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JÚLIUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

+A NAGY FRANCIA FORRADALOM 1789. 14.

+AALL Jacob Norvég történészl politikus 7.

ABDALLAH IBN HUSZAIN (Pótlistán! ) JordániaI majd Transzjordánia 20.
királya

+ABELA Eduardo Kubai festő 3.
I

+ADAMS John Quincy Amerikai politikusI USA 6.elnöke ll.

+ADORJAN János Magyar mérnökI sportrepülő 2.
I

+AJNI Szadriddin Tadzsik regényíró 15.

+ALBERS Hans Német színész 24.

+ALECSANDRI Vasile Román költő, író, politikus 2l.

+ALLENDE GOSSENS Salvador Chílei orvos, politikus 26.

+ALPARI Gyula Magyar politikus 17.

+AMERIKAI FÜGGETLENSEGI HABORU 1776 - 1781. 4.
I

+AMERIKAI - SZOVJET KÖZÖS 1975. 17.
ŰRREPÜLÉS
+AMUNDSEN Roald Norvég Sark-kutató 16.

+ANDERSEN Adolf Német sakkozó 6.

+ANGELI Henrik Osztrák festő 8.

+ANSEELE Edward Belga politikus, munkásvezér 25.

+APOLLO - 15 URHAJO 26.

+APOLLO - 11 URHAJO 16-

+ARCIMBOLO Giuseppe Német festő, jelmeztervező ll.

+ARGENTINA FÜGGETLEN ALLAM 1816. 9.

+ARMSTRONG Louis Daniel Amerikai jazztrombitás, énekes 6.

+ARTEVELDE Jacob van Flamand államférfi 25.

+ASSER Zobias Michael Carel Holland jogtudós N 29.

+ATTERBOM Per Daniel Amadeus Svéd költő, irodalomtörténész 2l.

+AUSSEN Cilly Német teniszbajnoknő 3. I
+AUSTEN Jane Angol írón Ő 18.

+AVOGADRO Amadae Lorenzo Romano . Olasz fizikus, kémikus 9.



+ BABES Victor Román bakteriológus, orvos 28.

+BALCESCU Nicolae Román történész, politikus ll.

+BALFOUR Arthur James Angol politikus 25.

+BANDIERA Attilio és Emilio Osztrák tengerésztiszt testvérpár 25.

+BARBERO André Paraguayi gyógyszerész 28.

+BARBIROLLI John Sír Angol karmester 28.

+BAROSS Gábor Magyar politikus 6.

+ BARRlOS Justo Ruffino Guatemalai politikus 17.

+BAUHAUS Epítészeti, iparművészeti iskola 20.

+BAY Zoltán Lajos Magyar fizikus 24.

+BEERNAERT Auguste Marie Francois Belga politikus N 26.

+BEGAS Reinhold Német szobrász 15.

+BENCZUR Gyula Magyar festő 16.

+BENKOVIC Federico Horvát festő 8.

+BLERIOT Louis Francia repülőgép-tervező l.
I

+BERLICHINGEN Götz von Német birodalmi lovag. 23.

+BETHUNE Mary McLEOd Amerikai emberjogi harcos, politik 10.

+BIALIK Hájim Nahmán Izraeli költő, műfordító 4.
I

+BICHAT Maria Francois Xavier Francia orvos 210

+BLANCHARD Jan Pierre Francois Francia léghajós 4.
I

+BOGUSLAWSKI Wojcieh Lengyel drámaíró 23.

+BORBAS Vince Magyar flóra-kutató, botanikus 17.

+BOUILLON Gottfried Alsó-Lotharingia hercege 18.

+BRAGG Wilhelm Henry Sír Angol fizikus N 2.
I

+BROCKY Károly Magyar fesző 8.

+BUSONI Ferruccio Benvenuto Olasz zeneszerző, zongoraművész 27.

+CALMETTE Albert Léon Charles Francia orvos, bakteriológus 12.

+CARAVAGGIO Michela ngelo Merisi Olasz festő 18.

+CARIDE Miguel Argentin festő 12.

+CARLSUND Otto Gustaf Svéd festő, kritikus 25.

+CASGRAIN Marie Theresa Kanadai politikusnő 10.

+CASTRO Rosalia de Spanyol író- és köftőnő 15.



+CASTRO y BELLVIS Guillén de Spanyol költő, színműíró 28.

+CHAGALL Marc Francia festő 7.

+CHARLOTTE Luxemburgi nagyhercegnő 9.

+CHIRICO Giorgio de Olasz festő 10.

+CILEA Francesco Olaz zeneszerző 23.

+COCTEAU Jean Francia költő, író, képzőművész 5.

+CODAZZI Augustin de Dél-Amerikai térképész 12.

+COGALNICEANU Mihail Román történetíró, államférfi 2.

+COHAN George Michael Amerikai musical-szerző, producer 3.

+COLLAZO Guillermo Enrique Jubai Festő 5.

+CORINTH Lovis Német festő 17.

+COROT Jean-Baptiste Camille Francia festő 16.

+CUKOR George Magy.szárm.amerikai filmrendező 7.

+CURIE - SKLODOWSKA Marie Francia fizikus, kémikus N 4.

+CSEHOV Anton Pavlovics Orosz író 15.

+CSERENKOV PAvel Alekszejevics Orosz fizikus N 28.

+DAGUERRE Louis Jacques Mandé Francia festő, feltaláló 10.

+DEBRECENI REFORMATUS KOLLEGIUM 7.

+DEGAS Hilaire Germain Edgar Francia festő, szobrász 19.

+DEL-AFRIKAI UNIO 1910. 1.

+DESBORDES - VALMORE Marceline Francia költőnő 23.

+DIMITROV Georgi Mihajlovics Bolgár politikus 2.

+ DIX Dorothea Amerikai pedagógus 17.

+DOLLFUSS Engelbert Osztrák politikus 25.

+ DOMINION OF KANADA 1867. KANADA DOMINIUM 1.

+DOYLE Arthur Conan Sír Angol író 7.

+DOZSA György Parasztfelkelés vezére 1514. 20.

+DRESSLER Marie Amerikai színésznő 28.

+DRZEWIECKI Stefan Francia mérnök 26.

+DU GUESCLIN Bertrand Francia hadvezér 13.

+DU TOIT Jacob Daniel Délafrikai költő, teológus 1.

+DUMAS Alexandre idősebb Francia író 24.



+DUN GORG Preca Máltai pap, diakónus 26.

+EARHART Amelia Mary Amerikai pilótanő 24.

+ECKERSBERG Christoffer Viiheim Dán festő 22.

+EGRESSY Gábor Magyar színész 30.

+ EGYIPTOMI PUCCS 1952. 23.

+EÖTVÖS Lóránd báró Magyar fizikus 27.

+ERASMUS Desiderius Rotterdamus Németalföldi humanista 12.

+ ERICSSON Johan Amerikai mérnök 3l.

+EYCK Jan van Németalföldi festő 9.

+FALLADA Hans Német író 21.

+FARMAN Henry Francia repülőgép-tervező 18.

+FAULKNER William Amerikai regényíró N 6.

+FAVRE Louis Svájci mérnök 19.

+FEININGER Lyonel Amerikai festő 17+.

+ FESZL Frigyes Magyar építész 25.

+FEUCHTWANGER Lion Német író 7.

+FINK Jodok Osztrák poltikus l.
I

+FISCHER von ERLACH 'Johann Bernhard Osztrák építész 20.

+FORD Henry Amerikai nagyiparos 30.

+FORRESTER MAUREEN Ka nadai énekesnő 25.

+FRANSCINI Stephan Scvájci statisztikus, politikus 19.

+FÜRST Sándor Magyar politikus 29.

+GAUERMANN Friedrich Osztrák festő 17.

+GERSHWIN George Amerikai zeneszerző, zongoraműv. ll.

+GERSON Wojciech Albert Lengyel festő l.

+GETTYSBURGI CSATA 1863. 1.

+GLUCK Christoph Willibald Német zeneszerző 2.

+GOLGI CamilIo Olasz hisztológus, patológus N 7.

+GRAEFE Albrecht von Német szemorvos 20.

+GRIFFITH David Lewlyn Wark Amerikai filmrendező 23.

+GROSZ Georg Német festő 6.

+GRUND Norbert Joseph-Carl Cseh festő 17.



+GRÜNWALDI CSATA 1410. 15.

+GULLSTRAND AI/var Svéd szemorvos N 28.

+GUYON Felix Francia orvos 21.

+HADRIANUS Publius Aelius Római császár 10.

+HAHN Otto Német fiziko-kémikus N 28.

+HALEY Bill Amerikai rock-zenész, gitáros 6.

+HAMERLING Robert Osztrák költő 13.

+HANSEN Gerhard Armauer Norvég orvos 29.

+HANSEN Theophilus Edward Freiherr von Bécsi építész 13.

+HAVLICEK BOROVSKY Karel Cseh költő, műfordító 29.

+ HAWAI SZÖVETSEGI ALLAM 4.
I

+HECKEL Erich Német festő 31.

+HEIDENSTAM Verner von Svéd költő, író N 6.

+HEIM Ernst Ludwig Német orvos 22.

+HEINEMANN Gustav Német politikus 23.

+HEMINGWAY Ernest Miller Amerikai író N 2.
I

+ HERTZ Gustav Ludwig Német fizikus N 22.

+HEVESI Akos Magyar mezőgazdász 9.

+ HITLER ELLENI MERENYLET 1944. 20.

+HOWE Elias Amerikai iparos 9.

+HRADEC KRALOVE = KÖNIGRATZ Csehországi város 3. I
+HUSS Jan Cseh pap, hitújító 6.

+HYDE Douglas Ir nyelvész, író, politikus 12.

+1. ALFONZ Hódító Portugália királya 25.

+1. BALDVIN Belga király 31.

+1. FERDINAND Habsburg Német-római császár 25.

+1. KAROLY Anjou Róbert Károly Magyarország királya 16.

+1. VILMOS Orániai-Nassau, Hallgatag Hollandia helytartója 10.

+1.UMBERTO Olaszország királya 29.

+IDAHO SZÖVETSEGI ALLAM 3.
I

+11. DOM PEDRO Brazil politikus 23.

+ II. FEJSZAL Irak királya 14.



+II. GYÖRGY Görögország királya 19.

+II. HASZAN Muláj Marokkói király 9.

+ II. JANOS ADAM von Lie Lichtenstein hercege 30.

II. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1900. PARIZS július 22-ig 14.

+ III. FOLÖP Jó Burgundia hercege 15.

+III. ISTVAN a Nagy Moldva fejedelme 2.

III.NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1904. St.Louis július 23-ig 2.

+IRAKI KATONAI LAZADAS 1958. 14.

IV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1908. LONDON július 25-ig 13.

IX.. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1928. AMSTERDAM augusztus 12-ig 28.

+ JACQUARD Joseph Marie Francia selyemszövő 7.

+JANACEK Leos Cseh zeneszerző, orgonista 3.

+ JEFFERSON Thomas Amerikai politikus, USA 3.elnöke 4.

+JERMOLOVA Marija Nyikolajevna Orosz színésznő 15.

+JOHNSON Andrew Amerikai politikus, USA 17.elnöke 31.

+JOHNSON Eyvind Olaf Verner Svéd író N 29.

+JONES John Paul Amerikai tengerész 6.

+JUAREZ GARCIA Benito Mexikói politikus 18.

+JULIUS CAESAR Gaius Római államférfi, hadvezér 13.

+KAFKA Franz Német író 3.

+KANADAI POSTAMESTEREK CPAA 1902. 5.
SZÖVETSÉGE
+ KANDO Kálmán Magyar gépészmérnök, feltaláló 10.

+ KARLFELFDT Eric Axel Svéd költő N 20.

+KEKULE VON STRADONITZ Friedrich Német szerves-kémikus 13.
Aug.
+ KELLER Gottfried Svájci író, költő 15.

+KEMr:NY Ferenc Magyar pedagógus 17.

+KEMPIS Tamás Németalföldi szerzetes, író25. 25

+KISFALUDY STROBL Zsigmond Magyar szobrász 1.

+KLOPSTOCK Friedrich Gottlieb Német költő 2.

+KOLLWITZ Kathe Német grafikus, szobrász 8.

+KOREAI HABORU 1953. 27.

+KOROLENKO Vlagyimir Galaktyionovics Orosz író 27.



+KOSSAK Wojcieh Lengyel festő 29.

+ KOSZTA József Magyar festő 29.

+KRASKO Ivan Szlovák költő 12.

+ KREISKY Bruno Osztrák politikus, jogász 29.

+KUPETZKY Jan Cseh arcképfestő 16.

+KVASSAY JenO Magyar mérnök 5.

+LA FRESNAYE Roger de Francia festő ll.

+LAS CASAS Fray Bartolomeo de Spanyol katolikus pap, krónikás 3l.

+LEINO Eino Finn költő, író 6.

+LENARD Philipp Eduard Anton von Német fizikus N 7.

+LERMONTOV Mihail Jurjevics Orosz költő, író 27.

+LEVSZKI Vaszil Bolgár forradalmár 18.

+LIE Jonas Norvég író 5.

+LOSCHMIDT Johann Joseph Osztrák fizikus, kémikus 8.

+LOUVOIS Francois Michel le Tellier M. de Francia politikus 16.

+LUBLINI UNIO 1569. l.

+LUTHULLI Albert Dél-Afrikai politiku N 21.

+MACHADO y RUIZ Antonio Spanyol költő 26.

+MADRAZO Raimondo de Spanyol festő 24.

+ MALCZEWSKI Jacek Lengyel történelmi és életképfestő 15.

+MANDELA Nelson Rolihlaha Dél-Afrikai politikus N 18.

+MARSHALL John Amerikai jogász, politikus 6.

+MASEREL Frans Belga grafikus és festő 30.

+MATEJKO Jan Lengyel festő 28.

+MAUROIS André Francia író 26.

+MAYO Charles Amerikai orvos 19

+MEDGYESSY Ferenc Magyar szobrász 19.

+MENDOZA Antonio de Spanyol gyarmati tisztviselő 2l.

+MIHALY Dénes Magyar gépészmérnök 7.

+ MODOGLIANI Amadeo Olasz festő, szobrász 12.

+ MOHOLY - NAGY László Magyar festő, fotográfus 20.

+MONGOL NEPKÖZTARSASAG 1924. 13.



+MOORE Henry Angol szobrász 30.

+MORANDI Giorgio Olasz festő 20.

+MUCHA Alfons Cseh festő, iparművész 24.

+NERUOA Pablo Chílei költő N 12.

+NEW YORK SZÖVETSEGI ALLAM 26.

+OOOBESCU Alexander Román archeológus, történetíró 5.

+ORLOFF Chana Izraeli szobrásznő 12.

+PALADE Eugen Román festő 16.

+PALMA Jacopo Velencei festő 30.

+PARIZSI BEKEKONFERENCIA 1946. 30.

+PAVELIC Ante Horvát jogász, politikus 14.

+PENN William Angol politikus 30.

+PERON Eva Argentin politikusnő 26.

+PERRY Wood Enoch Amerikai festő 31.

+ PETRARCA ífrancesco Olasz költő. filológus 19.

+PHILIBERT Emanuel Szavójai herceg 8.

+PIAVE Olaszországi folyó 6.

+PLANTIN - MORETUS Jan Holland nyomdász, könyvkiadó 1.

+ PONTOPIDDAN Henrik Dán író N 24.

+PURKYNE Johannes Evangelista Cseh anatómus, fiziológus 28.

+RAEBURN Henry Sír Skót festő 8.

+RAFFALT Ignaz Osztrák festő 6.

+REMBRANDT Harmensz van Rijn Holland festő, rézkarcoló 15.

+ REUTER Fritz Német író, költő 12.

+RIEMENSCHNEIDER Tilmann Német szobrász 7.

+RIGGENBACH Nicolaus Német mérnök 25.

+ROCHAMBEAU Jean Baptiste Donatien Francia hadvezér 1.
Igróf

+ROPS Félicien Belga festő 7.

+ ROSEGGER Peter Osztrák író 31.

+ROSLIN Alexander Svéd festő 5.

+ROSMINI - SERBATI Antonio Olasz teológus, filozófus 1.

+ROUSSEAU Jean-Jacques Francia filozófus, író 2.



+RUBIK Ernő ifjabb Magya r építészmérnök 13.

+RUNGE Philipp Otto Német festő, színrendszerező 23.

+SAARINEN Eero Amerikai építész, formatervező 1.

+SAGVARI Endre Magyar politikus 27.

+SAINT - EXUPERY Antoine Marie Roger de Francia író 31.

+SAINT - GERMAIN - EN - LAYE Franciaországi város 16.

+SALAZAR Antonio de Oliviera Portugál politikus 27.

+SALLAI Imre Magyar péolitikus 29.

+SANDBURG Carl August Amerikai költő, életrajzíró 22.

+SANTOS - DUMONT Alberto Brazil mérnök, léghajós 20.

+SCHAAR Erzsébet Magyar szobrásznő 27.

+SCHIAPARELLI Giovanni Virginio Olasz csillagász 4.

+SCHÖNHERZ Zoltán Magyar elektromérnök 25.

+SCHUMANN Robert Alexander Német zeneszerző, zenekritikus 29.

+SEIPEL Ignaz Osztrák államférfi, katolikus pap 19.

+SEMMELWEIS Ignác Magyar orvoa 1.

+SEMPACHI CSATA 1386. 9.

+SHARETT Mohse Izraeli politikus 7.

+SIPKA - SZOROS 1877. 17.

+SKOPJEI FÖLDRENGES 1963. 26.

+SOR Joseph Fernando Macari Spanyol gitárművész, zeneszerző 10.

+SÖDERBERG Halmar Svéd író 2.

+SPAAK Paul Henri Belga politikus 31.

+SPADINI Armando Olasz festő 29 ..

+ SPYRI Johanna Svájci írónő 7.

+STEFANIK Milan Rastislav Szlovák politikus, csillagász 21.

+STEVENSON Adlai Ewing Amerikai politikus, jogász 14.

+STORM Theodor Német író 4.

+STUART Gilbert Amerikai festő 9.

+SZELASSZIE Hailé Etiópia császára 23.

+SZELL György Magy.szárm. amerikai karmester 29.

+SZENT ANNA Szűz Mária édesanyja 26.



+ SZENT BRIGITTA Svéd írónő, szerzetesrend alapító 23.

SZENT ERZSEBET Portugáliai Dán királyné 7.

+SZENT IGNAC Loyolai Baszk katona 31.

SZENT JAKAB idősebb Apostol 25.

SZENT KELEMEN Ohridi Bolgár püspök, misszionárius, író 27.

SZENT KNUT II. Dánia király 10.

SZENT LASZLO I. Arpádházi Magyarország királya 29.

SZEROV Vlagyimir Alekszandrovics Szovjet festő 2l.

SZERVATIUSZ Jenő Magyar szobrász 4.

SZINYEI - MERSE Pál Magyar festő 4.

SZLAVEJKOV Petko Ratsev Bolgár költő, író 1.

SZYMBORSKA Wislawa Lengyel író- és költőnő N 2.

TELSTAR - MUHOLD ll.

THACKERY William Makepeace Angol író 18.

+THAN Károly Magyar kémikus 5.

+ THEORELL Axel Hugo Theodor Svéd biokémikus 6.

THOREZ Maurice Francia politikus ll.

TIMMERMANS Félix Flamand költő, festő 5. I
TOMPA Mihály Magyar költő 30.

TÜBKE Werner Német festő 30.

V. OLAF Norvégia királya 2.

VAGI István Magyar munkásmozgalom aktívája 24.

VIII. ORBAN Pápa 29.

VIII.NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1924. PARIZS július27-ig 5.

VIKING - 1 AMERIKAI URSZONDA 20.

VINJE Aasmund Olafsson Norvég költő 30.

WALTER Arnold Német faszobrász ll.

+WÖHLER Friedrich Német kémikus 30.

X. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1932. LOS ANGELES augusztus 14-ig 30.

XI. LAJOS Valois Franciaország királya 3.

XIV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1948. LONDON augusztus 14-ig 29.

XV. NYATI OLIMPIAI JATEKOK 1952. HELSINKI augusztus 3-ig 19.



XVI. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1996. ATLANTA augusztus 4-ig 20.

XXI. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1976. MONTREAL augusztus l-ig 17.

XXII. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1980. MOSZKVA augusztus 3-ig 19.

XXIII. N YARI OLIMPIAI JATEKOK 1984. LOS ANGELES augusztus 12-ig 28.

XXV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1992. BARCELONA augusztus 9-ig 25.

YSAYE Eugéne-Auguste Belga hegedűművész 16.

ZADKINE Ossip Francia szobrász 14.

ZETKIN Clara Német politikusnő 5.
I



JÚLIUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

BLERIOT Louis Francia repülőgép-tervező 1.

DEL-AFRIKAI UNIO 1910. 1.

DOMINION OF KANADA 1867. KANADA DOMINIUM 1.

DU TOUT Jacob Daniel Délafrikai költő, teológus 1.

FINK Jodok Osztrák poltikus 1.

GERSON Wojciech Albert Lengyel festő 1.

GETTYSBURGI CSATA 1863. 1.

KISFALUDY STROBL Zsigmond Magyar szobrász 1.

LUBLINI UNIO 1569. 1.

PLANTIN - MORETUS Jan Holland nyomdász, könyvkiadó 1.

ROCHAMBEAU Jean Baptiste Donatien gróf Francia hadvezér 1.

ROSMINI - SERBATI Antonio Olasz teológus, filozófus 1.

SAARINEN Eero Amerikai építész, formatervező 1.

SEMMELWEIS Ignác Magyar orvoa 1.

SZLAVEJKOV Petko Ratsev Bolgár költő, író l.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ADORJAN János Magyar mérnök, sportrepülő 2.

BRAGG Wilhelm Henry Sír Angol fizikus N 2.

COGALNICEANU Mihail Román történetíró, államférfi 2.

DIMITROV Georgi Mihajlovics Bolgár politikus 2.

GLUCK Christoph Willibald Német zeneszerző 2.

HEMINGWAY Ernest Miller Amerikai író N 2.

UI. ISTVAN a Nagy Moldva fejedelme 2.

IUI.NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1904. St.Louis július 23-ig 2.

KLOPSTOCK Friedrich Gottlieb Német költő 2.

ROUSSEAU Jean-Jacques Francia filozófus, író 2.



SÖDERBERG Halmar Svéd író 2.

SZYMBORSKA Wislawa Lengyel író- és költőnő 2.

V. OLAF Norvégia királya 2.

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ABELA Eduardo Kubai festő 3.

AUSSEN Cilly Német teniszbajnoknő 3.

COHAN George Michael Amerikai musical-szerző, producer 3.

HRADEC KRALOVE = KÖNIGRÁTZ Csehországi város 3.

IDAHO SZÖVETSEGI ALLAM 3.

JANACEK Leos Cseh zeneszerző, orgonista 3.

KAFKA Franz Német író 3.

XI. LAJOS Valois Franciaország királya 3.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

AMERIKAI FÜGGETLENSEGI HABORU 1776 - 1781. 4.

BIAUK Hájim Nahmán Izraeli költő, műfordító 4.

BLANCHARD Jan Pierre Francois Francia léghajós 4.

CURIE - SKLODOWSKA Marie Francia fizikus, kémikus N 4.

HAWAI SZÖVETSEGI ALLAM 4.

JEFFERSON Thomas Amerikai politikus, USA 3.elnöke 4.

SCHIAPARELU Giovanni Virginio Olasz csillagász 4.

STORM Theodor Német író 4.

SZERVATIUSZ Jenő Magyar szobrász 4.

SZINYEI - MERSE Pál Magyar festő 4.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

COCTEAU Jean Francia költő, író, képzőművész 5.

COLLAZO Guillermo Enrique Jubai Festő 5.

KANADAI POSTAMESTEREK SZÖVETSEGE CPAA 1902. 5.

KVASSAY JenO Magyar mérnök 5.

UE Jonas Norvég író 5.

ODOBESCU Alexander Román archeológus, történetíró 5.

ROSUN Alexander Svéd festő 5.

THAN Károly Magyar kémikus 5.



Timmermans fELIX Flamand költő, festő 5.

VIII. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1924. PARIZS július27-ig 5.

ZETKIN Clara Német politikusnő 5.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 00000000000000000000000000

ANDERSEN Adolf Német sakkozó 6.

ARMSTRONG Louis Daniel Amerikai jazztrombitás, énekes 6.

BAROSS Gábor Magyar politikus 6.

FAULKNER William Amerikai regényíró N 6.

GROSZ Georg Német festő 6.

HALEY Bill Amerikai rock-zenész, gitáros 6.

HEIDENSTAM Verner von Svéd költő, író N 6.

HUSS Jan Cseh pap, hitújító 6.

JONES John Paul Amerikai tengerész 6.

LEINO Eino Finn költő, író 6.

MARSHALL John Amerikai jogász, politikus 6.

PIAVE Olaszországi folyó 6.

RAFFALT Ignaz Osztrák festő 6.

THEORELL Axel Hugo Theodor Svéd biokémikus 6.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

AALL Jacob Norvég történész, politikus 7.

CHAGALL Marc Francia festő 7.

CUKOR George Magy.szárm.amerikai filmrendező 7.

DEBRECENI REFORMATUS KOLLEGIUM 7.

DOYLE Arthur Conan Sír Angol író 7.

FEUCHTWANGER Lion Német író 7.

GOLGI CamilIo Olasz hisztológus, patológus N 7.

JACQUARD Joseph Marie Francia selyemszövő 7.

LENARD Philipp Eduard Anton von Német fizikus N 7.

MIHALY Dénes Magyar gépészmérnök 7.

RIEMENSCHNEIDER Tilmann Német szobrász 7.

ROPS Félicien Belga festő 7.

SHARETT Mohse Izraeli politikus 7.



SPYRI Johanna Svájci írónő 7.

SZENT ERZSEBET Portugáliai Dán királyné 7.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ANGELI Henrik Osztrák festő 8.

BENKOVIC Federico Horvát festő 8.

BROCKY Károly Magyar fesző 8.

KOLLWITZ Kathe Német grafikus, szobrász 8.

LOSCHMIDT Johann Joseph Osztrák fizikus, kémikus 8.

PHILIBERT Emanuel Szavójai herceg 8.

RAEBURN Henry Sír Skót festő 8.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ARGENTINA FÜGGETLEN ALLAM 1816. 9.

AVOGADRO Amadae Lorenzo Romano C. Olasz fizikus, kémikus 9.

CHARLOTTE Luxemburgi nagyhercegnő 9.

EYCK Jan van Németalföldi festő 9.

HEVESI Akos Magyar mezőgazdász 9.

HOWE Eias Amerikai iparos 9.

II. HASZAN Muláj Marokkói király 9.

SEMPACHI CSATA 1386. 9.

STUART Gilbert Amerikai festő 9.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

BETHUNE Mary McLEOd Amerikai emberjogi harcos, politik 10.

CASGARIN Marie Theresa Kanadai politikusnő 10.

CHIRICO Giorgio de Olasz festő 10.

DAGUERRE Louis Jacques Mandé Francia festő, feltaláló 10.

HADRIANUS Publius Aelius Római császár 10.

I. VILMOS Orániai-Nassau, Hallgatag Hollandia helytartója 10.

KANDO Kálmán Magyar gépészmérnök, feltaláló 10.

SOR Joseph Fernando Macari Spanyol gitármüvész, zeneszerző 10.

SZENT KNUT II. Dánia király 10.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ADAMS John Quincy Amerikai politikus, USA 6.elnöke 11.



ARCIMBOLO Giuseppe Német festő, jelmeztervező ll.

BALCESCU Nicolae Román történész, politikus ll.

GERSHWIN George Amerikai zeneszerző, zongoraműv. ll.

LA FRESNAYE Roger de Francia festő ll.

TELSTAR - MUHOLD ll.

THOREZ Maurice Francia politikus ll.

WALTER Arnold Német faszobrász 11.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

CALMETTE Albert Léon Charles Francia orvos, bakteriológus 12.

CARIDE Miguel Argentin festő 12.

CODAZZI Augustin de Dél-Amerikai térképész 12.

ERASMUS Desiderius Rotterdamus Németalföldi humanista 12.

HYDE Douglas Ir nyelvész, író, politikus 12.

KRASKO Ivan Szlovák költő 12.

MODOGLIANI Amadeo Olasz festő, szobrász 12.

NERUDA Pablo Chíi költő 12.

ORLOFF Chana Izraeli szobrásznő 12.

REUTER Fritz Német író, költő 12.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

DU GUESCLIN Bertrand Francia hadvezér 13.

HAMERLING Robert Osztrák költő 13.

HANSEN Theophilus Edward Freiherr von Bécsi építész 13.

IV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1908. LONDON július 25-ig

JULIUS CAESAR Gaius Római államférfi, hadvezér 13.

KEKULE VON STRADONITZ Friedrich Aug. Német szerves-kémikus 13.

MONGOL NEPKÖZTARSASAG 1924. 13.

RUBIK Ernő ifjabb Magyar építészmérnök 13.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

A NAGY FRANCIA FORRADALOM 1789. 14.

II. FEJSZAL Irak királya 14.

II. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1900. PARIZS július 22-ig 14.

IRAKI KATONAI LAZADAS 1958. 14.



PAVELIC Ante Horvát jogász, politikus 14.

STEVENSON Adlai Ewing Amerikai politikus, jogász 14.

ZADKINE Ossip Francia szobrász 14.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

AJNI Szadriddin Tadzsik regényíró 15.

BEGAS Reinhold Német szobrász 15.

CASTRO Rosalia de Spanyol író- és költőnő 15.

CSEHOV Anton Pavlovics Orosz író 15.

GRÜNWALDI CSATA 1410. 15.

III. FOLÖP Jó Burgundia hercege 15.

JERMOLOVA Marija Nyikolajevna Orosz színésznő 15.

KELLER Gottfried Svájci író, költő 15.

MALCZEWSKI Jacek Lengyel történelmi és életképfestő 15.

REMBRANDT Harmensz van Rijn Holland festő, rézkarcoló 15.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

AMUNDSEN Roald Norvég Sark-kutató 16.

APOLLO - 11 URHAJO 16-

BENCZUR Gyula Magya r festő 16.

Corot Jean-Baptiste Camille Francia festő 16.

I. Károly Anjou Róbert Károly Magyarország királya 16.

KUPETZKY Jan Cseh arcképfestő 16.

LOUVOIS Francois Michel le Tellier M. de Francia politikus 16.

Palade Eugen Román festő 16.

SAINT - GERMAIN - EN - LAYE Franciaországi város 16.

YSAYE Eugéne-Auguste Belga hegedűművész 16.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ALPARI Gyula Magyar politikus 17.

AMERIKAI - SZOVJET KÖZÖS URREPÜLES 1975. 17.

Barrios Justo Ruffino Guatemalai politikus 17.

BORBAS Vince Magyar flóra-kutató, botanikus 17.

CORINTH Lovis Német festő 17.

DIX Dorothea Amerikai pedagógus 177.



FEININGER Lyonel Amerikai festő 17.

GAUERMANN Friedrich Osztrák festő 17.

GRUND Norbert Joseph-Carl Cseh festő 17.

KEMENY Ferenc Magyar pedagógus 17.

SIPKA - SZOROS 1877. 17.

XXI. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1976. MONTREAL augusztus l-ig 17.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

AUSTEN Jane Angol írón ő 18.

BOUILLON Gottfried Alsó-Lotharingia hercege 18.

CARAVAGGIO Michelangelo Merisi Olasz festő 18.

Farman Henry Francia repülőgép-tervező 18.

JUAREZ GARCIA Benito Mexikói politikus 18.

LEVSZKI Vaszil Bolgár forradalmár 18.

MANDELA Nelson Rolihlaha Dél-Afrikai politikus N 18.

Thackeray William Makepeace Angol író 18.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

DEGAS Hilaire Germain Edgar Francia festő, szobrász 19.

FAVRE Louis Svájci mérnök 19.

FLINDERS Matthew Angol tengerész, felfedező 19.

FRANSCINI Stephan Scvájci statisztikus, politikus 19.

II. GYÖRGY Görögország királya 19.

MAYO Charles Amerikai orvos 19

MEDGYESSY Ferenc Magyar szobrász 19.

PETRARCA ífra ncesco Olasz költő. filológus 19.

SEIPEL Ignaz Osztrák államférfi, katolikus pap 19.

XV. NYATI OLIMPIAI JATEKOK 1952. HELSINKI augusztus 3-ig 19.

XXII. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1980. MOSZKVA augusztus 3-ig 19.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ABDALLAH IBN HUSZAIN Jordánia, majd Transzjordánia 20.
királya

BAUHAUS Epítészeti, iparművészeti iskola 20.

DOZSA György Parasztfelkelés vezére 1514. 20.

FISCHER von ERLACH Johann Bernhard Osztrák építész 20.



GRAEFE Albrecht von Német szemorvos 20.

HITLER ELLENI MERENYLET 1944. 20.

KARLFELFDT Eric Axel Svéd költő 20.

MOHOLY - NAGY László Magyar festő, fotográfus 20.

MORANDI Giorgio Olasz festő 20.

SANTOS AI berto Brazil mérnök, léghajós 20.

VIKING - 1 AMERIKAI URSZONDA 20.

XVI. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1996. ATLANTA augusztus 4-ig 20.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ALECSANDRI Vasile Román költő, író, politikus 21.

ATTERBOM Per Daniel Amadeus Svéd költő, irodalomtörténész 21.

BICHAT Maria Francois Xavier Francia orvos 21.

FALLADA Hans Német író 21.

GUYON Felix Francia orvos 21.

LUTHULLI Albert Dél-Afrikai politikus 21.

MENDOZA Antonio de Spanyol gyarmati tisztviselő 21.

STEFANIK Milan Rastislav Szlovák politikus, csillagász 21.

SZEROV Vlagyimir Alekszandrovics Szovjet festő 21.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ECKERSBERG Christoffer Vii heim Dán festő 22.

HEIM Ernst Ludwig Német orvos 22.

HERTZ Gustav Ludwig Német fizikus N 22.

SANDBURG Carl August Amerikai költő, életrajzíró 22.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

BERLICHINGEN Götz von Német birodalmi lovag. 23.

BOGUSLAWSKI Wojcieh Lengyel drámaíró 23.

CILEA Francesco Olaz zeneszerző 23.

DESBORDES - VALMORE Marceline Francia költőnő 23.

EGYIPTOMI PUCCS 1952. 23.

GRIFFITH David Lewlyn Wark Amerikai filmrendező 23.

HEINEMANN Gustav Német politikus 23.

II. DOM PEDRO Brazil politikus 23.



RUNGE Philipp Otto Német festő, színrendszerező 23.

SZELASSZlE Hailé Etiópia császára 23.

SZENT BRIGITTA Svéd írónő, szerzetesrend alapító 23.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ALBERS Hans Német színész 24.

BAY Zoltán Lajos Magyar fizikus 24.

DUMAS Alexandre idősebb Francia író 24.

EARHART Amelia Mary Amerikai pilótanő 24.

MADRAZO Raimondo de Spanyol festő 24.

MUCHA Alfons Cseh festő, iparművész 24.

PONTOPIDDAN Henrik Dán író N 24.

VAGI István Magyar munkásmozgalom aktívája 24.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ANSEELE Edward Belga politikus, munkásvezér 25.

ARTEVELDE Jacob van Flamand államférfi 25.

BALFOUR Arthur James Angol politikus 25.

BANDIERA Attilio és Emilio Osztrák tengerésztiszt testvérpár 25.

CARLSUND Otto Gustaf Svéd festő, kritikus 25.

DOLLFUSS Engelbert Osztrák politikus 25.

FESZL Frigyes Magyar építész 25.

FORRESTER MAUREEN Ka nadai énekesnő 25.

L ALFONZ Hódító Portugália királya 25.

L FERDINAND Habsburg Német-római császár 25.

KEMPIS Tamás Németalföldi szerzetes, író25. 25

RIGGENBACH Nicolaus Német mérnök 25.

SCHÖNHERZ Zoltán Magyar elektromérnök 25.

SZENT JAKAB idősebb Apostol 25.

XXV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1992. BARCELONA augusztus 9-ig 25.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

ALLEN DE GOSSENS Salvador Chílei orvos, politikus 26.

APOLLO - 15 URHAJO 26.

BEERNAERT Auguste Marie Francois Belga politikus N 26.



DRZEWIECKI Stefan Francia mérnök 26.

DUN GORG Preca Máltai pap, diakónus 26.

MACHADO y RUIZ Antonio Spanyol költő 26.

MAUROIS André Francia író 26.

NEW YORK SZÖVETSEGI ALLAM 26.

PERON Eva Argentin politikusnő 26.

SKOPJEI FÖLDRENGES 1963. 26.

SZENT ANNA Szűz Mária édesanyja 26.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

BUSONI Ferruccio Benvenuto Olasz zeneszerző, zongoraművész 27.

EÖTVÖS Lóránd báró Magyar fizikus 27.

KOREAI HABORU 1953. 27.

KOROLENKO Vlagyimir Galaktyionovics Orosz író 27.

LERMONTOV Mihail Jurjevics Orosz költő, író 27.

SAGVARI Endre Magyar politikus 27.

SALAZAR Antonio de Oliviera Portugál politikus 27.

SCHAAR Erzsébet Magyar szobrásznő 27.

SZENT KELEMEN Ohridi Bolgár püspök, misszionárius, író 27.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000

BABES Victor Román bakteriológus, orvos 28.

BARBERO André Paraguayi gyógyszerész 28.

BARBIROLLI John Sír Angol karmester 28.

CASTRO y BELLVIS Guillén de Spanyol költő, színműíró 28.

CSERENKOV PAvel Alekszejevics Orosz fizikus N 28.

DRESSLER Marie Amerikai színésznő 28.

GULLSTRAND Allvar Svéd szemorvos N 28.

HAHN Otto Német fiziko-kémikus N 28.

ix. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1928. AMSTERDAM augusztus 12-ig 28.

MATEJKO Jan Lengyel festő 28.

PURKYNE Johannes Evangelista Cseh anatómus, fiziológus 28.

XXIII. N YARI OLIMPIAI JATEKOK 1984. LOS ANGELES augusztus 12-ig 28.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000 28.



ASSER Zobias Michael Carel Holland jogtudós N 29.

FÜRST Sándor Magyar politikus 29.

HANSEN Gerhard Armauer Norvég orvos 29.

HAVLICEK BOROVSKY Karel Cseh költő, müfordító 29.

I.UMBERTO Olaszország királya 29.

JOHNSON Eyvind Olaf Verner Svéd író N 29.

KOSSAK Wojcieh Lengyel festő 29.

KOSZTA József Magyar festő 29.

KREISKY Bruno Osztrák politikus, jogász 29.

SALLAI Imre Magyar péolitikus 29.

SCHUMANN Robert Alexander Német zeneszerző, zenekritikus 29.

SPADINI Armando Olasz festő 29..

SZELL György Magy.szárm. amerikai karmester 29.

SZENT LASZLO I. Arpádházi Magyarország királya 29.

VIII.ORBAN Pápa 29.

XIV. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1948. LONDON augusztus 14-ig 29.
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EGRESSY Gábor Magyar színész 30.

FORD Henry Amerikai nagyiparos 30.

II. JANOS ADAM von Lie Lichtenstein hercege 30.

MASEREL Frans Belga grafikus és festő 30.

MOORE Henry Angol szobrász 30.

PALMA Jacopo Velencei festő 30.

PARIZSI BEKEKONFERENCIA 1946. 30.

PENN William Angol politikus 30.

TOMPA Mihály Magyar költő 30.

TÜBKE Werner Német festő 30.

VINJE Aasmund Olafsson Norvég költő 30.

WÖHLER Friedrich Német kémikus 30.

X. NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1932. LOS ANGELES augusztus 14-ig 30.
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ERICSSON Johan Amerikai mérnök 31.



HECKEL Erich Német festő 3l.

I. BALDVIN Belga király 3l.

JOHNSON Andrew Amerikai politikus, USA 17.elnöke 31.

LAS CASAS Fray Bartolomeo de Spanyol katolikus pap, krónikás 3l.

PERRY Wood Enoch Amerikai festő 3l.

ROSEGGER Peter Osztrák író 310

SAINT - EXUPERY Antoine Marie Roger de Francia író 3l.

SPAAK Paul Henri Belga politikus 3l.

SZENT IGNAC Loyolai Baszk katona 3l.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000





ANTONIO ROSMINI - SERBATI *1797.MÁRCIUS 25. 
+ l8SS.JÚLIUS 1.

Olasz teológus és filozófus, egyházi és lelkiségi író. a XIX. századi itália filozófiai és
teológiai irányzatának - az ontologizmusnak - egyik vezető alakja volt Vincenzo
Gioberti (1801-1852) mellett. 1821-ben egyházi rendbe lépett és papi szolgálatra
rendelték. Ekkoriban a római katolikus egyház tiltotta a papoknak a nemzeti pclitikai
mozgalmakban történő részvételt. Ennek ellenére megtalátta a módját annak, hogya
hivatásáról történő lemondás nélkül szerepet vállaljon a szociális reformok
elősegítésében, a tudományok tanulmányozásában. Számos munkájában foglalkozott
az aszketika és a misztika témáival, miközben élénken foglalkoztatták a politika, a
társadalom, a jog. világának kérdései is. Ez utóbbi témák tárgyalásakor a mérsé.kelt
liberalizmus útmutatásait követve az ember és a közösség természetes jogait
védelmezte az államhatalommal szemben, az állam és az egyház szétválasztását
viszont élesen eHenezte. IX. Pius pápa (lásd V.13.) 1846. évi megválasztása kedvező

fordulatot jelentett az általa vallott haladó filozófiai eszmék
szempontjából, azonban amikor a pápa később - 1848-tól 
kemény konzervativizmusra cserélte korábbi liberális
nézeteit, kegyvesztett lett. Mérsékelt liberalizmusát
megszólaltató művei és az egyház belső reformjait sürgető

írását már megjelenése évében - 1848-ban - indexre
tették. A pápa minden munkáját vizsgálat alá vétette annak
érdeké-ben, hogy azok tartaimát tévedésnek minősítsék.

1854-ben ezt részlegesen feloldották, és a vizsgálat nyomán a vád alól felmentették,
de rövidesen arra kényszerült, hogy visszavonuljon az aktiv közélettől és a tanítástól.
Stresaban bekövetkezett halála után több mint három évitzeddel, 1887-ben a Szent
Officium, azaz a Bíbornokok Gyülekezete ismét elítélte 40 tételét. Teljes
rehabilitációját csak a XXIII. János pápa (lásd VI.3.) áltat 1962.október ll-én
megnyitott és VI. Pál pápa (lásd IX.26.) által 1965. december 8-án bezárt II. vatikáni
zsinat mondta ki. Filozófiájában a hitetlenség és kételkedés ellenében egyszerű alapot
akart adni a vallásnak és olyan idealizmust alkotni, amely a szélsőségeket elkerüli.
Elvei megfogalmazásában René Descartesra (lásd IIl.31.) támaszkodott, de Platon
görög filozófus (*Kr.e.427-+Kr.e.347) és Georg Wilhelm Friedrich Hegel német
filozófus (lásd VIII.27.) eszméit is felhasználta. Buzgó és őszinte vallásosság vezérelte
nézetei ismertetésében. Összegyűjtött művei 17 kötetben, hátrahagyott művei pedig 5
kötetben jelentek meg. (Révai N1.16k.369 o., Intemewt: http://nyitottegyetem.phil-
inst.hu , www.encyclopedia.comjdocj , answers.comjtoipiucj ,
wikipedia.orgjwikij )

JAN PLANTIN - MORETUS *1543. - +1610.

Holland nyomdász és könyvkiadó. Apósa, Christophe Plantin (*1520
k.-+ 1589.VII.1.) ismert nyomdász, könyvkiadó volt Antwerpenben
1555.-<óta. Kiadványainak száma több mint 1500 volt. 1570-ben
privilégiumot nyert, hogy üzletét kiterjeszthesse Németalföld és
Spanyolország területén liturgikus művek kiadására. Halálakor
1589-ben három nyomdája volt, melyeket három vejére hagyta. Az
antwerpeni nyomdáját második leányának férje - Jan Moretus 
örökölte 1589.jútius l-én. Ez a nyomda 1871-ig működött. A

, .. wo'"'•• •....... '.... ,." város a nyomdát megvásárolta, eredeti berendezését és
felszerelését megőrizte és 1876-ban Musée Plantin-Moretus néven

nyomdászati múzeummá alakította át. (Új Magy.L.1961.5k.441 o., Révai N1.15k.501
o., MNL.14k.84-5 o.)



LUBLINI UNIÓ

A lublini unió nem más, mint a Lengyel Királyságot és a Litván
Nagyfejedelemséget egy államban egyesítő szerződés. Litvániát és
Lengyelországot 1385 óta perszonálunióban kormányozták. A
gyermektelen ILZsigmond Ágost Litvánia fejedelme és Lengyelország
királya (ur.1548-1572) halála a fennálló perszonálunió megszüntét
jelenthette. A külső - orosz és svéd - fenyegetés hatására az erős

lengyel befolyástól tartó litván nemesség is beleegyezett egy
szorosabb állami egység létrehozásába. Az l569.július l-én
létrejött unió megvalósította Lengyelország és Litvánia reálunióját,

melynek értelmében a két ország élén közösen választott uralkodó állt, közös
országgyűlést hoztak létre, egységes pénzt vezettek be. Bár Litvánia is megtartotta
saját kincstárát, hadseregét, törvényeit és hivatalait, gyakorlatban az ország
irányításában lengyel dominancia érvényesült. A Lublini unió 1772-ben Lengyelország
első felosztásakor gyakorlatilag érvényét vesztette. (Az emberiség Kr.1994.434
o.,Ormos M.:Világtörténet 1988.1k.115 o., MNL.12k.273 o.)

EERO SAARINEN *1910.AUGUSZTUS 20. - +1961.JÚLIUS 1.

Finn származású amerikai építész és formatervező. A párizsi
Akadémián szobrászatot tanult, mad a Yale Egyetemen
szerzett diplomát, majd 1937-ben apjával Saarinen Gottlieb
EIielIel (*1873-+ 1950), a helsinki Főpályaudvar építészével
társult. Építészeti stílusa olykor erősen Mies van de Rohe
befolyása alatt állt. 1923-tól az USA-ban élt. Idlewildben a.:..u_ PIIll'l6J u.... ~..... ".......... oc TWA betonhéjszerkezetű repülőtéri épülete tervezésekor a

\rthitt'cturc l 'SA 20c szárnyalás élményének kedvéért elfordult a derékszögű

konstrukciótól. Egyéb alkotásaiban is addig tapasztalt szubjek
tív manierista szabadság nyilvánult meg Sorozatban gyártott műanyag székeivel az
iparművészetben is újat alkotott. Jelentősebb munkája pl. a Generál Motors központi
épülete, az oslói USA követség, a Yale Egyetem épületei stb.(Az Emberiség
Kr.1994.1008 o., Larousse 1994.3k.527 o., MNL.15k.696 o.)

JODOK FINK *1853.FEBRUÁR 19. - +1929.JÚLIUS 1.

Osztrák kereszténydemokrata politikus. 1890-tól képviselő a
Voralbergi Régió Tanácsában, 1897-től pedig az Osztrák
Szövetsági Tanácsban. 1911-ben a voralbergi tartomány
miniszterelnökhelyettese lett. 1914-1918. között az osztrák
közellátást igazgatta. 1919-ben az Ideiglenes Osztrák
Nemzetgyűlés elnöke, 1919-20-ig, a Kereszténydemokrata Párt
választási győzelme után az Osztrák Köztársaság
kancellárhelyettese, miközben képviselő is volt az Osztrák
Parlamentben. Küzdött az osztrák függetlenségért, Voralberg

Svájchoz csatolása ellen. 1922-től a Kereszténydemokrata Klub vezetője volt és
haláláig nagy befolyással volt a kereszténydemokrata politikára. 1957-ben Emil Geher
elkészítette portré-szobrát. Ausztria több városában - többek között Bécsben is -
utcák viselik nevét. (Brockhaus NI., Internet: http://de.eikipedia. org/wiki/Fink ,
www.tiscover.at/at/guide/ ...........•scdb.info/software/statistik ,
beringer.at/beri nger-e )





KISFALUDY STRÓBL ZSIGMOND *1884.JÚLIUS 1. 
+1975.AUGUSZTUS 14.

Magyar szobrász. Az Iparművészeti Iskolán Mátrai
Lajos (*1875-+?) és Lóránfy Antal (*1856-+ 1927)
tanítványa, majd a Szobrászati Mesteriskolán Stróbl
Alajos (*1856-+1926) növendéke volt. Tanulmányait
Bécsben és Párizsba egészítette ki. Portrét,
kisplasztikát, akt-tanulmányt, emlékművet egyaránt
mintázott. Első köztéri munkája 1913-ban a szentesi
Horváth Mihály-szobor volt. Az Lvilágháború utáni
évektől a legtöbbet foglalkoztatott, legnagyobb
sikereket elérő magyar szobrász lett. Az 1920-30-as

években országszerte számos Hősi emlékművét állították fel. Jelentősek Debrecenben
a Tisza István és a Komáromi Csipkés György, Nyíregyházán a Vénusz születése,
Budapesten az Íjász, Szent Imre és a kardját néző huszár című szobrai. Eleven és
hatásos emberábrázolás, mértéktartóan pszichológizáló törekvés, mozgalmas,
dekoratív kompozíció- és forma képzési felfogás jellemzi művészetét. Sokoldalú és igen
tevékeny művész volt. 1932-37 között a több alkalommal járt Angliában, ahol 75
portrét készített. A II.világháború után is a legtöbbet foglalkoztatott művészek egyike
volt. Köztéri alkotásait ebben az időben romanatikus lendület jellemezte, mint pl. a
Felszabadulási emlékmű, Kossuth Lajos, Kossuth és Rákóczi, Végvári harcok stb. című

szobrai. (Műv.L.1966.2k.640 o., A XX.század Kr.1991.1101 o., MNL.llkA4 o.)

GRÓF JEAN BAPTISTE DONATIEN DE VIMEUR ROCHAMBEAU
*1725.JÚLIUS 1. - +1807.MÁJUS 10.

REPUBUQUE DE
CÖTEDWOIRE

!
!

~..~
Francia hadvezér. A francia hadseregbe lépve
kitüntetéssel harcolt az osztrák örökösödési és hétéves
háborúkban. 1780-ban, az amerikai függetlenségi
háború (lásd VIIA.) során, egy 6.000 főnyi francia
segédcsapatot vezetett a felkelő amerikai gyarmatok
megsegítségére, majd George Washington (lásd 11.22.)
seregével egyesülve Yorkton mellett, 1781.október 19
én kapitulációra bírta Charles Cornwallis angol
tábornokot (lásd XII.31.). Hazatérése után 1790-ben
tábornaggyá nevezték ki. A francia forradalmi háborúk
idején, 1792 tavaszán rövid ideig az északi hadsereg

fővezére volt. (Révai NI. 16k.301 o.)

WOJCIECH ALBERT GERSON *1831.JÚLIUS 1. - +1901.FEBRUÁR
25.

WOJCIECH GERSON C::::II
..........

POlSKA GR 60

Lengyel festő, illusztrátor és művészeti író. Varsóban,
Péterváron és Párizsban tanult. A lengyel történelmi és
életképfestészet ismert képviselője. A varsói akadémia
tanára volt. Főbb műve a Przemyslav meggyilkolása és a
Temető a hegyek közt című képei. (Műv.L.2k.203 o.)



GETTYSBURGI CSATA

l863.július l-töl-3-ig az amerikai polgárháború
legnagyobb ütközete volt a gettysburgi csata. melyet George
Gordon Meade főparancsnok (*1815-+1872) irányított. Az
északi-hadsereg a pennsylvaniai Gettysburgot övező

domboknál sikeresen visszaverte Robert Edward Lee
főparancsnok (*1807-+ 1870) 76.000 fős déli hadseregének
támadását. A csatában a Konföderáció 28.000, az Unió
23.000 embert veszített. Lee július 4-én visszavonulásra

kényszerü!t, s több jelentős offenzívát már nem tudott lndítani. (MNL.8k.608 o.)

LOUIS BLERIOT *1872.JÚLIUS 1. - +1936.AUGUSZTUS 1.

POSTA

TUIt~n: COMHUlttTETf

400
ItUIlUS

Francia mérnök,
repülőgéptervező,

pi Ióta. 1900 óta
foglalkozott aviati
kával, melynek
egyik úttörője. Ö
volt az első sikeres
monoplán meg

szerkesztője. Ö tette meg
elsőként monoplánjával Toury
és Artenay közötti légiutat oda
vissza 1908.október 31-én, és ő

kelt át sikeresen repülőjével

először a La Manche csatornán
Calais és Dover között
1909.július 25-én. 1909.októ
ber 18-án mintegy 200.000 em

ber előtt tartott repülő bemutatót a Budapest-Kispest közötti gyakorlótéren., s ezzel
jelentősen hozzájárult a magyar aviatika fejlődéséhez. Repülőgépgyárából számos
olyan típus került ki, amelyet egész Eurüpában, így Magyarországon is sikerrel
alkalmaztak. (Larousse 1991.1k.337 o., A XX.század Kr.1991., MNLAk.142 o.)

DÉL-AFRIKAI UNIÓ

19l0.július l-én a dél-afrikai brit gyarmatokat - Fokföld, Natal,
Tgransvaal és Oranje - Dél-Afrikai Unió néven egyesítették és domínium
ragra emelték. A ILvilágháború után, 1961-ben a Dél-Afrikai Unió
kilépett a brit nemzetközösség ből és kikiáltották a Dél-afrikai
Köztársaságot (Nközi Alm.1960.,Ormos M. :Világtörténet 1988.2k.71
o.,Larousse 1991.1k.577 o.).
Megjegyzés: Minden ide vonatkozó ismertetésben egymástól eltérő

időpontok szerepelnek. Igy Május 10., Május 31., és Július 1.



DOMINION Of CANADA - KANADA DOMINIUM

Az európai bevándorlók megjelenése óta 
az 1600-as évek elejétől - Franciaországnak
és Nagy-Britanniának csaknem szüntelen
birtoklási gondjai voltak a bevándorlók által
birtokba vett kanadai területekkel. A
népesség növekedésével és a gazdasági
fejlődéssel a helyi lakósság körében
felmerült a felelős kormányzat iránti igény.

1837-ben felkelések törtek ki, amiket ugyan levertek, de a brit kormányzat 1840-ben
egyesítette Alsó- és Felsó-Kanadát, majd 1848-ban bizonyos mértékű önkormányzatot
kapott. Az ország déli határait a Webster-Ashburton szerződés és az Oregon-szerződés

véglegesít~tte. Az l8$Z7.jÚlius l-i Brit-Észak-Amerika törvény ártelmében Quebec,
Ontario, Uj-Skócia, Uj-Brunswick tartomány egyesült és teljes belső önállósággal
rendelkező Kanada-dominium jött létre. (Az Emb.Kr.758 o., MNL.l0 k.496 o.)



ERNEST MILLER HEMINGWAY *1899.JÚUU5 21. - +1961.JÚLIUS
2.

CORREOS
1999

Amerikai regénYIro, elbeszélő.

Apja jómódú chicagói orvos volt
és neves sportember.
Középiskolai tanulmányai után
újságíró gyakornok volt, majd
az I.világháborúban
egészségügyi önkéntesként ,
szolgált Franciaországban, majd 65
1918-ban Olaszországban, ahol
súlyosan megsebesült. Felgyó
gyulása után megnősült és folytatta az újságírást, a
torontói Star európai tudósítójaként. A háború után
Párizsban telepedett le. 1927-ben tért vissza
Amerikába, és Floridában élt. A spanyol
polgárháború kitörésekor ismét Európába illetve
Spanyolországba utazott, haditudósító volt. A
II.világháború elején Kuba környéki vizeken
vadászott német tengeralattjárókra. Később részt
vett Párizs felszabadítási harcaiban és haditudósító -I"=~~~:J
volt Franciaországban és Angliában. A háború után ~-

Kubába tért vissza. Egész életében a kalandot és a
veszélyt kereste. Fiatalon boxoló, háborús sérült, majd autó- és
repülőszerencsétlenséget túlélő, szenvedélyesen nagy vadakra vadászó, a
bikaviadalokra járó, a francia ellenállásban saját csapatot szervező Hemingway sokak
szemében a "férfiasság modern író-istene" lett. Mindezekben a bátorság tanújelét látta
és a halál közelsége foglalkoztatta. Erkölcsi kódexének alaptétele a bátor magatartás
és cselekvés, a halállal való bátor szembenézés. Első jelentős sikert arató műve 1926
ban a Fiesta, avagy Különös társaság az I.világháború utáni talajt vesztett nemzedék
életét ábrázolja. A második regénye a Búcsú a fegyverektől, mely az I.világháborúról
szóló művek legjobbika. Regényei jelentős részben önéletrajzi ihletésűek, így a
bikviadalokról szól a Halál délután és a vadászatokról az Afrikai vadásznaplóm című

regénye, vagy a spanyol polgárhábrú ihlette Akiért a harang szól című munkája.
Utolsó munkája és egyben írói életművének csúcsa az 1952-ben született Az öreg
halász és a tenger. 1960-ban tért vissza az USA-ba és megtudva, hogy
gyógyíthatatlan betegségben szenved, önkezével vetett véget életének. Teljes
pályképét tekintve legnagyobb írói erénye, hogya prózában a regényességet, a
cselekményt, az izgalmat - a kritika ftnyássága ellenére - a régi rangjára emelte. Az
irodalmi Nobel-díjat 1954-ben kapta "erőteljes és a korstílust befolyásoló elbeszélő

művészetéért, amelynek csúcspontja Az öreg halász és a tenger c.. kisregény".
(Larousse 1992.2k.85 o.,Nobel-díjasok KisI. 1985.329 o., MNL.9k.371 o.)



FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK *1724.JÚLIUS 2. 
+1803.MÁRCIU514.

, -/~lJ,f1,oI.JA'X~~
40 ..

Német költő. Jénában és Lipcsében 1745-48 között teológiát
hallgatott. Ott jelentette meg a Bremer Beitrage című folyóirat 1748
ban a Messiás című húszénekes, hexameterekben írott vallásos
tárgyú eposzának első három énekét, mely költői hírnevét
megalapozta. 1751-ben Koppenhágába költözött, és a dán király által
biztosított ösztöndíjjal fejezte be a művet 1773-ban. Ez a 20 énekbö!
álló mű Milton:Elveszett paradicsomából merített ösztönzést és Jézus
Krisztus életének utolsó hetét, kereszthalálát és feltámadását énekli
meg. Drámakísérleteiben a nemzeti forrásokhoz való visszatérést
szorgalmazta. Vallásos ódáinak első gyűjteménye 1771-ben jelent

meg. Elméleti műveiben a metrika, a helyesírás és az wetimológia kérdéseivel
foglalkozott. Legnagyobb tette az volt, hogy új költői nyelvet teremtett a pietista
hagyományokat felhasználva, merész szóalkotásokkal, összetételekkel és a kötött
német szórend felbontásával. (Világir.KisencikI.1976.1k.594 o.,Larousse 1992.2k.477
o., MNL.llk.138 o.)
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ADORJÁN JÁNOS *1882.JANUÁR 1. - +1964.JÚLIUS 2.

Magyar gépészmérnök, sportrepülő. Stuttgartban
".,"'- AO ••,'.J,".· ,.,.\ Gottlieb Daimler (lásd II!. 17.) tanítványa volt. Párizsban

lE!.9., autógyárban dolgozott 1906-1909 között. Louis Bleriot
(lásd VII.l.) 1909-ben végrehajtott sikeres repülésének
hatására repülőgépek tervezésével kezdett foglalkozni.
Ifj. Andrássy Gyula gróf (*1860-+1929) támogatásával

,9 megépítette a Líbelle-t, az első teljesen magyar
tervezésű és építésű kéthengeres, 18,4 kW-os
repülőgépet. 1910.január 10-én - az első magyarként 

a levegőbe emelkedett saját tervezésű gépével. 1910.június 5-15. között
Magyarországon megrendezett verseny harmadik helyezettje lett. 1910.augusztus 16
án gépével lezuhant és súlyosan megsérült. Felgyógyulása után az első magyar
repülős kiképző iskola - az Aero Rt. - vezetője 1912-ig, majd a budapesti Mercedes
autóképviselet üzemvezetője volt. A II.világháború után az Ikarus Karosszéria- és
Járműgyárban dolgozott műszaki vezető, és egyben tervezőmérnökként 1952-ig.
1952-től haláláig a Közlekedési Múzeum munkatársa volt. (MNL.lk.158 o.)

HJALMAR SÖOERBERG *1869.JÚLIUS 2. - + 1941.0KTÓBER 14.

Svéd író. Érettségi után vámhivatali alkalmazott, később 1897-ig
különböző stockholmi ujság munkatársa volt. 1917-ben Koppenhágába
költözött, ott telepedett le. Itt találkozott közelebbről a költészettel és
annak két irányzatával, egyrészt a naturalizmuson és a kor kritikai
szemléletén alapuló racionálitással, másrészt az 1890-es évek
romantikájával. Első műve a Tévedések, valamint önéletrajzi regénye
Martin Bricks ifjúsága. Műveiben gyakran lépnek előtérbe erotikus
motívumok. Világos és szűkszavú fogalmazása elsősorban irónikus
rövid történeteiben mutatkozik meg. (Meyers:Handbuch über die
Literatur 1964.770 o.)



JEAN-JACQUES ROUSSEAU *1712.JÚNIUS 28. - +1778.JÚLIUS 2.

Svájci származású francia bölcsész, filozófus és író. Szegény órásmester fia. Anyja
korán meghalt, apja pedig Lambercier lelkészre bízta fiát. Vésnök tanonc lett.
Autodidaktaként győjtögette műveltsége alapjait az irodalom, a filozófia és a zene
területén. Később Lyonban házitanító, majd a velencei francia követ titkára lett. 1742
ben Párizsba ment, ahol felfedezte az irodalmi szalonokat, megismerkedett Denis
Diderot francia filozófussal (lásd X.5.) és más enciklopédistákkal. 1749-ben történt
életének nagy fordulata amikor Vicennesbe Diderot-t börtönében meglátogatta, és
útközben a dijon i Akadémia pályatételét olvasta: Rombolta-e vagy javította az
erkölcsöket a tudomány és a művészet fejlődése? A "megvilágosodás" pillanata volt
ez, mint egy villámcsapás, mert meglátta, hogy az élet jó és az ember boldogságra
született, csak hamis úton keresi és éppen az ő hívatása, hogy megtanítsa az
embereket, hogy "tegyenek különbséget a valóság és a látszat, a természetes ember
és az intézmények teremtette hamis és fantasztikus ember között". 1750-ben elküldte
pályművét Értekezés a tudományról és művészetról címmel, mely első díjat nyert.
Mostmár életét összhangba akarta hozni eszméivel, kottamásolásból élt szerényen. Ez
a következő 10 év volt életének legtermékenyebb időszaka. Ő volt az első gondolkodó,
aki tudatosaan szétválasztotta egymástól a kultúra és a civilizáció fogalmát. A kultúra
a lélek kiművelésénekaz eszköze, a természettel harmóniában élő ember létformája,

a civilizáció azonban az anyagi-testi gyarapodást
segíti, és a technikai racionalitásuralja. Második
értekezését adta be akadémiai pályázatra 1755
ben Az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és
okairól címmel, amelyben a politikai
egyenlőtlenségek alapjának a magántulajdon
létrejöttét jelölte meg. Ismert és népszerű

emberként az 1750-es évek közepén írt operákat
és foglalkozott zene-elméleti kérdésekkel is. 1761
ben jelent meg szépirodalmi munkásságának fő

műve, a levélformában írt Júlia, a második Héloise
című szentimentális regény és az Emil, avagy a nevelésről című munkája. Az
utóbbiban az értelem vizsgálata alá vonta a vallást. Elítélte az agresszív klerikalizmust
is. A korabeli egyházi hatalmak eretnek műnek tartották főként az Emil-t, ezért
Svájcba kellett menekülnie. Onnan válaszolt Párizs érsekének bírálatára, és Francois
Marie de Voltaire (lásd V.30.A) támadása nyomán írni kezdte a Vallomásokat. 1762
ben jelent meg államelmélete A társasdalmi szerződés címmel. A mű gondolatai a
francia forradalom után kaptak jelentőséget. 1770-ben tért vissza Párizsba, de
publikálnia nem volt szabad. Életműve csodálatos egységet alkotott. Az élete utolsó
másfél évtizedében elsősorban önéletrajzi írásain dolgozott. Mindenekelőtt önmagát
akarta megmutatni "a természet teljes igazságában", hogy megcáfolja azt a hamis
képet, amelyet ellenségei rajzoltak róla. Utolsó és talán legszebb művében, a lírai Egy
magányos sétáló á/modozásai-ban még egyszer visszatekintett nyugtalan, sok
megpróbáltatással, csalódással teli életére és sorra vette nagy témáit és fordulatait.
Lassanként mindenről lemondott, ami kis öröme még volt, hogy ebben a lemondásban
találja meg szabadságát és emlékezéseiben megnyugvását. Ennek ellenére
búskomoran, üldözési mániától gyötörve halt meg. Hamvait 1794-ben átszállították a
Panthéonba. Nagy hatással volt az utókorra, a francia forradalom vezetői, szellemi
elődjüknek tekintették. (Világir.KisencikI.1976.2k.274 o., Larousse 1994.3k.511 o.,
MNL.15k.629 O.)



SIR WILLIAM HENRY BRAGG *1862.JÚLIUS 2. - +1942.MÁRCIUS
12.

Angol fizikus. Sir Wiliem Lawrence Bragg (lásd 111.31.) apja. A King
William's College-ban nevelkedett, majd a cambridgei Trinity
College-ban hallgatta EJ.Routh matematika-előadásait. 1885-ben
Joseph John Thomsontól (lásd XII.18.) tanulta a fizikát, majd
elnyerte a Dél-ausztráliai Adelaide város egyetemén a
matematika-fizika professzori állást. 1903-tól irányult a figyelme
Ernest Rutherford (lásd VII1.30.) és Curie házaspár kísérletei felé.
1909-től 1915-ig Angliában a leedsi egyetem fizika tanszékét ve
vezette. Jelentős eredményeket ért el a radioaktív sugárzás abszorpciójának elméleti
és kísérleti kutatásában. Fia hívta fel figyeimét Max Thedor Felix von Laue német
fizikus (lásd IV.24.) kísérleteire. Fiával együtt röntgensugarakkal tanulmányozta a
kristályokat, kísérleti módszerük lehetőséget nyújt a röntgensugárzás
hullámhosszának pontos megmérésére és a kristályok felépítésének meghatározására.
Az elsők között ismerte fel az ismeretterjesztés jelentőségét, ezért gyermekek
számára is írt. A röntgenspektroszkópia egyik megalapítója. A fizikai Nobel-díjat 1915
ben kapta, megosztva fiával W.L.Bragg-gel, "a kristályszerkezet röntgensugár
módszerrel történő analízisének felfedezéséért". (Nobel-díjasok KisI.1985.114 o.,
MNL.4k.478 o.»

WISLAWA SZYMBORSKA *1923.JÚLIUS 2. -

Lengyel író és költőnő. Irodalmat és
szociológiát hallgatott a krakkói JagelIo
Egyetemen. 1953-tól a krakkói irodalmi lap
munkatársa volt 1981-ig. Itt jelentek meg
először olvasmányélményeiről beszámoló
írásai. 1976 utána Pismo című irodalmi
folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Lírájában saját élményei és az emberek
élettapasztalatai alapján szól, szerény és
alapos megfogalmazással, a dolgok,
események pontos leírásával. Az 1980-as
években - a szükségállapot idején - művei i1le-
gálisan jelentek meg, álnéven publikált a Párizsban megjelenő Kulturában, és részt
vett a krakkói Na Glos című folyóirat szerkesztésében. 1988-ban az illegálisan
létrehozott Lengyel Írószövetség alapító tagja volt. Versei 1945-től jelentek meg
külföldi folyóiratokban. Versvilágát történelmi alakok, az európai kultúra meghatározó
műveivel való párbeszéd, a természeti világ és a természettudományok által felvetett
kérdések gondolatok építik fel. Megjelent kötetei: : Só, Azért élünk, Száz barát, Ember
a hídon, Ho/napig, Vég és kezdet ,Ki/átás porszemme/, stb. 1991-ben Goethe-díjat,
1996-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. (Brockhaus CD., MNL.17k.80 o.)



MIHAIL COGALNICEANU *1817. - +1891.JÚLIUS 2.

Román történetíró és államférfi. Moldvai tanulmányai után még Berlinben és Párizsban
továbbképezte magát. 1838-ban tért vissza hazájába és őrnagyi rangot kapott a
hadseregben és a fejedelem hadsegédévé nevezték ki. Vasile Alexandri román költő

(lásd VII.21.) és Jakab Negruzzi román költő (*1842-+?) támogatásával szerkesztett
lapokat. 1843-ban a Nemzeti Akadémia történelemtanára lett.
1848-ban részt vett a moldvai forradalmi mozgalmakban, majd
Csernovciba száműzték, ott fogalmazta meg a Moldvai Nemzeti
Párt kívánságai és Moldva alkotmánytervezete című kiáltványait.
1856-tól a Moldva és Havasalföld egyesítését célzó mozgalom
vezéralakja volt. 1860-ban Moldva, 1863-65 között volt Románia
miniszterelnöke. Hivatali ideje alatt szekularizálták a kolostorok

--.... ' birtokait, elfogadták az agrár-, a választási- és a közoktatási-
törvényt, bevezették a polgári és büntetőjogi törvényeket. 1868

78 között külügy- és belügyminiszteri teendőket látott el. 1880-ban Románia párizsi
nagykövete, 1887-90-ben a Román Akadémia elnöke volt. Folyóirataival, írásaival,
tudomáény- és művelődésszervező tevlékenységével jelentő szuerepet játszoútt a
modern román kultúra megteremtésében. Kezdeményezésére alakult meg az iasy-i
egyetem. (Révai N1.4k.581 o.)

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK *1714.JÚLIUS 2. 
+1787.NOVEMBER 15.

Német zeneszerző. 1731-től Prágában, majd 1735 körül
Bécsben élt. A melzi herceg itt ismerte meg, Milánóba vitte,
ahol négy évig Giovanni Battista Sammartini itáliai zeneszerző

(*1700 v.1701-+1775) tanítványa volt. Operáit 1741-től

játszották Itáliában. Sikerrel mutatkozott be Londonban és
Bécsben. 1748-ban Hamburgban, a Mignotti társulat
karmestereként Koppenhágában vezényelte színpadi
szerenádját. Bécsben telepedett le 1752-ben. Sachsen
Hildburghausen herceg udvari zeneszerzője, 1774-ben császári
és királyi udvari zeneszerző lett. Ranieri Simone Francesco
Maria de Calzabigi itáliai költő (*1714-+1795) írt számára szö-

vegkönyveket. Ebből az együttműködésből születtek remekművei, az Orfeusz és
Euridiké 1762-ben és az Alceste című operák 1767-ben. Ebben az időben szerezte
vaudeville-komédiáit és franciás vígoperáit. 1774-79 a párizsi operák korszaka volt.
Marie -Antoinette királyné (*1755-+ 1793) támogatásával többször járt Párizsban,
ahol megvalósította a zenés színház reformját. Az olasz opera hagyományaival
szemben az operát drámai egységnek, az énekest embert ábrázoló szereplőnek tekin-

tette. Fokozott szerephez juttatta a recitatívókat, a kifejező

deklamációt, a jeleneteket keretező kórusokat, a drámai
koncepciót, az emberi lélek ábrázolását. Az antik tragédiákat nem
csak témájukban, hanem szellemükben is megidézte. Új zenei
rendezési elveivel a Párizsban népszerű olasz operaszerző, Nicolo
Vito Piceini itáliai zeneszerző (*1728-+ 1800) híveinek táborával
találta magát szemben. A gluckisták és piccinisták többéves
harca Gluck diadalával végződött. Visszatért ugyanis az egyszerű

dallamokhoz, valódi és természetes hatásokra törekedett és táncbetéteket illesztett a
cselekménybe. Késői alkotó korszakának jelentős kompozíciói Friedrich Gottlieb
Klopstock (lásd VII.2.) szövegére írt dalok. Közülük hét 1785-86-ben Bécsben jelent
meg. Gluck az öperatörténet egyik kiemelkedő egyénisége volt. (Brockhaus:Zenei
L. 1984.2k.44 o., Larousse 1991.1k.l000 o., MNL.8k.663 o.)



GEORGI MIHAJLOVICS DIMITROV *1882.JÚNIUS 18. 
+1949.JÚLIUS 2.

Bolgár politikus. 12 éves kora óta kezdett a szakszervezeti
mozgalomban dolgozni és 18 éves korában már a szófiai
nyomdász szakszervezet titkára volt. 1923.szeptember 23-án
antifasiszta felkelés tört ki Bulgáriában,melyet a reakció túlereje
levert. Több száz társával együtt emigrációba kényszerült,
főképp Bécsben és Berlinben élt. 1933.február 27-én a késő esti
órákban kigyulladt a Reichstag épülete (lásd II.27.), és a
gyújtogatással a kommunistákat vádoltak, többek között
Dimitrovot is. Ebben az ügyben kihírdetett bírósági itéletben 
bizonyítékok hiányában - felmentették. A börtönből való
szabadulás után a Kommunista Internacionálé főtitkáraként
meghirdette a népfront politikát. 1935.augusztus 2-án részt vett
a Kommintern VII.kongresszusán Moszkvában. Több évtizedes
emigráció után 1945.november 6-án térhetett haza. A kommu

nisták választási győzelme után 1946.november 21-én miniszterelnöki funkcióba
került, majd a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkárává

választották. Jó kapcsolatokat épített ki Joszip Broz Titó (lásd V.25.) Jugoszláviájával,
melyet Jolszif Dzsugasvili Sztalin (lásd IlLS.) mereven ellenzett. Egy moszkvai
gyógykezelés során, 9yanús körülmények között hunyt el. (Az embriség Kr.1991., A
XX.század Kr.1994., Evfordulók '82.154 o., MNL.1998.6k.600 o.)
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III. ISTVÁN A NAGY *1435 KÖRÜL - +1504.JÚLIUS 2.

Moldva fejedelme volt 1457-től 1504-ig. II.Bogdán fejedelem
(ur.1449-1451) fia. 1457.áprilisban elűzte Péter Áron fejedelmet (ur.

(ur.1454-1457) Moldva trónjáról és annak helyét
elfoglalva közel 50 évig uralkodott. Trónra lépése
után ügyes politikával semlegesítette vagy
kivégeztette az ellene forduló bojárokat, és a szabad
parasztokra, a városokra, valamint az ortodox
egyházra támaszkodva erős fejedelmi hatalmat
épített kL Mint kiváló hadvezér és államférfi a
Magyar- és Lengyelország valamint a Török
Birodalom közé ékelt országának függetlenségét
megőrizte és magas színvonalra emelte. 1458-ban

elismerte IV. Kázmér lengyel királyt (ur.1447-1492) hűbérurának és
1467.decemberben véres, de győzelmes csatát vívott I.Hunyadi Mátyás királlyal (lásd
11.23.), majd 1475-ben a törökellenes összefogás érdekében Mátyás hűbérese lett.
1485-ben ismét a lengyel király hűségére tért, 1487-ben békét kötött a törökökkel, és
3.000 velenvei forint adó fizetésére kötelezte magát. Ezután újra Mátyáshoz
közeledett, akitől Csicsót és Küküllővárat kapta hűbérbirtokul. 1490 után szorosabbra
főzte kapcsolatait III.István moszkvai nagyfejedelemmel, akivel családi kapcsolatban
állt. Ö alapította 1470-ben a radautzi püspökséget. (Révai N1.10k. 678 o., MNL.10k.63
o.»

V. OLAF *1903.JÚLIUS 2. - +1991.JANUÁR 17.

KONG OlIlY-Y-

Norvégia király 1957-től 1991-ig. VII.Hakon király (lásd
VIII.3.) fia. A norvég katonai akadémián, majd
Oxfordban tanult. 1928-ban vitorlázásban olimpiai
bajnok lett. A német megszállás elől apjával Nagy
Britanniában élt, részt vett a norvég szabadcsapatok
szervezésében és összekötő volt a norvég ellenállási
mozgalmak között. 1944-ben a norvég fegyveres erők

főparancsnoka lett. 1955-57-ben apja betegsége miatt
az ország régense. A trónt apja halála után
1957.szeptember 21-én foglalta el. A trónon fia,
V.Harald követte (*1937-, ur.1991-). (MTI.
Nytsz.:88j0593.,A XX.század Kr.1994., MNL.14k.77 o.)



III. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1904.JÚLIUS 2. - 23. ST.
LOUIS, USA, KALIFORNIA

Nagy felháborodást váltott ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése, mely az óceán
tulsó partjára tette a III. Nyári olimpiai játékok színhelyét. Először Chicagó kapta,
majd az amerikaiak átjátszották a világkiállítást rendező St. Louisnak a rendezés
jogát. Az igen magas rendezési költségek miatt ezen az olimpián indult a legkisebb, 4
fős magyar csapat. Európából Magyarországon kívül csak Franciaország, Németország
és Nagy-Britannia képviseltette magát.
A játékokra mindössze 10 ország küldte el 495 versenyzőjét,- köztük csak 8 nőt - akik
13 sportág 87 versenyszámában mérték össze tudásukat. Az úszást és a tornát kivéve
a sportágak nagyobb részének döntői amerikai "háziversenyként" zajlottak le, miután
a versenyzők 4/5 része amerikai volt. Nagy szenzációnak számított akkor, hogy az
amerikai atléták csapatában egy színesbörű versenyző is indulhatott.
A 60 m-es síkfutás, a 200 m-es gátfutás, az 50 yardos gyorsúszás és a 880 yardos
szabad stílusú úszás versenyeket törölték az olimpiai számok közül.
A 4 fős magyar csapatból erdőtelki Ha/may Zoltán (*1881.június 18. - +1956.május
20.) a 100 m-es és 50 yardos gyorsúszássaJ 2 aranyérmet nyert. Az 1900-as és az
i908-as olimpiákon is helyezéseket ért el. 1906-ban a rendkívüli olimpia bajnoka a
4x250 m-es gyorsváltónak és második helyezettje a a 100 m-es gyorsúszásnak. 1908
ban a 220 yardos gyorsúszás első világcsúcstartója. 1897-1908 között 15-szörös
magyar bajnok. 1900-ban gyorskorcsolyában is magyar bajnok lett. Az úgynevezett
"magyar tempó", a váltott karú, lábmunka nélküli gyorsúszás továbbfejlesztője és
legsikeresebb művelője.

Kiss Géza 1500 m-es gyorsúszással ezüstérmet és a 880 yardos szabad stílusú
úszással bronzérmet szerzett.
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FRANZ KAFKA *1883.JÚLIUS 3. - +1924.JÚNIUS 3.

Cseh születésű, német anyanyelvű író. Szülei jómódú
prágai zsidó divatárúkereskedők voltak. Az óvárosi állami
német gimnáziumban érettségizett, majd a prágai német
egyetemen jogot tanult és 1906-ban szerezte meg jogi
doktorátusát. Paradox sorsában fellelhető a kisebbségi
sors minden jellegzetessége. 1908-22 között
tisztiviselőkéntdolgozott és emellett írt, általában éjszaka.
A polgári élet konvenciói és a hivatalnoki létforma
egyaránt taszították. Diszharmónikus, kettős életvitele -
nappal minden feltűnést kerülő kispolgár, éjjel szenve

délyes Iro - jelentős mértékben hozzájárult egészségi álllapota megrendüléséhez.
Szűk baráti körétől eltekintve magányosan élt. Öt házassági kísérlete kudarcot vallott.
Ebben közrejátszott állandó problémát adó tüdőbetegsége is. Életében csak kisebb
munkái jelentek meg, nem nagy visszhangot keltve. Halála után barátja Max Brod
osztrák író (*1884-+1968) - Kafka szándéka ellenére - adta ki műveit. Fiatalkori
műveiben gazdag képzelőerővel, később realista stílusban, egyre alaposabb részletes

séggel írta meg hősei útját, amelynek sem kezdetét, sem
célját nem ismerjük. PI. A per hőse sohasem tudja meg
letartóztatásának és halálos ítéletének okát. A valóságból
táplálkozó művészetét, amelyet sokan és sokféleképpen
magyaráznak, erősen átszövik a transzcendentális kérdések,

r mint Isten és az ember kapcsolata, a halálnak, túlvilágnak,
az isteni törvénynek értelmezése. Líraian misztikus regénye
A kastély, fordulatos történet az Amerika címü regénye. Re

gényeit a mindennapok abszurditásának, bizonytalanságának érzékeny
ábrázolásmódja jellemzi. Elbeszéléseinek valóságképe számottevően nem tér el a
regényeiben megrajzolt realitástól. Egyik leghíresebb novellája Az átváltozás.
Életműve rendkívüli hatást tett az utókorra, különösen a ILvilágháború utáni
évtizedekben. Műveinek összetettsége, komlpexitása lehetővé teszi, hogya különféle
irányzatok és követőik saját filozófiájukat lássák benne. (Világir.KisencikI.1976.1k.560
o., Larousse 1992.2k.312 o., MNL.10k.408 o.)

LEOS JANACEK *1854.JÚLIUS 3. - +1928.AUGUSZTUS 12.

COOSl.OVtf1SI\O Cseh zeneszerző, orgonista. Prágában Lipcsében és a bécsi
konzervatóriumban tanult orgonálni. 1881-ben Brnóban orgonaiskolát

alapított. 1881-88 között a
Filharmóniai Társaság karnagya, és
egy zenei folyóirat szerkesztője volt.
62 éves koráig mint zeneszerző csak
Brnóban ismerték. Az 1904-ben
született Jenufa című operáját 1916
ban Prágában, 1918-ban Bécsben
mutatták be. A bemutatók sikere
meghozta számára hazájában és kül-

földön az elismerést. 1919-töl a prágai konzervtórium mesteriskoláján a zeneszerzés
tanára volt. Melodikája egyrészt a beszéd lejtésének pontos megfigyelésén, másrészt
az északmorva népdal dallamvilágán alapszik. Maga is gyűjtött, kiadott és feldolgozott
népdalokat, és zenemüveiben is helyet kapott a gazdag morva népzene. Műveiben

impresszionista alapvonások is érvényesülnek.A színpadi zene és egyben a modern
opera egyik úttöröje. 8 operája és számos más műve maradt befejezetlen.
(Brockhaus:Zenei L. 1984.2k.232 o., MNL.10k.162 o.)



CILLY AUSSEN *1909.ÁPRILIS 4. - +1963.MÁRCIUS 22.

Német teniszbajnoknő. Egy gazdag kereskedő lánya, aki Genovában tanult néhány
évig, majd 14 éves korában visszatért szülővárosába, Kölnbe. Ekkor vette első

teniszleckéit anyjától, aki hamar felismerte tehetségét. Nehezen bírta a versenyekkel
járó pszichikai feszültséget. 17 éves volt, amikor először megnyerte a német
bajnokságot. 1930-ban - Tilden edzői munkájának köszönhetően - a Rivierán páros

bajnokságot szerzett, megnyerte a francia bajnokságot és egyesben
is döntős volt, csakúgy, mint Wimbledonban 1931.július 3-án 6:2,
7:5-re győzött Hildegard Krahwinkel ellen a csak németekből álló
döntőben. Ő az első német wimbledoni teniszbajnoknő. Amikor a
világ-ranglistán már második volt, argentinai és braziliai turnéra ment
csapattársával, ahol néhány versenysorozatot nyert, azonban
májgyulladást kapott. Visszatérve Németországba több műtéten esett
át, de lassú gyúgyulás után csak 1933-ban kezdhetett újra játszani.

Régi formáját azonban többé nem tudta visszanyerni Élete utolsó húsz évét férje
kastélyában visszavonultan töltötte, majd egy újabb májgyulladásba halt bele.(A XX.
Század Kr. 1994.432 o., )Internet: http://en.wikipedia.org/wikijCilly , www.nem-
zetisport.hujcikk )

XI.VALOIS LAJOS *1423.JÚLIUS 3. - +1483.AUGUSZTUS 30.

Franciaország királya 1416-tól
1483-ig. VII.Károly fia és
utóda. Még apja életében részt
vett a királyi hatalom elleni
főúri lázadásban 1440-ben.
Megkoronázását követően

elbocsátotta apja tanácsadóit.
Népszerűtlen intézkedéseivel
elidegenítette magától a főne

mességet, amely Merész Károly (lásd 1.5.) köré tömörülve megalakította a Közjóléti
Ligát 1465-ben. XI. Lajos engedményekre kényszerült, de 1468-ban már
ellentámadásba lendült és legyőzte Bretagne hercegét. Ezt követően tárgyalást
kezdeményezett Merész Károllyal, aki Burgundia hercege lett. 1468.októberében a
péronnei találkozón Merész Károly fogságába esett és csak igen szigorú feltételek
mellett bocsátotta szabadon. XLLajos a feltételeket szabadulása után tüstént
megszegte. Célul tűzte ki a Burgundia hatalmának megtörését, ezért semlegesítette
Merész Károly és IV.Edward angol király (ur.1461-1483) szövetségét és szövetséget
kötött a svájciakkal, akik Grandsonnál és Moratnál 1476-ban szétverték Merész Károly
csapatait, valamint Lotharingia hercegével , aki legyőzte a Nancy ostromlására érkező

burgundiai sereget 1477.januárban. Mivel Merész Károly elesett a csatában, XLLajos
elfoglalta Burgundiát és Burgund Szabadgrófságot, valamint Picardiát és Artois-t.
Néhány évvel később örökölte Anjou, majd Provence grófságokat és az arrasi
szerződéssel 1482-ben szentesítette Burgundia birtoklását. Belpolitikai téren erélyesen
kormányzott, népét keményen adóztatta, de támogatta a gazdasági megújulást.
Takarékosságával rendbehozta a pénzügyeket, gondja volt a bányászatra, iparra,
keresekedelemre. (Larousse 1992.2k.608 o.,Révai N1.12k.431 o., MNL.llk.732 o.)
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HRADEC KRÁLOVÉ - KÖNIGRATZ

A Cseh Köztársaság északi részén fekvő német város, eredeti
nevén Königratz. Az Elba és az Orlice találkozásánál, Prágától 100
km-re keletre található, 100.000 lakosú vásárvárosként már a
X.században is ismert volt. A XIV.századtól a cseh királyok városa,

1664 óta római katolikus püspöki székhely.
la66.július 3-án az osztrákok
és a poroszok között a közelében
zajlott le a döntő ütközet, a
königratzi-csata. A Ludwig
August von Benedek osztrák
katonai vezető (*1804-+1881)
által irányított 250.000 fős császá

ri-királyi hadsereg döntő vereséget szenvedett az I.Vilmos porosz király (ur.1861
1888) és Helmuth Karl Bernhard von Moltke német katonai vezető (*1800-+1891)
vezette 256.000 fős porosz csapatoktól. Ma fontos ipari központ, itt működik a prágai
egyetem gyógyszerészeti és tanárképző kara. Műemlékei közé tartozik a Szentlélek
katedrális 1307-ből, a Fehér torony 1574-90 közötti időkből, a Szűz Mária-templom,
mely 1654-66 között épült valamint a Nepomuki Szent János-templom, amit 1709-14
között építettek. (MNL.9k.670 o.)

IDAHO - USA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

IDAHO

!
USA251890

Az USA északnyugati részén fekszik, délen Utah és Nevada, nyugaton
Oregon és Washington államok határolják. Fővárosa Bolse. Területe
226.432 km 2 , lakosainak száma 1,189.300 fő volt 1996-ban. Az
európai bevándorlás előtt különféle indián törzsek lakták. Elsőként

1805-ben William Clark (lásd V.14.) expedíciója haladt át a területén.
Brit, orosz, spanyol és amerikai vetélkedés tárgya volt. 1818-tól a
brit-amerikai megszállás alatt Oregon egy része volt. 1846-ban az
USA-hoz került. 1848-tól Oregon Territóriumhoz, 1853-tól
Washington Territóriumhoz tartozott. 1863-ban önálló territóriummá
alakult, majd lagO.július 3-án vált az USA 43.tagállamává.
(Rfévai N1.10k.452 o., Larousse 2k.172 o., MNL.9k.749 o.)

GEORGE MICHAEL COHAN *1878.JÚLIUS 3. - + 1942.NOVEMBER
5.

Amerikai musical-szerző, szöveg.ro es producer. Már gyermekként
GOOHGEM.COHAN fellépett a francia zenés színjáték-típusként jellemzett

vaudevillekben. Később darabokat írt. 1901-ben tűnt fel először a
Brodwayn a The Governor's Son című előadással. Az első valódi
Brodway-sikert 1904-ben aratta a Litt/e Johnny Jones című darabba!.
Ezt követte 1906-ban a Forta.five Minutes from Brodway, a Helló
Brodway 1914-ben, a The Song and Dance Man 1923-ban, stb.
Összesen 20 musical szerzője, amelyek mellett könyvet írt, zenét
szerzett, többek között a világszerte ismert Yankee Doodle Boy című

dalt. Saját alkotásain kívül más szerzők műveit is átdolgozta. Ezt
nevezték "Cohanizálás"-nak. Univerzális színházi ember, az amerikai

comedy megteremtője volt. Élettörténetéről már halála évében film készült Yankee
DoodIe Dandy címmel, (Brockhaus:Zenei L.lk.346 o.,
Internet: http://www.bookrags.com/George , www.mek.oszk.huj ,
www.onfoplease.comj , operone.djkomponist/ )



CöKOSlOYU1SKO

EDUARDO ABELA *1889.JÚLIUS 3. - +1965.NOVEMBER 9.

Kubai festő. 1921-ben szerzett diplomát a San Alejandro
Szépművészeti Akadémián. Ezt követő három évben
Spanyolországban, majd újabb három évig
Franciaországban élt és tanulmányozta az ott élt és élő

művészek munkáit. Párizsban az ott élő kubai élvonalbeli
írókkal és művészekkel tartott kapcsolata és azok kubai
témák iránti érdeklődése inspiráita kubai témák
megfestésére. Kifejlesztett egyéni stílusán Marc Chagall
francia festő (lásd VII. 7.) befolyása érezhető. Hazatérése
után - 1928-tól - Kuba történelmének, a társadalom
életének és helyzetének ábrázolása volt fő témája.
Karikatúrái éppen olyan népszerűek és ismertek, mint
festményei, melyek a kiállítások alkalmából számos díjat
nyertek.. 1941-46 között Mexikóban, 1947-től 1952-ig
Guatemalában volt a kubai diplomácia képviselője.

(Internet: http://www. cubanet.org.jleej ....... )

RUDOLF PRIBIS *1913.MÁRCIU519. - +1984.JÚLIUS 3.

Szlovák szobrász. Iskolai tanulmányait egy kereskedő iskolában
kezdte 1923-ban, majd a Trencsén-i gimnáziumban folytatta
1924-31-ig. 1931-33-ban a prágai orvosegyetem hallgatója volt,
de úgy döntött, hogya képzőművészetet fogja kitanulni. A
Képzőművészeti Főiskolán tanult 1935-37-ben, majd 1939-ben a
pozsonyi Műszaki Egyetem Festészet tanszakán 1939-40-ben
fejezte be művészeti tanulmányait. 1945 óta volt lehetősége

megmutatni tudását, megvalósítani terveit. Nevéhez fűződik az
újonnan létrehozott Képzőművészeti Főiskola Pozsonyban, ahol
tanított is, majd rektora volt 1971-74-ig. Művészi pályája során
foglalkozott érem készítéssel, kisplasztikával és monumentális
szobrok, szoborcsoportok készítésével is. Ismertebb munkáinak

döjelentős része a szocialista realizmus kategóriájába tartozik, mert azon kívül, hogy
a rendszer híve volt, megrendelésre is dolgozott. Ilyen Az ellenállás emlékműve

(Prievidza, Szabadság tér), A felszabadítók emlékműve (Stara Tura), Ellenállási
emlékmű (Rajec), ünnepi bronz ajtó (MemoriaI Hall), Nő a fürdőben (Teplic), A
pihenés (Dudince parkban), Háborús áldozatok (Prága), reliefek a pozsonyi
transzfúziós állomásra, Csehszlovák Nagykövetségre Phenjanban dombornyomással
stb. (Internet: http://translate.googeusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl=sk&u = .... )





SZERVÁTIUSZ JENŐ *1903.JÚLIUS 4. - 1983.5ZEPTEMBER 15.

Romániai magyar szobrász. Kerékgyártó mesterséget tanult
eredetileg. 1924-ben készült első szobra, a Judit és Holofer

nesz. 1925-ben ösztöndíjasként Vágó
Gábor szobrász kolozsvári műtermében

dolgozott. Még ugyanabban az évben a
párizsi iparművészeti iskola esti
kurzusaira járt, majd 1927-29-ben
Kolozsvárott a Szépművészeti Iskolán
tanult. Első tárlatát 1933-ban rendezte
Kolozsvárott. Szolnay Sándorral (*1893
+ 1950) közösens ugyanott művészeti

szabadsikolát vezetett 1933-34-ben.
~1agyarorszfig IIÚ\\Cll~? 1934-től - néhány évig - a nagybányai

művésztelepen dolgozott. A II.világhábo
rúban katona volt, az angol hadifogságból 1946-ban tért haza. Tanított a csíksomlyói
népfőiskolán, a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán 1949-65 között. A budapesti
Bartók Archívumban található a jávorból faragott Cantata Profana című domborműve.

Fa-, kő- és márványszobrokat készített. Alakjai az erdélyi magyarság sorsáról,
hitvilágáról vallanak. Legtöbb alkotását a fatörzs eredeti alakját megtartva,
reliefszerűen faragta, drámai hatásukat még festéssel növelve. Néhány munkáját
fiával - Szervátiusz Tiborral (*1930) - készítette, mint pl. a Tamási Áron emlékművet.
Művészetére jellemző a konstruktív módszer és a népi expresszív szemlélet: a halk
szavú szobrászi líra és a kemény drámaiság végletei. Főbb művei: Első szerelem,
Madonna, Leányka, Maros és Olt stb. Számos belföldi és külföldi kiállításon vett részt,
és 15 ország múzeumai és gyűjtői őrzik műveit. (Műv.L.1968AkA39 o., Új
Magy.L.Kieg.1981.575 o., MNL.16k.711 o.)

JEAN PIERRE FRANC;OI5 BLANCHARD *1753.JÚLIUS 4. 
1809.MÁRCIU57.

Francia léghajós. Eredetileg műszerésznek tanult, de hívatásos
léghajós lett. 1781-ben tette közzé egy kormányozható "repülő

csónak" tervét, mely tulajdonképpen a léggömbkosárra erősített

evezőkkel irányított léghajó volt. Majd a Montgolfier testvérek (lásd
X.15.) 1883-as sikere nyomán hőlégbalonnal kisérletezett.
1784.március 4-én szállt fel először. Kísérleti útjainál a Montgolfier
testvérek által ismertetett ereszkedő-ernyőt használta. Számos,
különböző országokban történő felszállásaival egyben Mongolfierék
elért eredményeit is népszerűsítette. Az amerikai drJJeffries
társaságában 1785.január 7-én először repülte át léggömbjével a La

Manche csatornát Dover és Calais között. 66. léghajóútján halt meg. (Révai NI.3kAOO
o., MNl.4k.132 o.)



THOMA5 JEFFERSON *1743.ÁPRILI5 2. - +1826.JÚLIUS 4.

Amerikai politikus, építész. Jómódú
ültetvényes családban született. Jogot

REPUBUQUEDECÖTEDIVOIRE 200F tanult. Rendkívül művelt és sokoldalú
B1CENTENAIRE DES ETATS UNIS

1776 1970 Jefferson, 1774-ben politikai
röpiratban fejtette ki, hogy Amerikát
és Nagy-Britanniát csak a király
személye fűzheti össze. A 2.
Kontinentális Kongresszus tagjaként ő

fogalmazta meg 1776.július 4-én a
kongresszus által elfogadott
Függetlenségi Nyilatkozatot. A szabad

ságharc kitörésekor Virginia állam kormányzója volt 1779-től 1781-ig, és elfogadtatta
a vallásszabadságról sz61ó törvényt, majd egyik vezére lett a kongresszusnak. 1785
89 között párizsi követ, 1790-1801 között George Washington (lásd 11.22.) első kor-

mányának külűgyminisztere, John Adams (lásd X.19.) alelnöke volt. James Madion
(lásd 111.16.) mellett vezető szerepet játszott a kormányzó Federalista Párttal
szemben létrehozott Republikánus párt megszervezésében. A szólás-, a sajtó- és
vallásszabadság védelmének, a békés, takarékos és korlátozott kormányzatnak a
programjával győzelmet aratott az 1800-as és 1804-es választásokon. Az USA 3-ik
elnökeként (1801-től 1809-ig), megvette Luisianát Franciaországtól, hogyenyhítsen a
napleoni háborúk okozta gazdasági nehézségeken. Megszavaztatta az
embarg6törvényt, mely minden kivitelt megtiltott az Államok területéről. Csökkentette

a hadsereg, a flotta létszámát, az adókat és az államadósságot. 1807-ben aláírta a
rabszolgák behozatalát tiltó törvényt. 1808-ban már nem indult az elnökválasztáson, a
hivatali ideje lejárta után visszavonult a politikai élettől. Kedvtelésből foglalkozott
építészettel. Évekig élt Európában, tanulmányozta a római kor emlékeit. Saját
lakóházát, a Cvharlottesville mellett épült Monticellót átépítette, a tervei szerint
megval6sult a richmondi parlament, a Virginia State Capitol, melynek mintája egy
római templom volt. A harmadik nagy műve Charlottesville-ben a William Thornton
(*1759-+1828) és Benjamin Henry Latrobe (lásd IX.3.) közreműködésével tervezett
virginiai egyetem, amelynek első rektora lett. Az építészetben a Jefferson-érát az
angol koloniál stílussal szemben, az általa kezdeményezett, fiatal republikánus
stílusnak nevezett klasszicista-monumentális irányzat jellemezte.
Könyvgyűjteményével megalapozta a mai Kongresszusi Könyvtárat. (Révai N1.10k.823
o., Larousse 1992.2k.274 o., MNL.l0k.242 o.)



AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ

Az 1600-as évek folyamán alalkult ki Észak-Amarika
terűletén 13 viszonylag önálló gyarmata az angol
birodalomnak. Az 1773.december 16-j bostoni
"teadélután"-nal érték el csúcspontjukat Új-Angliában
az adók miatt kitört lázongások. Több bostoni polgár
indiánnak öltözve megszállta a Kelet-Indiai Társaság
tulajdonában lévő három hajót és 342 láda teát a
tengerbe szórtak. Ez az anyaországban általános
felháborodást keltett és lezáratták a bostoni kikötőt és

JULY4.1776 a kártalanítás kifizetéséig hadihajókat vezényeltek a
kikötőbe. Ez adta meg a jelet az észak-amerikai gyar

matok felkelésére, az anyaország - Nagy-Britannia - ellen. A brit királyi csapatok és az
amerikai milícia között lezajlott összec:sapással l775.áp~lis 19-én megkezdődött az
amerikai függetlenségi háború, és az angol csapatok Lexingtonnál szenvedték el első

ízben vereségüket. Georg Washington (lásd II.22.) vezetésével állt fel az amerikai
sereg. - 1776.jÚlius 4-én Thomas Jefferson (lásd VIIA.) vezetésével elkészült
Függetlenségi Nyilatkozatot a Kongresszus elfogadta. - Ezt követően az első had-

művelet a Bunker Hill-i csata (lásd VI.17.) volt 1775.június 17-én. 1776.augusztus 27
én az angolok elfoglalták New Yorkot és Washington seregét Pennsylvaniába űzték.

Washington, seregével átkelt a Delaware folyón és Trentonnál - december 26-án - és
Princetonnál - 1777.január 3-án - vereséget mért az angol seregre. 1777.július 28-án
európai segítség érkezett az amerikai függetlenség kivívásához Franciaországból Marie
Joseph Motier de La fayette (lásd V.20.)vezetésével, valamint francia szolgálatban álló
német tiszt Johann von Kolb báró személyében. További önkéntesek érkeztek
Lengyelországból Tadeusz Adrzej Bonaventura Kosciuszko tábornok (lásd 11.12.) és a
badeni friedrich Wilhelm von Steuben személyében, az általuk szervezett csapatok
élén. 1777.október 17-én az angol csapatok Saratoganál súlyos vereséget szenvedtek.
Az amerikai győzelem hatására franciaország, Spanyolország és Hollandia is hadat
üzent Nagy-Bnritanniának, Oroszország, Svédország és Dánia pedig létrehozta a
britellenes "Fegyveres semlegesség szövetségét" A saratógai amerikai győzelem

segítette a francia-amerikai szövetség létrejöttét is. E szerződést 1778.február 6-án
írta alá a két fél, mely lényegében barátsági és kereskedelmi egyezmény volt. Charles
Cornwallis angol tábornok (lásd XII.31.) és 8.000 fős csapata Yorktownál letette a
fegyvert az amerikaiak és a franciák együttesen 16.000 embere előtt. Ez a győzelem

gyakorlatilag az észak-amerikai függetlenségi háborÚ végét jelentette l78l.október
19-én. A békekötési folyamat még két évig elhúzódott a párizsi béke ratifikálásáig.
1783.április 13-án Anglia elismerte a gyarmatok függetlenségét, majd a párizsi béke
zárta le a függetlenségi háborút és a versaillesi szerződésben rendezték el
AngliaSpanyolország és Franciaország anyaországokon kívűli birtokait
1783.szeptember 3-án. Az amerikai államok küldötteiböl álló 1787.május 25. óta
ülésező alkotmányozó testület 1787.szeptember 17-én elfogadta az USA alkotmányát.
Az államok szövetségéből Amerikai Egyesült Államok lett. Az alkotmány 1788-ban
lépett életbe, miután azt minden szövetségi állam ratifikálta. Észak-Amerika nemzeti
ünneppé nyílvánította július 4-ét, a függetlenség napját. (Révai N1.6k.751 o., Az
emberiség Kr.199!., MNL.lk.763 o.)
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SZINYEI MERSE PÁL *1845.JÚLIUS 4. - +1920.FEBRUÁR 2.

Magyar festő. A müncheni akadémián tanult 1864-től, ahol
Hermann Anschütz (*1802-+ 1880) és Wagner Sándor

(*1838-+1919) növendéke
volt. 1865-ben apjáról festett
arcképe már meglepően érett
festő benyomását keltette.
Ugyanezt mutatta A költő

című képe is. Az akadémia
szellemének megfelelően

történelmi és mitológiai
kompozíciókat festett. Kerülte
a patetikus hatásvadászó
ábrázolásokat, inkább az
intimebb jeleneteket válasz

totta. Korán felkeltette érdeklődését a táj, a természet, a napfény. 1869-től

megszaporodtak a szabad természetben ábrázolt jelenetei. A Lovasok és a Puszta
gólyamadárral című remekei is ebben az időszakban készültek. Természetélménye
olyan erős volt, hogya tájat szinte emlékezetből festette. A Gyermekek a
domboldalon és az Anya gyermekeivel című képei is ezért olyan frissek és
összefogottak. 1870-ben hazautazott és a család jernyei birtokán születtek tájba kom-

ponált lírai jelenetei, - Szerelmespár - és
kiváló portréi A művész édesapja
karosszékben - . 1872-ben tért vissza
Münchenbe. Több kisebb természet
tanulmányt készített, melyek közül a Vihar a
starnbergi tavon a legkiemelkedőbb. Még
abba n az évben fogott hozzá fő műve a
Majális megfestéséhez, melynek témája a
kortárs francia festők kedvelt motívuma
volt. Szinyei azonban tőlük függetlenül,
műveik ismerete nélkül alkotta rokon
szellemű művét. A festményben kifejezésre
jutó könnyed derű és életöröm,
művészetének alapkarakterét tükrözi. 1874
ben festette a Lilaruhás nő című képét,
mellyel elégedetlen volt, az ember és a táj
kapcsolatának megbomlott összhangja
miatt. Még három portrét festett feleségéről,

de elégedetlensége miatt egyet sem fejezett
be. Ezt követően csak kisebb mitológiai
témájú képeket alkotott. Hosszú kihagyás
után 1882-ben Bécsben megújult
munkakedvvel festette meg a Léghajó és
Pacsírta című képét, s az utóbbi elmaraszta-



ló bírálatokat kapott. A
magyar realista tájábrázolás
egyik csúcsa a Hóolvadás
megkezdését követően

1884-től - csaknem 10 évre
felhagyott a festéssel.
Visszavonultsága évei alatt
készült néhány műve messze
elmaradt a korábbiak
színvonalától. A Műcsarnok

1896-os kiállításán a Majális
nagy sikert aratott, főként a
fiatal festőgeneráció körében.
Öregkorában nevezték ki a
Képzőművészeti Főiskola

igazgatójává, és 1897-ben
országgyűlési képviselővé

választották. Felfedezése túl
későn, az 1896-os Műcsarnoki

kiállításon történt, így a vele
rokon törekvésű nagybányai festők nem kapcsolódhattak hozzá közvetlenül.
(Műv.L.1968.4k.459 o., MNL.16k.800 o.)

HÁJIM NAHMÁN BIALIK *1873.5ZEPTEMBER 1. - +1934.JÚLIUS 4.

Ukrajnai származású héber és jiddis nyelven alkotó költő, műfordító és
irodalomszervező. Tanulmányai befejeztével, könyvtáros, tanító, könyvkiadó majd
folyóirat szerkesztő volt. Első héber verse 1892-ben jelent meg A madárhoz címmel.
1900-ban Odesszában telepdett le, és az ottani héber irodalmi kör vezető alakja lett.
Az Lvilágháború után, 1919-ben Anton Ivanovics Gyenyikin orosz katonai vezető

(*1872-+1947) tisztjei elhurcolták, de szerencsésen megmenekült. A forradalomban
csak a zsidóság újabb veszélyeztetettségét látta. 1921-ben Maxim
Gorkij (lásd 111.28.) közbenjárására a szovjet kormány hozzájárult
külföldre távozásához. Előbb Németországban, majd 1924-ben Tel
Avivban telepedett le. Kapcsolatban állt a cionista mozgalommal. Az
ottani szellemi élet egyik irányítója volt. Költészete egyesíti a zsidó
misztikát, a racionalista talmudizmust és a felvilágosodást. Líráját
öszinte humanizmus és a világ elesettjeivel való együttérzés hatja át.
A Nemirovi látomás című látomását a zsidóság elleni pogromok
váltották ki 1903-ban. Jól ismerte a héber- és világirodaimat, ezért
közzé tette a régi zsidó irodalom alkotásait, valamint a spanyol-zsidó
költők műveit. Tudományos igényű népköltészeti antgológiája A hag

gáda könyve, esszéi, valamint műfordítói és publicisztikai munkássága is jelentős volt.
Nyelvújítóként elősegítette a mai héber nyelv kialakulását. Egykori lakóháza Tel
Avivban ma múzeum. Emlékére alapították a legfontosabb izraeli irodalmi díjat.
(Világir.KisencikI.1976.1k.131 o.,Larousse 1991.1k.322 o., MNL.3k.800 o.)



THEODOR STORM *1817,SZEPTEMBER 14. - +1888.JÚLIUS 4.

Német novellista, költő. Északnémet patrícius csáládból
származott, Lübeckben és Kielben tanult jogot Előbb

ügyvéd volt, majd bírósági tisztviselő. 1848-tól részt vett
Schleswig-Holstein Dánia ellen viselt harcaiban. 1852-ben
emigrálnia kellett és Potsdamban telepedett le népes
családjával. Itt élt 1864-ig, amikor visszaköltözött
szülővárosába, Husumba. Regényt sohasem írt, de versei az
északnémet, szülőföldi táj szépségeit dícsérik, novellái pe

dig bemutatják az ember küzdelmét a maga tragikus sorsával. Számos maradandó
értékű elbeszélést írt. Többek között a legismertebbek és legnépszerűbbek az Erdei tó,
Renate, Heinz a matróz, Bábjátékos Pa/i, Az államtanácsos úr, Kései rózsák című

novel/ái. A Vihar/ovas című balladai hangvételű elbeszélésében régi északnémet
legendát dolgozott fel. Hazafias, szerelmi és tájlírája révén a német realista költészet
egyik első képviselője volt. (Világir.KisencikI.1976.362 o., MNL.16k.288 o.)

GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI *1835.MÁRCIUS 14. 
+1910.JÚLIUS 4.

Olasz csillagász. A torinói egyetem elvégzése után a
pulkovói, majd a milánói Brera Obszervatóriumban
dolgozott, 1862-től 1900-ig az Obszervatórium
igazgatója volt. Elsősorban az üstökösök és a Mars
bolygó kutatásával, valamint a kettőscsillag

észlelésekkel foglalkozott. Idős korában jelentős

munkákat írt letűnt kultúrák csillagászatáról.
Rámutatott a meteorrajok és az üstökösök közötti
fizikai kapcsolatra. Számításokat is végzett arról,
hogya Nap ár-apályereje hogyan szakítja szét az
üstökösmagot. Feltérképezte a Mars felszínét, és
nevet adott a kiterjedt alakzatoknak. AMarson 1877

-ben vonalszerű alakzatokat látott, melyeket árkoknak nevezett. Ezek a
képződmények marscsatornákként kerültek be a köztudatba. A XIX.század végén
ennek hatására kezdték keresni a marsi életred utaló nyomokat. (Révai N1.16k.627 o.,
Larousse 1994.3k.564 o.)

HAWAI SZÖVETSÉGI ÁLLAM

A Csendes-óceánban fekvő 8 nagy és tucatnyi kis sziget
tartozik Hawai területéhez, melyeknek területe 28.313 km 2 •

Lakosainak száma - 1997-ben - 1,240.000 fő volt. Fővárosa

Honolulu. A szigetek északnyugati és délkelet irányban
helyezkednek el, az északi szélesség 18°-26° és nyugati
hosszúság 154°-175° által határolt térségben. Valamennyi
sziget vulkanikus képződmény. Az európaiak közül elsőként

James Cook (lásd 11.14.) fedezte fel harmadik útja során 1778
-ban. 1851-ben brit védnökség alá került. 1894-ben kiáltották ki a Hawai
Köztársaságot. 1898-ban amerika annektálta, 1900-ban territórium lett. 1959.július
4-én lett az USA 50-ik tagállama. (MNL.9k.295 o.)



MARCELO HlLARIO del PILAR y GATMAITAN *1850.AUGUSZTUS
30. - +1896.JÚLIUS 4.

Fülöp-szigeti író, újságíró. Tanulmányait 1880-ban fejezte be a Szent Tamás
Egyetemen, ahol jogi diplomát szerzett. Még mint kisdiák találkozott a spanyol uralom
elleni küzdelemmel, majd 1871-ben a cavitei felkelés is táplálta a fiatalos tüzét az
igazságszolgáltatásban történő visszaélések miatt, melyért alapvetően a papságot
tartotta felelősnek. 1882-ben egy gazdag spanyol liberális segítségével alapította a
Tagalog Vjság-ot, melyben képmutatással, bigottsággal és az elszegényedett emberek
faji megkülönböztetésével vádolta a papságot. Az újságban anyanyelvén, - tagalog
nyelven - akarta felébreszteni a társadalom tudatát, az egység iránti igényét a
spanyol zsarnoksággaI szembeni ellenállás szükségességére. Lapja demokratikus és

liberális eszméket terjesztett és reformokat követelt,
de 1882.október 31-ével pénzhiány miatt megszűnt.

Akkortól kis füzetekben mutatta be a papság
ostobasága it rendkívül szellemes, de maró gúnnyal.
Parodizálta a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát, a
Tízparancsolatot stb. 1888-ban az egyházi üldöztetés
elől Spanyolországba, Barcelónába, majd Madridba
menekült. 1889.december lS-én a La Solidaridad cí

mű madridi filippino reformista folyóirat szerkesztőjeként - Graciano Lopez Jaene
néven - összehasonlította a spanyol és a Fülop-szigeti jog-helyzetet és követelte a
spanyol kormánytól a sajtó- , a szólás-, a gyülekezési-szabadságjogok kiterjesztését,
a törvény előtti egyenlőséget .és képviseletet a spanyol cortesben. Az anyagi források
kimerülése miatt az újság utolsó száma 189S.november lS-én jelenhetett meg. A hat
év alatt megjelent számtalan cikkre, felhívásra, követelésre, kérésre a spanyol
uralkodó osztály részéről semmiféle válasz nem érkezett. Ezért fegyveres felkelést
tervezett, mert az az utolsó jogorvoslati lehetőség, ha békés eszközekkel semmit nem
lehet elérni. Ezeket a gondolatait tette magáévá Andrés Bonifáció (*1863-+ 1897), aki
1892-ben megalakította a Katipunan nevű titkos társaságot és 1896.augusztusban 
Pilar halála után, az ő szellemében felkelést robbantott ki.
(lnternet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= )

TROKÁN PÉTER *1946.JÚLIUS 4. -

Magyar szmesz. 1969-ben kezdte színészi
pályafutását a Nemzeti Színház stúdiójában. 1970
től a Kecskeméti Katona József Színházban, 1972-től

a Debreceni Csokonai Színházban, 1973-tól ismét a
Kecskeméti Katona József Színházban, 1978-tól a
Népszínházban játszott. 1981-től 1989-ig a Nemzeti
Színház, 1989-90-ben a József Attila Színház
színésze volt. 1990-92 között a Magyar Színész Ka

mara ügyvivője volt, majd 1990-ben elment Veszprémbe, majd 1996-ban Sopronba
játszani 1999-ig. 2003-2008 között a Nemzeti Színház tagja volt, majd a Madách
Színházban és a Budaörsi Játékszínben is szerepelt. Jelenleg a szombathelyi Weöres
Sándor Színház tagja. Színpadi szerepei voltak többek között Molnár F.:Játék a
kastélyban Almádi, Gábor A.:Dollárpapa Iván, Schiller:Don carlos Posa márki,
Solohov: Csendes don Grigorij, Németh L.: VII. Gergely Ottó, Páskándi G.:Rejtekhely
Robespierre stb. (Ki Kicsoda 892 o.)



JDNAS LIE *1833.NDVEMBER 6. - +1908.JÚLIUS 5.

Norvég regény- és drámaíró. 18S8-ban szerzett ügyvédi diplomát és
l86S-ig ügyvédként dolgozott. Majd telek- és részvényspekuláécióba
bonyolódott és tönkrement. Visszavonult a nyilvánosságt61 és csak
írással foglalkozott. A norvég realista regényírás egyik legnagyobb
mestere. Ibsennel, (lásd V.23.) Kiellanddal (lásd IV.6.) együtt a
norvég irodalom világriodalmi rangjának ~ső kivívói közé tartozik.
Legjobb műveiben finom pszichológiai érzékkel vizsgálta a társadalmi
előítéletek okozta kényszerek behatolását, romboló munkáját a
családi életbe, a házastársi viszonyba vagy az egyén tudatába. Az

írás egyik csúcsának számító A giljei család című családregénye hozta meg számára a
széleskörű ismertséget. Ismertebb munkái: Révész és révészné, Előre, Mikor a
vasfüggöny lehull. (Világir. KisencikI.1976.1k.662 o., MNL,12k.120 o.)

JEAN COCTEAU *1889.JÚLIUS 5. - +1963.DKTÓBER 11.

Francia költő, Iro, képzőművész, filmrendező, díszlettervező.

CEJHOJlOVEfVHO Újságíróként indult, de már az Lvilágháború előtt megjelentek versei,
de életműve, hírneve 1918 után bontakozott ki. Az Lvilágháborúban
repülőtiszt volt, Roland Garros oldalán műrepülésekben is részt vett.
Különféle avantgárd mozgalmak résztvevőjeként éppúgy kedvelte
Marcel Proustot (*1871-+1922), mint a Szergej Pavlovics Gyagilev
(*1872-+ 1929)-féle Orosz Balett társulatát. Meghatározó volt
pályájára a muzsikus Hatok barátsága - köztük Darius Milhaud-é (lásd

VI.22.), akinek az Ökör a háztetőn című dadaista pantomimjátékát írta -. Rendkívül
sokoldalú alkotó volt, aki minden műfajban otthonosan mozgott, minden irányzatnak
hódolt - az újromantikátót a neakatolicizmusarr át a szürreatizmusig, volt futurista,
dadaista, majd kubista - és minden műfajban nyújtott néhány jelentős teljesítményt. A
párizsi Opera balettegyüttesének is dolgozott, librettókat írt, díszleteket tervezett,
koreográfiák készítésében működött közre. Legbensőségesebb közege a líra volt. Mivel
a pillanat rögtönző hajlamú művésze volt, híres és hatásos regényei inkább elbeszélé

sek, néhol remek jellem- és állaportrajzzal, mindenekelőtt a Vásott
kölykökben. Kitűnően értett a színpadhoz, erről tanúskodik a sűrített

Antigoné-feldolgozás. A költészet elsődlegessége érezhető regényei ben,
így a magyarul A bál címmel megjelent gyüjteményben. Drámáiban újra
feldolgozta a mitológia, az irodalom és polgári dráma nagy témáit, vagy
a tündérmesék világában keresett kiutat. Ilyenek az Orfeusz, Renaud és
Armide , a Rettenetes szülők és az Eiffel-torony jegyesei című művei.

Zenész, színész, filmes egy személyben. Egyéni formavilágot teremtett a
filmvásznon is. Filmjei vizuálisan mozgalmas, bizarr jelképekben tobzódó látomások.
Maga rendezte A költő véré-t, vagy részt vett az Örök visszatérés forgatásában, majd
elkészítette A szép és a szörnyeteg, az Orfel,Jsz és az Orfeusz végrendelete című

filmeket. Rajzolóként és festőként néhány művét illusztrálta, kápolnákat díszített
Villefranche-sur-Merben és Milly-Ia-Forét-i templom kertjében temették el, amelynek
freskóit Ő festette.(Larousse 1991.1k.486 o., Világir.KisencikI.1976.1k.228 o.,
MNL.5k.512 o.)



APÁTI THAN KÁROLY *1834.DECEMBER 20. - +1908.JÚLIUS 5.

Magyar kémikus. Than Mór festő (lásd IlLU.) testvére. 15 éves korában Bem József
(lásd XIL10.) seregében harcolt. 1849-ben Vízaknánál megsebesült. Gyógyszerészetet
tanult, majd tanulmányainak elmélyítése végett Bécsben végezte az egyetemet, ahol
az orvosi szak mellett kémiával is foglalkozott. 1858-ban lett a kémia doktora. 1859
ben a bécsi egyetemen volt tanársegéd, majd magántanár. 1860-ban tért haza és
1862-ben ő lett a budapesti tudományegyetem első kém iaprofesszora , 1875-76-ban
rektora. 1872-ben létrehozta az 1.sz Kémiai Intézetet, amely több évtizedes vezetése
alatt európai hírúvé vált. Részt vett az orvosképzési reformok kialakításában. Javasla

tára indult meg a Magyar Kémiai Folyóirat. Kezdetben szerves
kémiával, majd általános és szervetlen kémiával foglalkozott.
Kutatásainak tárgya kémiai és fizikai állandók mérése,
egyensúlyi állapotok meghatározása, módszerek és eszközök
tökéletesítése volt. A harkányi gyógyforrás gázaiban felfedezte
1867-ben, majd előállította a karbonil-szulfidot. Az analitikai
mérőoldatok hatóértékének beállítására bevezette a kálium
hidrogén-karbonátot és a kálium-jodátot. Javasolta, hoigy az

ásványvíz-elemzéseknél az alkotóelemeket a később definiált ionoknak megfelelő

csoportosításban adják meg. Tisztázta a gázok normál térfogatának fogalmát. Számos
szakkönyvet írt a gyakorlati oktatás céljaira, tankönyvei alakították ki a magyar kémiai
szaknyelvet. Számos fizikai-kémiai területen maradandót alkotott. Munkásságát
számos kül- és belföldi kitüntetéssel honorálták. Halála után fiait a király - atyjuk
érdemei újabb elismeréséül - bárói rangra emelte. (Révai N1.18k.225 o.,Larousse
1994.3k.872 o., MNL.17k.417 o.)

ALEXANDER ROSLIN *1718.JÚUUS 15. - +1793.JÚLIUS 5.

Svéd festő. Georg Engelhardt Schröder (1684-1750) Lars
Ehrenbill (1697-1747) voltak a mesterei. Szülővárosában 
Malmőben - dolgozott, ahol vallásos témájú képeket alkotott, több
egyházközségi templom számára. 1745-ben elhagyta
Svédországot és a bayteuthi udvarban dolgozott. Ott ismerték fel
portréfestői tehetségét. 1747-ben Itáliában járt, ahol
megismerkedett a XVII.századi reneszánsz festészetének
nagyjaival. 1752-ben Párizsban telepedett le, ahol Francois
Boucher francia festőművész (lásd V.30.), valamint Anne-Claude
Philippe de Tubieres, de Caylus gróf - archaeologus, vésnök
(*1692-+ 1765) - pártfogoltja lett. Megrendelői a francia arisztok

rácia körei ből kerültek ki, de más európai megrendelői is voltak szép számmal. 1753
ban már a Francia festő és szobrász Akadémia tagjává fogadták. 1774-1778 között
ismét Svédországban élt. Eközben meghívásokat kapott II. Katalin cárnőtől (ur.1762
1796), valamint Varsóból és Bécsből is. Mindenütt ünnepelt portréfestőként fogadták.
Leghíresebb portréitt XV. Lajos fiáról és leányárÓl, III. Gusztáv svéd királyról, II.
Katalin cámőről festette. Élete végéig mint jelentékeny arcképfestő dolgozott. Portréit
virtuóz anyagfestés, és finom pszichológiai elmélyülés jellemzi. (Műv.L.1968.4k.167

o., Internet:http://commons.wikimwdia.org/wiki , artnet.comjAartistsj ,
personalite.artline roj ............•www.berze-nagy.sulinet.hu ? eaobjets wordpress.
Comj2007 )
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GUILLERMO ENRIQUE COLLAZO *1850.JÚLIUS S. 
1896.5ZEPTEMBER 26.

Kubai festő. Az l800-as évek végén
fellobbanó kubai függetlenségi harcok idején
New Yorkba költözött, ahol Federico
Martineznél tanulta a mesterséget. Később

Párizsba dolgozott, és ott élt száműzöttként

haláláig. Számtalan portrét festett a
társadalom felsőbb rétegének egyes tagjairól,
pl. a Susaníta de Cárdensről, Retrato de
Senoraról vagy a függőágyban fekvő

vágyakozó fiatal hölgyről. Gazdag feleségével
egy múzeum jellegű házban élt, amely a szá
műzött kubai nacionalisták találkozóhelye
volt. Hazájában - Kubában - csak évtizedek

kel halála után - 1940-ben - szervezett Universidad de La Habana kiállításon szerzett
első ízben elismerést. (Internet:http://www.artnet.com/libraryj ....... )

KVASSAY JENŐ *1850.JÚLIUS 5. - +1919.JÚNIUS 6.

Magyar mérnök. Gépészmérnöki tanulmányai után l876-ban, német
és francia fŐiskolákon mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat
folytatott, és megismerkedett a vízügyi szolgálatok rendszerével.
Hasonló célból járt Svájcban és Olaszországban is. Több talajjavítási
kísérletet vezetett országszerte, elsősorban Szepes vármegyében.
l878-ban megbízást kapott az általa javasolt mezőgazdasági és
vízügyi szolgálat megszervezésére. Megszervezte az Országos
Kultúrmérnöki Hivatalt, majd 40 éven át vezette azt. A hivatal
feladatai közé tartozott tározók építése, halastavak létesítése, folyók,
patakok rendezése, vízmosások megkötése, a közegészségügyi
mérnöki szolgálat ellátása, amely az ivóvízellátást,
szennyvízelvezetést és az artézi kutak kezelését foglalta magában.
l889-ben hozta létre az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási Hiva-

talt. 1918-ig - nyugállományba vonulásáig - 1,5 millió kh terület belvízrendezését és
lecsapolását végezték el. Nevéhez fűződik a vizek köztulajdonjellegét kimondó vízjogi
törvény és a halászati törvény megalkotása, a Balatoni Kikötők Felügyelőségének

1912-es felállítása, valamint a soroksári Duna-ág csatornázásának és több budapesti
kikötő építésének megkezdése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági

szakirodalmi munkássága egyaránt jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája
évtizedekig a kultúrmérnöki munka kézikönyve volt. A Budapest-csepeli Kikötő zárt
medencéjének bejárati zsilipjét Kavassay-zsilipnek nevezték el és emléktáblával
je/ölték meg. (Új Magy.L.l961.4k.294 o.,Népszabadság 2000.július 5.B.T.)



ALEXANDER ODOBESCU lk 1834.JULIUS 5.
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Román archeológus, történet- és novellaíró. Középiskola után
Párizsban tanult klasszika-filológiát. 18SS-ben visszatért
Romániába. Irodalommal, archeolgiával, müvészetekkel és
tanítással foglalkozott. Kapcsolatokat ápolt a folklor-kutatókkal is.
Előszót írt a román népmesekincs egyik fontos gyűjtőjeként

számontartott Petre Ispirescu (lásd XI.27.) tündérmese
könyveihez és mások által kiadott népmese-gyűjteményekhez.

Francia nyelven írta meg az 1837-ben megtalált pietroasai
aranykincsről szóló monumentális munkáját Pietroasa kincs
címmel. Előbb liceumi, majd egyetemi tanár. Ugya román, mint az
általános régészet területén végzett tevékenysége elismert. Ta

pasztalatait A régészet története címmel adta közre 1878-ban. Novellái ragyogó
nyelvezetükkel tűntek ki. Megjelent még A mócok és kurkánok című munkája,
valamint tudományos tanulmányai is. (Révai N1.14k.64S O.,

Internet: http://ro.wikipedia .org/wiki/. , http://www.ici.ro/romania/en/. "
http://www.philatelia.net/classikl)

CLARA ZETKIN *1857.JÚLIUS 5. - +1933.JÚNIUS 20.
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DEMOKRI TJSCHE REPUBLIK

CLARA ZETKIN 1857·1933

Német politikus. Eredeti neve elara Eissner. A
szocialista nőmozgalom alapítója és teoretikusa.
Mint fiatal tanítónő ismerkedett össze a
munkásotthonban az orosz marxista íróval Oszip
Zetkinnel, akinek később a felesége lett. 1878
tól a Német Szocialista Munkáspártja tagja volt.
1882-1890 között száműzetésben Svájcban és
franciaországban élt. 1890-ben megalapította,
majd 1916-ig szerkesztette az első német
szocialista női lapot Die Gleichheit - Egyenlőség

.címmel. 1907-ben a II.Internacionáléhoz kapcsolódó Szocialista és
Munkásszervezetek Nemzetközi Nőtanácsának volt a titkára. A II.Internacionálé 1910
es koppenhágai kongresszusán tett javaslatot és fogadták el azt, hogy minden eszten

dő március 8-án megünnepeljék a
Nemzetközi Nőnap-ot. 1916-ban a
független szocia Iistákhoz csatlakozott,
majd 1919-ben Walter Mehring íróval
(*1896-+1981) és Karl Liebknechttel (lásd
VIII.13.) megalapította a Spartacus
Szövetséget, miközben része volt a
kommunista párt létrejöttében is. 1920-tól

beválasztották a n.émet birodalmi gyűlésbe, ahol 1932-ig rendkívüli aktivitással
képviselte a baloldali eszméket. 1925-től a Nemzetközi Vörös Segély elnöke volt. Adolf
Hitler (lásd IV.30.) hatalomra jutása után a Szovjetnióba emigrált. (Larousse
1994.3k.1166., Révai N1.1Sk.671 o., Évford.1977.149 o., MNL.18k.829 o.)



KANADAI POSTAMESTEREK SZÖVETSÉGE
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A Kanadai Postamesterek és PostamesterheJyettesek
Szövetsége - CPAA vagyis Canadian Postmasters and
Assistants Association - 1902.jÚlius 5-én alakult
meg. Az alapítás helye: Stonewall, Manitoba. A
mozgalom eredeti célja a postamesterek és helyettesek
munkafeltételeinek megjavítása volt. Akkoriban a
postamestereknek kellett fizetniök a hivatallakbérét,
világítását, fűtését és a kisegítők munkabérét. Ezt a
helyzetet súlyosbította még a meghatározatlan napi,
heti, vagy havi munkaidő és a fizetett szabadság
törvényes biztosításának hiánya is. A postamesterek
Stratton vezetésével szervezkedni kezdtek. 100 aláírás
összegyűjtése után William Mulock főpostamestertől

kiharcoltak 10 %-os béremelést. 1910-re mind a kilenc
tartomány tagja lett a szövetségnek. 1978-ban nyerte

el a szövetség a máig használt végleges nevét. 2002-ben a Szövetség kb. 10.000
alkalmazottat képviselt 3.500 postahivatalban. (Details X1.évf.3 szám)

FELIX TIMMERMANS *1886.JÚLIUS 5. - +1947,JANUÁR 24.

Flamand költő, író és festő. Apja csipkekereskedő volt, aki fiát
reáliskolába járatta. Ez mellett azonban a festőakadémiát is
látogatta lierben, ahol későbbi életének legnagyobb részét töltötte.
Az irodalomhoz való korai vonzódását Rudolf Alexander Schröder
(lásd 1.26.) és Anton Kippenberg fedezte fel. Később hathatósan
támogatták is irodalmi tevékenységét. Egyik legjelentősebb

képviselője a flamand szülőföld művészetének, melyet sok humorral
és naív szelídséggel, jámborsággal színezett regényei ben,
elbeszéléseiben jelenít meg. Komoly hajlama volt ahhoz, hogy
olykor vaskos realizmussal, más alkalommal idillikus életképekkel
adja vissza műveiben szülőföldje - Brabant - népének életét. Irt né

pies drámákat, elbeszéléseket és életrajzokat is. (Meyers Handb. Über die Lit.811 o.)



VIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1924.JÚLIUS S. - 27. PÁRIZS,
FRANCIAORSZÁG

44 ország részvételével 3092 versenyző - köztük 66 magyar sportoló - állt rajthoz a
18 sportág 140 kiírt versenyszámában Párizsban. A résztvevők között 140 nő volt.
A hazai sportolóink közül Dr. Halasy Gyula agyaggalamblövészetben, és Dr. Posta
Sándor egyéni kardvívásban aranyérmet nyertek. Ezüsérmes lett Somfay Elemér
öttusában, Keresztes Lajos kötöttfogású, könnyűsúlyú bírkózásban, a kard-csapat, és
a szellemi olimpián Hajós Alfréd a stadion-tervével úgy, hogy az első dijat nem adták
ki. Bronzérmet szerzett Bartha Károly 100 m-es hátúszásban, Bad6 Raymund
nehézsúlyú kötöttfogású birkózásban, a tőr-vívócsapat és Garay János egyéni
kardvívásban.
Az olimpia szenzációja Nurmi volt, aki 5 aranyéremmel hagyta el Párizst, melyből

kettőt másfél óra alatt szerzett az 1.500 és 5.000 m-es futás-számokban. Az utolsó
előtti napon megnyerte a 10 km-es távú mezei futás drámai versenyét. Ugyanis a
rettentő hőségben 45 induló közül csupán 15 versenyző jutott el a célig, többeket
kórházba kellett szállítani. Az 1897-es születésű Nurmit rajongva ünnepelte a
közönség, mint futófenomént.
Ezen az olimpiai játékokon volt utoljára 3.000 m-es atlétikai csapatverseny, egyéni és
csapat mezei futás, egyszerű toronyugrás és kerékpáros versenyszámok közül az 50
km-es követéses verseny.



VERNER V-oN HEI-DE-NSTAt4 *1859.JÚLIUS -6. - +1940.MÁJUS 20.

Svéd költő és pr6zaír6. 15 éves koráig járt
iskolába, majd utazgatni kezdett. Először a
festészethez vonz6dott és ilyen irányú
tanulmányokat folytatott a Közel-Keleten,
Rómában, Párizsban. 1887-ben tért haza
Svédországba. Első verseskötete 1888-ban
jelent meg Zarándokút és zarándokévek címmel,
melyben egzotikus témák és színterek jelennek
meg sziporkázó színekben. 1890-ben már az új
költőgeneráció vezéralakja lett és a svéd arisztrokrata nacionalizmus szószólója. Az
1890-es évek végétől hazája történelme kezdte foglalkoztatni, ekkoriban írta a svéd
középkorról szóló regényeit - Szent Brigitta zarándokútja, A Folkung nemzetség - és
elbeszéléseit. Az Új versek című kötetével életműve gyakorlatilag lezárult, további
művei befejezetlenül maradtak. Önéletrajzi írása Amikor a vadgesztenyék virágoztak
1941-ben posztumusz jelent meg. Az irodalmi Nobel-díjat 1916-ban kapta "annak
elismeréséül, hogya svéd irodalom új korszakának vezető egyéniségévé lett". (Nobel
díjasok KisI. 1985.324 o., MNL.9k.340 o.)

WILLIAM FAULKNER *1897.SZEPTEMBER 25. - +1962.JÚLIUS 6.

Amerikai regényir6- Az amerikai Dél szülötte. Iskoláit a Mississippi
állambeli Oxfordban kezdte, de nem fejezte be. Alkalmi munkából
próbált megélni. Első irodalmi alkotása egy verses köte volt 1924
ben. 1929-ben két regénye .is megjelent.
Sartoris című regényében szerepelteti
először a saját családjáról mintázott Sartoris
családot, am~ynek sorsában
eHentmondásosan kever~di-k a -kritika és a
-régi értékek és életforma iránti nusztalgia. A
Hang és téboly a termékeny Ko.rszakának
első műve. Közönségslkert aSzentély című

regénye hozta 1931-.ben~.:EsO termékeny
korszakának zár6-re9énye A Megszűletik augusztusban, amelyben összegzI es
megerősíti korábbi regényeiRek a~apgonmdolatát, miszerint az amerikai Dél
elmaf"-a<iottságáv-al, tudatlansá..9ávat-és erőszakos-elnyomásával terhes multjától meg
kell szabadulni. A fehérek -és f-eketék közt feszülő -etfentétek avatott ábrázolója volt,
azé a világé, melyben minden személyes esemény kollektív dráma szimbóluma. 1939
ben jelent meg Vad pálmák cimű két kisregényt tartalmazó kötete, amelyből az
egyiket, Az öreget az ember és a természet évszázados küzdelmének legmegrázóbb
faulkneri ábrázolásának tartjáJ<. Az 1930-40-es években több kötetben jelentek meg
novellái. Novellaművészetének csúcspontja A medve, a természet és az ember
viszonyának páratlan ábrázolása. Az elmaradott, bigott Délen, az erkölcsi dekadencia,
a fajgyűlölet légkörében jó televényre lelő gonoszság és kegyetlenség, bűnös és
perverz hajlamok, az erőszak és brutalitás ragadták meg és vonzották elsősorban írói
érdeklődését és e rossz hajlamok eredetét kutatta, ábrázolta. fölidézi a kezdeti
bűnöket: az indiánok kifasztását, a négerek rabszolgasorsba kényszerítését, a fehérek
által tönkretett természetet. A nemzedékről nemzedékre öröklődő időt a tudat
átrendezi. Ebből születnek ~ huJlámzó faulkneri mondatok, amelyek a homály
retorikáján alapulnak. "Fobb regényei: Fiam Absolon, Sirgyalázók, Rekviem egy
apácáért, Zsiványok stb. Az 1949-es irodalmi Nobel-díjat 1950-ben kapta "erőteljes és
művészileg páratlan életművéért, amellyel a modern amerikai regényirodalom
kincsesházát gyarapította". (Larousse 1991.1k.80S o., Nobel-díjasok Kis1.1985.238 o.,
MNL.7k.711 o.)



JAN HUSS *1371 KÖRÜL - +1415.JÚLIUS 5.
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Cseh pap, hitújító, teológus, prédikátor. Dél-Csehországi
parasztcsalád fia, aki Prágában egyetemet végzett, pap lett és a
királyi család gyóntatója, majd a Károly Egyetemen 1396-ban
elnyerte a baccalaureatusl fokozatot, majd elnyerte a szabad
művészetek mestere címet és tanítani kezdett. 1400-ban pappá
szentelték. 1402-töl a tanítás mellett a prágai Betlehem-kápolna
prédikátora volt. 1409-ben megválasztották az egyetem rektorává.
Tehetségével, jellemével és elragadó szónoki képességével kivált
kortársai közül. Nagy hatással voltak rá John Wycliff angol teológus
(*1330-+1384) tanai, akinek írásait megismerte. Ennek ismereté

ben az isteni kegyelemben részesülök közösségének tekintette az egyházat, s fejéül
egyedül Krisztust ismerte el. Ezzel megtagadta az egyházi szervezetet, a pápai
intézmény létjogosultságát, az egyház világi hatalmának elvi alapját. Egyedüli
normaként az isteni törvényeket fogadta el. Népszerűségét növelte, hogy mozgalma a
papság ellen irányult. Tanítása és prédikációi, melyekben keményen ostorozta a pap

ság züllött életmódját, a papi kiváltságokat, magukra vonták
a főpapok haragját. Reformtörekvései miatt
1410-ben kiközösítették, 1412-ben el kellett
hagynia Prágát. 1413-ban Prágában
tanainak tisztázására - zsinatot hívtak
össze, amely eredménytelenül feloszlott.
Tovább prédikált vidéken, társa, Prágai
Jeromos pedig Morva- és Lengyelországban

terjesztette tanaikat. 1414 telén Wycliff tanainak hirdetésével vádolták és a konstanzi
zsinat elé idézték. Luxemburgi Zsigmond király (lásd XII.9.) menlevele dacára 
Zsigmond tudtával - elfogták, elítélték és börtönbe vetették. 1415-ben a zsinat előtt

védekezhetett az eretnekség vádja ellen, de tanait nem volt hajlandó visszavonni,
ezért mint eretnek máglyahalált halt. Halála után azonban kibontakozott a huszita
mozgalom, mellyel harcba szálltak a római katolikus egyház és a császárság ellen. A
konstanzi fogságból írt leveleivel megteremtette a cseh episztola-irodalmat. Két
búcsúlevele, amelyet a kivégzése elötti éjszakán írt, emberségre, egymás
megértésére, az erőszak elutasítására intette honfitársait. (Larousse 1992.2k.163 o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.S09 o., MNL.9k.706 o.)

JOHN PAUL JONES *1747.JÚLIUS 6. - +1792.JÚUUS 18.

Amerikai tengerész. Gyermekkorában
került Skóciából Amerikába, ahol ügyes
tengerész lett belöle. Az amerikai
függetlenségi háború kitörésekor
felajánlotta szolgálatait és sikeres
hadműveletekben vett részt.
Legnevezetesebb haditette
1779.szeptember 22-én volt, amikor a
Serapis nevű angol hadihajót 800 főnyi

legénységével együtt elfogta és Brestbe
vitte. 1788-89-ben az orosz haditenge

részetnél szolgált mint ellentengernagy. Kalandos életét James Fenimoire Cooper (lásd
IX.15.) és Alexandre Dumas (lásd VII.24.) regényben dolgozta fel. Nagy és elismert
tettei ellenére teljesen elfeledve halt meg Párizsban. (Révai NI. llk.33 o.)



JOHN MARSHALL *1755.5ZEPTEMBER 27. - +1835.JÚLIUS 6.

Amerikai jogász, politikus. Egy lS gyermekes család tagja, aki anyja
révén rokoni kapcsolatban volt Thomas Jeffersonnal, a későbbi

elnökkel (lásd VIIA.). Az 1775-1783. között lezajlott függetlenségi
háborúban szolgált, majd 1780-ig jogi tanulmányokat folytatott,
miközben tagja volt a virginiai képviselőháznak is. 1797-ben
diplomáciai feladattal Franciaországba utazott. 1798-ban ajánlatot
kapott arra, hogy az USA Legfelsőbb Bíróságának tagja legyen. A
megtisztelő ajánlatot nem fogadta el és visszatért magánpraxisához.

1799-ben az USA Szövetségi Parlamentjébe je/ölték, majd 1790-ben John Adams
elnök (lásd X.19.) titkára lett. John Adams az USA legfelsőbb Bírói tisztségébe jelölte,
mely jelölést a szenátus 1801.január 27-én elfogadta. E funkciója mellett mindvégig
megtartotta titkári tisztségét Adams elnök mellett és Thomas Jefferson kérésére annak
beiktatása után is titkár maradt. Legfelsőbb Bíróként 34 éven át dolgozott és ez idő

alatt megalapította az alkotmánybíráskodás rendjét. Hosszú szolgálati idejével
túlszárnyalta addigi kollégáinak hivatali idejét. Munkásságára a nagy szorgalom és
kitartás volt a jellemző. Szakmai munkája mellett írói tevékenységet is folytatott.
Georg Washington élete címmel ötkötetes életrajzot jelentetett meg. (Kanadi L.,
Internet: http:jjwww.supremecourthistory.orgj02............odur.lt.rug.nlj .
www.oyez.orgjjusticesjJohn .............•mindentudás.hu/solyomlaszlol )

ADOLF ANDERSEN *1818.JÚLIUS 6 - +1879.MÁRCIUS 13.

FINLANCIA BB

Német sakkozó. Filozófiát és matematikát tanult és tanárkodott
Boroszlóban. Mint sakkozó első diadalát 18S1-ben Londonban
aratta. Paul Charles Morphy, a nagy amerikai sakkozó (lásd VI.22.)

1858-ban Párizsban legyőzte ugyan, de
később a londoni és baden-badeni nagy
versenyeken első díjat nyert. 1873-ban
pedig Bécsben harmadik helyen végzett.
Meglepően szép és merész kombinációival
mestere volt a sakk-játéknak. Egyik
kiválóan szép játszmáját a német sakk
könyvek "A halhatatlan játszma" néven
emlegetik. (Révai Nl.1k.S91 o.)

IGNAZ RAFFALT *1800.JÚUUS 21. - +1857.JÚLIUS 6.

XV·CONGRES· u p U 'VIENNE 1964 Osztrák festő. 1820-25 között a bécsi akadémián tanult, de
csak 1840-től foglalkozott kizárólag festészettel. Művei főleg

zsáner- és tajképek. Többször járt Magyarországon . Itt
festette - többek között - a Tájkép Esztergomnál és a
Felsőmagyarországi parasztudvar című képeit. A pesti
Műegylet kiállításain is szerepelt. (Műv.L.1968Ak.16 o.)



BA OSS GÁBOR *1848.JÚLIUS 6. - +1892.MÁJUS 8.

fv1agyar politikus. Pesti jogi tanulmá-nyai után Trencsén vármegye szolgálatában állt,
mint főjegyző. A háromnyelvű Vágvölgyi Lapok alapítója. 1883-86 között közmunka
és kőzlekedésügyi miniszteri államtitkár volt. Kinevezése előtt nagyobb Nyugat
európai utat tett, hogy a fejlett országok közlekedés rendszereit tanulmányozza.
1886.decembertől-1889-ig Közmunka és Közlekedési miniszter, közben
1888.augusztus-szeptember hónapokban vallás- és közoiktatásügyi, illetve
1889.márciustól júniusig belügyminiszter is, 1889-től haláláig kereskedelemügyi mi

niszter volt. Funkciójából fakadóan a vám- és szabadalmi ügyek
és az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal felügyelője

volt. Hivatali ideje asiatt megreformálta az ország közlekedési
rendszerét. A magyar államosított vasút megteremtője.

Erőteljesen fejlesztette a vasúthálózatot, a dunai és magyar
tengerhajózást. N evéhez fűződik az AI-Duna szabályozása, a
Vaskapu átalakítása, a hírközlés megreformálása, a posta és a
távirda egyesíctése, a Postatakarékpénztár megalapítása.
Megalkotta az első modem magyar úttörvényt.A vasdúti
díjszabás reformjával, a zóna-rendszer bevezetésével olcsóbbá
tette a közlekedést. Több iskolát építtetett, fejlesztette az ipari
tanuló képzést. Kötelezően bevezette a MÁV-nál a német nyelv

helyett a magyar nyelvű levelezést. Figyelme kiterjedt a részletekre is és maximális
teljesftményt várt el nem csak önmagától, hanem beosztottja Itól ls. Pályája csúcsán 
a Vaskapu szabályozási munkáinak megtekintése közben - megbetegedett és a
mellhártyagyulladásba belehalt. Emlékszobrát Budapesten a Keleti pályaudvar előtti 
róla elnevezett - téren 1898.november 20-án leplezték le. (Révai N1.2k.637 o.,
Larousse 1991.1k.282 o., MNL.3k.297 o.)

GEORGE GROSZ *1893.JÚUUS 26. - +1959.JÚLIUS 6.

Német festő, grafikus, díszlettervező. Eredeti neve Georg Ehrenfried
Grosz. A drezdai akadémián, majd a berlini iparművészeti iskolában
tanult. 1918-ban részt vett a berlini Dada csoport alapításában.
Kiválóan karakterizáló rajzain, litográfiáin és festményein kemény
szatírával dokumentálta a vilmosi porosz állam és a német

, kispolgárság álszent erkölcseit, a militarzmus kegyetlenségeit és a
szociális és politikai visszaéléseket. 1933-ban New Yorkban telepedett
le, ahol kis megszakításokkal 13 éven át különböző felsőfokú

intézményekben tanított. Amerikai korszakában idilli tájképeken kívül
antifasiszta tárgyú festményeket is festett. Ilyen pl. a Kihallgatás
után dmű képe. Röviddel halála előtt tért vissza Németországba.
(Műv.L.1966.2k.295 o., MNL.8k.838 o.)

BILL HALEY *1927.JÚLIUS 6. - +1981.FEBRUÁR 9.

Amerikai rock-zenész, zeneszerző, gitáros. Eredeti neve
William John Clifton Haley. Pályája kezdetén hillbilly- coountry
- lemezeket készített. 1952-ben alakította meg B.H.and the
Comets néven együttesét. Nagy sikert ért él a Rock ArOund
The CJock című számmal. Ezzel vált a világ egyik legismertebb
rock and roll előadójává. Minden ritmusos zenében otthon volt,
így a contry, wetern világa sem állt tőle távoli. 1957-től

Európában is turnézott. (MNL.9k.142 o.)



EINO LEINO *1878.JÚLIUS 6. - +1926.JANUÁR 10.

Finn költő, drámaíró. Apja földmérő volt. Középiskola után, 1895
ben került a helsinki egyetemre és neve irodalmi és művészeti

körökben hamar ismertté vált, mert színházi és irodalmi
kritikusként dolgozott. Nagy szenvedéllyel vett részt esztétikai és
eszmei vitákban. Verseit a kezdeti időszakban életöröm, ujjongó

/ ~elkesedés hatotta át. Később ez a derűs hang fokozatosan
megváltozott, verseinek hangulata egyre komorabbá, sötétebbé
vált, de formailag ekkor is könnyedség, dallamosság és tökéletes
rímek jetlemzik költészetét. Kalevalai ihletésű balladái, költésze

tének legszebb alkotásai. Több versét megzenésítették, a nép dalaivá váltak. Évente
megjelenő verseskötetei között különös figyelmet érdemel a Tavaszünnepi da/ok című

kötete. Színdarabjait Á/arcok címmel jelentette meg négy kötetben.
(Világir.KisencikI.1976.1k.645 o.)

AXEL HUGO THEODOR THEORELL *1903.JÚLIUS 6. 
+1982.AUGUSZTUS 15.

Svéd biokémikus. A stockholmi Karolinska Intézetben
szerzett orvosi oklevelet 1924-ben, diplomát pedig 1930
ban, és ugyanitt volt asszisztens is. Mivel gyermekbénulást
kapott, így orvosi gyakorlatot nem folytathatott. Egy idő

után érdeklődése a biokémia felé fordult. 1932-33-ban
kristályosította a nioglobint, leírta tulajdonságait, és
ultracentrifugával meghatározta molekulatömegét. 1933
őszétől Otto Heinrich Warburg (lásd X.8.) mellett dolgozott
a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Intézetben, ahol az úgyne-
vezett "sárga enzimmel" kisérletezett. Kikristályosította az enzimet és sikerült azt két
részre bontania : színtelen fehérjére és egy sárga anyagra, amely a riboflavin (B2
vitamin) monofoszfát észterének bizonyult. Ez volt az első koenzim, amelyet világosan
jellemeztek. 1935 után számos más enzimmel is foglalkozott, irányította az
antidiuretikus hormon kutatását is a vese alkoholbontási képességével
összefüggésben. 1937-től 1970-ig Stockholmban az orvosi Nobel Intézet biokémiai
osztályát vezette. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1955-ben kapta "az
oxidációs enzimek természetével és hatásmódjával kapcsolatos felfedezéseiért".
(Nobeld.Kist.774 o., MNL.17k.428 o.)

PIAVE

A Piave egy 213 km hosszú folyó Észak-Olaszországban. A Karni
Alpokban ered és a velencei síkságon át az Adriai-tengerbe ömlik.
Az I.világháború során súlyos harcok színtere volt a folyó mindkét
partja. 19l7.november ll-én itt fejeződött be az osztrák-magyar
német csapatok olaszok elleni offenzívája. De folytatódott
1918.június l5-tő/ jÚlius 6-ig, mely az osztrák-magyar hadsereg
utolsó nagyszabású támadó hadművelete volt. A hadművelet célja



a Brenta folyóig való előrenyomulás, illetve a nyugati fron on harcoló
német haderő tehermentesítése volt. Az arcvonal keleti szakaszán lévő

Svetozar Boroevié von Bojna tábornagy (*1856-+1920) hadseregcso
portja átkelt a Piavén, de a június 18-i heves
áradás miatt nem jutott tovább, ezért 20-án
elrendelték a visszavonulást. Ugyanakkor a tiroli
fronton harcoló, F Conrad von Hötzendorf
tábornagy vezette hadseregcsoport támadása
két nap alatt összeomlott A hadműveletekben

mindkét oldalon 50-50 hadosztály vett részt, az
osztrák magyar csapatok összes vesztesége elérte a 150.000, az olaszoké a 90.000
főt. (Révai NI.15k.440 o., MNL.14k.776 o.)

LOUIS DANIEL ARMSTRONG *1900.JÚUUS 4. - +1971.JÚLIUS 6.

Amerikai néger jazztrombitás és énekes. Több mint fél évszázadon át a klasszikus jazz
vitathatatlanul és elismerten legnagyobb alakja. King Oliver (*1885-+ 1938) fedezte
fel és indította el pályáján. Gyerekkorában utcai énekes, majd amatőr trombitás volt.
1924-ben Fletcher Henderson zenekarában játszott, felvételeket készített Bessie Smith
énekesnővel (*1894-+ 1937), majd a Hot Five és a Hot Seven nevű jazztörténeti jelen

tőségű kisegyüttesek alapítója és vezetője volt.
Nagyzenekarok szólistájaként főleg slágerszámokat játszott és
énekelt 1947-ig. Zenéje ekkor aswing stílusához közeledett.
1947-ben L.A.AII Stars néven ismét New Orleans-i formátumú
együttest alakított. Hírneve 1930-tól kezdve egyre növekedett,
rugalmasan és lendületesen alkalmazkodott a jazz
fejlődéséhez. Számos nemzetközi turné, több mint 50 film
ünnepelt sztárja volt. Szerte a világon lenyűgözte közönségét
fátyolos, hol irónikusan, hol patetikusan árnyalt hangjával,

meleg egyéniségével, életerőtől duzzadó swingzenéjével, de legfőképpen bámulatos
trombita-rögtönzéseivel. Széles vibrátóban elhúzódó szólói a műfaj alapmodelljei :
technikai tudása és művészi fantáziája tökéletes egységet alkotott. (Larousse
1991.1k.160 o., Brockhaus:Zenei L.1983.1k.69 o., MNL.2k.391 o.)



SíR ARTHUR CONAN DOYLE *1859.MÁJUS 22. - +1930.JÚLIUS 7.

Angol regényíró. Eredeti
foglalkozása orvos volt, l882-től

l890-ig folytatott orvosi
gyakorlatot Southsea-ben. Az
Lvilágháborúban elvesztette a
fiát, ezután kezdett a spiritizmus
iránt érdeklődni és
meggyőződéses spiritiszta lett.
Színdarabokat és történelmi
regényeket is írt, de hírnevét
detektivregényeinek köszönheti.
l887-ben írta első

detektívregényét A bíborvörös
dolgozószoba címmel. Írásainak középponti figurája Sherlock Holmes, aki állandó
partnere, a naív Watson doktor asszisztálásával fejti meg az elé tárt bűnügyeket.

Sherlock Holmes a mesterdetektív a logika és következtetés megtestesítője. A páros
olyan népszerű lett, hogy élete végéig írnia kellett a kalandjaikat megörökítő

regényeket és rejtvényszerű detektívnovellákat. Egyik legjobb detektívregénye A
sátán kutyája című munkája. Közismert még - többek között - A dilettáns detektív,
Félelem völgye, Sherlock Holmes emlékiratai stb. (Larousse 1991.lk.622 o.,
Világir.KisencikI.976.lk.289 o., MNL.6k.759 o.)

LION FEUCHTWANGER * 1884.JÚLIUS 7. - +1958.DECEMBER 21.

Német regény- és drámaíró. Germanisztikát, filozófiát, antropológiát
és szanszkrit nyelvet tanult Münchenben és Berlinben. 1907-ben
doktorált. Az 1900-as évek elején színikritikus volt. 1918-ban ő

indította el a Der Spiegel címü hetilapot. 19l9-ben ismerkedett meg
E.B. Brecht-tel (lásd 11.10.), és a vele kötött barátsága befolyással
volt irói tevékenységére. Olyannyira, hogy Az eredmény címü
regényének egyik alakját Brechtről mintázta. 1925-ben Berlinbe
költözött, de 1933-ban - a fasizmus elől - Franciaországba emigrált.
1940-ben Franciaország német megszállásakor internálták, de sike

rült Portugálián keresztül Amerikába szöknie. Irodalmi munkásságát görög és spanyol
drámák átköltésével, kritikákkal, tanulmányokkal kezdte. Hírnevét egy 1918-ban írt
darabjának Jud Süss című regényfeldolgozásával alapozta meg. Ismertebb művei: A
csúnya hercegnő, A herceg és zsidaja, A hamis Néró, Rókák a szőlőben, Goya, A
megismerés gyötrelmes útja, Balgák bölcsessége avagy Jean-Jacques Rousseau halála
és megdicsőülése, A toledói zsidó nő, A zsidó háború, A római zsidó stb.
(Világir.KisencikI.1976.1k.345 o., MNL.7k.927 o.)



GEORGE CUKOR *1899.JÚLIUS 7. - +1983,JANUÁR 24.

Magyar származású amerikai filmrendező. Tanulmányait New
Yorkban végezte. 1920-28 szinházi rendező volt, de a Brodway
színházai után a filmszakmában kamatoztatta tudását, művészi

tapasztalatait. Rendezőként romantikus irodalmi témák
feldolgozásával aratott sikert. Ilyenek voltak: a Copperfield Dávid
1935-ben, Kaméliás hölgy 1936-ban, Rómeó és Júlia 1936-ban, a
Gázláng 1944-ben, a nyolc Oscar-díjjal jutalmazott My Fair Lady
1964-ben, A kék madár 1976-ban. (Larousse 1991.1k.509 o., A
XX.század Kr.1994., MNL.6k.218 o.)

FÉLICIEN ROPS *1833.JÚLIUS 7. - +1898.AUGUSZTUS 22.

Belga festő és grafikus. A brüsszeli egyetemen előbb irodalmi
és jogi tanulmányokat folytatott, de annak befejezése után
újságrajzoló lett és hamarosan a kor egyik legnépszerűbb

grafikusaként ismerték. Litográfiáin és rézkarcain Honore
Daumier francia festő (lásd 11.10.) és némiképpen Francisco
José y Lucientes Goya spanyol festő (lásd IV.16.) hatása
érezhető. 1856-tól rendszeresen közölte munkáit az
Uylenspiegel című szatírikus lap. 1862-ben Párizsba utazott

sokszorosítógrafikát tanulni. A romantikához közeli stílusát szimbolista felfogású
művek váltották fel. Erotikus tárgyú műveinek alaphangját egyféle groteszk
démoniság adja meg, ami a szecessziós grafikában is folytatódott. Számára ezek az
illusztrációi, rézmetszetei szereztek hírnevet. A kibontakozó belga szimbolizmus és
szecesszió képviselője volt. 1872 után egyre inkább naturalista stílusban dolgozott.
Festményein hagyományos témákat, tengeri és tájképeket örökített meg. Leghíresebb
munkája a Diaboliques és a Satiriques című sorozat (Műv.L.1968.4k.164 o.,
MNL.15k.608 o.)

JOSEPH MARIE JACQUARD *1752.JÚLIUS 7. - +1834.AUGUSZTUS
7.

Francia mechanikus és selyemszövő. Egész életét arra áldozta, hogya
nyüstös selyem-szövőszéket tökéletesítse. Első gépét 1805-ben
készítette el. Az általa alkalmazott megoldás lényege az volt, hogy a
vezérlést lyukasztott kártyák segítségével oldotta meg. Az 1809-ben
előállt gazdasági pangást a munkások úgy fogták fel, hogy az a
Jacquard-féle szövőszék következménye. Ezért harcot hírdettek a
gépek ellen és az összes szövőszéket elégették. 18l0-ben az ipar újra
fellendült és a gép is romhamosan elterjedt, mely megoldotta a láncfo

nalak legkomplikáltabb mozgatását is lyukasztott kártyák és platinák segítségével.
Halála idején Lyonban már közel 30.000 selyemszövőszék működött. Magyarországon
1840-ben állították először üzembe a jacquard-szövőgépeket. Joseph Marie Jacquard
emlékére Saint Etienn-ben szobrot emeltek. (Révai Nl.l0k.735 o.)



TILMANN RIEMENSCHNEIDER *1460 KÖRÜL - +1531.JÚLIUS 7.

Német szobrász. A késő gótika szemlélewtében gyökerező stílusát naturalisztikus
ábrázolásmód és expresszivitás jellemzi. 1481-ben Würzburgban telepedett le, 1485
ben ztagja lett a városi Szent Lukács Céhnek. Első hiteles munkája hivatalos
megrendelésre készült, a münnerstadti vároisi tanács megbízásából 1490-92-ben a
Mária Magdolna-főoltár, melyet később szétbontottak, de.ma is helyben maradt az
Árpádházi Szent Erzsébet és Szent Kilián szobrai, a würzburgi tanács rendelésére a
Mária-kápolna déli-kauzatához faragot, életnagyságú Ádám és Éva. Rudolf von
Scherenberg püspök vörösmárvány fali síremlékét 1496-99-ben készítette. 1499-ben
megbízást kapott II.Henrik császár és felesége, Kunigunda monumentális tumbájának

sírláda, fedőlapján az elhunytat testhelyzetben megörökítő szoborral
~ - elkészítésére. A császári pár fekvő alakjaihoz a síremlék
~ oldalfalain legendájukat elbeszélő reliefek kapcsolódnak. Fő műve a

~ E festeténül hagyott Szent Vér ereklyetartó oltár. 1504-től főként

~ : faszobrokat és szárnyas oltárokat készített. Lorenz von Bibra püspök
~ ~ márványból, illetve homokkőből készült, eredetileg festett fali
~ ~ síremlékén együtt alkalmazta a késő gótika és az olasz reneszánsz
~ g forma kincsét. Utolsó ismert munkája a Krisztus siratása főoltár

cl ., , " " Maidronnban. Polgári pályayfutása is felívelt, mert a városának -
Würzburgnak - főtanácsosa lett. 1525-ben a német parasztháború

során a parasztok oldalára állt és részt vett szabadságharcukban. Annak bukása után
kínpadra vonták, a halálos ítélettől ugyan megmenekült, de nyomorékká tették és igen
szűkös viszonyok között fejezte be életét. Ő volt a német gótikus szobrászat
legjelentősebb képviselője. Választékos vonalvezetésű, sűrű redőket zsúfoló stílusát
sok faragó utánozta. A Würzburgi dóm sírkertjében temették el, a fia, Jörg
Rtiemenschneider által faragott, 1822-ben megtalált sírkövét a dóm belsejében
helyezték el.(Műv.L.1968.4k.71 o., MNL.15k.492 o.)

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

~~~~~~~"............~~..,."."..~ .......--.....". 1538 táján Török
Balint főúr (*7-
+1551) Pápáról Bá-
lint nevű papját
azért hozta Debre
cenbe, hogy a város
polgárságát a refor-
mált hitre térítse.

Tevékenysége eredményeként az addigi ferencesrendi zárda megszűnt és az iskola a
reformált városi vezetéshez került. Első tanára Dési András volt 1549-51 között. Az
iskola fejlődese és egyházi jellegének erősödése Méliusz Juhász Péter püpök (lásd
XII.15.) nevéhez fűzödik. A diákoknak az alapismeretek megszerzése után módjuk
volt magukat továbbképezni, akár külföldi főiskolákon is. Az 1567-es zsinati törvény
meghatározta a tananyagot s ezzel fokozatosan elősegítette a gimnázium és a
lelkészképzést végző akadémia kialakulását. Az intézmény 1588-tól már főiskolának

volt tekinthető. Az iskola jelentősége hamar túlnőtt Debrecenen. A nagyobb diákok
innen mentek már vidékre tanítani. A magyar népművelésnek ezek a tanítók lettek a
megalapozói. 1626-ban - fejedelmi utasításra - a humanista formális képzés
kiegészült reáltárgyakkal és filozófiai témákkal. 1660 utáni korszakot már a felsőfokú

képzés jellemezte. 1848-ig 11 tanszék létesült. A fejlődes minden fazisában
kiemelkedő jellemű és tudasú tanárok biztosították a megfelelő színvonalat. A tanárok
között volt Mártonfalvi Tót György 1660-1681-ig, Szilágyi Tönkő Marton 1669-1699-ig,
Lisznyai Kovács Pál 1679-1693-ig professzorok, Szilágyi Márton 1681-1700-ig,



Huszthy István 1700-1704-ig, Maróthy György 1738-1744-ig, Hatvani István 1749
86-ig, Kerekes Ferenc 1823-50-ig, Török József 1848-94-ig. A kiváló tanárok mellet
olyan, országos hírnévre emelkedett diákok nőttek fel, mint Segner János András (lásd
X.9.) 1730-31-ben debreceni orvos, majd a göttingeni és a hallei egyetem tanára,
Weszprémi István a nagyhírű orvosdoktor (*1723-+1799), Diószegi Sámuel lelkész,
orvos, botanikus (*1760-+1813), Fazekas Mihály (lásd 1.6.). A kollegiumban végzett

kiemelkedő természettudományi képzés sok kivaló
elmét indított műszaki pályára, akik azután mérnöki

MAGYARPOSTA4
R oklevelet szerezve a XVIII-XIX.században a

" geodéziai munkák és a folyószabályozások, víz- és
1 vasutépítések ma már névtelen tervezői és irányítói

lettek. A kiegyezés után ismét gyors fejlődésnek

indult az iskola. 1914-re a tanszékek száma 31-re
emelkedett, ebből 6 hittudományi, 11 jogtudományi,
14 bölcsészkari tanszék volt. Azt a célkitűzést,

miszerint Debrecenben is egyetemet kell alapítani
1912.jÚlius 7-én elfogadta a képviselőház.

1914.augusztus 26-án kinevezték a hittudománYi-,
jogi- és bölcsészkar 28 tanárát, akik közül 17 korábban a kollégium professzora volt.
Ezzel a főiskola kivált a kollégiumból, de az egyetem úgy tekinti a kollégiumot, mint
anya-intézetet. A 11.világháború után az iskolák államosítása során is megmaradt a
református egyház iranyítása alatt. Jelenleg református teologiai akadémia és
gimnázium. A kollégium épülete 1801-ben leégett. A főepület újjáépítése 1803-16
között történt Péchy Mihály építész (*1755-+1819) módosított tervei alapján. Az
udvart körülzáró oldalszárnyakat 1870-74-ben építették. Tervezője Vasel Alajos volt.
Könyvtárának csaknem negyedmillió daradbjai Europában, de a világon is egyedülálló
ritkaságok. (Révai NL.5 k.353 0.,Műv.L.1966.1 k.510 o.,Dunka Sándor-Szög i László)

MIHÁLY DÉNES *1894.JÚLIUS 7. +1953.AUGUSZTUS 29.

Magyar gépészmérnök. 17 évesen egy rövid németországi tanulmányúton megismerte
Arthur Korn fizikust (*1870-+ 1945) és találmányát, a képtávírót. Ekkor kezdte
foglalkoztatni a mozgóképek átvitelének lehetősége. 1917-ben a budapesti
műegyetem gépészmérnök-hallgatójaként két ilyen témájú szabadaimat jelentett be.
Az Lvilágháború után megismerkedett Károly Iréneusz József fizkussal, aki már 1895
tavaszán sikeres kísérleteket végzett drótnélküli távíróval. Javaslatára Mihály Dénes
Bécsbe utazott, ahol a Technische Militar Komitée vette pártfogásba. 1919-ben
létrehozott Te/ehor nevű rendszere szeléncellával és húros oszcillográffal működött, és
alkalmas volt állóképek közvetítésére, több km távolságra. A német posta meghívásá

ra 1924-ben Berlinbe költözött. A német posta - a többi
létező rendszert is megvizsgálva -,Mihály Dénes rendszerét
választotta. 1928 március 8-án éjjel 11 órakor megindult a
rendszeres adás a berlin-witztlebeni adóállomás 175,4 m-es
hullámhosszán, a világon először mozgó televíziós
közvetítést adtak, filmeket, szabadtéri felvételeket
közvetítettek. Az 1928. augusztusában megrendezett
Funkausstellungon bemutatott távolbalátó gépén, a
továbbfejlesztett Te/ehoron már az általa módosított
Nipkow-tárcsát és fényreléként ködfénylámpát alkalmaztak.

Az 1935-ben bemutatott Traub-féle berendezés forgótükrös, kis kapacitású Kerr
cellával működött, és 240 soros képeket 2,5 m x 3 m-esre vetített. 1940-ben
Berlinben kisérleti laboratóriumot szervezett a siketnéma ábécé kidolgozására. A
II.világháború későbbi éveiben politikai okokból internálták. A sajtó IIszázadunk
Edisonjáll-nak nevezte a feltalálót. Találmányainak kivitelezését a budapesti
telefongyárban kezdte, majd - anyagi okokból elhagyva az országot - a német AEG
főmérnökeként folytatta. (A XX. Század Kr.1994., MNL.13k.117 o.)
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JOHANNA SPYRI *1827.JÚNIUS 12. - +1901.JÚLIUS 7.

Svájci írónő. Leánykori neve Johanna Heusser volt. Tanulmányait
szülővárosában - Herzilben - kezdte, majd Zürichben nyelveket
és zongorázni tanult. 1852-ben ment férjhez Johann Bernhardt
Spyri ügyvédhez. Zürichben éltek és már 43 éves volt, amikor 
1871-ben - publikálta első novelláját Egy levél Vony sírjára
címmel. Ennek sikere több rövid történet megírására bátorította.
Első, gyermekek számára írt könyve l878-ban tűnt fel, majd
1880-ban megjelent első Heidi novellája a Hedi tanulóvei, ame

lyet - népszerűsége folytán -a Heidi hasznosítja tudását követte. Végül a két rész
egy regénnyé vált, amely az egyszerű Heidi címen vált világhírűvé, melyet több
alkalommal megfilmesítettek és kedvelt műsora a világ TV-adóinak. 1884-ben
elvesztette férjét és fiát. Jótékonysági munkákat végzett és több mint ötven
további történetet írt meg haláláig. Főleg sok nyelvre lefordított ifjúsági irásaival
vált ismertté. Irásaiban szemlélődő természete, finom megfigyelései, kedves
humora és vallásos alapérzüfete jutnak kifejezésre. (Meyers:Handbuch über die
Literatur 1964.776 o., Internet: httpen.wikipedia. org.jwikijJohanna ,
www.online-Iiterature.com/ spyrij , britannica.com/ eb/article- ,
johanna-spyri-museum )



f\10HSE SHARETT '*1894.0KTOBER 15. -

Ukrajnai származású Izraei-i poiitikus. 14 éves volt, amikor szülei kivándoroltak
Palesztinába, amely akkor még a Török Birodalom része volt. 1910-ben Jaffába
költöztek, ahol egyik alapítói lettek - Dr Arthur Ruppinnal (lásd IIl.i.) Tel-Aviv
magjának Ahuza Bajitnak. Sharett az első héber középiskola, a herzliai gimnázium
tanulója volt. Innen Isztambulba került és jogot tanult, de az l.világháború miatt
tanulmányait megszakította. A török hadseregben török tolmácsként szolgált. A
háború után a Palesztínai Zsidó Közösség Képviseleti Tanácsa megbízásából
földvásárlási ügynökként dolgozott. Tagja volt az Unity of Labor - Munkás Egység 

szervezetnek, majd később a Mapamnak - Egyesült Munkáspártnak -.
1922-24-ben közgazdasági ismereteket tanult Londonban, majd
visszatérve szerkesztője lett a Hisztadrut - Általános Szakszervezeti
Szövetség - lapjának a Davamak. Hat évig - 1931-ig - egy angol
nyelvű hetilapot is szerkesztett. 1931-től a Jewish Agency's Politica
Department - a Zsidó Ügynökség Politikai részlege - titkárságán
dolgozott, majd hivatalosan is a cionista mozgalom képviselője lett.
1944-ben megalapította az angol hadsereg zsidó brigádját, mely a
II.világháború után az európai zsidók ezreinek illegális bevándorlását
segítette elő. Az Izrael állam megalapítására vonatkozó tárgyalások
során vezető szerepet játszott és 1947-ben egyik aláírója volt a meg

alakulást deklaráló nyilatkozatnak. 1949-ben az ország első külügyminisztere volt és
számtalan országban szervezte meg Izrael diplomáciai testületeit. 1953-55 között
miniszterelnök, de 1956-ig a külügyi tárcát is vezette. Visszavonulása után az Am
Oved Kiadó vezetője lett, majd a Szocialista Internacionáléban a Zsidó Munkások
Szövetségét képviselte. 1960-tól haláláig a Cionista Világszervezet elnöke volt.
(Internet: http://en.wikipedia.org./ , www.jevshvirtzallibrary.org ,
www.britannica.com/ebj ...NköziAlm.1135 o.)

JACOB AALL *1773.JÚLIUS 7. - +1844.AUGUSZTUS 4.

Norvég történész, politikus és gyáros. Koppenhágai tanumányai
során kezdett behatóbban érdeklődni a természettudományok iránt.
1797-ben további ismeretszerzés céljából utazott Németországba.
Lipcsében, Kielben és Göttingaban tanult és dolgozott, miközben
megismerkedett Abraham Gottlob Werner (*1749.-+1817.) nagy
német geológussal. Az 1799-es telet a Freibergi Bányaügyi
Akadémián töltötte, majd visszatért hazájába. Apai örökségéből

megvásároita az arendali ércbánya területein lévő Naes-i vasgyárat.
1814-től politikai pályára lépett és részt vett az alkotmányozási

munkában. 1816-tól 1830-ig a norvég parlament egyik vezető személyisége volt.
1832-36 között megírta a Jelen és mult című három kötetetes munkáját. Ez mellett
számos cikket közölt Norvégia történelmével kapcsolatosan különböző

folyóiratokban. 1838-39-ben lefordította és megjelentette Snorri Sturlason (lásd
IX.22.) izlandi történetírónak a norvég királyokról szóló munkáját. A
Visszaemlékezések című műve valóságos tárháza a skandináv szigetek történelmére
vonatkozó adatoknak. (Internet:http://www.answers.com/topic. .... ,
wikipedia .org.jwiki. ..... )
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CAMILLO GOLGI *1843.JÚLIUS 7. - +1926,JANUÁR 21.

Olasz hisztológus és patológus. 1865-ben fejezte be tanulmányait
a padovai egyetemen. Kutatásait is ott kezdte a szövetek és sejtek
tanulmányozásával. 1872-ben az abbiategrassói Krónikus Betegek
Kórházának tiszti orvosa volt. 1873-ban itt fedezte fel a neoronok
sejtfestési eljárását. 1883-ban közzétette életének e kulcs
felfedezését, a festési eljárással kimutatott Golgi-sejteket, a Golgi
apparátust. Módszerével a központi idegrendszer szerkezetét
vizsgálta, majd az idegsejt és idegszövet számos egyéb részletét v '-=---"'::níI

mutatta ki. 1879-ben leírta az izmok és inak nyomási
idegvégkészülékeit. 188S-ben felfedezte agliasejteket.
Rávilágított, hogyamalária kórokozója négy- és háromnapos
ciklusokban fejlődik, és hogya parazita ciklusos fejlődése magya-
rázza a láz jellegzetes újrajelentkezését. 1897-ben a gerincvelői idegdúcok
idegsejtjeiben felfedett egy "belső retikuláris apparátust", amelyről 1898-ban
publikációt is közölt. 1903-ban az Opera omnia című művében összefoglalta
munkásságának eredményeit. 1928-ban jelent meg életművének 4. kötete. Ebben
leírta, hogy a gyomormirígyek sejtjeiben a "belső retikuláris apparátus" alakja és
elhelyezkedése változik az elválasztás során. Jelentős eredményeket ért el az
agyszövettan kutatása terén is. A fiziológiai vagy orvstudományi Nobel-díjat 1906-ban
kapta, megosztva Santiago Ramón y Cajal spanyol anatómussal (*1852-+1934) "az
idegrendszer felépítésével kapcsolatos munkásságának elismeréséül". (Nobel-díjasok
Kis1.198S.299 o., MNL.8k.686 o.)

PHILIPP EDUARD ANTON VON LENARD * 1862.JÚLIUS 7. 
+1947.MÁJUS 20.

Német fizikus. Lénárd Fülöpként született Pozsonyban, de mindig
más nemzethez tartozónak val·totta magát. Magyarságáról csak
becsmérlőleg beszélt. Berlinben Hermann Ludwig Helmholtz (lásd
IX.8.) előadásait hallgatta és Robert Wilhelm Bunsen német
kémikus (*1811-+ 1899) tanítványaként doktorált a heidelbergi
egyetemen 1886-ban. Később Heinrich Rudolf Hertznek (lásd
II.22.) lett az asszisztense Bonnban. 1894-ben a breslaui, 1895
ben az aacheni, 1896-ban a heidelbergi, 1898-ban a kieli és végül
1907-ben a heidelbergi egyetem professzorává nevezték ki. 1909-ben az egyetem
újonnan alapított Radiológiai Intézetének igazgatását is elvállalta. 1894-ben
bekapcsolódott a gázkisülések és katódsugárzás kísérleti vizsgálatába. A róla
elnevezett Lenard-ablak segítségével azonosította a kisülési csövekből kiszabadított
sugárzás legfontoisabb szereplőit, az elektronokat. Jelentősek voltak az anyagon
átbocsátott katódsugarakkal végzett vizsgálatai során, az atom felépítésére vonatkozó
megállapításai, miszerint az atom térfogatának legnagyobb része az elektronok
számára áthatolható "üres" tér. Megfigyelése szerint a kilépő elektronok megjelenését
elősegíti a kisülési csőre irányított ultraibolya sugárzás, ennek magyarázata a
fényelektromos jelenség Albert Einstein-féte (lásd III.14.) értelmezésének és a
fotonhipotézisnek a legfontosabb forrása. Étete végéig a német nemzetiszocializmus
legszélsőségesebb híve, a pángermán nézetek buzgó hirdetője volt. A "német" fizika
nevében elutasította a "zsidó" fizikát, így Einstein relativitáselméletét is. A fizikai
Nobel-díjat 1905-ben kapta "a katódsugarakkal kapcsolatos munkásságáért". (Nobel
djasok KisI. 1985.451 o., MNl.12k.2 o.)



PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET 1270. - +1336.JÚLIUS 7.

Dán királyné. III.Péter aragóniai király (ur.1276
1285) leánya, Dénes portugál király (lásd X.9.)
felesége. A szigorú vallásos életet élő Erzsébet,
bőkezűen támogatta az egyházat, a kolostorokat,
templomokat, segítette a betegeket és szegényeket,
jótékonysági intézményeket alapított. Férje halála
után - 1325-ben -a coimbrai klrissza kolostorbva
vonult vissza 1325-1336-ban. Fia, IV.Alfonz és a
kasztíliai király közötti békítő kísérlet közben érte a
halál. 1516-ban avatták boldoggá és 1625-ben
szentté. (MNL.7ki.477 o.)



BROCKY KÁROLY *1807.MÁJUS 22. - +185S.JÚLIUS 8.

Magyar festő. A temesvári borbély fiának művészi pályája
Bécsben indult. 1823-tól a bécsi Képzőművészeti Akadémián
Johann Nepomuk Ender (*1793-+1854) és Moritz Michael

Daffinger (*1790-+ 1849)
tanítványa volt. 1833-ban
műtermet nyitott és
portréfestés mellett oktatott
is. Évekig tartó alapos
felkészülés után Itáliában,
majd 1837-ben Párizsban
műtárgymásolatokat készi
tett. 1838-ban Joseph
Mallord William Turnerrel
(Iásdd IV.23.) és a
műkereskedő Munro of No

varral való megismerkedés után Londonban telepedett le. Számos sikeres, találó
pszichológiai jellemzéssel készült pasztell- és olajportréjával - mint pl. Miss Liddel
arcképe - rövid időn belül megnyerte az angol pénz- és udvari arisztokrácia tetszését.
1844-46-ban kétéves bécsi tartózkodás után Drezdán és Berlinen keresztül,
tekintélyes rajz és tanulmány gyűjteménnyel tért vissza Londonba. Vonzó bájú női

arcképeinek hosszú sora mellett, megfestette Mészáros Lázár és Kmetty György
portréját s az azóta elpusztult Az Aranybulla kihirdetése című monumentális történeti
kompozícióját. Az 1850-es években festett érzéki szépségű aktjai, féla ktj ai és
mitológiai jelenetei - Ámor és Psyché, Nyugvó Psyché, Alvó bacchánsnő - kifinomult
festői kultúráját hirdetik. Utolsó vörösruhás Önarcképe a XIX.századi magyar
festőművészetegyik gyöngyszeme. (MűvI.L.196S.1k.30S o., MNL.4k.S72 o.)

SíR HENRY RAEBURN *1756.MÁRCIUS 4. - +1823.JÚLIUS 8.

Skót festő. Kezdetben aranyművességet tanult. A festészet
technikai ismereteit D.Deuchartól és D.Martintól sajátította el, de
elsősorban autodidakta volt. 1773-ban festette első ismert
miniatűrjét. Eleinte arckép-miniatúrákat, később olajportrékat
festett. 1784-86-os olaszországi útja után, az 1780-as évek
végére Skócia vezető portréfestője lett. Edinburghban dolgozott,
ahol a polgári értelmiség és a nemesi családok kedvelt
arcképfestője lett. Művészetére elsősorban Joshua Reynolds (lásd
II.23.) portréfestészete hatott. Festészetében a fény-árnyéknak
döntő szerepe volt. Széles ecsetkezelése, képeinek eleven és
merészen férfias jellege Frans Hals (lásd VIII.29.) és Diego Rodri

guez Velazquez (lásd VIII.6.) hatására vall. (Műv.L.1968.4k.1O o., MNL.15k.268 o.)



KATHE KOLLWITZ *1867.JÚLIUS 8. - +1945.ÁPRILI5 22.
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Német grafikus, szobrász. Leánykori neve Kathe Schmidt.
Königsbergben, Berlinben és Münchenben festészetet tanult. Max
Klinger (*1857-+1920) metszeteinek hatására kezdett grafikával

foglalkozni. 1891-től Berlinben élt, Berlin egyik
szegény-negyedében élő orvos felesége volt és a
környezetében látott nyomor arra indította, hogy,

művészetével vá
dat emeljen az
ezt előidéző tár
sadalom ellen.
Szoros kapcsolat
ban állt a
németországi bal
oldali mozgal

makkal. Szociálisérzékenysége az emberi test formáit expresszíven megjelenítő

rajzainak és metszeteinek témaválasztásában is érvényesült. Korai sorozatai ezekből

és a XVLszázadi parasztfelkelésből merítik tárgyukat, mint pl. Nő halott
gyermekkelParasztháború fametszetsorozat. 1904-től a párizsi Julian Akadémián
tanult szobrászatot. 1910-től köztéri szobrokat is készített, mint pl. a Szülők

emlékműve. 1924-ben a Háború, 1925-ben a Proletárok című sorozatát adta ki.
Számos önarcképet készített s néhány faragványa is maradt. Fölényes mestere volt
minden grafikai technikának, s formálása a lágy impresszionizmustól az
expresszionizmus formabontásáig mindent felöleit, de lényegében az expresszionizmus
körébe kapcsolódott Az 1930-as évektől - fiát az Lvilágháborúban elvesztette - a
halál, a gyász, az anyaság lett műveinek legfontosabb témája. (Műv.L.1966.2k.663o.,
MNL.l1k.196 o.)

HENRIK ANGELI *1840.JÚLIUS 8. - +1925.0KTÓBER 20.

Soproni születésű osztrák festő. Düsseldorfban tanult Emanuel
Leutze (*12816-+ 1868) mellett. Itt festette Stuart Mária a halálos
ítélet felo/vasásakor című történeti képét. 1859-től 1862-ig
Münchenben számos történeti festményt készített, majd visszatért
Bécsbe. Festői hírnevét elsősorban arcképei alapozták meg.
Bécsben 1870 után akadémiai tanszéket kapott, az arisztokrácia és
az udvar elhalmozta megrendelésekkel. Virtuóz előadásmód,

meleg színkezelés, a pompa érzékletes megjelenítése jellemzi
arcképeit. Legismertebb portréja Ferenc József portréja és Viktória
angolkirálynő arcképe. (Műv.L.1965.1k.72 o., MNL.2k.42 o.)

EMANUEL PHILIBERT *1528.JÚLIUS 8. - +1580.AUGUSZTUS 30.

Szavójai hereceg. IlLKároly herceg fia. V.Károly
német-római császár és spanyol király (lásd II.24.)
szolgálatában harcolt a franciák ellen, ezért atyja halála
után, 1553-ban nem foglalhatta el a trónt, csak a
chateau-cambrésis-i béke után 1559-ben kapta azt
vissza. Felesége Margit, ILHenrik francia király
(ur.1547-1559) nővére volt. Makacs természetéért a
"Vasfejű" nevet kapta. Uralkodásában fia, LKároly
Emanuel (ur.1580-1630) követte. (Révai N1.15k.426
o.)



JOHANN JOSEPH LOSCHMIDT *1821.MÁRCIUS VAGY MÁJUS 15. 
+1895.JÚLIUS 8.

Osztrák fizikus-kémikus. Szegény földműves család gyermeke, aki
a falusi pap segítségével tudta csak iskoláit megkezdeni.
Szorgalma és tudásvágya vitte előre, egészen a prágai, majd a
bécsi egyetemekig. Az 1840-es évek elején kapott fizikai és kémiai
diplomát, mellyel egy ideig a vegyiparban dolgozott. A
termodinamika, az elektrodinamika, az optika és a
kristályalakzatok témakörei érdekelték. E témakörökben készült

, publikációi, messze túlszárnyalták kollégáinak eredményeit. 1856-
ban meghatározta a gázmolekulák nagyságát, 1861-ben a benzol
gyűrűs szerkezetét, 1865-ben pedig elsőként használta a
Avogadro-számot, (valamely kémiai elem vagy vegyület egy mól

mennyiségében található molekulák száma) a molekulák számának kiszámításához.
Ezt pedig - német nyelvterületen Loschmidt-számnak nevezik. 1868-tól 1891-ig a
bécsi egyetem fizikai-kémiai professzora volt. (Larousse 2k.724 o., MNL.2k.242 o.,
Internet: http:jjwww.britannica .comjebjarticle..... , uh .edujengines jepi ..... )

FEDERICO BENKOVIé *1677.JÚLIUS 8. - +1753.ÁPRILIS 22.

Horvát festő. Iskoláit Velencében és Bolognában végezte.
Képzését Carlo Cignani itáliai barokk festőművész (*1628
+1719) irányította. Főként külföldön, Itáliában, Ausztriában és
Németországban alkotott. Bolognai tartozkodása alatt Giuseppe
Maria Crespi (1665-+1746) műhelyében dolgozott. 1710-től

számos Olaszországi templom oltár- és egyéb képeit alkotta
meg. Alkotásai nagy szerepet játszottak művészi tekintélyének
növekedésésben. Művészete jelentős hatással volt a nála
fiatalabb világhírű Giovanni Battista Tiepolora (lásd III.27.) is.
1715-ben - Lothar Franz Schönborn megrendelésére - alkotta
meg fő műveit, az Iphigenia feláldozása , az Ábrahám feláldozza
Izsákot, az Apolló és Mars, valamint a Hagar és Ismael című

képeit. Halála után munkája hosszú időre feledésbe merült, de a
XX.század elején ismét felismerték jelentőségét és munkáit ma
a velencei késő-barokk festészet egyik legnagyobb alkotásának

tartják. (Internet: http://www.stanleygibbons.com/ , croataproperty.orgj ,
artfacts.netjindex ,wnsstamps.chjstamps )



KANADAI ALPINISTA KLUB

A Klub az ország hegymászóinak csúcsszervezete. Több mint
10.000 taggal rendelkezik. Központjuk Alberta tartomány
Canmore városában van. Alakuló ülését 1906-ban Winipegben
tartották és ott ünnepelték 100 éves évfordulóját is
2006.július 8-án. Tevékenységük hegymászók képzésére,
túrák szervezésére főként a Sziklás hegyekben, menedékházak
építésére, karbantartására valamint nemzetközi hegymászó túrák
rendezésére terjed ki.



JAN VAN EYCK *1390-1400 KÖRÜL - +1441.JÚLIUS 9.

Chrislmas 1978 15
AU TRALIA C

Németalföldi festő. Fiatalon, 1422-től Bajor
'.fJ'AS János Holland grófjának

6< udvarában dolgozott, majd
Bajor János halála után 
1425-ben Bruggébe
költözött, ahol - Jó Fülöp
burgindiai herceg (lásd
VII.15.) udvari festőjeként és
kamarásként foglalkoztatta
élete végéig. Diplomáciai
megbízatást is teljesített
1429-ben, amikor
Portugáliában megkérte a her

ceg számára Portugál Izabella kezét. Az Eyckre jellemző realizmus az 1420-as évek
elejétől jelent meg. Ekkor készülhettek a torinói-milánói hóráskönyv neki tulajdonított
lapjai, amelyek a térábrázolás fejlettségében messze felülmúlták a néhány évvel ko

rábban készült miniatúrákat. Ebben a korai korszakában
festett táblaképei kompozicionális rokonságot mutatnak a
hóráskönyv több minitaúralapjával. Az egyik oldalon egy
zsúfolt Kálváriajelent, a másikon egy Utolsó ítéletet
ábrázoló diptichon emlékeztet a hóráskönyv
madártávlatban ábrázolt tájaira. A Madonna a templomban
és az Angyali üdvözlet táblája aszimetrikus
templombelsőben helyezi el a figurákat, csak úgy, mint a
hóráskönyv Halotti mise lapján. Ekkor készülhetett a
sokalakos Keresztvitel-ábrázolás is. Hírnevét a Bárány
imádását ábrázoló genti oltára alapozta meg
végérvényesen, annek ellenére, hogy felmerült bátyjának
Hubert van Eycknek (*7-+1426) is közreműködése e mű

elkészítésében. Műveiben különféle festői technikákat
társított, hogy anyagát sajátosan áttetszővé alakítsa, s ez

zel addig ismeretlen szuggesztív hatást gyakoroljon Különösen jelentős

szeretetteijesen részletező, de nagyon objektív képmásainak sora, élén a legszebbel
az Arnolfini házaspár arcképével. Ez a kép századokkal előzte meg korát, mert a szo

babelsőben ábrázolt, egészalakos kettős portré
ugyanis csak a barokk korban vált általánossá.
Képei a földre szállt mennyei Jeruzsálem
csillogását, annak állandóságát idézik Rolin
kancellár Madonnája, Van der Paele kanonok
Madonnája, Luccai Madonna, Madonna templomban
Szent Katalinnal, Szent Mihállyal és donátorral.
vagy a Keresztrefeszítés című képe. Fényeffektusai
sokáig bizonyos vonatkozásban még a XVII.századi
holland életképfestők előtt is példaképek maradtak.
A kor egyik legnagyobb tehetségű festőjét és
leghosszabb távlatokra hatást gyakorló művészt

kell látni személYiségében. (Larousse 1991.1k.786 o., Műv.L.1991.1k.674 o., Révai
N1.7k.85 o., MNL.7k.629 o.)



GILBERT STUART *1755.DECEMBER 3. - +1828.JÚLIUS 9.

Amerikai festő. Első portréit 1773 körül festette. 1775-ben
Londonban Benjamin West (lásd IlLll.) műhelyében

dolgozott. 1782-ben kiállított műve, a Korcsolyázó férfi
portréja hozta meg számára a sikert, és hamarosan
alondoni polgárok keresett arcképfestője lett. Könnyed
modelljeinek ka ra kterét realista igénnyel megörökítő

sílusát főként Joshua Reynolds (lásd II.23.) és George
Romney (lásd XL15.) művészete nyomán alakította ki.
1787-92 között Dublinban, 1793-tól Amerikában
dolgozott. Főként New Yorkban és Philadelphiában, 1805
től haláláig Bostonban festette friss, jellegzetes portéit.
Művei közül kiemelkedik B. West, Mrs.5iddons és
G. Washington portréja. (Műv.L.1968.4k.366 o.,
MNL.16k.307 o.)

ELIAS HOWE *1819.JÚLIUS 9. - +1867.0KTÓBER 3.

~

'I~i
Amerikai iparos. Első varrógépét 1845-ben készítette el és 1846-ban
szabadalmaztatta. 1847-ben Angliáb autazott, ahol bátyja - Amasa
Howe - varrógépe szabadalmát eladta. Mire Amerikába visszaért,
szabadalmának számos utánzója akadt, így Isaac Merrit Singer
(*1811-+ 1875) is, aki ellen bírósági eljárást indított. Ennek során
jogait elismerték és 1862-ben varrógépgyárat alapított, mely gyors
meggazdagodást jelentett a számára. (Révai Nl.l0k.317 o.)

SEMPACHI CSATA

A svájci szövetség alapítását az úgynevezett "Rütli-eskü"-től

számítják. 1291-ben Uri, Schwyz és Unterwalden - az őskantonok 
örök szövetséget kötöttek, hogy védekezzenek a Habsburgok uralmi
törekvései ellen. Kötelezték magukat, hogy fenntartják az ország
békéjét, döntőbíróságokathoznak létre a vitás kérdések rendezésére
és nem fogadtak el idegen bíróságot 1314-ben I (Habsburg).Lipót
osztrák herceg (*1290 k.-+ 1326) lovagi serege bevonult Schwyzbe.
1315.november lS-én a morgarteni csatában a három őskanton

egyesült erői győzelmet arattak L Lipót seregét. Ezt követően

megújították és kiegészítettékaz 1291-es szövetségi alapítólevelét, és
közös külpolitikára kötelezték magukat. Később Luzern, Zürich, Zug,
Glarus és Bern is belépett a szövetségbe, amely így "a nyolc helység

szövetségé"-vé bővült. Függetlenségük megvédése érdekében, 1386-ban a rajnai és
sváb városokkal szövetségben a sempachi csatában 1386.július 9-én
megsemmisítő vereséget mértek IlLLipót osztrák herceg (*1351-+ 1386)
lovagseregére, akik kénytelenek voltak elismerni, hogy hatalmuk Svájcban jelentősen

csökkent. (Révai N1.16k.746 o., Az emberiség Kr.1991.1177 o.)



HEVESI ÁKOS *1884.JÚLIUS 9. - +1937.JÚNIUS

Magyar mezőgazdász. A gazdasági főiskola elvégzése után bejárta
Nyugat-Európát és megismerkedett a szocialista tanokkal. A
Tanácsköztársaság idején részt vett a termelőszövetkezeti mozgalom
szervezésében. A Tanácsköztársaság bukása után 10 évi
fegyházbüntetésre ítélték. A fogoly-csere kapcsán - 1922-ben - a
Szovjetunióba került. Később a Nemzeti Brigádban a spanyol
polgárháborúban Tar Ákos néven achimillasi erőditménynél harcolt,
ahol a magyar zászlóalj fele - vele együtt - hősi halált halt.
(Évfordulók '84.157 o.,Új Magy.L.1960.265 o.)

II. MULÁJ HASZÁN *1929.JÚLIUS 9. - +1999.JÚUUS 23.

Marokkói király. V.Mohamed (lásd II.26.) fia. Jogi tanulmányokat
végzett a bordeaux-i egyetemen. 1953-56 között apjával együtt a
franciák száműzték Madagaszkár illetve Korzika szigetére. 1957-töt
trónörökös herceg, és a marokkói hadsereg főparancsnoka volt.
1960-61-ben hadügyminiszter, majd 1961.február 26-án az alavita
dinasztia 17. uralkodójaként lépett trónra. 1961-63-ban és 1965
67-ben miniszterelnök, 1972-73-ban hadügyminiszter is volt.
1972.augusztus 16-án a marokkói légiflotta tisztjei merényletet
kíséreltek meg ellene. Erős központi kormányzatot vezetett be és
hatalmát fokozatosan stabilizálta. 1975-ben 1,5 millió fegyvertelen

élén bevonult Nyugat Szaharába, és annektálta a gyéren lakott területet. Ezt azonban
a nemzetközi közösség nem ismerte el, melynek következtében a királyi hatalom
megszilárdult, de egy 20 éves háborút eredményezett. A háború súlyos terheket rótt a
marokkói gazdaságra és megromlott az ország kapcsolata Mauritániával és Alégériával
is, és egy időre elszigetelődött az Afrikai Egységszervezetben is. A trónon fia
VI.Muhammad követte. (MNI.9k.262 o., A XX.Század Kr.1994.)

ARGENTINA FÜGGETLEN ÁLLAM

A La Plata vidék az 1543-ban alakult Perui Alkirályság része lett.
Az 1810.májusi Buenos Aires-i forradalommal megkezdődött az
összes spanyol gyarmatra kiterjedő latin-amerikai függetlenségi
háború. A függetlenségi mozgalom élére Mariano Moreno, Manuel
Belgrano /Iásd V1.3./ és az Európából hazatért José de San Martin
/Iásd 11.25./ állt. 1816.július 9.-én a tucumáni nemzeti
kongresszus az eddigi alkirályságot Rio de la Plata-i Egyesült
Tartományok néven független államnak kiáltotta ki. Az új államból

1813-ban kivált Paraguay, 1825-ben Bolívia, 1828-ra pedig Uruguay is függetlenedett.
1826-ra kidolgozták az alkotmányt és az ország nevét Argentínára változtatták.
(MNL.1994.2k.351 o.)



AMADAEO LORENZO ROMANO CARLO AVOGADRO *1776.JÚNIUS 9.
VAGY AUGUSZTUS 9 - +1856.JÚLIUS 9.

Olasz fizikus és kémikus. Quaregna és Ceretto grófja. 1796
ban jogtudományokból doktorált, de ennek ellenére a fizika
volt érdeklődési és tevékenységi területe. Autodidakta
fizikusként ötletekben gazdag teoretikus lett. 1809-től 1820
ig gimnáziumi fizikatanár, majd a torinoi egyetemen
ugyancsak fizikát adott elő 1820-tól 18S0-ig. A gázok és
gőzök viselkedését, az elemek, vegyületek fajhőjét

tanulmányozta. 18U-ben megfogalmazta azt a feltételezést,
amely szerint különböző gázok azonos térfogatában mindíg egyenlő számú molekula
van. Így nyílt lehetőség a gáznemű anyagok molekulatömegének meghatározására. Ez
az Avogadro-törvény. Az Avogadró-féle szám valamely kémiai elem vagy vegyület 1
mól mennyiségében lévő molekulák száma. (Révai N1.2k.342 o.,Larousse 1991.1k.205
o., MNL:2k.70S o.)

CHARLOTTE *1896.JANUÁR 23. - +1985.JÚLIUS 9.

Luxemburgi nagyhercegnő, aki 1919-64 között uralkodott. A Nassaui
ház Nassau-Weilburg ágából származott. Tetsvérét, Mária Adelheidot
követte a trónon. 1919.novemberben férjhez ment a Bourbon-Párma
házból való Félix herceghez, Zita magyar kirélyné (lásd III. 14.)
öccséhez. A II.világháborúban a német megszállás idején - 1940-45
között londoni emigrációban élt. 1964-ben fia, János nagyherceg
(*1921) javára lemondott a trónról. (MNL,5k.294 o.)



ALEXANDER HENDERSON -1831.JÚLIUS 9. - +1913.ÁPRILI54.

Kanadai fotóművész. Eredetileg könyvelési, számvitel i
képesítése volt. l8SS-től élt Kanadában és Montreálban
telepedett le. Ott előbb könyvelőként, majd bizományos
kereskedőként kereste a kenyerét néhány évig. A fotózás a
hobbija volt. Első ismert fotói l8S8-ban készültek. l860-tól
már a fotózást választotta főfoglalkozásul. Kezdetben főként

portré fotókat készített, üzleti célzattal. Hírnevét tájkép
fotóival teremtette meg. Megörökítette Quebec és Ontario
tartományok kis- és nagyvárosait, falvait, egyéb településeit.

Különösen kedvelte az ember által fel nem fedezett tájakat. Nyírfakéreg ből készült
kenujával kereste fel azokat a vidékeket, hogy különlegességeket tudjon nyújtani
vevőkörének és az új érdeklődőknek. Pályáján fordulópontot jelentett, amikor
felvételeiből 1863-6S-ben Kanadai képek és tanulmányok címmel album jelent meg
Montreálban. Ebben az időben tudott önálló stúdiót nyitni, ahol zavartalanul
dogozhatott. Az la90-es években a Kanadai Vasút Társaság fotográfiai részlegének
igazgatója volt. Emellett az l8g0-es évek végéig - visszavonulásáig - a stúdiójában is
működött. Munkáiért, művészi felvételeiért Londonban, Dublinban, Párizsban és New
Yorkban kitüntetésben részesítették.
(Internet: http://www.answers.com/topicjalexander-hend, 'NWW. rootswE;b.ancestr'y.
Coml tVqcmtl-w/HendersonAlex.html)
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GIORGIO DE CHIRICO *1888.JÚLIUS 10. - +1978.NOVEMBER 20.

Olasz festő. Művészi tanulmányait 1906-1909 között Athénben
és Münchenben végezte. 1909-ben visszatért Olaszországba,
Torinóba, Firenzébe. Ekkortájt készült képeit - pl. A jóslat
rejélye, Egy őszi este rejtélye - 1911-ben Párizsban, a kortárs
művészek - Guillaume Apollinaire (*1880-+1918) köre 
elismerésével mutatta be. Metafizikus festészetének témája a
hatalmas perspektívában ábrázolt, szomorú hangulatú képzelt
városok, melyeket gipszszobrok vagy különös bábúk laknak.
1917-ben Carlo Carráva I (*1881-+1966) Ferrarában
megalapította a Pittura Metaphisicát, 1919-ben aValori plastici
csoport vezetője lett. A párizsi szűrrealisták úttörő

mesterüknek tekintették. 1910-20 között szigorú
perspektívával szerkesztett városképeket és csendéleteket fes

tett. 1919-ben váratlanul a klaszikus festészet felé fordult és ettől kezdve egyfajta
akadémizmus jellemezte. Későbbi művei romantizáló, meseszerű, furcsa
stílusegyveleget reprezentáló képek, többrétegű, disszonáns térszerkesztéssel, zsúfolt
részletekkel. Festmények mellett kisplasztikákat, illusztrációkat is készített, díszleteket
tervezett a svéd és az orosz balett számára (Műv.L.1965.1k.411 o., Larousse
1991.1k.466 o., MNL.6k.371 o.)

LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE *1787.NOVEMBER 18. 
+1851.JÚLIUS 10.

Francia festő és feltaláló. Kezdetben adótiszt volt, majd Degoti
vezetése mellet kitanulta a diszletfestészetet. Ezen kívül festett
tájképeket és miniatúrákat is. 1822-ben feltalálta a diorámát.
1824-ben kezdett fotográfiai kísérletekkel foglalkozni. 1929-ben
szerződést kötött Nicéphore Niepce francia Iitogbráfussal
(*1765-+ 1833) fotográfiai eljárások kidolgozására. Niepce
halála után, 1835-ben kifejlesztette a korai fényképtechnikát,
1837-ben a kép fixálását, majd 1838-ban sikerült elkészítenie

az első úgynevezett dagerrotípiákat, melyeket Dominique Fran<;ois Jean Arago francia
fizikus (*1786-+ 1853) 1839-ben mutatott be a Francia Akadémián. Daguerre
gyártotta az első fényképezőgépeket és szervezte az első fototanfolyamokat. (Révai
N1.5k.241 o., Larousse 1991.1k.559 o., Műv.L.1965.1k.490 o., MNL.6k.263 o.)

SZENT II.KNUT *1054 ELŐTT - +1086.JÚLIUS 10.

Dán király. II.Svend Estridsson dán király (ur.l047-l076)
KNUT DEN HP.uOP.5 GÁVODREV 1085

"""",,,,,,,,,u.=.i\ házasságon kívüli fia. Apja halála után a trónért való küzdelemben
testvére III.Heraid győzött, aki 1076-80. között uralkodott. Csak
Heraid halála után választották őt királlyá és így 1080-tól 1086-ig
uralkodhatott. Uralkodása alatt igyekezett a nem kiváltságos

SVERlGE 2lKr. rétegek helyzetén javítani, szorgalmazta az egyházi előírások
_. - . . szigorúbb betartását is. Jelentős adományokkal gazdagította

különösen Roskilde és Lund katedrálisait. 1086-ban felkelés tört ki
ellene, és az oden-see-i Szent Albani templomban kiséretével együtt lemészárolták. Az
ezt követő 1090-es éhinséget a gyilkosság isteni büntetéseként értelmezték, ezért
már 1100-ban szentté avatták.(MNL.llk.152 o.)



JOSEPH FERNANDO MACARI SOR megkeresztelték 1778.FEBRUÁR
14. - +1839.JÚLIUS 10.

Spanyol gitárművész és zeneszerző. Eredeti neve
LF.M. Sors. Zenei képzését a Montserrat kolostorban
nyerte. 1797-ben írta meg Telemachos Calipso szigetén
c. operáját. Ezt követően Madridba költözött, ahol több
kisebb admidnisztratív pozíciót töltött be és komponált.
Az 1808-as francia invázió során még harcolt a
megszállók ellen, de 1810-re beletördött az új
helyzetbe. Amikor három évvel később a franciák
visszavonultak, sok kortárs művészhez hasonlóan
Párizsba ment, ahol két évig gitárt tanított. 1815-ben

Londonba költözött, ahol 1823-ig több kompozícióját - többek között - harminchárom
olasz-ariettát publikált nagy hatást keltve. Ott született 1922-ben a Cendrillon c.
baletlzenéje, amely a legkedvezőbb kritikai- és közönség-fogadtatásban részesült. A
balettot még abban az évben Párizsban is nagy sikerrel mutatták be. A következő

évben a Bolsoj Színház is érdeklődött a mű íránt, ezért Oroszországba utazott. Itt
zeneszerzői tevékenységét főként gitárművekre összpontosította. 1826-ban számos
gitárra írt művel utazott vissza Párizsba. Ezt követően néhány művének - például a
Hasszán, a kalifa - 1928.-as londoni bemutatója miatti rövid utazástól eltekintve
Párizsban élt és gitárt tanított, illetve gitárműveket írt haláláig. Napjainkban száznál
több szerzeménye ellenére főként mint gitárvirtuózra emlékeznek. Gitárjátékát
plasztikus szólamvezetés és árnyalt harmonizálás jellemezte. Gitárművei a XIX.század
legjobbjai közül valók. (Brockhaus:Zenei L. 1985.3k.380 o., Internet:http://
www.answers.comjtopicj )

MARIE THERESA CASGRAIN * 1896.JÚLIUS 10. 
+1981.NOVEMBER 2.

Kanadai politikuső. Leánykori neve M.T.Forget. 19 éves
korában ment férjhez Pierre Casgrainhez. a szövetségi
parlament képviselőjéhez. Az 1920-as években kezdett
foglalkozni társadalmi és politikai kérdésekkel. 1921-ben
alapító tagja volt a női választójogért küzdő regionális
bizottságnak. Küzdött a nők társadalmi, politikai és gazdasági
jogaiért. Meghatározó szerepe volt a quebeci feminista
mozgalomban. 1928-tól 1942-ig vezette a nők emberi jogaiért

küzdő szervezetet. Az 1930-as években népszerű rádióműsort vezetett Fémina
címmel. A II. világháború éveiben felügyelőbizottsági tag volt a háborús
kereskedelemmel és árakkal foglalkozó nőbizottságban. 1946-tól a szociáldemokrata
irányultságú Nemzetközösség Szövetkezeti Szövegségében kezdett dolgozni amelynek
1948-tól elnökhelyettese, 1951-1957. között regionális vezetője volt. 1960-ban az
Emberi Jogokért Ligáját, 1961-ben a nukleáris fenyegetés ellen harcoló Az asszonyok
hangja nevű quebeci szervezetét vezette, melynek 1962-ben elnöke lett, 1966-ban a
Quebecki Nőszövetséget hozta létre. 1970-ben szenátorrá nevezték ki.
Visszavonulásáig a szenátusban a függetlenek között foglalt helyet. 1970-ben lett
tagja az Order of Canada kitüntetéssel rendelkezők társaságának. Az 1972-ben
publikált önéletrajzában Egy asszony a férfiak világában, humanistaként jellemezte
ömagát.(Internet: http://franco.ca/edimage/grandspersonnages/ , www.wiki-
pedia .orgjwikijThOfoC30f0 ,thecanadianencyclopedia .comjindex ,
hrsdc.gc.cajenjcommunity pertnershipsj )
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I.ORÁNIAI-NASSAU, HALLGATAG VILMOS *1533.ÁPRILIS 25. 
+ 1584.JÚLIUS 10.

Hollandia helytartója 1573-tól 1584-ig. Vilmos Nassaui gróf
BELGIE·BELQQUE. legidősebb fia, Dillenburg grófja, az Orániai-ház alapítója. V.Károly

német-római császár (lásd 11.24.) udvarában nevelkedett Bredában
és Brüsszelben. Lutheránusnak keresztelték, de
katoiliztált. 1559-ben 1LFülöp spanyol király
(lásd V.21.) kinevezte őt az északi-németalföldi
tartományok - Holland Zeeland és Utrecht 
kormányzójává l és a németalföldi államtanács
tagjává. Orange, majd Nassau hercege lett. A
spanyolellenes felkelések és a képrombolás
idején - 1565-66-ban - közvetítő szerepet vál

lait. Fernando Alba herceg (*1507-+1582) elnyomó kormányzása miatt 1567-ben
lemondott helytartói rangjáról. Alba kiűzette az országból és Dillenburgba távozott.
Birtokait Alba elkobozta és törvényszék elé idéztette. Válaszul Vilmos a németalföldi
felkelők élére állt és elnyerte Spanyolország valamennyi ellenfelének
Franciaországnak, a német államoknaki Angliának - diplomáciai támogatását.
1572.júliusban a felkelt Holland, Zeeland, Friesland és Utrecht elismerte
helytartójának, hatalmát a tartományi rendi gyűlésekkel együtt gyakorolhatta. 1573
ban áttért a református hitre. 1574-ben megalapította a leideni egyetemet. A genti
pacifikáció után - 1576-ban - a déli tartományok is csatlakoztak spanyolellenes
harcához. 1577.szeptemberben bevonult Brüsszelbe. 1579-ben elfogadta az északi és
déli tartományok szétválását megpecsételő Utrechti Uniót. Az Unióban a tartományok
örök időkre szóló katonai szövetséget kötöttek, politikai együttműködéssel, tiltva a
kilépést. A tartományok közötti közvetítést, békítést Vilmosra bízták. Az aláírók
elkötelezték magukat a függetlenség kivívása mellett. II.Fülöp törvényen kívül
helyezte, s 25.000 gulden vérdíjat tűzött ki a fejére. Egy Gerard Balthasar nevű

fanatikus őrült Delftben orvul lelőtte. (MNL.18k.484 o.)

KANDÓ KÁLMÁN *1869.JÚLIUS 10. - +1931.JANUÁR 13.

Magyar gépészmérnöki feltaláló. 1892
ben szerzett diplomát a budapesti József
Műegyetemen. Gyakorlati munkásságát
Párizsban kezdte, a Compagnie de Fives
Lille cégnél, ahol az indukciós motorok
méretezésére új számítási módszert
dolgozott ki. Mechwart András (*1834
+ 1907) vezérigazgató hívta haza a Ganz

gyár villamos osztályára 1895-ben. 1897-ben a gyár vezérigzagató helyettese lett. A
vasút villamosításának úttörője. 1896-98-ban megépítette itthon az első háromfázisú
közúti villamosvasútat, Olaszországban az első váltakozó áramú nagyvasúti villamos
vonalat 1898-1902 között. 1905-1915 között az olasz mozdonygyárat igazgatta, ahol
kb. 500 villamos mozdony készült el. 1917-ben tért haza ismét a Ganz-gyárba l ahol
létrehozta a róla elnevezett 50 periódusú, úgynevezett Kandó-féle fázisváltós
rendszert, a Kandó-mozdonyt. 1922-től villamos mozdonyt tervezett a Budapest 
Hegyeshalom vasúti fővonal villamosításához, melyet a budapesti Nyugati pályaudvar
és Alag közötti főútvonalon próbáltak ki. 1894-1931 között 70 szabadalmát fogadták
el. (Új Magy.L.1961.4k.29 o., Larousse 1992.2k.333 o., MNL10k.506 o.)



MARY McLEüD BETHUNE *1875.JÚLIUS 10. - +1955.MÁJUS 18.

Amerikai emberjogi harcos, politikus. Egy 17 gyermekes felszabadított rabszolga
családjába született. Gyermekkorától a pamutföldeken dolgozott szüleivel. Az Észak
karolinai Maysvilleben - szülővárosában - járt presbiteriánus missziós iskolába és ő

maga is afrikai misszionárius szeretett volna lenni. Hamar rájött azonban arra, hogy
az afro-amerikaiaknak éppen olyan szükségük van a kereszténységre,
mint az afrikaiaknak. Ezért otthon kezdett tanítani. 1904-ben
Daytonaban iskolát alapított a fekete-bőrű leányok, később fiúk
számára. A tandíj heti 50 centbe került, de indokolt esetben ingyenes
volt a részvétel. 1955-re - az 1923-ban történt fuzióval együtt - 100
fakultással rendelkező iskolává fejlődött, több mint 1.000 diákkal.
Iskolájának több mint 40 évig volt elnöke. A poltika területén is
hallatta hangját, harcolt a színes bőrűek megkülönböztetése ellen.
Színes-bőrű asszonyok, nők szövetségeinek volt munkatársa,
elnökhelyettese stb. 1935-ben megalapította a Néger Nők Nemzeti
Bizottságát, 1936-tól a néger fiatalok ügyeit intéző szervezetet igaz

gatta. Középiskolát és kórházat is alapított a feketék számára. Három különböző

ciklusban működött együtt az USA elnökeivel. 1951-től Harry SpencerTruman elnök
(lásd XII.26.) Védelmi Bizottságában dolgozott. (Internet:http://www.
Ikwdpl.orgjwihohio , nahc.orgjNAHCjVal. ,africawithin.com )

PUBLIUS AELIUS HADRIANUS *76.JANUÁR 24. - +138.JÚLIUS
10.

Római császár. Traianus (lásd IX.18.) távoli rokona és munkastársa, aki a halálos
ágyán őt fiává fogadta. Szíria hekytartója, majd ll7-ben Traiánus utóda a trónon.
Uralkodását két fő cél vezérelte: a birodalom belső békéjével és a közigazgatás
központosításával megteremteni a birodalmon belüli egységet. Miután nem akarta,
hogy különféle hadak birodalmát leromboják, ezért önként lemondott a hódító
háborúkról. Kiürítette a Traianus által megszállt keleti területeket és minden irányba
megerősítette a határokat. A belső béke megteremtése .érdekében a Bar Kochba
(*100 körül-+135) vezette zsidó lázadást kegyetlenül megtorolta. - A lázadás 132-35
között azért tört ki, mert Hadrianus rendelete értelmében a körülmetélésérthalálbün

tést akart kiszabni és a Jeruzsálemi templom helyébe pedig
Jupiter tiszteletére akart templomot építeni. A lázadás
megtorlásaként hatalmas adókat vetett ki a zsidó népre, a
jeruzsálemi templomot leromboltatta, helyét sóval beszóratta,
majd római templomokat építtetett és halálbüntés terhe mellett
tilos volt oda zsidónak belépni. Az egész birodalom területén
megtiltotta a körülmetélést, a szombat megülését és a mózesi
törvények tanulmányozását. Júdeát Palesztina néven
provinciává tette. - Szorgalmazta a földek megművelését,

újjászervezte a bányaművelést. megteremtette a törvények
egységes értelmezésének lehetőségét és módját. Itáliát négy kerületre osztotta,
élükre consulokat állított. Rajongott a görög kultúráért. Az irodalom és a művészetek

terén a klasszicizmushoz való visszatérést szorgalmazta. Rómát világvárossá építette
ki. A diadalívek és oszlopok építése politikai jellegű volt. A római festészet különböző

lehetőségekkel élt a plasztikus ábrázolás érdekében, és a csendéleteken kívül gyakran
ábrázoltak hétközapi jeleneteket is. Uralkodása utolsó évében - 138.február 25.-én 
fiává fogadta Antonius Pius-t (*86-+161.), akit utódjául jelölt ki. Antonius, Hadrianus
emlékére és nyughelyéül emeltette az Angyalvárat. (Larousse 2k.1l6 o., Emberiség
Kr.192 o., MNL.3k.268 o., 9k.91 o.)



DUNAI TAMÁS *1949.JÚLIUS 10.

Magyar színész. A középiskola után a szegedi József
Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi karán
tanult, ahol 1973-ban kapott diplomát. 1967-től a
szegedi Egyetemi Színpadon játszott. 1976-ban
szerezte második diplomáját a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán, melynek befejezése után 
1976-től - 1992-ig volt a Madách Színház tagja.
1992-től szabadúszóként az ország legkülönbözőbb

pontjain tűnt fel színházi szerepekben vagy előadóesteken. 2004-ben rendezőként is
bemutatkozott az Ez nem ugyanAz című musical-esttel. A színészzenekar tagja
szaxofon és klarinét játékával. 1996 óta háromszor hívta meg a BBC Világszolgálat,
hogya magyar adás állandó munkatársainak beszédkultúrájával foglalkozzon. 1997
óta a Színház- és Filmművészeti Egyetem musical osztályában zenés mesterséget
tanított. 2006.szeptembertőla Madách Színház Musical Műhely osztályvezető tanára.
(Internet: http://wikipedia.org/wiki/DunaLTamásOfoC30f0A1s)



GIUSEPPE ARCIMBOLDO *1530 KÖRÜL - +1593.JÚLIUS 11.

Olasz születésű német festő, mérnök, gépszerkesztő, álarc- és
jelmeztervező. Előkelő milánói családból származott. A
XVI.századi manierizmus különleges művésze. Német
metszetek és Leonardo da Vinci (lásd IV.15.) karikatúrái
hatására alakult ki sajátos manierista stílusa. A német
császárokat szolgálta 1562-1587-ig. II.Rudolf német-római
császár (ur.1576-1612) birodalmi gróffá emelte, kedvelt
udvari festője, kuriózumainak gyűjtője és udvari ünnepségek
leleményes szervezője volt. Gyümölcs, növény, kagyló,
könyv, edények együtteséből állította össze jellemző képeit,
fejekkel kombináIta fantasztikus tájait. A szűrrealizmus egyik
előfutárának tekinthető. (Műv.L.1965.1k.97 o., MNL.2k.328 o.)

ROGER DE LA FRESNAYE *188S.JÚLIUS 11. - +1925.NOVEMBER
27.

Francia festő. A Julian Akadémián tanult, majd a
Ranson Akadémián Maurice Denis (*1870-+1943) és
P.Sériusier volt a tanára. A Nabis-festők, - XIX.századzi
franciaországi művészcsoportosulás - majd a kubizmus
hatott művészetére. Figurális kompozíciói, tájképei,
csendéletei érzékeny koloristára val/anak. 1913-tól
főleg a színek és a fény tanulmányozása kötötte le. Az
I.világháború után, súlyos betegen, elsősorban

gouache-t, akvarel/t és főleg rajzokat, valamint
illusztrációkat készített. 1921 után neoklasszicista
stílusban dolgozott. (Larousse 1992.2k.604 o., (Műv.L.

1967.3k.9 o.)

GEORGE GERSHWIN *1898.5ZEPTEMBER 26. - +1937.JÚLIUS 11.
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Amerikai zeneszerző, zongoraművész.

Fiatal korában M.Dreyfus kiadóná I
lektorként dolgozott, és az ő révén
került kapcsolatba a Brodway
szinházaival, és ez egész pályafutására
döntően hatott. Songokat, tánczenét
kezdett komponálni. Paul Whiteman
jazz-karmester (*1890-+ 1967)
ösztönzésére írta a gyorsan világhírűvé

lett Kék rapszódiát. Az F-dúr zongoraverseny Walter Johannes Damrosch amerikai
karmester (*1862-+1950) vezénylésével és Gershwin zongoraszólójával a Carnegie
Hal/ban hangzott el először. Európai utazásának impresszióit őrzi az Egy amerikai
Párizsban, a kubai utazásét a Cuban Oveture. A néger folklór megismerése után,
1935-ben írta egyik fő művét, a Porgy és Bess című operáját. Musicaljeit New Yorkban
mutatták be nagy sikerrel. Műveiben a jazz, a ragtime és a blues elemeit vegyítette
Pjotr Iljics Csajkovszkij (lásd V.7.) és Szergej Vasziljevics Rachmaninov (*1873
+ 1943) stflusának jellegzetességeivel. (Brockhaus: Zenei L.1984.2k.30 o., Larousse
1991.1k.988 o., MNLK.8k.601 o.)
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TELSTAR

1962.jÚlius ll-én az Amerikai Egyesült Államok
útnak indította a TELSTAR 1. nevű új kereskedelmi célú
híradás-technikai tv- és távközlési műholdat. 1963-ban
a másodikat, egyben az utolsót bocsátották fel. Színes
tv-adást, illetve egyszerre maximum 60 kétirányú
telefonbeszélgetést tudnak közvetítetni. (XX.Század
Kr.1994.910 0.,MNL.17k.299 o.)

NICOLAE BALCESCU *1819.JÚLIUS 11. - +1852.NOVEMBER 16.

Román történész, politikus. Kisnemesi családból származott.
Tanulmányait Bukarestben, majd Párizsban végezte, ahol tagja lett

a Román Forradalmi Kömek. Hazatérése
után 1843-ban, vezető szerepe volt a
Testvériség nevű titkos forradalmi
társaságban. 1845-ben az Irodalmi
Társaság tagja lett. Közreműködött az
1845-től megjelenő Dacia történelmi
magazin című folyóirat szerkesztésében.
1846-tól Párizsban élt, ott részt vett az

1848-as februári forradalomban, majd hazatért és a havasalföldi forradalom egyik
vezetője volt. Tagja lett az 1848.májusban megalakult Forradalmi Bizottságnak, és a
júniusban létrehozott ideiglenes kormánynak. A forradalom leverése után Erdélybe
menekült. Sürgette a Kossuth Lajos (lásd III.20.) és Avram Iancu román politikus
(lásd IX.l0.) közötti megbékélést. Végül Kossuthtal és Cezar Bolliac román
történésszel (*1813-+ 1881) Szegeden alá is írta a román-magyar megbékélési
tervezetet, amelynek gyakorlati megvalósítása a szabadságharc leverése miatt
elmaradt. Franciaországba, majd Itáliába emigrált, s az emigráció éveiben írta meg fő

művét A dunamelléki fejedelemségek gazdasági kérdése címmel 1850-ben. (Larousse
1991.1k.227 o., Világir.KisencikI.1976.1k.97 o., MNL.3k.98 o.)

JOHN QUINCY ADAMS *1767.JÚLIUS 11. - +1848.FEBRUÁR 23.

Amerikai államférfi. John Adamsnak az USA 2-ik elnökének (lásd
X.19.) fia. Az USA hágai, berlini, pétervári, majd nagy-britanniai
követe volt. 1817-25 között külügyminiszter, és jelentős része volt a

Monroe-elv megfogalmazásában. (Monroe-elv
1823.XII.2. James Monroe USA elnöke (lásd IV.28.)
nyilatkozata: Az amerikai kontinensen további
gyarmatok létesítésének szándékát az USA, saját
békéjét és biztonságát veszélyeztető lépésnek tekinti.
Nem támogatja a meglévő gyarmatok függetlenedését
és nem avatkozik európai konfliktusokba. ) Az
1824-es választáson bár ellenfele Andrew Jackson (lásd

III. lS.) több elektori és népszavazatot kapott, abszolut többség híján a képviselőház

őt nyilvánította elnökké. 1825-től 1829-ig volt az USA 6-ik elnöke. Az ország
gazdasági és kulturális fejlődésében vezető szerepet szánt a szövetségi kormánynak,
ellenfelei azonban a demoklráciára hívatkozva, többször is leszavazták. Élete végén
képviselőként harcolt a rabszolgaság ellen. (Új Magy.L.1959.1k.26 o., Larousse
1991.1k.24 0.,MNL.1k.127 o.)



MAURICE THOREZ *1900.ÁPRILIS 28. - +1964.JÚLIUS 11.

Francia politikus. Eredetileg bányász volt. 1919-ben belépett a
Francia Szocialista Pártba. A Francia Kommunista Párt egyik alapító
tagja volt 1920.decemberben. 1924-től a Központi Bizottság, 1925
től a Politikai Bizottság tagja, 1930-tól 1964-ig - haláláig - a párt
főtitkára volt. 1932-ben az Ivry képviselőjévé választották, fontos
szerepet játszott a Népfront létrehozásában. Miután helyeselte a
szovjet-német megnemtámadási szerződést 1939-ben, illegalitásba
vonult és 1944-ig a Szovjetunióban élt. Hazatérését követően ismét
képviselővé választották, 1945-46-ban államminiszter, majd
miniszterelnök helyettes volt. 1947-ben a többi miniszterrel együtt

kivált a kormányból. Röviddel halála előtt a párt elnökévé választották. A
XVII.kongresszus után a Szovjetunióba indult gyógykezelés céljából, de a hajón, útban
Jalta felé a Fekete-tengeren szívroham következtében meghalt. (Larousse
1994.3k.876 o., Évfordulók '80.104 o., Háromezer esemény 1966. 147 o.,
MNL.17k.440 o.)

ARNOLD WALTER *1909.AUGUSZTUS 27. - +1979.JÚLIUS 11.

Német faszobrász. 1924-től 1928-ig fa- és kőszobrászatot tanult
majd 1932-től lipcsei Iparművészeti Főiskolán Alfred Thiele
irányításával képezte tovább magát. 1933-ig itt dologozott
asszisztensként. Ezt követően egy márvány és műfaragó cégnél
dolgozott. 1934-1940 között évente több hetet töltött el a
Bodensse melletti Überlingenben, ahol megélhetési okoból
különböző figurákat készített házak homlokzatára. Innen tett
utazásokat Baselbe, Winterthurba, Zürichbe, az ottani
gyűjtemények megtekintése céljáb61. 1939-ben 1. és 2. díjat
nyert lipcsei szobrászati pályázaton.. A II. világháború éveiben a
Wermachtnál szolgált. 1945-ben amerikai hadifogságba esett.

20 DDR Szabadulása után - 1946-ban -belépett a Német Szocialista
Egységpártba (SED). Ugyanebben az évben kinevezték a lipcsei
Grafikai és Könyvművészeti Akadémia professzorává. 1949-től

1970-ig a drezdai Képzőművészeti Főiskola professzora, 1974-től ugyanitt a
mesterfokú képzési fakultás vezetője is volt. Mindezek mellett 1952-ben .a Német
Művészeti Akadémia tagja. 1959-1964. között a Képzőművészeti Szövetség elnöke
volt. Alkotásainak témái politikai személyiségek,pl.Clara Zetkin emlékműve Lipcsében,
Ernst Thalmann emlékműve Weimarban, művészeti nagyságok pl. Felix Mendelssohn
Bartholdy, Carl Maria von Weber, munkások, pl.Mosónő, Építőmunkás stb. 1954-ben,
1958-ban, 1961-ben, 1962-ben és 1969-ben a a legkülönmbözőbb kitüntetésekkel
ismerték el munkásságát. (Internet: http://de.wikipedia.org/wikijWalter )





FRITZ REUTER *1810.NÜVEMBER 7. - +1874.JÚLIUS 12.

Német elbeszélő, költő. Rostockban, majd Jenában
jogot tanult és diplomát szerzett. Tanulmányai
befejezésekor diákmozgalomba keveredett és
demokratikus nézetei miatt l833-ban Berlinben
elfogták és felségsértés vádjával l834-ben halálra
ítélték, majd kegyelemből 30 évi várfogságra
változtatták az elsőfokú ítéletet. Különböző várakban
sínylődött és l84D-ben szabadult. Gazdálkodni
kezdett, majd tanítással foglalkozott, de az l8SD-es
évek közepétől csak az iroidalomnak élt. Tehetsége

érett férfi korában fejlődött ki. Kezdetben irodalmi német nyelven írt, de később

alnémet tájszólásban alkotott. A Mesék és rímek című kötete alnémet tájszólásban
íródott. Művei, - főként humoros írásai - lelkes fogadtatásban részesültek, hírnévhez
és vagyonhoz juttatták. Sokrétű korképet nyujtó háromrészes műve A földeken töltött
időmből című munkája. Az erőteljes népi nyelv kissé darabos népi humorral párosult
műveiben. Írásainak témája a földbirtokos rend, a német militarizmus és a kisvárosok
visszásságainak kipellengérezése volt. (Világir.KisencikI.1976.2k.25l o., Révai
NI.16k.211 o.)

IVAN KRASKO *1876.JÚLIUS 12. - +1958.MÁRCIU5 3.

Szlovák költő. Eredeti neve Ján Botto volt. A prágai egyetemen
vegyészmérnöki diplomát szerzett, majd a műszaki tudományok
doktora lett. Csehszlovákia megalakulása után a politikai és a
tudományos közéletben vállalt szerepet, annak ellenére, hogy
már középiskolás korában elkezdte első irodalmi kísérleteit. Első

verseit Janko Cigán álnven folyóiratokban adta közre és csak
Ivan Kra s ko.• Ip6 -1958

később vette fel a Krasko költői nevet. A magány hangulatát
kifejező sajátos szimbolizmussal telített, szuggesztív versei, a

boldogság utáni vágy, merőben új hangot képviseltek a szlovák lírában. Mindössze két
verses kötete jelent meg: az első 19D9-ben Éj és magány, a második 1912-ben
Versek címmel, de magas művészi fokon megmunkált verseivel már életében
klasszikussá vált. Az első modern szlovák költőként, a szlovák szimbolista költészet
jelentős alkotójaként tartja számon az irodalomtörténet.
(Világir.KisencikI.1976.lk.6l6 o., MNL.llk.532 o.)

MIGUEL CARIDE *1920.JÚLIUS 12. -

Argentin festő, rajzoló, illusztrátor. Már korán elhívatottságot
érzett a rajzolás és festészet iránt. 17 éves korában, - 1937-ben
- mint autodidakta festő mutatkozott be egy kiállításon. 194D-ig
a posztimpresszionizmushoz csatlakozott, majd kezdett a
számára varázsos realizmus felé hajlani. 1943-ig képein ezek
hatásai érződnek. Ezt követően részt vett a szürrealista
mozgalomban és alkotásai ezt a szellemiséget tükrözik. Ekkor
ismerkedett meg Aldo Pellegrinivel és Juan José Cesellivel, akik
lelkesen támaszkodnak Caride munkájára és akikkel mély és
őszinte barátságot is köt. Munkái több kül- és belföldi, csoportos
és egyéni kiállításokon szerepelnek, ő maga pedig különböző

szak-versenyek zsűritagjaként vállal feladatokat. (Internet:http:
/ /www.fundationkonex.com.ar/premios..... )



AMADEO MODIGLIANI *1884.JÚLIUS 12. - +1920JANUÁR 25.

Olasz festő és szobrász. Elszegényedett zsidó bankárcsaládból
származott. Életét végigbetegeskedte. Korai halálát az alkohol

és a kábítószer mellett a tüdőbaj okozta.
Művészeti tanulmányait Livornóban kezdte
1897-ben. 1902-ben a firenzei akadémián
Giovanni Fattorinál (lásd VIII.30.), 1903-tól
Velencében tanult. 1906-ban Párizsba
költözött és kisebb megszakításokkal ott élt
haláláig. Paul Cezanne (lásd 1.19.), a néger
plasztika, a születőben lévő kubizmus és
Constantin Brancusi (lásd 11.21.) együttes
hatása alakította ki stilizáló jellegű

művészetét. 1908-ban mutatkozott be a
Függetlenek Szalonján. A kubizmujs, valamint a távol-keleti és az afrikai plasztika
hatására az Lvilágháború előtti években készült archaikus szigorúságú, geometrikus
letisztultságú szobrai Brancusi műveit idézik, mint pl.a Kariatida. A Férj és feleség
című 1915-ben készült kettős portréja összegezte a szobrászattal töltött évek tanulsá-

gait, és átvezetett utolsó, rövid, de legtermékenyebb korszakába. Ekkor festett női

aktképein, mint pl. a fFekvő akt-on és portréin az elegáns és hajlékony vonalvezetés
válik a tér, a tömegek és a forma legfőbb kifejezőjévé. Érett korszakának festményeit
a lágy, nyújtott és nagyon tisztán rajzolt körvonalak, a felüleletek finom festői

megmunkálása jellemzi. Színei gyöngyházszerűek. Művészetében ötvözödik a
klasszikus tradíció a modern törekvésekkel. Ismertebb képe Kislány kékbe, Kék
szemű nő, A csellista stb. Művészete nem választható el szenvedélyes életétől amelyet
az alkohol, a betegség és a kilátástalanság tett tönkre 36 éves korára, és a párizsi
szegények kórházában halt meg. Tragédiája betetőzéséül, felesége - második
gyermekükkel terhesen - szülei ötödik emeleti lakásából levetette magát és
szörnyethalt. (Larousse 1992.2k.946 0.,Műv.L.1967.3k.358o., MNL.13k.207 o.)



DEsIDERIUs ROTTERDAMUS ERASMUS *1466.0KTÓBER 27. 
+1536.JÚLIUS 12.

Latin nyelven író németalföldi humanista. Az európai humanizmus vezéralakja.
Törvénytelen gyerek lévén, gyámjai megfosztották vagyonától, s így a steyni
Ágostonrendi kolostor szerzetese lett. 1492-ben szentelték pappá. Párizsban majd
Angliában járt egyetemre 1495-99 között, ahol életre szóló barátságot kötött Mórusz
Tamással (lásd II.7.). Bolognában megszerezte a szabad művészek doktora címet,
majd Velencében dolgozott Aldus Manutius itáliai humanista, tudós, nyomdász, kiadó,
tipográfus (*1449-+ 1515) mellett, aki Közmondások gyűjteménye című, 1500 körül írt
első jelentős munkáját is megjelentette. Ez a több mint 800 latin közmondást, illetve
az ehhez kapcsolódó magyarázatokat tartalmazó gyűjtemény, elegáns latin stílusával
nagymértékben elősegítette a humanista műveltség terjesztését. 1503-ban közzétett
munkájában az emberi élet a katonai szolgálathoz hasonlatos, állandó küzdelem a
jóért a rossz ellenében. Ebben a harcban a keresztény ember fegyvere a Szentírás és
az imádság. Egy ilyen kereszténységet megvalósító életvezetéshez 22 alapszabályt és

számtalan egyéb tanácsot fogalmazott meg. Teológia munkásságának
csúcsát a Vulgata újrafordítása jelentette. Leghíresebb, és máig
legolvasottabb műve A balgaság dícsérete, ez a részben szatírikus,
részben irónikus hangvételű munka. Rómában kötött barátságot az
erdélyi Pisó Jakab magyar költővel (*1480 k.-+ 1527), aki későbbi

tanítványát, II. Lajos magyar királyt (ur.1516-1526) Erasmus
szellemében nevelte. Miután Rómától kieszközölte szerzetesi
fogadalma alóli mentesítését, Cambridgeben tanított teológiát,
később V.Károly német-római császár (lásd II.24.) tanácsadója lett.
Bazeiben telepedett le, ahol a katolicizmus és reformáció kölcsönösen
tolerálták egymást. Az ilyen új emberi közösség volt Erasmus legfőbb

óhaja. Irodalmi munkássága ugyanilyen didaktikai megfontolásokból egyesíti magában
a szokráteszi szellemiséget és a szatírikus erőt. Ezt testesíti meg a Nyájas
beszélgetések és A balgaság dícsérete című munkái. Teológiai munkáiból viszont az
igaz jámborságot óhajtó moralista és nem a misztikus szól A keresztény harcos
kézikönyve vagy A keresztény fejedelem neveltetése című műveiből. Az
Újtestamentum általa készített kritikai kiadása és a hozzáírt kommentárok az új
humanista teológia elméletét és megvalósítását példázzák. Magyarul megjelent még A
gyermekek nevelése című pedagógiai műve. Erasmus hatása a magyar
konyvkiadásban is érvényesült, de nagy hatást gyakorolt az újhumanizmus korára is.
Életműve a reneszánsz bölcselet legnagyobb értékei közé tartozik, személye jó néhány
kortárs festőt is megihletett. (Larousse 1991.1k.743 o., Világir.KisencikI.1976.327 o.,
MNL.7k.384 o.)

CHANA ORLOFF *1888.JÚLIUS 12. - +1968.

Orosz származású francia-izraeli szobrásznő. Eredeti neve
Chama Orlowa volt. 1905-10 között Palesztinában élt, majd
Párizsban dolgozott. 1913-tól az Őszi Szalonban állította ki
műveit. 1919-ig stilizáló tendenciájú faszobrokat faragott,
majd 1925-ig a kubizmus szellemében dolgozott. Ezt
követően főként márvány szobrokat készített konstruktív
szellemben, a természetelvűség alapján. A II.világháború
során műveinek nagy része elpusztult. A háború utáni témája
főként madár-motívum volt. (Múv.L.3k.617 o.)

..
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ALBERT LEON CHARLES CALMETTE *18«$3.JULIUS 12. -
+ 1933.0KTÓBER 29.
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Francia orvos, bakteriológus, szerológus.
100 AITCOAH"

.. Párizsban végezte 1886-ban orvosi
o
~ tanulmányait, majd Saigonban alapított
l> Pasteur Intézetet 1891-ben.
~ Franciaországba történő visszatérése után,

Lilleben létrehozta a Pasteur Intézetet,
melynek igazgatója volt 1896-tól 1919-ig.
19ü8-ban felfedezte, hogyabovin típusú
tuberkulózis-bacilus epetartalmú táptalajon

veszít virulenciájából. Az élő, gyengített bacilusok képesek voltak immunválaszt
kiváltani mind bovin, mind humán tuberkulózisbacilus-fertőzéssel szemben. Camille
Guérinnel (*1872-+1961) együtt kitenyésztette a tuberkulózis elleni védőoltásra,

emberi immunizálásra is alkalmas törzset 1921-ben. a Calmette-Guérin gümőkór elleni
védőoltás - a BCG - kifejlesztője. Calmette az általa feltalált BCG nevű oltóanyaggal
egy éven át, 1924.július l-től 1925.június 30-ig több mint 2.000, a tuberkulózis
veszélyének különösen kitett környezetből származó csecsemőt oltott be. Ebből a
rizikócsoportból általában a csecsemők 24-32 %-a hal meg tüdőbajban. A beoltott
apróságok közül ezzel szemben egyetlenegyet sem támadott meg ez a kór. Ő dolgozta
ki a szem kötőhártyáján végezhető tuberkulin-próbát és egyik kezdeményezője volt a
tüdőbeteg-gondozásnak. (A XX.század Kr.1994.342 o., MTI 88/0593 Nytsz.15
o.,Larousse 1991.1k.429 o., MNL.5k.41 o.)

AUGUSTIN DE CODAZZI *1793.JÚLIUS 12. - +1859.JÚUUS 2.

Olasz származású dél-amerikai térképész. Iskoláit Olaszországban
végezte, ahol műszaki ismeretekre tett szert. 17 éves korában
sorozták be katonának. Az olasz nemzeti egység létrehozására
szerveződött Risorgimento-mozgalom hatására csatlakozott a
napoleoni hadsereghez. Később Kolumbiába került, ahol az 1800
as évek első felének függetlenségi háborúja folyt, melyben
térképészként tevékenykedett. Ismertségét a legelső kolumbiai és
venezuelai térképek megszerkesztésével szerezte. Kolumbiai tér

képét 1840-ben Caracasban publikálták először. Térképe felbecsülhetetlen segítséget
jelentett az ország vezetésének, a saját területére vonatkozó adatok megismerésével.
Ez tette lehetővé pl. a XIX. század végétől a bányák feltárását, avasútvonalak
kiépítését és ezáltal a nagymérvű gazdasági fejlődést. Eredeti térképeít a nevét viselő

bogotai múzeumban őrzik. (Internet: http://www.geolatinam.com/files.. ". '"
emilianoromagnolinelmondo.it , amazon.com./gp/product )



SECUNDINO UGALDE ZUAZO *1887.MÁJUS 21. - +1971.JÚLIUS
12.

Spanyol építész és város-tervező. Építészeti tanulmányait
Madridban végezte, 1913-ban kapott diplomát. Egyike volt
azon kevés spanyol építészeknek, aki sokat utazott, sokat
látott és tapasztalt, melyek alapján szorgalmazta a spanyol
építészet modernizációját. Az 1910-es évektől újra a
historizáló stílus uralkodott. Spanyolországban a modern
építészet a fiatal építész-nemzedék munkába állásával
kezdődött. Ehhez a fiatal nemzedékhez tartozott Zuazo is.

Az Ő munkája stilárisan eklektikus, de néhány munkájánál a bécsi hatás is érezhető

volt. Racionalista építész volt. 1926-ban az ő munkáját hirdeti a madridi Zene Palota
és a Posta-épülete Bilbaoban. 1929-ben két szálloda aParque Metropolitano
Madridban, 1931-ben a Plaza de la Independencia szintén Madridban példázza
racionális, egyszerű és mégis klasszikus hatású törekvéseit. 1932-ben tervezte a Casa
de las Flores nevű panel-lakás-blokkot, ami mérföldkőnek számít a spanyol
építészetben. Mint város-tervező foglalkozott az Escorial környékének rendezésével,
Bilbao belvárosának átalakításával, Sevilla városi építészeti problémáival stb.
(U nternet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl=es&u = ooo ooo •• )

CHARLES THÉVENIN *1764.JÚLIUS 12. - +1837.FEBRUÁR 28.

Francia festő. A Királyi Akadémián tanulta a
festészetet igen sikeresen. Zömében
történelmi, bibliai jeleneteket örökített meg
neoklasszikus stílusban, a megrendelők vagy
érdeklődők legnagyobb megelégedésére. Első

rangos díját a Prix de Roma díjat 1789-ben
nyerte a József felismeri testvéreit című

munkájával. Első díjat nyert 1791-ben
Regulus visszatér Karthágóba című

festményével. Számos festményváltzatot
készített Bastille ostromáról, a francia forrada

lom eseményeiről, a Frank Birodalom dicső napjairól, csatáiról, heroikus jeleneteket
örökítve meg Franciaország történelméből. 1816-1823-ig az Akadémia igazgatója volt.
(Internet: http:jjtranslategoogleusercontrnt.comjtranslate_c?hl=hu&sl/en&u = ooo ooo ooo.)



ROBERT HAMERLING *1830.MÁRCIUS 24. - +1889.JÚLIUS 13.

Osztrák költő. Eredeti neve Rupert Johann Hammerling.
Szerény anyagi körülmények között élő családból származik.
Filológiai, történelmi és orvosi tanulmányokat folytatott. 1855
66 között Triesztben tanársegéd, majd professzor. 1866-ban
vonult nyugdíjba, Grázban élt és nagy lelkesedéssel fordult az
antik irodalom felé. Előszeretettel foglalkozott az antik eposzok
és költemények fordításával is. Gazdag eszmevilága, szabatos
nyelvezete és remek formái tették ismertté. Nagy sikert
aratott Ahasverus Rómában című művével 1866-ban.

(Meyers:Handbuch über die Literatur 1964.414 o.)

FRIEDRICH AUGUST KEKULÉ VON STRADONITZ
*1829.SZEPTEMBER 7. - +1896.JÚLIUS 13.

Német szerveskémikus. A giesseni egyetemen doktorált 1852-ben.
1857-től 1867-ig a genti, majd a bonni egyetem professzora volt. A
vegyértékelmélet egyik úttörője. Felismerte a szén
négyvegyértékűségét és láncalkotó készségét, a benzol gyűrűs

szerkezetét. Felállított gyűrűelmélete alapvető jelentőségű a szerves
kémia fejlődésében, mert megnyitották az utat a szervesvegyületek
szerkezetvizsgálata és tervezhető szintézisei előtt. Kidolgozta a
kötésrendszert kiegyenlítő oszcillációs elméletét, amelyet 60 évvel
később a molekulapálya-elmélet pontosított. Emlékére Bonnban
1903-ban szobrot állítottak. (Révai NI. llk.407 o.,Új Magy.L.1961.

4k.78 o., MNL.l0k.707 o.)

IFJ. RUBIK ERNŐ * 1944.JÚLIUS 13. -

MAGYAR POSTA Magyar építészmérnök. Műszaki Egyetemet és Iparművészeti

Főiskolát végzett 1967, illetve 1971-ben. Állami tervező
intézetek munkatársa volt 1968-75 között, s ezzel
párhuzamosan az Iparművészeti Fősikolának tanársegéde, majd
docense volt. 1983-tól a Rubik-stúdió vezetője és létrehozta
1988-ban a róla elnevezett Innovációs Alapítványt. 1987-ben
nevezték ki címzetes egyetemi tanárnak. A Magyar
Mérnökakadémia alapító elnöke 1990-ben, majd 1996-tól
tiszteletbeli elnöke. 1975-ben készítette el a "bűvös kocka"
játékot, mely hírnevet szerzett számára bel- és külföldön
egyaránt, és elnyerte vele 1980-81-ben Az Év Játéka elismerést

iS. Azóta több "bűvös" játék fémjelzi tevékenységét, melyek számtalan országban
váltak közkedvelt logikai játékká. (A XX.század Kr.1994., MNL.15k.663 o.)



BERTRAND DU GUESCLIN *1320.k. - +1380.JÚLIUS 13.

A százéves háború korának legnevesebb hadvezére. Franciaország
teljes haderejének főparancsnoka. 1361-ben a későbbi V.Károly
francia király (ur.1364-1380) szolgálatába lépett. 1364.május 23
án fényes győzelmet aratott Cocherel mellett navarrai Gonosz
Károly fölött. Ezért Langueville grófjává és Normandia marsalljává
nevezte ki V.Károly. 1369.március 14-én Montiel mellett leverte
I.Kegyetlen Péter kasztíliai király (ur.1350-1369) seregét, amiért
Trastamara grófja burgosi grófsággal és molinai hercegséggel
ajándékozta meg. 1370-től - 10 éven át - részt vett azokban a
hadjáratokban, melyeknek során az angolok teljesen elvesztették
francia hódításaikat. V.Károly St.Denisben a királyi sírbolt
tőszomszédságában temettette el hű szolgáját és vitézségét pedig
a hálás nemzet számtalan dalban örökítette meg. (Révai N1.6k.12
o., MNL.6k.824 o.)

THEOPHILUS EDWARD FREIHERR VON HANSEN *1813.JÚLIUS
13. - +1891.FEBRUÁR 17.

Dán származasu bécsi építész. 1838-46 között Athénban
dolgozott, majd Bécsben telepedett le, és ott az eklektika egyik
vezető egyénisége lett. Athénban az Akadémia épületét tervezte,
Bécsben olasz reneszánsz formákkal a Musikverein és a
Szépművészeti Akadémia palotáját, valamint a Ringen - saját
megnevezése szerint "görög reneszánsz" stílusban - aParlamentet
1873-83 között. (Magy.NI.1999.9k.203 o.)

MONGOL NÉPKÖZTÁRSASÁG

Viharos történelmi előzmények után a mongol nemzeti mozgalom
Horlógin Csojbalszan katonai vezetővel (*1895-+1952) és
Szühebátorral az élén megalapította a Mongol Néppártot 1920
márciusában. Moszkva segítségét kérte és 1921.márciustól 1922
közepéig a Vörös Hadsereggel az országot felszabadították.
1921.november l-én a 8. bogdogegen - mongol egyházfő 
uralkodásával bejelentették a mongol alkotmányos monarchia
megalakulását. 1924-ben meghalt a bogdogegen, és a Mongol
Néppárt megtiltotta újjászületése felkutatását. Ezzel
megszüntették a teokratikus állam - isteni uralomra utaló állami
berendezkedés - szimbólumát. 1924.jÚlius 13-án kikiáltották

a Mongol Népköztársaságot. Első miniszterelnöke Cerendordzs, a hadsereg vezetője

Csojbalszan lett. (MNL.13k.256 o.)



GAIUS JULIUS CAESAR *KR.E.100.JÚLIUS 13. 
+KR.E.44.MÁRCIUS 15.

Római államférfi és hadvezér. Kr.e:73-ban ·Indult· el a politikai pályán Pompeius
Magnus (*Kr.e.l06-+Kr.e.48) párthíveként. Kezdettől a nép kegyének elnyerésére, a
demokrácia fokozására törekedett. Unokaöccse, Gaius Marius (*Kr.e.158j157 k.
+Kr.e.86) szobrának és diadalmi jelvényeinek a Capitoliumon való felállításával
megnyerte a nép rokonszenvét, majd Kr.e.65 után megújította a néppárt
tevékenységét. Kr.e.63-ban pontifex maximusszá vála'sztották. Elnéző magatartást
tanúsított Lucius Sergius Catilina (*Kr.e.l08-+Kr.e.62) és összeesküvő társai iránt,
ezzel maga mellé állította a népet és az utolsó aktív néptribunusokat. Hispániába ment
propraetornak, katonai sikereket ért el Kr.e.61-ben a lázongó luzitánok ellen, és új
alapokra helyezte a helyi közigazgatást, - ami megerősítette hadvezéri tekintélyét, 
majd visszatért Rómába. Kibékítette egymással Marcus Licinius Crassust (*Kr.e.115
+Kr.e.53) és Pompeiust, megalakította velük az első triumvirátust Kr.e.60-ban. A
szövetséget házassággal pecsételte meg: lulia nevű lányát Pompeiushoz adta nőül.

Kr.e.59-ben consullá választották. Ugyanebben az évben két nagy horderejű

földtörvényt fogadtatott el, amelyek a veteránok anyagi érdekeit szolgálták.
Consulként, a népnek kedvező program megvalósítására törekedett. Miután pénzre és
dicsőségre volt szüksége, hamarosan hadseregparancsnoki tisztet vívott ki magának

olyan hadsereg élén, melynek révén dicsősége a Pompeiuséval
vetekedett. Kr..e.58-51 között meghódította és a római birodalomhoz
csatolta Galliát, Germániát és Britannia egy részét. Ez idő alatt Cea

sar távollétében Róma anarchiába sülyedt. A minden
poltikai hitelét elvesztett Pompeius és Crassus,
megerősítette szövetségét Caesarral. Kr.e.53-ban
azonban felbomlott a triumvirátus, lúliának - Pompeius
feleségének, Caesar leányának, - majd Crassusnak a
halála miatt. A későbbiekben Pompeiussal inkább
riválisok, mint szövetségesek lettek. Kr.e.52-ben az a

narchia arra késztette a senatust, hogy Pompeiust teljhatalommal ruházza fel. Caesar
proconsuli hivatala Kr.e.50-ben véget ért, és kérte annak meghosszabítását. Ezt a
senatus megtagadta és megvonta tőle a hatalmat. Ezért választania kellett a politikai
sülyesztő vagy a polgárháború között. Ekkor döntött úgy, hogy "átlépi a Rubicont", a
tartományát Itáliától elválasztó folyócska vonalát ,Kr..e.49 januárjában, és Rómába
indult. Pompeiust leverte Kr.e. 48-ban, bevonult Rómába és dictátori címet kapott,
imperátorrá nevezték ki, censorrá tették. Pompeius a Balkánra menekült, majd onnan
tovább menekült Egyiptomba. Caesar szobrot kapott a Capitoliumon, az egyik hónapot
róla nevezték el júliusnak. A köztársasági párt azonban Marcus Junius Brutus
(*Kr.e.85-+Kr.e.42) és Caius Cassius Longinus (*Kr.e.7-+Kr.e.42) vezetésével
összeesküvést szőtt ellene és Kr.e.44.március lS-én egy szenátusi gyűlésen

meggyilkolták. Halála után megkapta az isteneket megillető Divus Julius címet.
Legjelentősebb intézkedéseinek sorába tartozott a tartományok pénzügyeinek
rendezése, az új egységes pénz és naptár-rendszer bevezetése, a büntetőjog

megújítása stb. a római polgárjog széleskürű adományozása stb. Számos új település
megalapítása, több építkezés kezdeményezése fűződik a nevéhez. Íróként is jelentős,
foglalkozott nyelvi-stilisztikai vizsgálódásokkal. Kr.e.54-ben írta Az analógiáról című

művét a köznapi beszéd színvonaláról. Az út című útleírása a hispániai hadszintérre
utaztában keletkezett. Történeti munkái közül jelentő A gall háború című 8 nyolc
könyvből álló műve, melyben a Kr.e.58-52. évek eseményeit eleveníti fel. A műből

csak 7 könyvet tudott elkészíteni. Az utolsót, az 51-50.éveket Aulus Hirtius (*7
+Kr.e.43) egészítette ki. A polgárháborúról című művében a Kr.e.49-48. évek
eseményeit beszéli el Történeti munkája az ábrázolás világosságával és
egyszerűségével tűnik ki. Tényekre figyelmeztető előadásmód, pontos szóválasztás,
tömör és logikus moindatszerkesztés jellemzi írásait. A klasszikus latis stílusnak 
Marcus Tallius Cicero (*Kr.e.l06-+Kr.e.43) mellett - egyik legjobb képviselője

volt.(Larousse 1991.1k.425 o.,Révai N1.4k.208 o., MNL.5k.15 o.)



PEDRO JUAN CABALLERO *1791. - +1821.JÚLIUS 13.

Paraguayi politikus. l8l1.májusában tört ki a paraguayi
függetlenségi forradalom, melybe május l4-én éjjel kapcsolódott be
és részt vett a harcokban. Június 17-én összeült a Kongresszus,
mely az első Kormányzótanács tagjává nevezte ki. l8l2.október 12
én született meg a megállapodás, amelyben Argentina elismerte
Paraguayt független államként. Paraguay konzuljának nevezték ki.
Az l820-ban szervezett összeesküvés áldozata lett l821.július B-
án. Nevét a brazíliai határ mellett lévő város viseli.

(Internet: hUp :lIwapoedia. ,mobi/Ten/Pedro ,
http://en.wikipedia.org/wikijPedro )

SAMUEL JURKOVIC *1796.FEBRUÁR 9. - +1873.JÚLIUS 13.

Szlovák pedagógus. Az általános iskolát Nagyszombatban, a
Iyceumot Besztercebányán és l8l5-l6-ban Selmecbányán
végezte. Tanár volt Vágújhelyen, majd l83l-48-ig
Ószombatban. l849-től l859-ig Berezo és Verbo közjegyzője
volt. Tanári munkája mellett foglalkozott környezete gazdasági
és kulturális életével. L'udovit Stur (lásd X.29.) és Jozef
Miloslav Hurban (lásd 11.23.) nyelvművelő és a szlovák
irodalmi élet színvonalát emelni kívánó törekvéseit
támogatandó, l84l-ben amatőr színház társalapítója volt

Nyitrán. Pályafutásának csúcspontja a népszerű hitelszövetkezet létrehozása volt
1845-ben, azzal a céllal, hogy intézményesítse a megtakarításokat, melyekkel a
különösen rászorulókat lehetett olcsó hitelhez segíteni. Megfelelő jogbiztonsággal ez
a tevékenysége egyre nagyobb méreteket öltött, és így jöttek létre az úgynevezett
Gazdaszövetségek. Harcias és hazafias tevékenysége eredményeként a szlovák nép
felemelkedését segítette ezzel elő, s kezdeményezése Európa szövetkezeti
mozgalmának bölcsője lett. A XX.században már helyenként élelmiszer
szövetkezetek is alakultak. Az 1848-as forradalom kitörésekor elmenekült, előbb

Morvaországba, majd Prágába. A forradalom leverése után tért haza és harcolt a
szociális és nemzeti elnyomás ellen. Kezdeményezője és támogatója volt a Párkány
nevű szlovák nemzeti újságnak. Dusan Samuel Jurkovicaz unokája.
(Internet.googleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=sk&u= )



IV. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1908.JÚLIUS 13 - 25. LONDON,
NAGY-BRITANNIA

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozata értelmében a IV. Olimpiai játékok során
valamennyi nemzet számára minden sportágban meg kell rendezni a versenyeket. Ez
rendkívüli feladatok elé állította a londoni rendezőket, és csak úgy volt megoldható,
hogyelőjátékként májusban lebonyolították néhány jelentéktelen sportág versenyét,
majd július 13 - 25 között pedig a tulajdonképpeni olimpiai versenyeket, amelyhez
októberben hozzáfűzték a labdajátékokat.
A IV. Nyári olimpiai játékokra 22 ország küldte el 2062 versenyzőjét, köztük 36 nőt. A
magyar csapat 64 főből állt. Ez elő- és utójátékokkal együtt 21 sportág 109
versenyszámában vetélkedtek a résztvevők A megnyitóünnepségen ekkor vonultak fel
első ízben a versenyzők nemzetük zászlaja alatt. A londoni újjáépített White-City
stadionban 90.000 néző előtt folytak az atlétikai versenyek.
Július 24-én a maratoni futás 42.195 m-es távja előtt néhány méterrel összeesett a
Capri szigetéről érkező olasz tésztakészítő Dorando Pietri, akit a nézők - köztük Sír
Arthur Doyle angol krimiszerző - segítettek át a célvonalon. Ezért őt diszkvalifikálták
és John Hayes USA versenyzőt hirdették ki győztesnek, de a nagy számú közönség - a
hosszantartó vezető pozíciója miatt Dorandot tartotta győztesnek.

A magyar versenyzők közül aranyérmet hozott haza a kötöttfogású ólomsúlyú
bírkózásban Weisz Richárd, kard egyéni vívásban Dr. Fuchs Jenő, és a kard-csapat.
Ezüstérmesek lettek: Somodi István magasugrásban, Halmay Zoltán 100 m-es
gyorsúszásban, a 4 x 200 m-es gyorsváltó csapat, a kard egyéniben Zulavsky Béla.
Bronzérmet szerzett evezés, egyesben Levitzky Károly.
A későbbiekben megrendezett olimpiai játkokon már nem lesz versenyszám a
szabadstílusú gerelyhajítás, az 5 mérföldes síkfutás, a 3 mérföldes síkfutás
csapatversenye,az ókori diszkoszvetés, a 3.500 m-es gyaloglás, a 10 mérföldes
gyaloglás, az 5.000 m-es kerékpár pályaverseny, a 20 km-es pályaverseny és az
1.000 yardos lövészet.



A NAGY FRANCIA FORRADALOM

ANIV. DE LA REVOLUCION CUBANA

200 ANIV. DE LA REVOLUCION FRANCESA

XVI Lajos urakodása alatt (ur.1774-1792) a francia
állam a csőd szélére került. Jacques Necker
pénzügyminiszter (*1732-+1804) javaslatára a Rendi
Gyűléshez fordultak, amely 178g.május 5-én ült össze
Versaillesben. A harmadik rend, a kiváltságosok és a
papság egy részének közös fellépése hatására a
testület Alkotmányozó Nemzetgyűléssé alakult át
1789.június 17-én, és június 20-án a labdaházi esküvel
(lásd VI.20.) megfogadták, hogy alkotmányt
készítenek, amely biztosítja a politikai szabadságot és a

törvény előtti egyenlőséget. Amikor XVI.Lajos menesztette 1789.július 12-én a
népszerű Jacques Necker pénzügyminisztert és a kabinet többi liberális miniszterét,
Franciaországban többfelé forradalmi zavargások törtek ki. A nép attól félt, hogya
király és a nemesség erőszakot alkalmaz a Nemzetgyűléssel szemben és azt is tudni
vélte, hogy az arisztoktárcia már szerveződik. Július elején a király 20.000 katonát
vont össze Párizs és Versailles környékén. A szociális problémák legalább annyira nö

velték a lakosság elkeseredettségét, mint a politikaiak. Amikor
bejelentették Necker menesztését, ezt
a nép kihívásnak fogta fel és fegyvert
követelt. 1789.július 12-én este a
harmadik rend párizsi képviselői úgy
döntöttek hogy nemzetőrséget

állítanak fel. Július B-án is forrongott
a város, a lakosság fegyverkezett,
sírokat törtek fel és a fölszedett
macskakövekből barikádokat emeltek.
1789.jÚlius 14-én reggel Párizsban

elterjedt a hír, hogy az Invalídusok házában fegyvert osztanak. A párizsi nép, amelyet
a végsőkig felbőszített az élelmiszerhiány, Necker menesztése, és az, hogya király
nem hajlandó szentesíteni a Nemzetgyűlés határozatait, az Invalídusok Házából
zsákmányolt 32.000 fegyverrel és az azt kiegészítő öt nemzetörségi ágyúval
felfegyverkezett és a Saint Antoine külvárosban lévő börtönhöz a Bastille-hoz vonult. A
több mint 900 francia kézműves, kereskedő és polgár, néhány nemzetőr- és testőrösz-

tag támogatásával a harc
három órakor kezdődött. A
párizsiak benyomultak az erőd

őrsége által feladott
előudvarokba. Amikor az
ostromlók Bastille főbejáratánál

lévő csapóhídhoz értek, az erőd

parancsnoka, Launey márki
lőparancsot adott. Az ostrom
három órán át tartott. 160
ostromló halt vagy sebesült
meg. Amikor a tömeg az
ágyúkat a csapóhidas kapu felé
fordította, a parancsnok jelezte,
hogy hajlandó feladni az erődöt.
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Az invalídusok kikényszerítették a börtön kapujának megnyitását.
A tömeg benyomult az erődbe, lefegyverezte az őrséget,

kiszabadította a foglyokat és feldúlta a börtönt. Ezt követően a
katonákat a városházára vitték,ahol meggyilkolták a Bastille
parancsnokát. Az ostrom idején már alig volt foglya a Bastille-nak.

Nem sokkal később az erődöt

lebontották, hogy nyoma se
maradjon a mult jelképének. A
Bastille ostroma adja meg a jelet,
amelyre az egész országban kitört a
forradalom. A Bastille eleste az
anciém régime összeomlásának
jelképévé vált. Az ország egyre
nagyobb területére kiterjedő paraszt

felkelések arra ösztönözték az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, hogy 1789.augusztus 4
ről 5-re virradó éjszaka viszgálta felül, majd törölte el a feudális jogrendszert és az

egyházi tizedet,
megszü ntette a
kiválktságokat, a
földesúri jogokat,
a hivatalok
megvásárolhatósá
gát. Azzal, hogy
az első két rend
képviselői önként

lemondtak kiváltságaikról, az abszolutista társadalmi rend végérvényesen összedőlt.

1789.augusztus 26-án adta ki a francia Nemzetgyűlés az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozatát, amelyben lefektette az új társadalmi rend-politikai rendszer alapjait.
Szakadatlan és viharos belső átalakulások közepette eltelt 10 esztendő hozta meg
Franciaország számára 1799-ben az új központosított államban élő polgárok számára
az egyén és magántulajdon védelmét. Július 14. Franciaország nemzeti ünnepe. (Az
emberiség Kr.1991., Larousse i991.ik.89i o., MNL.8k.255 o.)

ANTE PÁVELIC *1889.JÚLIUS 14. - +1959.DECEMBER 28.

Horvát jogász, politikus. Jugoszlávia megalakulása után a horvát
szélső nacionalista körökkel együtt Horvátország különválásának
követelésével lépett fel. 1928-ban megalakította a fasiszta jellegű

usztasa szervezetet. A királyi diktatúra bevezetésekor 1929-ben
Olaszországba emigrált. I.5ándor jugoszláv király (ur.1921-1934)
elleni marseille-i merénylet fő szervezője volt 1934-ben. Az olasz
hatóságok internálták. A hitleri Németországnak Jugoszlávia ellen
intézett támadása után Németország támogatásával 1941.április iD
én proklamálták Horvátország önállóságát. A bábállam vezetője lett,

önmagát Pávelic Poglavnyiknak - vezetőnek.- címeztető Pavelic, totalitárius diktatúrát
vezetett be. 1941.májusban szövetségi szerződést írt alá Németországgal és
Olaszországgal, és csatlakozott az antikomintern paktumhoz. Az általa szervezett
fasiszta usztasa osztagok támogatták a német és olasz hadseregnek Jugoszlávia elleni
hadműveleteit. Koncentrációs táborokat szervezett és tömegesen végeztetett ki
szerbeket, zsidókat, mohamedánokat. AZ II.világháború befejezésekor, 1945
májusában elmenekült Horvátországból. 1948-57 között Argentinában, majd
Spanyolorszságban élt. A jugoszláv titkosszolgálat 1957-ben sikertelen merényletet
hajtott végre ellene. (Új Magy.L.1961.5k.394 o.,Ormos M.:Világtörténet 1988.2k.146
o.,A XX.század Kr.1994., MNL.14k.602 o.)



OSSIP ZADKINE *1890.JÚLIUS 14. - +1967.NOVEMBER 25.

Orosz származású francia szobrász. Londonban a Polytechnic Art
Schoolban, majd 1909-ig a párizsi École des Beaux-Arts-on tanult. A
néger plasztika nagy hatással volt rá és csatlakozott a kubista
mozgalomhoz, melynek egyik élenjáró szobrász képviselője lett.
1919-ben rendezte első kiállítását Brüsszelben. Az 1920-as években
alakult ki önálló stílusa. Munkássága első időszakában robusztus
erejű, síkokkal határolt, lenagyolt formái súlyos tömbszerű

alakzatokba tömörültek, mint az 1918-ban készült Női forma. Ekkor a
kő volt kedvelt anyaga. Az 1930-as években egy tömbben faragott
fából szoborcsoportokat. Konkáv és konvex formák a fény-árnyék
alkalmazása jellemzik szobrainak változatos formavilágát, ritmikáját,

poézisét. Az 1940-50-es években a formák differenciálódtak, a körvonalak
változatosabbak lettek. Az anyaga bronz lett, formá i egyre szabadabbak. A
II.világháború idején Amerikába emigrált. Visszatérve Párizsba a Grande Chaumiére
Academie tanára lett. Emlékművei közül kiemelkedik A lerombolt város és a Van
Gogh-emlékmű. (Műv.L.1968.4k.763 o., Larousse 1994.3k.1151 o., MNL.18k.757 o.)

IRAKI KATONAI LÁZADÁS

Az Egyesült Arab Köztársaság 1958-as
megalapításának ellensúlyozására a két hasimíta
királyság, Irak és Jordánia államszövetségre lépett
Arab Szövetség néven, amelynek feje az iraki király és

miniszterelnöke Nuri esz
Szaid. 1958.jÚlius 14-én
az iraki hadsereg Abdel
Kerim Kaszem szocialista
tábornok vezetésével, a
néptömegek segítségével
megdöntötték amonarchiát,
és kikiáltották a köztársasá

got. ILFejsál királyt (lásd VII.14.) és Nuri esz-Szaidot megölték. Abdel-Kerim
Kaszemnek nem sikerült a különböző politikai és etnikai erőkből álló híveit
összefognia. Az ország északi részén élő kurdok összefogtak és harcot indítottak a
központi kormányzat ellen. Kaszemet 1963-ban megölték és a hatalmat a pánarab
szocialista Baasz Párt vette át hét hónapra. Irak kilépett az Arab Szövetség ből,

elismerte az Egyesült Arab Köztársaságot és bejelentette, hogy csak abban az esetben
vesz részt továbbra is a Bagdadi Szövetségben, ha az nem sérti függetlenségét és
szuverenitását. Irak 1959-ben kilépett a Bagdadi Szövetség ből. (Nemzetközi
Alm.1960.405 o., MNL.10k.6 o.)



II. FEJSZAL *1935.MÁJUS 2. - +1958.JÚLIUS 14.

Irak királya 1939-től 1958-ig.
LFeiszal iraki király (lásd V.20.)
unokája. 1953-ig nagybátyja,
Abdallah volt mellette régens.
1936-41 között a katona i vezetők
hét államcsínyt hajtottak végre
az országban. 1941-ben Rasid

Gailara vezetésével németbarát rezsim került hatalomra, mely felmondta az 1930-as
katonai szövetséget. Az angolok bevonultak Bagdadba és az ország vezetése hadat

üzent a tengelyhatalmaknak. A II.világháború után
megerősödtek a nacionalaista és szocialista jellegű

pártmozgalmak. Az 1950-es években egyre nőtt az
olajkitermeléls jelentősége. A két hasimita királyság - Irak és
Jordánia - 1958-ban államszövetségre lépett. Majd július 14-én
Abdel-Kerim Kaszem ezredes vezetésével megdöntötték a
monarchiát és kikiáltották aköztársaságot. ILFejszal éppen
nemzetközi konferenciára repült volna Isztambulba, amikor rö

viddel a felszállás előtt, lázadó katonák elfogták és megölték. (MNL.7k. 748 o., 10k.5
o., A XX.Század Kr.854 o.)

ADLAI EWING STEVENSON *1900.FEBRUÁR 5. - +1965.JÚLIUS 14.

Amerikai demokrata párti politikus, jogász. 1948-tól 1953-ig Illinois
kormányzója volt. 1952-ben és 1956-ban, mint a Demokrata Párt
vezetőjét, elnöknek jelölték a választásokon. 1961-ben nagyköveti
rangban az USA állandó ENSZ képviselőjévé nevezték ki. (Új
Magy.L.1962.6k.118 o., A XX.Század Kr.)



DOMENICO CAPRANICA *1400. - +1458.JÚUUS 14.

Olasz teológus, római katolikus püspök. Páduában
Bolognában tanult polgári jogot,melynek kiváló elvégzése
után 21 évesen doktori címet kapott. V.Márton pápa (1417
1431) titkárságán kezdett dolgozni. 1423-1426 között a
vatikáni bíborosi kar tagja lett. Ezt a tényt azonban 0430-ig
nem publikálták. Gyors előmenetelét a sokoldalú politikai
szolgálatainak, valamint a bolognai Imolában és Forliban
történt lázongások leszerelésében történt szolgálatainak

köszönhette. Időközben Fermo püspöke lett. V.Márton halála után nem ismerték el
bíborosi kinevezését. Fellebbezésére elismerték korábbi kinevezését, de IVJenő pápa
(1431-1447) iránti Iijalitása miatt megfosztották javaitól, méltóságától és
kitüntetéseitől. 1434.áprilisában megkísérelt segítséget kémi a pápától, aki
teljesítette kérését javainak és méltóságának visszaállítását illetően, S egyidejűleg a
Jeruzsálemi Szent Kereszt kitüntetéssel ajándékozta meg. Elküldte Ferraraba azzal a
feladattal, hogya görög püspököket és teológusokat vissza kellett térítenie a
katolikus egyházba. A római katolikus egyház megújításának aktív híve volt haláláig.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wikijDomenico Capranica,
http://www.neeadvent.orgLcathen/03312b.htmÍ)

MOSHE SAFDIE *1938.JÚLIUS 14.

Kanadai építész. Építészmérnöki
tanulmányait a MeGiII Egyetemen
végezte, majd Philadelphiában volt
gyakornok. Kandidátusi fokozatához
készített munkáját választották a
montreáli Expo 67 egyik épülettömb
kivitelezéséhez Habitat 67 névvel.
Tervezett lakótelepeket is, előre

. , '.. gyártott elemekből, de az Ö tervei alap-
Jan epult meg pl. az ottawai Nemzeti Képtár. 1976-ban a Harvard Egyetem
professzora lett. (Internet: http://enwikipedia.org/wikijMoishe_Sadie)



JERRY POTTS *1840. - +1896.JÚUUS 14.

Kanadai bivaly vadász, lovas, kereskedő, tolmács és felderítő.

Apja skót kereskedő, anyja Kainai nő volt. Apja még Jerry
gyermekkorában meghalt, anyja visszaköltözött családjához.
Potts utcaseprést tanult és vadászatot 9 éves korában. Még
tizenéves korában elsajátította az összes indián szokásokat,
táncokat, beleártve a Nap-táncot is, mellyel felnőtté avatják az
ifjút. Viselte a talizmánt is, de a fehér ember ruhájában járt és
használta Kainai nevét Kyi-yo-Kosi-t. Kisebb vezető lett az indián
táborban, mert ismerte jól észak-Montana és dél-Alberta
hegyeit, völgyeit, útjait Mire felnőtt lett jól lovagolt, minden
fegyverrel jó bánt és késes küzdelmeknek ismerője volt. 25 éves

korában gazdag ember volt, ló kereskedéssel foglalkozott és több mint 100 lovával a
második leggazdagabb indián volt Montana területén. Majd 1870-től több alkalommal
harcba keveredett az amerikai whisky-kereskedőkkel. 1871-ben anyját és féltestvérét
megölte egy részeg whiskys,akivel szemben meg kellett torolni anyja halálát. 1872-től

James Macleod rendőr ezredes segítője volt a síkságokon állomásozó amerikai whisky
kereskedők felszámolásában. 1874.szeptemberétől mint tolmács dolgozott. A
következő 22 évben ismeretei a nyelvi és társadalmi szokásokban felbecsülhetetlen
értékűek voltak.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= )

VENTURA RODRIGUEZ TIZÓN *1717.JÚLIUS 14.
+1785.SZEPTEMBER 26.

Spanyol építész. Édesapja építőmester volt és maga mellé
vette, hogy megtanulja a szakmát. Spanyolország
legjelentékenyebb építésze lett, a barokkból a
klasszicizmusba való átmenet idején. 1735-ben Filippo
Juvara itáliai építész (*1678-+1736), később Giovanni
Battista olaszépítész (7-+ 1764.) mellett dolgozott a madridi
királyi palota újjáépítésénél. 1752-től az Academia de San
Fernando építészeti osztályának vezetője, 1764-től Madrid

Madrid város építőmestere volt. Több madridi templom építése fűződik nevéhez.
(Műv.LAk.86 o.)

,



II. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1900.JÚLIUS 14. - 22. PÁRIZS,
FRANCIAORSZÁG

A világkiállítás keretein belül zajlottak le az olimpiai játékok, melynek előkészítése és
szervezése messze elmaradt a kivánalmaktól.
12 ország vett részt 519 versenyzővel ~ köztük 11 nővel - a versenyeken, melyek 11
sportág 74 versenyszámában folytak.
A versenyszámok közül a víz alatti úszás és a 200 m-es váltóúszás a későbbi olimipiai
játékok során nem került már a versenyszámok közé.
Magyarország csapatából Bauer Rudolf magyar atléta, diszkoszvető (*1879.január 2.
- +1932.november 9.) az első magyar aranyérmes atlétikai olimpiai bajnok a párizsi
olimpián a 36,04 m-es világrekord dobásával. A modern fordulásos diszkoszvető moz
gás kezdeményezője volt.
Halmay Zoltán úszásban 2 ezüs és 2 bronzéremmel érkezett haza.

BAUI'1t RunOII_



ANTON PAVLOVICS CSEHOV *1860.JANUÁR 29. - +1904.JÚLIUS
15.

Orosz író. Nagyapja még jobbágy volt, apja fűszeres, 1876-ban
tönkrement és már csak vallásossága éltette, így kénytelen volt
serdülő korától fogva tönkrement családjának megélhetéséről

gondoSkodni. A család 1879-től Moszkvában élt. Csehov ott végezte
el az orvosi egyetemet, és 1884-től Moszkva környéki kórházakban
dolgozott és magánpraxist is folytatott. Humoristaként kezdte írói
pályáját élclapokban, szatírikus folyóiratokban jelentek meg írásai
Antosa Csehonte álnéven. 1880-as évek első felében írt novelláiban a
szolgalelkűséget, a talpnyalást, a rang előtti hajbókolást gúnyolta.

Abban az időszakban jelent meg A csinovnyik hajála, A pufók meg a nyurga,
Kaméleon, Prisibejev altiszt című kötetei. A Szürkületben Puskin-díjat kapott, a Tarka
történetek pedig meghozta számára az igazi írói sikert. Hősei tragédiájukat groteszk
helyzetekben élik át, mint a Bánat és a Fájdalom című munkájában. Az l880-as évek
végén világképe, műveinek társadalomkritikai, filozófiai tartalma elmélyült. A sztyepp,
Roham, Unalmas történet, A mzzaninos ház, Az irodalomtanár, Befejezetlen történet,
A bíróságon című munkái ebben az időszakban születtek. Művészetének titka életében
keresendő. A dolgokat elfogulatlan tanuként, objektíven, egy kilinkai diagnoszta éles
tekintetével, ugyanakkor a nyomorúságot jól ismerő ember távolságtartásával
figyelte. Irásmódja rövidre fogott, tömör, lényegre törő. Gyűlölte a sekélyességet és
közönségességet. 1890-ben elutazott Szahalin szigetére, ahol a fegyenctelepek életét
tanulmányozta, és "mérhetetlen bút és bajt, ázsiai önkényt, égbekiáltó szegénységet,

műveletlenséget és hitványságot" látott. Ezt irta meg Szahalin
című útijegyzetében, majd A 6-os számú kórterem című

elbeszélésében l892-ben. Műveiben az évek során mind
nagyobb szerepet kapott az egyszerű ember. Szereplőinek

életében nagy szerepet játszik a szerelem, s ebbe sok esetben
belebuknak, mert ez sem választható el az élettől, a harácsolási
vágytól, a kényszerű semmittevéstől. Erről szól A csók,
Szépségek A kutyás hölgy. Az l890-es évek végén teljesedett ki

életműve, annak ellenére, hogy tüdőbetegsége jelentősen súlyosbodott, 1897-ben
tüdővérzést kapott. l896-tól jelentek meg drámái, - Ivanov, Sirály - melyekben hősei

nem békélnek meg a sekélyességgel, de nincs elég erejük annak legyőzéséhez.

Képtelenek célt kitűzni maguk elé, csupán álmodoznak az emberiség javáról. Ilyenek a
Három nővér, Ványa bácsi, Cseresznyéskert, című művei. Külsőleg a drámái
cselekménytelenek, az összeütközések a lelkek mélyén történnek és egy-egy
jóvátehetetlen tettben robbannak ki. Drámái feszültségét poétikus, lírai eszközökkel
teremtette meg, melyek a XX.század lélektani drámáinak előfutáraként értékelhetők.

Drámáival egyidőben születtek az egyfelvonásos bohózatok, vígjátékok, mint pl. A
medve, Leánykérés, Lakodalom. Számos művéből film készült l899-ben állapota
rosszabbra fordult, ezért 75 ezer rubelért eladta műveinek kiadói jogát F.A.Marksznak,
s Jaltába költözött. 1901-ben feleségül vette Olga Knipper színésznőt. Élete utolsó
három évében teljesen hatalmába kerítette a halálérzet, ezért 1904.júniusban már
meghalni utazott Badenweilerbe.(Világir.KisencikI.1976.lk.250 o., MNL.5k.806 o.)



ROSALIA DE CASTRO *1837.FEBRUÁR 21. - +1885.JÚLIUS 15.

Spanyol író-, költőnő. Galíciai nemesi családból származott.
Gyermekkorát falusi környezetben élte fe és nagy hatással volt
rá a népköltészet. Nagyon fiatalon kezdett verset írni.
Húszévesen ment férjhez M.Murguía történészhez. Szinte egész
életét Santiagóban és Padrónban, családja körében élte le.
Műveit spanyol és gallego nyelven írta. Első verseit Madridban
publikálta A virág cmű kötettel. Költészetének alaphangja
fájdalmas és keserű, miután családi élete és súlyos betegsége

nyomasztóan hatott rá. Romantikus verseiből nosztalgia, belső nyugtalanság árad.
Főbb művei: Gal/ego énekek, Új levelek, Aí Sar partján költeményeinek kötetei.
Gustavo Adolfo Bécquer (lásd II.17.) mellett a XIX. század második felének
legjelentősebb lírikusa volt. (Világir.KisencikI.1976.205 o., MNL.5k.163 o.)

SZADRIDDIN AJNI *1878.ÁPRILIS 27. - +1954.JÚLIUS 15.

Tádzsik regénYIro, irodalomtörténész. Mint gyermek
Buharában volt szakács. Először magán úton tanult, majd
később papi iskolába került. Tankönyveket írt és tanított.
Első versei tádzsik és üzbég nyelven 1894-ben jelentek meg.
1917-ben a foirradalmi eszmék hirdetéséért a buharai emír
bebörtönöztette és az Októberi Forradalom idején
szabadították ki. 1920-ban részt vett a népi felkelésben.
Ekkor jelent meg első regénye is Buharai hóhérok címmel. A

Tádzsik SZSZK megalakulása után - 1929-ben - Ajni lett a tádzsik irodalmi élet egyik
vezető alkakja. Rabszolgák című regényében három nemzedék sorsát rajzolta meg a
XIX.század elejétől a szocialista átalakulásig. Maxim Gorkij (lásd III.28.) hatását
tükrözi önéletrajzi regény-ciklusa, az Emlékezések, melyen 1948-tól, szinte élete
utolsó napjáig dolgozott. A mű novella-fűzérekből és prózai költeményekből áll. A
modern tadzsik irodalmi nyelv megetermtője volt. (Világir.KisencikI.1976.1k.29 o.,
MNL.lk.319 o.)

MARIJA NYIKOLAJEVNA JERMOLOVA *1853.JÚLIUS 15. 
+1928.MÁRCIUS 12.

Orosz színésznő. Apja a Moszkvai Kis Szinház súgója volt. 16
éves korában a megbetegedett Glikerija Nyikolajevna
Fedotova (*1846-+ 1925) helyett a színiiskolásként kellett
beugrania Lessing:Emilía Galotti címszerepébe és
fűtöttségével, őszinte szenvedélyességével óriási sikert
aratott. Szuggesztív erővel, tragikus pátosszal alakította a
Vihar Katyerínáját, Schiller Stuart Máriáját, Shakespeare
Opheliáját, és egy sor Osztrovszkij-hősnőt. 50 éven át
Oroszország első színésznőjének tartották. (Színházi
Kis1.1969.210 o.).











III. JÓ FÜLÖP *1396. - +1467.JÚLIUS 15.

Burgundia hercege 1419-től 1467-ig.
Rettenthetetlen János (*1371-+1419) fia.
1419-ben feleségül vette V1.Károly
(ur.1380-1422) leányát, Franciaországi
Mikaélát, aki Somme városait,
Boulonnaist és Picardiát kapta
hozományul. Apja meggyilkolása után
1419-ben, amelyért a francia
trónörököst tette felelőssé - bosszúból
szövetkezett V.Henrik angol királlyal
(ur.1413-1422) és elismerte őt a francia

trón örökösének, majd V1.Károly halála után királynak és csatlakozott a VI1.Károly
francia király (ur.1422-1461) elleni háborúhoz. 1430-ban ő adta ki a fogságába esett
Jeanne d'Arc-ot az angoloknak. Hadi sikereik láttán 143S-ben Arrasban békét kötött a
franciákkal. Ezzel szert tett ugyan némi területi nyereségre, de elismerte a francia
királyt hűbérurának. Ugyanakkor növelte Burgundia területét: örökölte Brabantot és
Limburgot, bekebelezte többek között Holland, Namur, Zeeland és Hainaut
tartományokat, Picardiát és Luxemburgot. Magyarországot és apápát hajóhaddal
segítette az oszmánok ellen 1444-4S-ben. Támogatta a f1andriai ipart, a művészeteket

és a tudományt, dijoni udvara a nyugat-európai lovagi kultúra egyik központja volt.
Portugállzabellával kötött házassága alkalmával alapította az Aranygyapjas Rendet
1429-ben. Fiát, Merész Károlyt már 146S-től bevonta a kormányzásba. (MNL.8k.380
o.

GOTIFRIED KELLER *1819.JÚUUS 19. - +1890.JÚLIUS 15.

Svájci írÓ, költő. 1834-ben - egy gyermekcsíny miatt kizárták a zürichi
iskolából, ezért autodidakta lett. 1840-ben Münchenben kezdett
festészetet tanulni. 1848-50 között Heidelbergben tanult, ahol L.
Feuerbach tanítványa volt, akinek előadásai megerősítették libeális
nézeteiben. 18SS-ig Berlinben élt, ahonnan már mint ismert író tért
vissza Zürichbe. 1861-78 között a zürichi állami kancellária vezetője

volt. A német polgári realizmus svájci reprezentánsaként tartja számon
az irodalomtörténet. Első irodalmi jelentkezése 1846-ban Versek című

verses kötete volt. Legjelentősebb alkotása Berlinben született, a Zöld Henrik, című

regénye,melyet két változatban is megírt. 18S6-ban jelent meg novelláskötete a
Seldwylai emberek címmel. 1872-ben újabb kötettel jelentkezett a Hét legendá-val.
1877-ben Zürichi novellák című irását jelentette meg. 1886-ban - közel 70 éves
korában - írta meg utolsó művét a Martin Salander -t, mely politikai regény. Verseit
Johannes Brahms (lásd IV.3.), Hugo Wolf (*1860-+ 1903), Frederic Delius (lásd 1.29.)
zenésítette meg. (MNL.10k.728 o., Világir.Kisl.1k.S81 o.)



GRÜNWALDI CSATA

A perszonálunióban egyesült Lengyel Királyság és Litván Nagyfejedelemség, valamint
a Német Lovagrend csapatai közötti ütközet volt a grűnwaldi csata 1410.július 15
~. A Grünwald - ma Grunwald Olsztyn vajdaság Lengyelországban - közelében vívott
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csatában a Jagelló II.Ulászló (lásd V.3!.) vezette lengyel-litván hadsereg végzetes
csapást mért a Német Lovagrendre, mellyel megállította, majd visszaszorította annak
terjeszkedését Lengyelországban. A harcban Ulrich von Jungingen nagymester is
életét vesztette. Az ütközet színhelye ma történelmi emlékhely. (MNL.8k.855 o.)



EUGÉNE-AUGUSTE YSAYE *1858.JÚLIUS 16. - +1931.MÁJUS 12.

Belga hegedűművész. A liégei konzervatórium növendéke volt,
majd Brüsszelben Henryk Wieniawsk lengyel hegedűművész

(*1835-+ 1880), és Párizsban Henri Joseph Franc;ois Vieuxtemps
francia hegedűművész (*1820-+1881) tanítványa volt.
Berlinben 1876-79-ig hangversenymester volt, 1879-től

szólista ként koncertezett. Norvégiában és Oroszországban
~""-"-'>U..lO'""-"'...:..e...!~~~. Anton Grigorjevics orosz zongoraművész (*1829-+ 1894)

szonátapartnere volt. 1886-98 között a brüsszeli konzervatóri
um professzora volt és egy vonósnégyest - Ysaye-kvartett-et - alapított. 1894-től az
USA-ban is hangversenyezett. Korának nagy iskolateremtő virtuóza volt.
Interpretációiban a technikai tudást a zenei kifejezés szolgálatába állította.
Hegedűversenyeket, szonátákat és egy operát komponált vallon nyelvjárásban. Sok
zeneszerző ajánlotta neki műveit. Így pl. César Franck francia zeneszerző (*1822
+1890) az A-dúr hegedűszonátáját és Claude Debussy francia zeneszerző (*1862
+1918) a G-moll vonósnégyesét. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.674 o., MTI.
Nytsz.:88j0593,21 o., MNL.18k.748 o.)

JEAN - BAPTISTE CAMILLE COROT * 1796.JÚLIUS 16. 
+1875.FEBRUÁR 22.

Francia festő, grafikus. Mivel többre becsülte a festészetet a kereskedésnél, 1822-ben
szülei belegyezésével és támogatásával neoklasszikus tájképeket fesők, előbb

A.E.Michallon, majd J-V.Bertin tanítványa lett. Természet után festette tájképeit
Olaszországban és Franciaországban. A legtöbb időt a fontainebleau-i erdő mellett
fekvő Barbizonban töltötte, szoros barátságban a telep többi tagjával. A XVII.századi
holland mesterek és a kortárs angol plein air-isták példáján tanulta meg az atmoszféra

változásának megragadását. Olaszországban kifejlődött

éleslátása, színérzéke és a derűs harmónia iránti
vonzódása, melyet mind valóságos, mind történelmi
tájképkompozícióin megtalálható. Ezt igazolja A Nami
híd vagy a Homérosz és a pásztorok című munkái.
Kialakult egy sajátos, egyik korábbi stíluskategóriába se
illeszthetrő művészete, amely a fény és a levegő

ezüstösen párás, gyöngyházfényű ábrázolásával, lágy
formákkal költőien átszellemített világot mutat be.
Idillikus tájképei igen széles körben arattak sikert.
1846-ban Fontainebleau-i erdő látképéért Becsületren

det kapott. Más képei, mint pl. a Sens, a katedrális belseje, az objektív Corot-t
mutatják, akárcsak gazdag, aprólékos faktúrájú alakos képeinek változatos sora. Női

portréi - a tájképeihez hasonlóan - finom, lírai hangulatúak. Kezdetben nehezen
érvényesült Párizsban, csak élete vége felé kezdték megbecsülni. Nagyságát és
világhírét érett férfikora alkotásainak köszönheti. Több mint 2.000 festményét, több
mint 300 rajzát és 100 grafikai lapját tartják nyilván. (Műv.L.1965.1k.434 o., Larousse
1991.1k.499 o., MNL.5k.609 o.)
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BENCZÚR GYULA *1844.JANUÁR 28. - +1920.JÚLIUS 16.

Magyar festő. A XIX.századi magyar történeti festészet egyik
jelentős alakja, kora legünnepeltebb hivatalos művésze volt.
Középiskoláit Kassán végezte, ahol a Klimkovics testvérek - Béla
festő (*1833-+1885), Ferenc festő (*1825-+1890), Flóris
faszobrász (*1831-+1907), Ignác festő, szobrász (*1800-+1852)
- magánrajziskolájában rajzolni és festeni tanult. 1861-ben került
Münchenbe. Nagyszerű technikai tudás, érett kolorizmus és
anyagszerű festésmód jellemzi munkáit. Első nagy történelmi
műve Hunyadi László búcsúja, melyet 1867-ben mutatott be, ezt
követte Vajk megkeresztelése, II.Rákóczi Ferenc elfogatása, című

képe 1869-ben. II.Lajos bajor király (ur.1864-1886) is
foglalkoztatta, aki rokokó témák feldolgozását rendelte meg nála,

majd kineveztette a müncheni akadémia tanárává. A megrendelésre festette XV.Lajos
és Dubarry című képét. 1883-ban haza költözött és a budapesti Mesteriskolát haláláig

vezette. Történelmi művein kívül
számos portrét festett az
arisztokrácia és nagypolgárság
tagjairól. Ezek közül kiemelkedik
Károlyi Mihályné arcképe.
Önarcképeinek is egész sorát festette
meg. Az akadémizmus jellemző

példája a sok alakot felvonultató,
festőien komponált, a Habsburg
házat dicsőítő Budavár bevétele című

1896-ban készült festménye. Késői

történelmi művei, a Mátyás fogadja a
pápa követeit, és a Diadalmas
Mátyás, melyek a királyi vár Hunyadi-
termébe tervezett nyoilc kompozíció

darabjai. 1906-ban a főrendi-ház tagja lett. Műveit kiváló rajztudás, barokkos,
teátrális kompozídió, pompakedvelés és virtuóz technikai tudás jellemzi. Történelmi
kompozíciói és néhány realista, a plein-airhez közelítő műve mellet - Nő

erdőben,Olvasó nő - mitológiai tárgyú képeket, csendéleteket is festett. Dolány
községben - ma Szécsény - halt meg, ezért 1927-től a községet Benczúrfaivának
nevezték. Tanítványai mesterük emlékének ápolására Benczúr Gyula Társaságot
hoztak létre, amely 1921-1945-ig működött. (Műv.L.1965.1k.206o., MNL.3k.585 o.)

)



ROALD AMUNDSEN *1872.JÚLIUS 16. - +1928.JÚNIUS 18.?
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Norvég sarkkutató, felfedező.

Eredetileg orvosnak készült. 1897-től

a Belgica gőzhajó elsőtisztjeként

részt vett a belga Adrien Gerlache de
Gomery (lásd VIII.2.) déli-sarki
expedíciójában. 1903-tól kezdve
számos felfedező utat tett.
Tanulmányozta a mágneses sarkot,
bebizonyította annak állandó
vándorlását. 1906-ban elsőként tárta
fel az Északnyugati-átjárót. 1910.ja

nuárban a Ross-jégháton, a Bálna-öbölben szállt hajóra, majd a Déli-sarkhoz vezető

útra négy társával együtt kutyaszánon indult. 1911.december 14-én kitűzte a norvég
zászlót a Déli-sarkon, öt héttel megelőzve az angol Robert Falcon Scottot (lásd VI.6.).
Az expedíció valamennyi tagja visszaérkezett a Bálna-öböibe. 1918-1920 között az
Északkeletiátjáró kutatásával kísérletezett, de az átkelést a jégviszonyok megakadá-

Iyozták. 1925-ben Alaszkából Lincoln Ellsworth amerikai mérnökkel (*1880-+1951)
hattagú expedíciót szervezett, repülővel kísérelték meg elérni az Északi-sarkot, de ez
az út nem járt sikerrel. 1926.május ll-én a Norge léghajón, Lincoln Ellsworth és
Umberto Nobile olasz tábornok (*1885-+1978) társaságában sikeresen átrepülte az
Északi-sark vidékét a Spitzbergák és Alaszka között. 1928.május 24-én az Itália
léghajóval lezuhant Nobile és társai felkutatására mentőexpedíció indult. Roald
Amundsen a Nobile megmentésére indított akció keretében aLatham nevű francia
hidroplánnal indult el az Északi-sark felé, de 1928.június 18-án nyoma veszett a
Barents-tenger felett. Egy svéd pilótának - Einar Lundborgnak - sikerült 1928.június
24-én Nobilet a szerencsétlenség helyén fedélzetére vennie. (Larousse 1991.1k.106
o.,A XX.század Kr.1994.391 o.,Révai Nl.1k.570 o., MNL.lk.805 o.)

EUGEN PALADE *1927.JÚLIUS 16.

Román festő. Képzőművészeti tanulmányait Eustatiu Stoenescu
és Nicolae Darascu (lásd VIII.14.) vezetésével folytatta a
bukaresti Képzőművészeti Iskolában. A bukaresti Kortárs
művészeti Múzeum festészeti szekciójában látható két
olajfestménye, amelyekkel Nicolae Ceau~escu (*198-+1989)
előtt "tiszteleg". Az egyik kép cime Homage, a másiké Május l.,
melyek 1986-ban készültek. Ezeknek a tárgya és stílusa
érzékletesen szemlélteti azt az ideológiát, amely minden
művészeti ágban és műben a kommunista diktatúra feltétlen
kiszolgálásának megnYilvánulása volt. Feltehetően ez az oka
annak, hogy pályafutásával és művészetével ma már nem
foglalkoznak. (Internet: http://bibliophil.bibgtneamt. rof. ,
www.divus.cz/umelec/en/pages )



JAN KUPETZKY *1667. - +1740.JÚLIUS 16.

Magyarországi születésű cseh arcképfestő. 1672-ben
Benedikt Claus festőve I (*1632/33-+1707) Bécsbe, onnan
három évvel később Itáliába ment. Velencében dolgozott,
majd Rómában 1700-tól önálló műterme volt. 1709-től

Bécsben, 1723-tól Nürnbergben alkotott. Bécsben Adam
Lichtenstein hercegnek, a bécsi nemességnek dolgozott.
Finoman pontos, kissé iskolás ízű, szorgalmas, színes
arcképfestészete a korabeli főúri megrendelőknek egész
sorát örökítette meg. Köztük volt I.Péter cár (ur.1682-1725),
Savoyai Jenő császári hadvezér (*1663-+1736), Schőnborn

gróf stb. Önarcképét 18 változatban festette meg. Néhány
vallásos tárgyú képe is van, de elsősorban arcképfestő volt.
Általában háromnegyedes vagy félalakos portrékat festett.
Modelljeit egyszerű környezetben, rendszerint kedves
foglalatosságuk vagy mesterségük eszközei mellett örökítette
meg. Stílusán érezhető Bernardo Strozzi (lásd VIII.2.), Jo

hann Ari Loth (1632-+1698), Giuseppe Ghislandi (*1655-+1743), Anthonis van Dyck
(lásd 111.22.) és Hyacinthe Rigaud (lásd XII.29.) hatása. Legfőbb mintaképének
valószínű, hogy Harmensz van Rijn Rembrandtot (lásd VII.15.) tekintette. A
reformkorban magyar festőként tisztelték. (Műv.L.1966.2k.733o., MNL.llk.638 o.)

FRANCOIS MICHEL LE TELLIER MÁRQUIS DE LOUVOIS
*1641.JANUÁR 18. - +1691.JÚLIUS 16.

Francia politikus. Michel Le Tellier francia politikus (*1603-+1685)
fia. Együtt dolgozott apjával, aki 1661-ben felvétette a diplomáciai
tanácsba, majd 1662-től a hadügyi államtitkárságra. XIV. Lajos
francia király (lásd IX.l.) uralkodása alatt - apjával együtt 
meg újította a királyi hadsereget: felemelte a létszámát,
megszervezte ellátását, fokozta a fegyelmet, korlátozta a rangok
megvásárolhatóságának hagyományát, bevezette az egyenruhát,
egységesítette a fegyvereket. Reformjai eredményeként a hadsereg
nagyobb és ütőképesebb lett. Létrehozta a hadirokkantak számára az
Invalídusok dómját. 1672-89 között az Egyesült Tartományokkal
szemben erőszakosan politizált. Jean-Baptiste Marquis Colbert francia
államférfi (*1619-+ 1683) riválisaként ő is nagyszabású klienshálóza

tot épített ki. XIV. Lajos If rossz szelleménekIf, önkényesebb, intoleránsabb,
agresszívebb politikai lépései támogatójának tekintették. (Larousse 1992.2k.727 o.,
Révai N1.12k.866 o., MNL.12k.251 o.)



RÓBERT KÁROLY - I. ANJOU KÁROLY *1288. - +1342.JÚLIUS 16.

Magyarország királya 1301-1342-ig. Martel Károly nápolyi herceg
(*1271-+ 1295) és Habsburg Klemencia fia, nőágon az Árpád-ház
leszármazottja, az Anjou-dinasztia magyar ágának megalapítója. Bár
1301-ben Esztergomban magyar királlyá koronázták, a magyar főurak

többége a cseh herceget, I.Vencelt (ur.1301-1305) támogatta. Az
interregnum idején 1301-1308 között, sikertelen küzdelmet folytatott
hatalmának érvényesítéséért. Ottó bajor herceg elfogása után, Gentilis
bíboros a pápai legátus közreműködésével 1307-ben királyságát
el ismertette, 1310.augusztus 27-én Fehérvárott királlyá koronázták. Az
1310-es években kemény harcokat folytatott a tartrományurak
hatalmának felszámolásáért és fokoztosan megszilárdította a központi
hatalmat. Az őt támogató nemeseknek

hatalmas birtokokat adományozott, és bandériumaikat igyekezett az ország
szolgáltába állítani. Számos királyi várat és birtokot szerzett vissza, a királyi
váruradalmak új rendszerét építette ki. Új adók, bánya- és pénzverési regália
bevezetésével növelte a királyi jövedelmeket. Pénzreformjával megteremtette az
értékálló aranyforintot. Kezdeti pápabarát politikáját a Cseh- és Lengyelországhoz való
közeledés váltotta fel. Kisebbik fia, András herceg számára - akit Johannával, Nápoly
királynőjével házasított össze - megszerezte a nápolyi trónt 1333-ban. Lokietek
Erzsébettel - Ulászló lengyel király leányával - kötött harmadik házassága révén
biztosította a lengyel koronát, nagyobbik fia Lajos számára 1339-ben. Visegrádi
udvara a lovagi élet központja volt. Viszonylag jól megszervezett feudális államot
hagyott örökül fiának, LNagy Lajosnak. Húga, Magyarországi Klemecia X.Lajos francia
királyhoz ment nőül. (Larousse 1992.2k.359 o., Révai Nl.llk.271 o.)

SAINT - GERMAIN - EN - LAYE

Város Franciaországban, a Szajna bal partján, a Saint
Germain-en-Lay-i erdőtől délre, Párizstól 23 km-re nyugatra. A
város a VI. Lajos francia király (ur.ll08-1037) által a
XI1.század elején emelt, később többször átépített és
átalakított kastély körül fejlődött ki. A Philibert Delorme
francia építész (*1510-+1570) tervei alapján épített Új Kastély
1682-ig a királyi udvar rezidenciája volt. Itt halt meg rr.5tuart
Jakab Anglia és Írország királya (ur.1685-1689) 1701-ben.

Sain-Germainben számos ediktumot és rendeletet írtak alá. Az 1570.április 8-í
ediktummal Medici Katalin francia királyné (*1519-+ 1589) véget vetett a harmadik
vallásháborúnak és a hugenottáknak jelentős kiváltságokat biztosított. Az
I.világháborút lezáró békeszerződést Ausztria és a háborúban győztes hatalmak között
itt írták alá 1919.szeptember 10-én. A békeszerződésben Ausztria elismerte az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását, valamint egyes részeinek elszakításával
létrejött új államalakulatokat. Az Lvilágháború befejezését lezáró békeszerződés

1920.július 16-án lépett hatályba. (A XX.Század Kr.1994.253,265 o., Larousse
1994.3k.532 o., MNL.15k.712 o.)



APOLLÓ 11 ŰRHAJÓ

1969.jÚlius 16-án közép-európai idő szerint
14 óra 32 perckor indult el az amerikai Cape
Kennedy állomásról az Apolló 11 űrhajó, hogy 
először a történelemben - embert szállítson a
holdra Neil Armstrong (*1930), Edwin Eugene
Aldrin (*1930) és Michael Collins (*1930)
űrpilóták személyében, a 111 m hosszú, 3.100
tonna tömegű, 155 millió lóerős Saturnus-5
rakéta segítségéve!. A holdutazás első

szakaszában a hordozórakéta az űrhajórendszert

Föld körüli, majd újbóli begyújtásával a Hold felé
vezető pályára állította, néhány keringés után a
holdkomp - Eagle holdjármű - miután helyet

foglalt benne Armstrong és Aldrin, elvált az anyaűrhajótól, s a kijelölt leszállóhelyen
landolt 1969 július 20-á, 21 óra 17 perckor elérték a Hold felületét. Július 21-én 3 óra
56 perckor Neil Armstrong rálép a Holdra. Röviddel ezután követi őt Edwin Aldrin. Az
űrhajósok a holdfelszínre többször kilépve végezték kutatómunkájukat, mely
műszerek kihelyezéséből, 22 kg anyagminta gyűjtéséből állt. A kísérletnek ezt a
szakaszát egy tv-kamera segítségével élőben közvetítettékl a Földre. Becslések szerint
ezt az adást kb. 500 millió ember nézte világszerte. 1969.július 24-én - feladatukat
végrehajtva - az előre tervezett helyen leereszkedtek a Csendes-óceánon és ezzel
befejeződött az USA első holdraszállási programja. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.2k.212 o.)
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XI. ÚSZÓ VILÁGBAJNOKSÁG 200S.JÚLIUS 16 - 31.

Az első világbajnokságot Belgrádban rendezték. Ezt
követően felváltva Dél-Amerikában és Európában
rendezték 1986-ig. Az 1990-es években Perth rövid
időn belül két alkalommal is megrendezhette a
világbajnokságot, 1991-ben és 1998-ban. 2001-ben
először került sor Ázsiában a világbajnokságra,
Japánban. Fukuoka adott otthont a
sporteseményeknek. Ettől az évtől kezdődően mindig
páratlan esztendőkben rendezik meg az úszó
világbajnokságot. 2005-ben Észak-Amerikában,
Kanadában Montreál városában zajlottak a VB.
Eseményei, melyen 144 ország 1784 sportolója vett
részt a 62 versenyszámban lezajlott világbajnokságon.

(Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/200S-%C3B6s_ )



JUSTO RUFFINO BARRlOS *1835.JÚLIUS 17. - +1885.ÁPRILIS 2.

Guatemalai politikus. Mexikóból több ízben tört be hazájába a
konföderáció visszaállítása céljából, José Rafael Carrera Guatamala
elnöke - (*1814-+ 1865) 1844-48-ig, majd 1851-65-ig - és Vicente
Cerna elnökök - 1865-1871-ig - megbuktatásával. Egy katonai puccs
után 1817-től a hadsereg fővezére lett, 1873-tól 1885-ig pedig a
köztársaság elnöke volt. Korlátlanul és kegyetlenül uralkodott.
Elkobozta az egyházi javakat, kiűzte a jezsuitákat, és igyekezett
megtörni az arisztokrácia hatalmát. Ugyanakkor támogatta a vasút

és telefonhálózat fejlesztését és a világi oktatás bevezetését. Legfőbb célkitűzése a
Közép-Amerikai Államok Konföderációjának - Costa Rica, Guatemala, Nicaragua és Eik
Salvador - saját vezetése alatti újraélesztése volt, de EI Salvadorral vívott háború
során elesett. (Révai N1.2k.643 o., MNL.3k.302 o.)

DOROTHEA DIX *18D2.ÁPRILIS 4. - +1887.JÚLIUS 17.

Amerikai pedagógus, elmekórházi szakértő. 12 éves korában az őt gyakorlatilag
felnevelő nagyanyjával Boston ba költözött. Mindössze 14 éves volt, amikor
Woercesterben magániskolát nyitott. Pedagógiai munkájában szigorú, következetes és
sikeres volt. 1821-ben visszatért Bostonba nagyanyjával, és ott is iskolát szervezett
fiatal lányok részére. Ezen kívül az USA-ban elsőként indított esti iskolát a szegény
gyermekek számára. Számos könyvet publikált a gyerekek és szüleik részére, mely
közül legismertebb az 1824-ben megjelent és később sok újrakiadást megért
Beszélgetések közös dolgainkról című munkája. Pedagógiája kissé eltért az előírásos

volt. Folyamatosan képezte önmagát is. Előadásokat hallgatott, olvasott és intenzív
kapcsolatot tartott fenn az egyes területek magas színtű ismerőivel. Tanulmányozta az
irodalmat, történelmet, a természettudományokat, a botanikát, sőt a csillagászatot is.

Ismereteit állandóan fejlesztette, és azt gyakorlati munkájába
beépítette. Tudását, világlátását valláserkölcsi meggyőződése hatotta
át. 1834-ben tuberkulózisban megbetegedett, ezért visszavonult az
oktatás területéről. A következő években a börtön-körülményeket és
az elmegyógyintézeti viszonyokat tanulmányozta. Rájött arra, hogy az
elmebetegeket nem kezelik, hanem börtön-körülmények között csak
tartják. 1842-1843-ban több mint 10.000 mérföldet utazott
Európában, hogy az európai elmegyógyintézetek körülményeit megis

merje. Megállapításairól 1843-ban részletes jelentést nyújtott be a massachusettsi
törvényhozásnak azzal céllal, hogy befolyást gyakoroljon a worcesteri
elmegyógyintézet megreformálására. 1845-ben könyvet publikált Megjegyzések az
USA börtöneiről és börtönfegyelméről címmel. 1854-ig az USA hét államában,
valamint Oroszországban, Törökországban, Franciaországban és Skóciában segített
elmekórházak megalapításában, beindításában. Az amerikai polgárháború kitörésekor
kinevezték a szövetségi kormány ápolónőinek főfelügyelőjévé. A következő négy
évben 2.000 ápolónő toborzását, kiképzését és elhelyezését irányította az USA
hadseregében. A háború után az elmebetegek gyógyitási területén folytatta munkáját,
miközben újabb utazásokat tett Erópában és Japánban. Mint nagy tapasztalattal
rendelkező szakember, igyekezett megreformálni az elmebetegek gyógykezelésének
módszereit. (Kanadai L., Internet: http://www.spartacus.schoolnet.co.ukjUSA
CwdixD..htm, 25.uua.orgjuuhsjduubj ))



LYONEL FEININGER *1871.JÚLIUS 17. - +1956,JANUÁR 13.

Német száramzású amerikai festő és rajzoló. A
hamburgi iparművészeti főiskolán, majd a berlini
akadémián tanult, végül pedig a párizsi Colarossi
Akadémia növendéke volt. 1908-ban Berlinben
kezdte festői munkásságát, s ezután több avantgard
művészcsoporttal felvette a kapcsolatot 1911-ben
Párizsban a kubistákkal, 1912-ben az
expresszionistákkal, 1913-ban a Der Blaue Reiter

-, csoporttal és a futurizmussal ismerkedett meg.
1918-ban csatlakozott a Novembergruppe nevű tár

sasághoz. Jelentős állomása volt életének a Bauhaus, ahol 1919-33 között festészetet
és grafikai metszés tanára volt Weimarban, majd Dessauban. 1936-ban visszatért
Amerikába, ahol a kaliforniai Mills College tanára lett. Egy évvel később New Yorkban
az építésdzeti téma vált uralkodóvá festészetében. Természetelvű festészete a
látványt erősen szublimálja, s a naturális látásnak nem ellentmondó módon a fény
törésvonalaíból kiinduló konstruktív rendbe állítja. Ismertebb munkái: Biciklisták,
Mezítlábasok Temploma Erfurtban, Hallei piactér. (Műv.L.k.37 o., MNL. 7k.748 o.)

DEÉTERI BORBÁS VINCE *1844.JÚUUS 28. - +190S.JÚLIUS 17.

Magyar flóra kutató, botanikus. Az egri középiskola
elvégzése után a pesti egyetem bölcsészkarán
botanikát és nyelvészetet tanult. 1870-ben - az
egyetem befejezése után tanársegédként dolgozott kb.
egy évig, majd folytatta egyetemi tanulmányait, mellyel
tanári diplomát is szerzett. 1898-ig a budapesti
egyetemen címzetes rendkívüli, majd 1902-től a
kolozsvári egyetem tanára volt. Botanikával, flórakuta

tással 1874-től foglalkozott behatóbban. Megismerkedett Európa nevezetesebb
botanikai intézeteivel, összegyüjtötte Magyarország nehezen meghatározható
növényfajtáit és tisztázta a faji bélyegeket. Jelentős számú hazai és külföldi
endemizmus, - ha egy bizonyos növényfaj elterjedése bizonyos területekre
korlátozódik - felfedezője. Kutatásaival a magyar növényföldrajz megalapozója.
Monográfiát írt több vármegye flórájáról, Budapest és környéke növényzetéről, a
Balatoni növényvilág keletkezéséről, stb. Fontosabb munkái: Magyarország vadon
termő rózsáinak monográfiája, Adatok a sárga virágú szegfűvek és rokonaik
szisztematikai ismeretéhez, Magyarország és Közép-Európa kakukfüveinek
ismertetése, Békés vármegye flórája, A Balaton tavának és partmellékének
növényföldrajza és edényes növényzete stb. Maradandóak a növénytársulásokra 
cönológiára - vonatkozó megállapításai, amelyek a mai cönológiai kutatások
kezdetének tekinthetők. Felbecsülhetetlen értéket képez a mintegy 150.000 lapnyi
összeállított herbáriuma, mely az általa leírt fajokat és endemizmusokat
tartalmazza. Érdemei elismerését jelzi a róla elnevezett növények sokasága,
valamint a nevével jelzett két folyóirat: a Borbásia (1938-49) és a Borbásia Nova
(1940-1944). (Révai N1.3k.539 o., MNL.4k.l0 o.)



KEMÉNY FERENC *1860.JÚLIUS 17. - +1944.NOVEMBER 21.

Magyar pedagógus, szakíró és sportvezető. Eredeti neve
Kaufmann Ferenc volt. Főiskolai tanulmányait budapesti
tudomá-nyegyetemewn fizika-matematika szakos tanári,
valamint francia-német szakos tanári oklevelet szerzett 1883
ban. 1891-94 között az egri állami reáliskola igazgatója, majd
1894-től 192D-ig a budapesti VI. kerületi főreáliskola

pedagógusa és tankerületi főigazgató volt. Nagyarányú és
becses irodalmi munkásságot fejtett ki - PI. A nemi probléma, A
népjellem a nevelés- és oktatásügyben - című munkái. Igen sok
cikke jelent meg magyar és külföldi folyóiratokban. Írt
tankönyveket, szaklapot szerkesztett. Lelkes híve volt a béke

mozgalomnak, a nemzetközi oktatásügynek és az észszerű testnevelésnek. A Magyar
Olimpiai Bizottság, alapító tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság alapító titkára volt.
Véleménye szerint a testnevelés fejlesztése elsőrendű kötelessége mindazoknak,
akiket érdekelnek az emberíség nagy kérdései. (Révai Nl.l1k.435 o., A XX.század
Kr.1994., MNL.1Dk.738 o.)



SIPKA - SZOROS

1.200 m tszfm-ban a Balkán hegységben, Bulgáriában található a
Sipka-hágó vagy Sipka-szoros. A bolgár nép
történelmi kegyhelye. Az 1877.július 17-én
meginduló orosz-török háború idején aSztara
Zagora menti harcok után az orosz csapatok és a
bolgár népfelkelők ide vonultak vissza, hogy
megakadályozzák ILAbdul-Hámid török szultán
(ur.1867-1909) 30.000 fős török seregének
átkelését a Balkán hegységen. 1878 januárig tartó
véres harcokban a szoros védői a háború sorsát
eldöntő győzelmet arattak. Az 1878.március 3-án

megkötött San Stefano-i béke zárta le a véres korszakot. A Sipka-szoros fölött
emelkedő 1.326 m magas Sztoletov-csúcson és a csúcsra vezető úton ennek a
csatának emlékére 1902.szeptember 28-án emlékművet állítottak fel. (Révai
N1.16k.828 o., MNL.16k.99 o.)

HIRAM BINGHAM IV *1903.JÚLIUS 17. - +1988.JANUÁR 12.

Amerikai diplomata és filozófus. 1925-ben fejezte be a Yale Egyetemet. A diploma
megszerzése után mindjárt diplomáciai szolgálatba lépett és Távol Keleten teljesített
szolgálatot. Japánban, Kóbe városában, majd Kína fővárosában dolgozott. Érdeklődése
az évek során a keleti vallási filozófiával kapcsolatos kérdések felé fordult, majd
komolyan tanulmányozta a kereszténység viszonyát a keleti filozófiákhoz. 1934-ben
megnősült. Házasságukból 11 gyermek született. 1941-ben áthelyezték Portugáliába,
majd Marseillesben volt helyettes konzul, amikor a németek lerohanták Franciaorszá

got. Ekkor utasították az amerikai diplomatákat, hogy ne
segítsék elő a menekültek bevándorlását, mégis személyes
szerepe volt híres zsidó írók, művészek megmentésében.
Így Franz Werfel osztrák író (lásd IX.1D.), Heinrich Mann
német író (lásd IIL27.), Golo Mann német történész
(*1909-+ 1994), Thomas tJiann testvére és kisebbik fia, tv1ax
Ernst német festő (lásd IV.2.), Marc Chagall francia festő

(lásd VII.7.), André Breton francia költő (*1896-+1966),
André Masson francia festő (lásd 1.4.), Otto Meyerhof német

biokémikus (*1884-+1951) és Hanna Arendt amerikai filozófus (lásd XII.4.) az ő

közreműködésével tudtak elmenekülni a biztos halál elől. Mentési akciójáért nem
kapta meg a méltó elismerést. A ILvilágháború után Argentinába helyezték, ahol
segítséget nyújtott az oda menekült náci háborús bűnösök felkutatásában is. 1945
ben a külügyi szolgálatból kényszer következtében visszavonult. Húsz évi szolgálati
ideje alatt voltak elvi nézetkülönbségek feletteseivel egyes kérdésekben, de
felmentése később méltatlannak bizonyult. 1998-ban egyik fia, Robert Kim Bingham
kezdeményezésére az amerikai posta bélyeget adott ki édesapja emlére. 2002-ben
Colin Powell amerikai külügyminiszter (*1937.IV.5.) ismerte el Bingham építő jellegű

véleménykülönbségét és diplomáciai és emberi bátorságát.
(Internet: http://en .wikipedia .0rg/wiki/Hiram_Bingham_IV)
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LOVIS CORINTH *1858.JÚUUS 21. - +1925.JÚLIUS 17.

Német festő, grafikius. Königsbergben, Münchenben,
Antwerpenben és Párizsban a Julian Academián
Adolphe William Bougereaunál (lásd XL30) tanult.
Később Németország különböző városaiban élt, majd
1899-ben Berlinben telepedett fe, ahol nők számára
festőiskolát nyitott. Max Liebermann (lásd 11.8.)
mellett mint a német impresszionizmus fő

képviselője ismert, de művészete több
stílusfordulatot tartalmaz. Festett tájképeket,
vallásos és szimbólikus kompozíciókat és arcképeket.

Ismertebb képei: Tájképek a Walchensee mellől, Perseus és Andromeda, Levétel a
keresztről, Zeusz ifjúsága, Homéroszi kacagás, A trójai ló stb. Művészete

legértékesebb korszaka élete végének expresszionizmusa volt. Megírta önéletrajzát és
néhány elméleti művet is. (Műv.L.1965.1k,432 o., MNL.5k.601 o.)

NORBERT JOSEPH-CARL GRUND *1717.DECEMBER 4. 
+1767.JÚLIUS 17.

és várromok. Emellett
képzeletbeli álomvilágot:
Prágában dolgozott.
orgjwiki/Norbert )

Cseh festő. Művész-család tagja. Atyja Christian Grund
udvari festő, bátyja pedig muzsikus volt. 1738-ig apjánál,
később Bécsben, majd Velencében tanult. 1753-ban a
prágai festőcéh tagja lett. Népes családjának eltartása
érdekében óriási erőfeszítésre kényszerült. Kisméretű

képek százait festette fára, fémlemezre, néha
lenvászonra. A rokokó kor festője volt. Bécsi éveiben nagy
hatást gyakorolt művészetére Franz de Paula Ferg
(*1689-+1740) és természetesen hatottak rá a velencei
barokk-mesterek, és később a francia-rokokó művelői is.
Az 1750-1760-as években kötődött a holland-rokokó szín
és fényvilágához. Utolsó éveiben művein már a
klasszicizmus jelei is láthatók. Tájképeket és
zsánerképeket festett. Tájképeinek témái városok, falvak

megrendelésre biblai motívumokat is ábrázolt. Munkái
az életen túli költészetet és szépséget tükrözik. Kizárólag
(Műv.L.1966.2k.298 o., Internet:http:jjde.wikipedia.

FRIEDRICH GAUERMANN *1807.AUGUSZTUS 20. - +1862.JÚLIUS
17.

Osztrák festő. Apjánál Jacob
Gauermannál (*1773-+1843) -, majd
rövid ideig a bécsi akadémián tanult, de
lényegében autodidakta volt. Motívumait
leggyakrabban a hegyvidék, a pásztorok,
a vadászok, az erdei állatok életéből

merítette. Műveiben drámai hatásokra
törekedett. A régi holland festők, később

a müncheni romantikusok erős hatása alá
került. (Műv.L.1966.2k.185o.)



AMERIKAI - SZOVJET KÖZÖS ŰRREPÜLÉS

1975.július lS-től július 24-ig amerikai-szovjet közös űrutazási programot hajtottak
végre. A Szojuz-Apolló űrrepülés résztvevői voltak: Leonov, Kubászov, illetve
Thomas Stafford, Vance Dovoe Brand és Donald Slayton űrrepülők. A két űrhajó

1975.július 17-én találkozott az összekapcsolásuk után az asztronauták
kölcsönösen látogatást tettek egymás űrhajójában. Július 19-én újabb
összekapcsolási manővert hajtottak végre, majd elválásuk után külön-külön tértek
vissza a kijelölt helyre. A Szojuz július 21-én, az Apolló július 24-én ért Földet. Az
eseményről mind Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió államfője (1960-1964, majd
1977-1982), mind Henry Ford az USA 38. elnöke (1974-1977) nagy megelégedéssel
nyilatkozott. (A XX.század Kr. 1101 o.)

MAGYAR POSTA



ALPÁRI GYULA *1882.JANUÁR 19. - +1944.JÚLIUS 17.

~

MAGYAR POST6

Magyar politikus, újságíró. Eredeti neve Adler Mózes. 1902-től a
ALPÁRI GYULA '662 '944 Népszava, 1907-től az Ifjúmunkás című lap szerkesztője volt.

Fiatalon került a szociáldemokrata mozgalomba, be is lépett a
Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, de 1910-ben kizárták.
Egy új szociáldemokrata párt alapítását kezdeményezte, és
1911-ben megindította a Szociáldemokrata című lapot. Nagy
érdeklődéssel tanulmányozta Marx Károly (lásd III.14.) műveit. A
Tanácsköztársaság idején Kun Béla (lásd II.21.) mellett
tevékenykedett mint külügyi népbiztos 1919.június-július
hónapokban. Ezt követően emigrációba kényszerült, de a
Komintern kiadványait szerkesztette. Később - 1921-ben - az

egyik legfontosabb folyóiratnak az Intemationale Presse-Korrespondenznek
főszerkesztője lett. 1940-ben, amikor Adolf Hitler (lásd IV.30.) megszállta Párizst,
hajtóvadászatot indítottak a városban élő antifasiszták ellen. Ekkor fogták el őt is, s
a sachsenhauseni koncentrációs táborba hurcolták, ahol 1944. július 17-én
kivégezték. (Évfordulók '82.15 o., MNL.lk.615 o.)











MICHELANGELO MERISI VAGY AMERIGHI CARAVAGGIO
*1573.5ZEPTEMBER 28. - + 1610.JÚLIUS 18.

Olasz festő. Milánói inasévek után - 1588-89-ben - Rómában
Arpino lovag műtermében virágokat és gyümölcsöket festett. A
lombardiai-velencei realizmus és luminarizmus uralkodik világos
tónusú, s már akkor igen gondosan kidolgozott munkáin, mint
pl. a Jósnő című képén. A bibliai témákat ihletetten,
pszichológia htelességgel örökítette meg, mint pl. a Pihenés
Egyiptomba menekülés közben című képén. Érett korszakában 
1599-1606 között - készült monumentális, drámai sodrású
kompozícióin, mint pl. A Máté mártíromsága, Szent Péter
keresztrefeszítése, Szent Pál megtérése, Mária halála stb.
feltűnik a fény új, drámai alkalmazása, és súlyos életteli emberi

mozdulatok láthatók, melyek az érzelmi feszültséget sugározzák. 1606-ban utcai
verekedés során elkövetett gyilkosság miatt Nápolyba, menekült. Nápolyban 10
hónapot töltött el és ez késői korszakának legjelentékenyebb időszaka volt. Itt készült
oltárképei - a Krisztus ostorozása és Az irgalmasság hét cselekedete - mély nyomot

hagytak a XVII.
századi nápolyi
festészetben.
1607-ben tovább
menekült Máltára,
ahol egyik legjelen
tékenyebb művét

alkotta a Kereszte
lő Szent János
lefejezése című

képét. Itt is kelle
metlenségek érték,
börtönbe került,

majd Sziciliába menekült, ahol lírai, átszellemült vásznakat és oltárképeket festett,
mint pl. a Lázár feltámadása, amelyen az üres téren át a földig hasító villám mintha
mozdulatlanná dermesztené a drámai biblikus jelenetet. Máltai üldözői súlyosan
megsebesítették, és Rómába visszatértében halt meg a kalandos életű, de
művészetében a legnagyobbakkal egyenragú mester, a XVII.századi itáliai realizmus
megteremtője. (Műv.L.1965.1k.372 o., Larousse 1991.1k.436 0.,MNL5k.l06 o.)

VA5ZIL LEVSZKI 1837.JÚLIUS 18. - +1873.FEBRUÁR 18.

Bolgár forradalmár. Eredeti neve Vaszil Ivanov vagy Ivanov
Kungsev. Szerzetes volt, de hamarosan kilépett a rendből és a
törökellenes bolgár nemzeti felszabadító mozgalom harcosa lett.
1862-68 között részt vett a partizáncsapatok szervezésében
Szerbiában és Romániában. 1870-ben a Bukarestben székelő Bolgár
Forradalmi Bizottság munkatársa volt. 1872-ben a törökök elfogták
és 1873-ban Szófiában felakasztották. (Brockhaus Nl.,Új
Magy.L.1961.4k.373 o.)



GOTTFRIED BOUILLON *1061. - +1100.JÚLIUS 18.

Alsó-Lotharingia hercege, Palesztína első nyugati uralkodója. II.Eusztáknak, boulogne
grófjának kisebbik fia, III.Púpos Gottfriednek, Alsó-Lotharingia hercegének
unokaöccse és örököse. Nagybátyjától már 1076-ban megörökölte volna a
hercegséget, de IV.Henrik német-római császár (ur.l056-1106) azt saját fiának
tartotta fenn, pedig Gottfried az ardennekbeli Bouillont kapta. Örökségét 1089-ben
kapta vissza a szászok elleni háborúban nyújtott segítségért. 1096-ban ő és testvérei

Eustace és Baldwin csatlakozott a keresztes hadjárathoz és az első

keresztes hadjárat egyik hadseregét vezette. Könyves Kálmán
magyar király (ur.1095-1116) Mosonnál szétverte az országba betörő

és fosztogató első keresztes hadakat, viszont Gottfried Bouillon
lotaringiai herceg csapatait személyesen kísérte el a déli határig,
miután Pannonhalmán 1096-ban szerződést kötött vele csapatainak
békés átvonulásáról. Döntő szerepet játszott Jeruzsálem bevételében
1099-ben. Jeruzsálem visszafoglalása után - 1099-ben - bátorsága
és diplomata-erényei révén Jeruzsálem királyává válassztották
(ur.l099-1100). Megelégedett titulussal, koronát nem akart viselni
ott, ahol Jézus töviskoszorút hordott. A királyi cím helyett a Szent Sír

örzője címet használta. Halála után testvére, I.Balduin lett az uralkodó 1100-1018-ig.
A magas, jóképű Gottfried Bouillon volt a középkori lovagideál, akit Nagy Károly római
császár (lásd IV.2.) igazi örökösének tartottak. Holttestét a Szent Sír közelében
helyezték el. Emlékét Torquato Tasso itáliai költő (*1544-+ 1595) örökítette meg a
Megszabadított Jeruzsálem című művében. (Larousse 1991.1k.367 o., Révai N1.3k.624
o., MNL.8k.724 o.)

NELSON ROLIHLAHA MANDELA *1918.JÚLIUS 18. -

Dél-Afrikai politikus. Apja a tembu törzs főnöke volt.
Művészettörténetet és jogot tanult, 1951-ben a johannesburgi
ügyvédi kamara tagja lett. 1944-ben belépett az Afrikai Nemzeti
Kongresszus Pártba, - ANC-be - és a párt ifjúsági szervezetének
alapító tagja volt. 1953-tól az ANC transvaali szervezetének
elnöke, 1956-tól főtitkára volt. 1956-ban letartóztatták, de egy
elhúzódó per során felmentették. 1960-ban, az ANC betiltása után
illegalitásba vonult. 1961-ben részt vett az ANC katonai
szervezetének - a Nemzet lándzsája - megalapításában, és
fegyveres erejének első főparancsnoka lett. 1962-ben a Dél-afrikai
hatóságok letartóztatták kormányellenes tevékenység címén, és
előbb 7 évre, majd 1964-ben életfogytiglanra itélték. Fogsága
idején az apartheiddel szembeni küzdelem szimbólumává vált.
Szabadonbocsátására folyamatos nemzetközi követelés ellenére is csak 1990.február
ll-én került sor. 1990-94-ig az ANC elnöke volt. 1990.augusztusban pártja nevében
lemondott az erőszak alkalmazásáról és W. de Klerk elnökkel (lásd III.18.) együtt
döntő szerepet vállalat az apartheid rendszeréből a faji megkülönböztetésektőlmentes
demokmráciába való békés átmenet lebonyolításában. 1994.áprilisában tartott
válsztásokon Nelson Mandela elsöprő győzelmet aratott az Afrikai Nemzeti
Kongresszus Párt élén. 1994.május 9-én az ország áJlamfőjévé választották és
nemzeti egységkormányt hozott létre. A Köztársasági elnök funkcióját 1999-ig töltötte
be. 1993.december 10-én Oslóban Nobel-békedíjat kapott "az apartheid-rendszer
békés lezárásáért és egy új, demokratikus Dél-Afrika alapjainak lerakásáért". (A
XX.század Kr.1994., MNL.12k.636 o.)



WILUAM MAKEPEACE THACKERAY *1811.JÚLIUS 18. 
1863.DECEMBER 24.

Angol regényíró, karikaturista. Jogot tanult Cambridge-ben, majd Londonban. Még
diákkorában kezdett irogatni és rajzolgatni két diákújságban. Az 1830-as évek elejétől

pedig sikeres újságíró volt A diploma megszerzése után, 1833-ban megvette a
National Standard and Journal of Literature című lapot, amely 1834-ben csődbe ment.
A Constitutional francia levelezője lett. Beutazta Európát, majd 1833-ban Párizsban
alapított családot. Házassága nem volt szerencsés, ezért 1842-ben visszatért London-

ba és a Punch című radikális élclap rajzoló munkatársa lett.
Sikeres íróvá az 1847-ben megjelent Hiúság vására című

regénye avatta. Regényeiben általában a brit társadalom
képmutatásait tette nevetségessé, mint pl. A Newcome-család
című regényében és történelmi elbeszéléseiben. Önéletrajzi
ihletésű a Pendennis története 1-2 kötetben. Feltűnést keltő

munkája volt a Nemes Barry Lindon úr emlékiratai című

regénye volt. Történelmi regénye a Henry Esmond
története,melyben az Anna királynő (ur.1702-1714) korabeli

politikai intrikákat mutatta be. A Virginiai testvérek 1-2.kötet A XVIII.század végi
Amerikát és Angliát idézi. Kedvenc korszakáról a XVIILszázadról előadássorozatot is
tartott, melynek anyaga az Angol humoristák a XVIII.században címmel jelent meg
1853-ban, ragyogó szellemiségű esszéinek, karcolatainak gyűjteménye pedig 1860-as
évek elején Mellébeszélő írások címmel. (Világir.KisencikI.1976.2k.416 o., Larousse
1994.3k.870 o., MNL.17k.409 o.)

BENITO JUÁREZ GARCIA *1806.MÁRCIU521. - +1872.JÚLIUS
18.

Mexikói politikus. Zapoték törzsbeli indián családból származott. Jogot végzett, 1841
től bíró, majd Oaxaca állam liberális párti kormányzója volt. Santa Anna politikus
negyedik elnokségének idején (1853-1855) az USA-ban élt száműzetésben. 1855-57
ben igazságügyminiszterként nevéhez fűződik a hadsereget és a papságot minden
elöjogától megfosztó törvény. l857-58-ban a Legfelsőbb Bíróság elnöke és
egyidejűleg az ország alelnöke is volt. Az l858.januári konzervatív felkelés miatt Igna

cio Comonfort köztársasági elnök (*1812-1863 lemondásra
kényszerült. Juárez Garcia elnöknek nyilvánította magát. Ellenfelei elől

Veracruzba tette át székhelyét. 1859-ben onnan adta ki az un.
reformtörvényeket. l860-ban legyőzte a konzervatívokat és visszatért
Mexikóvárosba, ahol elnökké választották. l86l-ben a nehéz
gazdasági problémák miatt felfügesztette két évre a külföldi adósságok
törlesztését. Válaszul 1862.januárjában francia, brit és spanyol
csapatok szálltak partra az országban. A brit és spanyol csapatok még

abban az évben ki is vonultak. A főváros elvesztése után is Juárez folyamatosan
harcolt a francia megszállók ellen, melyet 1865-től az USA is támogatott. A francia
csapatokat l867-ben vonták ki, ekkor újra elfoglalta Mexikóvárost. Új alkotmányt
adott ki és l871-ben ismét köztársasági elnökké választották. (MNL.2000.10k.355 o.)



JANE AUSTEN *1775.DECEMBER 16. - +1817.JÚLIUS 18.

Angol írónő. Lelkészcsaládból származott. Egyik
legkorábbi műve 15 éves korából származik
Szerelem és barátság címmel, mely érett
stílusának legtöbb lényeges jegyét mutatja,
elsősorban a komikum iránti vonzódását és
irodalmi izlését. Nővére, Cassandra megértő

biztatására egymás után írta a vidéki felső

középosztálynak és saját társadalmi rétegének
hétköznapjait ábrázoló és szeretettel kigúnyoló
regényeit. Formailag jól épített, tömör szerkezet,
humoros-irónikus jellemábrázolás, elegáns,
könnyed, hajlékony stílus jellemzi regényeit. Hat

befejezett regénye közül az Egyszerűség és érzékenység, A Bennet család, Büszkeség
és balítélet, A manfieldi kastély és Emma című regényei jelentek meg életében. Azon
ritka írók közé tartozik, akik a kisszerűséget utánozhatatlan bájja/ tudják bevonni, a
kellemetlent pedig mulatságosan ábrázolni. Az olvasók és kritikusok egy része
fantáziatlan, szűk látókörű írót láttak benne, aki saját világának a foglya és képtelen
abból kitekinteni. Ellenvélemény szerint a modern regényírás Austennel kezdődik,

éppen azért, mert azt a társadalmi kört ábrázolja, melyet valóban jól ismer.
(Világir.Kisencikl.lk.84 o., MNL.2k.627 o.)

HENRY FARMAN *1874.MÁJUS 26. - +1958.JÚLIUS 18.

Francia pilóta és repülőgép-tervező és -építő. A francia repülés egyik úttörője.

Kétfedelű repülőgépe 1908.január 13-án készült el, mellyel a körrepülésre kitűzött

50.000 frankos nagydíjat elnyerte. Ugyanabban az évben július 6-án pedig a francia
lakosok számára a 15 percnyi
repülésre kitűzött 10.000
frankos versenydíjat nyerte
meg 20 perces repülésével.
1910-ben pilótaiskolát, majd
két év múlva testvérével

REPU88UCAdiSANMARINO repülőgépgyárat alapított.
Harci repülőgépei az
I.világháború idején a legis

mertebb típusok közé tartoztak. A háború után utaszállító repülőgépeket is gyártottak,
melyek közül a legismertebb a 12 személyes nGoliath" volt. 1919-ben rendszeres
járatot indított Párizs és London között. Utasszállító repülőgépeik az 1930-as években
már túlnyomásos utasfülkével készültek. (Révai N1.7k.196 o., MNL.7k.700 o.)



STEPHAN FRANSCINI *1796.0KTÓBER 23. - +1857.JÚLIUS 19.

Svájci statisztikus, politikus. 1808-1814 között teológiai tanulmányokat folytatott
hazájában, majd Milanóban, ahol bekerült a liberális politikai körökbe. 1819-től

történelemi, jogi, politikai-gazdaságtani, közgazdasági, pedagógiai és pénzügyi
ismeretek megszerzésére törekedett. 1824-ben tért vissza szülővárosába - Bodioba -.
Itt tanárként dolgozott és cikkeket publikált a Gazetta Ticinese című lapban. 1827-ben
publikálta Svájc első összehasonlító statisztikai elemzését, amelyet lefordítottak német
nyelvre is. Egy évvel később könyvet írt a közoktatásról, amelyben keményen bírálta a

Ticinoi kanton visszamaradott oktaktáspolitikáját. Az 1829-ben
Zürichben névtelenül publikált könyvében felhívást fogalmazott meg
egy liberális alkotmány érdekében és ostorozta a kormány
konzervatív intézményeit. 1837-1840 között tagja volt a
törvényhozásnak, és 1837-1845 között első-, majd 1847-1848 között
másodízben volt tagja a kormánynak is. Ticino kantonra vonatkozó
politikai és gazdasági elemzést tartalmazó reformprogramot tett
közzé. A szövetségi parlamentben 1841-ben, 1843-ban, 1845-ben és
1846-ban Ticino képviselője volt. Ezalatt a különböző hivatali pozíciói

ban igyekezett enyhíteni az 1836-os kolerajárvány vagy az 1847-es éhinség idején
előállt súlyos helyzeteken. 1848.novemberben tagja lett az első ízben megválaszttott
Svájci Szövetségi Tanácsnak, amelyben nyolc éven át különböző feladatokat látott el.
Szorgalmazta a népszámlálást valamint egy szövetségi politechnikai intézet
létrehozását. Törekedett egy nemzeti egyetem létrehozására is, ezt azonban a
kantonok rivalizálása megakadályozta. A műszaki egyetem Zürich ben jött létre 1855
ben. Svájc Szövetségi Statisztikai Hivatala csak halála után, 1860-ban alakult meg.
(Révai N1.8k.127 o., Internet:http://www.britannica.com/eb/article chem.unifr.
chjtbjascona , en.wikipedia.orgjwiki/Stefano )

CHARLES HORACE MAYO *1865.JÚLIUS 19. - +1939.MÁJUS 26.

Amerikai orvos. A Northwestern Universityn - mai nevén Feinberg
School of Medicine = Feinberg Orvosi Egyetemen - diplomázott, majd
1888-ban kezdett együtt dolgozni édesapjával William Worall Mayoval
és bátyjával William James Mayoval a család rochesteri
magánkórházában. 1919. okóber 8-án az édesapja 73 éves korában
történt visszavonulásakor, bátyjával aláírt egy ajándékozási okmányt,
amelynek révén a korábbi magánkórház minden vagyona a
megalakuló Mayo Properties Association tulajdonába került és non
profit formában működött tovább Mayo Clinic néven. Az akkor
elkészült megállapodás a mai napig is érvényben van. A Társaság
neve később Mayo Association, majd 1964-ben Mayo Alapítvány lett.

Tartós és szoros kapcsolatban dolgoztak a Minnesota Medical Schoollal. Ch.H.Mayo
1908-ig a pajzsmirigy-sebészettel, az idegrendszeri- és szembetegségekkel
foglalkozott. 1912-től 1937-ig Rochester tisztiorvosi posztját is betöltötte. 1915-ben a
bátyjával megalapította a Medical Education and Research-t azaz az Orvosi Oktató és
Kutató Intézetet, amelyet a továbbiakban is folyamatosan anyagilag is támogattak.
1915-től 1936-íg a tudományos fokozatot nyújtó minnesotai Mayo Graduate School of
Medicine professzora volt. (Internet:http:jjwww. nndb.comjpeople/. ,mayoclinic.
Orgjtredition , encyklopedia.jrank.orgj , en.wikipedia.orgjwiki/Charles
....... )





FRANCESCO PETRARCA * 1304.JÚUUS 20. 
+1374.JÚLIUS 19.

Olasz költő és filológus. Eredeti neve Francesco
Petracco volt. Firenzei száműzött fia.
Carpentras-ban tanult retorikát és grammatikát.
Montpellier-ben megkezdett jogi tanulmányait
Bolognában folytatta. 1326-ban Avignonban
költözött és belépett a minorita rendbe, és
Giovanni Colonna bíboros (*?-+ 1214/15)
szolgálatában állt. 1327.április 6-án találkozott
Laura de Novesszel, s az iránta ébredt plátói
szerelem végigkísérte egész életén, utazásain,
tudományos kutatásaiban, az udvari szolgálat

ban és a dicsőségben. 1330-37 között antik művek kéziratainak felkutatása céljából
több városban megfordult, járt Francia- és Németországban. Rómából Avignonba tért
vissza, majd Vaucluse-ben telepedett le, ott élt 1349-ig. A világi sikereket azonban
hiábavalóságnak tartotta, ezért gyakran visszavonult vaucluse-i magányába.
1341.április 8-án érte a legnagyobb megtiszteltetés, amikor a Capitoliumban
átnyújtották neki a költő-királyi babér-koronát. Ezt követően hosszabb, párbeszédes
formában írt gyónásba kezdett, amelyben az életről elmélkedik Titkos napló címmel.
1350-ben Giovanni Bocaccio (lásd XII.21.) meghívására római útját megszakítva Fi

renzében állt meg. 13S1-ben Boccaccio látogatta őt meg Padovában,
és a firenzei comune nevében a korábban lefoglalt atyai örökség
visszaállítását, valamint egyetemi katedrát ajánlott fel Petrarcanak. A
katedrát elutasította. 1370-ben végleg Arquában telepedett le. A
kortársak szemében elsősorban humanista volt, mert ókori
kéziratokat fedezett fel és másoltatott, történelmi és filozófiai
tanulmányokat, epikus költeményt és többkötetnyi levelet adott
közre. Ezek között volt a Jeles férfiakról, A magányos életről című

tanulmányai. Halhatatlanságát azo"nban olasz nyelven írott költői
művének az 1470-ben kiadott Daloskönyvnek köszönheti. A köteten
egész életén átdolgozott, költői önéletrajznak szánta. Az eléguiaköl

tők példaképe e dalokban arról szól, hogyan küzd benne az aszkézis vágya a világ
csábításaival. Laura alakjával megújította a korábbi olasz és európai szerelmi lírát.
Eközben örök érvényű tökéletességgel ábrázolta a beteljesülhetetlen szerelmet, az
isteni időtlenséget tükrözve a véges időben, s ezzel megteremtve a miszticizmus és a
belső élmény kettősségét felmutató modern lírát. (Larousse 1994.3k.308 o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.182 o., MNL.14k.741 o.)

LOUIS FAVRE *1826.JANUÁR 29. - +1879.JÚLIUS 19.

Svájci mérnök és építési vállalkozó. Vasútépító mérnöknek képezte ki
magát, - s - Franciaországban és Svájcban számos vasút-,
alagútépítésben -vett részt. 1872-ben ő kapta meg az engedélyt a
Szent Gotthard alagút (lásd 1.1.) építésére. A nagy munkának már
majdnem a végére ért, mikor egy megerőltetés következményeként
halállal végződő ~gyvérzést kapott az alagútban. (Révai N1.7k.216 o.)



II.GYÖRGY *1890.JÚLIUS 19. - + 1947.ÁPRIU5 1.

Görögország királya 1922-1947-ig, majd 1935-1947-ig. I.Konstantin
Görögország királyának (ur.1913-17., 1920-22.) fia. Részt vett a
Balkán-háborúk hadműveleteiben. Az r. világháborúban támogatta
apja németbarát politikáját, így 1917-ben az antant nyomására
lemondó Konstantin utóda nem Ö, hanem öccse, r.5ándor (úr.1917
20.) lett. Miután 1922-ben a 2.görög-török háború kudarca miatt az
1920-ban visszatért Konstantinnak végleg távoznia kellett, ö lépett
a trónra, de 1923.decemberben egy katonai lázadás után londoni

száműzetésbe vonult, és 1924.márciusban a köztársaság kikiáltásával megfosztották
trónjától. A Venizelosz-pártiak veresége megnyitotta az utat a monarchia·
restaurálására és György hazatérése elött 1935-ben. Ekkor kiáltották ki ismét a
királyságot 1935.november 3-án, és György visszatért a trónra. A német támadás
idején, 1941-ben Egyíptomba menekült, majd 1946.szeptemberig Nagy-Britanniában
élt száműzetésben. 1946.szeptember 27-én, a monarchia újbóli visszaállításakor
harmadszor foglalta el a görög trónt. (MNL.9k.41 o., A XX.Század Kr.)

MEDGYESSY FERENC *1881.JANUÁR 10. -' +1958.JÚLIUS 19.

Magyar szobrász. Az orvosi diploma megszerzése után 1905-1907-ben Párizsban
festészetet, majd szobrászatot tanult, föként Aristide Joseph Maillol (lásd IX.27.)
hatott rá. 1908-ban Firenzében, 1909-ben Párizsban, majd ismét Firenzében volt
tanulmányúton. Korai munkái az antik plasztikák tanulságait követve zártak,
tömbszerűek, szerkezeti leg kiegyensúlyozottak. Ilyen a Kövér gondolkodó, Súroló
asszony, Szoptató anya, Lengyel síremlék, Táncoló nő. 1912-ben itthon a Táncolók

című domborművével megnyerte a Művészház 1.000 Koronás díját.
Az r. világháborúban katonaorvosként szolgált. Az 1920-ban
mintázott Önarcképével teljesedett ki dombormű stílusa. 1923-ban
mintázta antik ihletésű, monumentális hatású Táncoló leány című

kompozícióját, melyet késöbb' bronzba fogalmazott át. A magyar
köztéri szobrászat egyik fö műve az 1930-as évek elején a
debreceni Déri Múzeum előtt álló négy allegorikus szobra, mint a
Tudomány, Művészet, Néprajz és Régészet, amelyért 1937-ben a
párizsi világkiállítás Grand Prix-jét kapta. Az 1930-as évek fö művei:

Turáni lovas, Magvető, köztéri alkotása Jelky András, Szüretelők,

Török-magyar csata és síremlékek. 1940-től stílusa klasszikussá érett, ilyenek a finom
plasztikai részletekkel megoldott síremlékei, pl. a Török síremlék, Radnai Béláné
síremléke, a györi Szent István szobor. Életének utolsó évtizedében több derűs
nyugalmú női figurát, illetve köztéri szobrot készített:Petőfi', Rippl Rónai, Táncosnő,

Herman Ottó. Hátrahagyott szoborműveinekszáma mintegy 400 mű és több ezer rajz.
A tipikusan magyar hangvételű, statikus jellegű szobrászat egyéni ízű képviselője volt,
aki igen nagy hatással van a fiatal magyar szobrásznemzedékre. (Larousse 2k.850 o.,
Műv.L.3k.276 o., MNL.12k.846 o.)



IGNAZ SEIPEL * 1876.lÚLIUS 19. - +1932.AUGUSZTUS 2.

Osztrák államférfi, katolikus pap. Pappá szentelése - 1899 - után,
Alsó-Ausztriában, majd Bécsben lett plébános. 1909-től 1917-ig a
salzburgi, majd a bécsi egyetemen az erkölcsfilozófia tanára volt.
1918-tól népjóléti miniszter és a keresztényszocialista párt vezére.
1922.május 31-től 1924.novemberig, majd 1926.októbertől1929
áprilisig szövetségi kancellár volt. 1923.áprilisa és 1930.szeptem
bere között - kancellársága közben és utána - volt bel- és kül
ügyminiszter. Politikai tevékenységének eredménye a
népszövetségi kölcsön és a szanálási tervezet, mellyel sikerült
stabilizálnia az ország helyzetét. Magyarország pénzügyi
szanálásánál is az osztrák tervezetet vették mintául.. Mérsékelt

politikus lévén, nagy érdeme, hogy Ausztriában a politikai pártviszályok megszűntek

és az ország belsőleg konszolidálódott. (Világlexikon 715 o., A XX.Század Kr.,
MNL.15k.921 o.)

JOSEF HYBES *1850.JANUÁR 29. - +1921.lÚLIUS 19.

Cseh politikus. Kilenc éves kora óta dolgozott egy textilgyárban.
1867-ben Bécsbe költözött, ahol csatlakozott a munkások
képzésével foglalkozó szervezethez. Részt vett a német és cseh
szakszervezetek munkájában és bécsi valamint prágai munkás
sajtóban cikkei jelentek meg. l876-ban jelölték az Osztrák
Szociáldemokrata Párt központi bizottságába, l878-ban pedig a
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt ellenőrző Bizottságába. 1881
től 1884-ig szerkesztette a Delnicke listy című újságot. 1887-ben
Brünnben a forradalmi hangulatú Rovnost című lap szerkesztője

. lett és közreműködött a csehországi szocialista szervezetek
egyesülésének érdekében folyó szervezési munkában. l888-ban
elnökségi tagként vett részt az Osztrák Szociáldemokrata Párt

Kongresszusán. 1891-, 1893- és 1896-ban részt vett az Internacionaié II., III. és
IV.Kongresszusán. Ausztriába politikai pályafutása során több alkalommal volt
/etartóztatva. 19l9-ben bekerült a Csehszlovák Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1920-ban
szenátornak jelölték. Megszervezte és vezette a baloldali marxista-kört, és részt vett a
Csehszlovák Kommunista Párt megszervezésében is.
(Internet: http://encyklopedia2.thefreedictionary.com//Hybes,+Josef)



TENISZ

1858-ban a sportkedvelő Harry Gem jogász létrehozott
egy - a mai teniszpályákhoz hasonló - pályát saját
birtokán. 1863 körül Walter C1opton Wingfield tiszt
szintén a tenisz egy fajtáját űzte londoni birtokán. 1869
körül Harry Gem barátjával, Augurino Pererával egy
újfajta ütősjátékot játszottak, amit először pelotának,
majd Lawn tennis-nek neveztek. 1872-ben két helyi
orvossal, Frederic Haynesszel és Arthur Tomkinnal
létrehozták a világ első teniszklubját Leamingtonban.

W. C. Wingfield hagyományozta az utókorra azzal, hogy 1873-ban egy karácsonyi
buli keretében mutatta be, majd 1874-ben "Sphairistike" - görögül labdajáték 
néven kereskedelmi forgalomba hozta. Wingfield spharistike-je (Iawn tennis, royal
tennis) a francia jeu de paume (angolul real tennis) továbbfejlesztett változata, amit
füvön játszottak. A tenisztörténészek szerint Wingfield idejében ültették át a francia
terminológia nagy részét is az angol nyelvbe. Az első tenisztomát valószínűleg

M.William Appleton rendezte meg nahanti birtokán, 1876 augusztusában.
1877.július 19-én a wimbledoni Worple Roadon kezdetét vette az első

teniszbajnokság, amelyen eleinte csak férfiak vehettek részt A két héten át tartó
wimbledoni bajnokság a világ legrégebbi és legnagyobb presztizzsel bíró "Grand
Slam" teniszversenye.
(Internet: http://geogfraphic.hu/inndes.php?act=napi&id=7512), http://translate.
googleusercontent.comjtranslate_c?hl



XV.NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1952.JÚLIUS 19. - AUGUSZTUS 3.
HELSINKI, FINNORSZÁG

Rekordnevezéssel kezdődött a XV. nyári olimpia Helsinkiben. 69 ország 5.867
versenyzője érkezett a helyszínre, köztük 518 nő, hogya megrendezett 17 sportág
151 versenyszámában tudásuk legjavát adják. Ezen a versenyen indult előszor a
Szovjetunió és rögtön holtversenyben első lett az USA-val.
Az olimpiai lángot Paavo Nurmi atléta hozta és gyújtotta meg.
Magyarország számára a Helsinki-i olimpia volt a legeredményesebb. A statisztikai
táblázaton, a nemzetek pontversenyében a "két nagy" mögött végeztünk az előkelő

harmadik helyen
Arnyérmet szereztek a következők: .férfi atlétika kalapácsvetés számban Csermák
József, a vízilabda-csapat, 100 m-es női gyorsúszásban Szőke Katalin, 400 m-es
gyorsúszásban Gyenge Valéria, 200 m-es mellúszásban Székely Éva, 4 x 100 m-es
gyorsváltó úszó-csapat, ökölvívás nagyváltósúlyban Papp László, kötöttfogású bírkózás
légsúlyban Hódos Imre, váltósúlyban Szilvásy Miklós, kard egyéni versenyben Kovács
Pál, a kard-csapat, az öttusa-csapat, sportlövészet 25 m-es gyorstüzelő pisztolyban
Takács Károly, női torna felemás korláton Korondi Margit, talajon Keleti Ágnes és a
labdarúgó-csapat.
Ezüstérmet szereztek: 400 m-es női gyors- és a 200 m-es mellúszásban Novák Éva,
kötöttfogású birkózás pehelysúlyban Polyák Imre, kard egyéni versenyszámban
Gerevich Aladár, tőrvívás egyéniben Elek Ilona, öttusa egyéni versenyben Benedek
Gábor, férfi kajak-kenu 1.000 m-es egyesben Parti János, a 10.000 m-es egyesben
Novák Gábor, sportlövészet 25 m-es gyorstüzelő pisztolyban Kun Szilárd és az
összetett női tornász-csapat.
Bronzérmet szereztek: 4 x 100 m-es férfi váltófutók, 50 km-es gyaloglásban Róka
Antal, távolugrásban Földessy Ödön, kalapácsvetésben Németh Imre, 100 m-es
gyorsúszásban Temes Judit, szabadfogású bírkózás középsúlyban Gurícs György, a
férfi tőrvívó-csapat, kardvívás egyéni versenyben Berczelly Tibor, öttusa egyéni
versenyben Szondy István, 10.000 m-es férfi kajak-kenu kettesek versenyében a
páros, sportlövészet 50 m-es szabadpisztoly versenyben Balogh Ambrus, összetett női

torna-versenyben Korondi Margit, felemás korláton Keleti Ágnes, talajon és gerendán
Korondi Margit és a női kéziszer-csapat.
A megszerzett 16 + 10 + 16 dobogós hely miatt rüviden "Helsinki", évtizedekre
fogalom maradt a magyar sporttörténelemben.











750 ITALIA

GIORGIO MORANDI 1890.JÚUUS 20. - +1964.JÚNIUS 18.

Olasz festő. 1909-ben a bolognai akadémián fetészetet és
grafikát tanult. Metszetei már akkor kiváló felkészültség ről

tanuskodtak. 1914-ben Paul Cezanne (lásd 1.19.) és a
kubizmus befolyása alá került, anélkül, hogy valaha járt volna
Párizsban. Ekkor is és később is, főként csendéleteket festett.
1917-20 között Carlo Carra (*1881-+1966) és Giorgo de
Chirico (lásd VILlO.) a met.af~zlkus festészete hatott rá, az
irányzat jellemző szimbolikus modvumai, különös időtlensége

tűnik fel festményein. 1920-tól lemondott a szürrealista
hatásról, és kialakult csendéleteinek stHusa. Visszatérő,

jellegzetes tárgyakból üvegekbő1/ palackokból állította össze
visszafogott, lágy tónusú színekke1 megoldott kompozícióit.

1948-ban gyűjteményes kiállítása volt a Velencei Biennálén, ahol nagydíjat kapott.
(Műv.L.1967.3k.377 o.), MNL.13k.290 o.

MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ *1895.JÚLIUS 20. - +1946.NOVEMBER
24.

Magyar festő, fotográfus, művészeti szakíró. A XX.század legsokoldalúbb művészeinek
egyike. Budapesten kezdett jogi tanulmányait abbahagyva, festeni kezdett. Az
I.világháború idején, katonai szolgálata alatt tábori levelezőlpokra készültek első

rajzai. 1919-ben a magyar aktívisták Forradalom című kiáltványát már
képzőművészként írta alá. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsben csatlakozott a
Kassák Lajos (lásd III.21.) vezette Ma köréhez. A Ma kör hatását jelzik művein az
1920-tó~ j~entkező új formanyelvhez vezető törekvések. Természeti motívumokra
épülő korábbi tájképeit továbbgondolva, a geometrikus igényű kompozíciótól eljutott
az absztrakt határáig. Ezt példázza a Maagyarországí szántóföldek című képe.Az 1920
ban készült képsorozatán az ipari táj és a mozgás keltette élmény szinte teljesen
absztrakt. A konstruktivizmushoz kapcsolódnak első, üvegarchitektúrának nevezett

művei, majd ezt követték az egymáson áttűnő színsíkokból
felépülő festményei, kamera nélküli fotói, a szintén a
transzparencia alapelvére épülő úgynevezett fotogramok. Az 1930
as években különféle anyagokkal és technikák-kal kícsérletezett, és
ez vez-ette a térpl-asztikák készítéséhez, melyek -áttetsző műanyayg

felület-eikkel változtatn i tudták a f-ény- és a térhatást. Ennek
szellemében született Fényjáték fekete-fehér-szürke című filmje.
Életművében fontos korszak volt a Walter Gropius (lásd V.18.)
meghivására a Baunaus oktatójaként eltö1tött öt év 1923-tól

MAGYARORSZA§ 1928-ig, ahol az előkészítő tanfolyamot és a fémműhelyt, majd a
fotócsosportot vezette. Szerkesztette és részben írta a Bauhaus

kiadványsorozatot. 1931-ben a pozsonyj ikparművészeti iskmolán tartott előadásokat.

1933-ban, Adolf Hitler (lásd IV.30.) hatalomra jutása után távoznia kellett Berlinool.
1934-ben Amszterd-amban, 1935-ben Londonban tevékenykedett, ahol je~entős

mennyiségű fényk-épdokumentumot adott közre. 1937-ben kivándorolt az USA-ba,
Chicagóba költözött, ahol megalapította a New Bauhaust, majd School of Design
néven saját iskolát alapított 1939-ben. Elsősorban a térproblémák és a fényhatások
sokoh:lalú tanulmányozására, megismerésére koncentrált. Képei, rajzai} plasztikai
konstrukciói, fotogramjai absztrakt forma-kompozíciók, amelyek modelljei lehetnek a
modern ember térszemléletének. Megvilágítási effektusa i és a színes fények
alkalmazása révén a kinetikus művészet egyik előfutára.. Művei rendkívül hatottak a
mindennapi élet használati tárgyainak formálására. (Műv.L.1967.3k.359 o., Larousse
1992.2k.949 o., MNL.13k.219 o.)



ERIC AXEL KARLFELDT * 1864.JÚLIUS 20. - +193LÁPRIUS 8.

{ .

Svéd költő. Diplomája megszerzése után
könyvtáros, majd a Svéd Királyi Akadémia 18
halhatatlanja közé választották 1904-ben. 1907-től

a ONobel-díj Bizottságnak volt a tagja, majd 1912
től az Akadémia főtitkára. 1917-ben az uppsalai
egyetem díszdoktorává avatta. Hat verses kötete
jelent meg. Költészete a népköltészeten alapul és a
paraszti élettel foglalkozik. Táj- és szerelmí-Iíráját
áthatották az észak-svéd parasztság hagyományai
. Számos versét megzenésítették. A Nobel-díjat háromszor utasította el. Az irodalmi
Nobel-díjat 1931-ben, halála után kapta "költői életművéért". (Nobel-dijasok
Kis1.1985.391 o.)

ALBRECHT VON GRAEFE *1828.MÁJUS 22. - +1870,JÚLIUS 20

Német szemorvos. Tanulmányait Berlinben és Prágában végeztet
1847-ben avatták orvosdoktorrá. 1850-ben Berlinben magán
szemkórházat alapított. A XIX.század egyik legkiválóbb orvosa volt.
A szürkehályog operálása az ő módszerével biztonságossá vált és a
zöldhályog gyógYítását is ő tette lehetővé. Bevezette a gyakorlatban
a szem tükrözését és megállapította a kancsalság
operálhatóságának idejét és módját. 1854-ben szakfolyói ratot
indított t melynek tekintélyes részét saját maga írta. 1856-ban
rendkívülit 1866-ban rendes tanárrá nevezték ki. (Révai N1.8k.750
o.)

ALBERTO SANTOS - DUMONT * 1873.JÚLIUS 20. - +1932.

Brazil mérnök és léghajós. Párizsban
fizika t mechanika és kémia t valamint

Elektromechani
ka szakon szer
zett diplomát. Kí
sérieteket vég
zett ex-plóziós
motor léghajóra
történő alkalma
zásárathogy an
nak kormányzá-
sát lehetővé te

gye. Öt léghajója elpusztuItt de ahatodikkal 1901.október 19-én t Saint-Cloud-ból
indulva körül repülte az Eiffel-tornyot és elnyerte a 100.000 frankos Deutsch-díjat.
Léghajója 33 m hosSZÚt 622 m3 térfogatú volt t egy 16 lóerős motorral t és félóráig
tartózkodott a levegőben. 1906.október 22-én szekrényes sárkányszerkezetű gépével
elnyerte a motoros reepülésre kitűzött Archdeacon-díjat, majd november 12-én 220
m-es repülésével vílágcsúcsot állított fel. Hazájában repülőmarsallnak nevezték ki.
Nevét viseli a brazil repülőmúzeum és a Rio de Janeiró-i központi repülőtér. (Révai
N1.16k.549 o.t Larousse 1994.3k.550 o.t MNL.15k.791 o.)



HITLER ELLENI MERÉNYLET
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Claus Schenk von
Stauffenberg grófnak
(*1907-+1944), mint
megbizható és nyomorékká
sebesült német tartalék
vezérkari ezredesnek,
időnként módjában volt részt
venni a hadihelyzet
értékelésein és így néha
Adolf Hitler (lásd IV.30.)
közelébe kerülni. A Hitler
elleni merénylet
szükségsségéről régen meg
volt győződve és megfelelő

tábora is volt hozzá Bécsben,
Kasseiben és Párizsban. A
merényletet megelőzően

1944.június 6-án, ll-én és
lS-én már vitte aktatáskájá-

ban a bombát, de a végrehajtásra nem találta kedvezőnek a körülményeket. Ezúttal 
1944.jÚlius 20-án - azonban bekapcsolta a gyujtószerkezetet és távozott. Hitler is
elhagyta ír6asztalát és a terem másik végébe tartott, így a bomba robbanása csak
kisebb sérüléseket okozott neki. Elképzelhetetlen méretű megtorlás-sorozat vette
kezdetét. Egész családokat irtottak ki. 7.000 letartóztatást foganatosítottak. Az
ellenállás és a vezérkar számos tagja öngyilkos lett. A háború - mindkét oldalon
hatalmas áldozatokkal - még ezek után is 7 hónapig tartott. Az ellenállási mozgalom
érintett részvevői voltak - többek között - : Sophie ScholI + 1943.február 22., Ludwig
Beck + 1944.július 20., Dietrich Bonhoeffer +1945.április 9., Alfred Delp
+1945.február 2., Karl Friedrich Goerdeler +1945.február 2., Wilhelm Leuschner
+ 1944.szeptember 29., Helmut James Grof von Moltke +1945.január 23. és
természetesen Claus Schenk von Satuffenberg +1944.július 20. (A XX.század
Krónikája 1994.630 o.)
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BAUHAUS

A XX.század első felének legnagyobb hatású építészeti. Iparművészeti, művészeti

iskolája. Elődje az 1906-ban létesített weimari Ipaművészeti Iskola volt. 1919
tavaszán a weimari Walter Gropius (lásd V.16.( alapította Weimari Állami Bauhaus
néven. Programja szerint arra törekedett, hogy minden művészi munkát
összefogjon. A művész és az építész legyen egyben kézműves is. Ennek érdekében a
művész-tanárok mellett a szakma kézműves részét képviselő mesterek is tanítottak

és az oktatás szerves része volt a műhelymunka is. Volt szobrász-, díszletező-,

üvegfestő-, fényképész-, fémműves-, asztalos-, fazekas-o Tipográfus-, falfestészeti
és szövőműhely. A tanári karba az új művészet számos kiváláságát hívta meg. A
Bauhaus mesterei:L.Feininger (lásd VI!.17.), G.Marcks (lásd II,18,), P.Klee (lásd
XII.18.), O.Schlemmer (lásd IV.13.), V.V.Kandinszkij, Moholy-Nagy László (lásd
VII.20.) G.Muche (lásd III.26.) és L.M. van der Rohe (lásd III.27.) voltak. Az 1923
ban Weimarban bemutatott kiállítás megosztotta a konzervatív városi vezetést a
kézművestestülettel együtt és a haladó szellemű - ipari érdekeket is szolgáló 
művészeket. Az ellentétek éleződése miatt 1925-ben Weimar elhagyására
kényszerültek és átköltöztek Dessauba. Itt elismert főiskolaként működött és az
ipartól egyre gyakrabban kapott formatervezőimegbízást. Gropius 1928-ig vezette a
Bauhaust, mert megvált az intézménytől. Távozásával megváltozott az intézmény
szellemisége. Hannes Meyer - az utóda - baloldali politikát vitt az oktatásba, így a
jobboldali politikai erők támadásainak célpontjává vált. Meyernek 1930-ban távoznia
kellett és utolsó igazgatója Ludwig Mies van der Rohe lett. 1932-ben a város
nemzetiszocialista többsége megvonta az iskola támogatását és feloszlatása mellett
döntött. 1933.áprilisában a nemzetiszocialista rendőrség és az SA - német roham
osztag . megszállta az épületet, az iskolát bezárta és a vezetés 1933.iúlius 20-án
végérvényesen kimondta a Bauhaus feloszlatását. (Műv.L.lk.179 o., MNL.3k.385 o.)
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ABDALLÁH IBN HUSZAIN *1882.MÁJUS 5. - +1951.JÚLIUS
20.

Jordánia, majd Transzjordánia királya. Huszain ibn Alinak (*1854 - + 1931.), mekkai
emír és Hidzsáz uralkodójának a fia. 1908-tól Mekkát képviselte a török parlamentben.
1914-ben a török uralom alatt álló arab területek függetlenségéért harcoló Arab
Unióhoz csatlakozott. 1920-ban a Damaszkuszban ülésező Iraki Kongresszu Irak
királyává kiáltotta ki. Mivel ezt nem fogadta el, a trónt öccse, LFeiszál (lásd V.20)
kapta meg. Amikor a francia haderők I.Feiszált kiszorították Damaszkuszból - Abdalláh

ibn Huszain - elfoglalta Transzjordániát, és 1921-ben brit
mandátum alatt arab kormányt alakított. Célja egy arab királyság
alapítása volt, mely Szíria, Irak és Transzjordánia területeit
egyesítette volna. A II.világháborúban hadserege Az Arab Légió, az
angolok oldalán vett részt 1941-ben Szíria és Irak megszállásában.
1946-ban Transzjordánia függetienné vált és Abdalláh ibn Huszaint
1946.május 5-én Ammanban királlyá koronázták. Ö volt az egyetlen

arab uralkodó, aki 1947-ben elfogadta az ENSZ döntését Palesztínában létesítendő

izraeli és arab államról. Az első arab-izraeli háborúban 1948-49-ben seregei elfoglalták
a Jordám folyótól nyugatra fekvő területet --Ciszjordániát -, megakadályozva ezzel a
független palesztin állam létrehozását. Izraellel titkos béketárgyalásokat folytatott, és
az erről értesülő palesztin terroristák meggyilkolták. (MNL.lk.26 o.)

SIR PAUL EDMUND de STRZELECKI *1797.JÚLIUS 20. 
+1873.0KTÓBER 6.

Lengyel geológus. 1810-től Varsóban élt a nagybátyjánál és ott járt iskolába, de 1817
től a porosz hadseregben szolgált. 1830-ban részt vett a novemberi Varsói
felkelésben. Annak leverése után Angliába menekült. 1834.június 8-án indult el
Liverpoolból New Yorkba, majd Dél-Amerikába, Kubába, Tahitira, Új-Zélandra, majd
Ausztráliába érkezett 1839. április 25-én. Új-Dél-Wales kormányzója George Gipps
kérésére geológiai és ásványtani felmérésbe kezdett a mai Viktoria állam egyik körze-

tében Gippslandban. A felmérés során aranyat talált, de annak
félelmetes hatása miatt ezt titokban kellett tartania. Később

expedíciót szervezett az Ausztrál Alpokba és az elért
legmagasabb csúcsot - a Snowy Mountains-t - Koszciuszko Tádé
csúcsnak nevezte el. 1840-42-ben Tasmaniában két férfi
segítségével vizsgálta át a szigetet Sir John Franklin angol
felfedező, majd kormányzó (*1786-+1847) felkérésére és
támogatásával. 1843.április 22-ével kezdődően 11.000 km -

TRAI I \ Kína, Egyiptom, Kelet-India - megtétele után, 1849-ben
visszaérkezett Londonba és publikálta az útja egy részének
beszámolóját Új-Dél-Wales és Tahiti címmel. Londonban tagja

lett a Királyi Földrajzi Társaságnak, ahol Aranyéremmel tüntették ki. Neves
emberbarátként is számon tartják, mert 1846-ban a nagy Írország-i éhínség idején
megbízottként felügyelt az éhínség enyhítésére rendelkezésre álló összeg korrekt
felhasználására. 1848 végéig a lehető leglelkiismeretesebben teljesítette feladatát,
ezért elismerésként megkapta mint tiszteleletbeli diplomata az OIxfordi Egyetem
diplomáját és a Szent Mihály és a Szent György Rendeket. (Internet:http://
translategoogleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= )



VIKING - 1 AMERIKAI ŰRSZONDA

A'OLLO - SZOJUZ

APOLLO-.

A Viking -1 amerikai
űrszonda 1976.július 20
án leszállt a Marson. Rádión
sugározta a kutatási
eredményeket és képeket
készített a Mars felszínéről.

(MNL.18k.66 o., A
xX.Század Kr.,1116 o.)



XXVI. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1996.JÚLIUS 20. - AUGUSZTUS
4. ATLANTA, USA

Az olimpiai játékok megkezdése előtt minden eddiginél szigorúbb biztonsági
intézkedéseket hoztak a szervezők. A technikai produkció az IBM kezében volt és
minden tekintetben érvényesült a csúcstechnológia.
A megnyitó ünnepség egy négyórás káprázatos show-műsor volt.
197 nemzet kb. 10.000 sportolója vett részt a versenyeken, ahol összesen 1.234
érmet osztottak ki a győzteseknek. A versenyek 31 sportlétesítményben folytak 5.000
edző és csapatvezető, 3.800 újságíró, 700 fotoriporter, 500 technikai sajtómunkatárs,
9.000 külföldi televíziós és 3.000 amerikai rádiós és tévés, valamint kb. 2 millió
helyszíni néző jelenlétében.
Aranvérmes lett: 200 m-es vegyes úszásban Czene Attila, 200 m-es hátúszásban
Egerszegi Krisztina, 200 m-es mellúszásban Rózsa Norbert, kalapácsvetésben Kiss
Balázs, ökölvívás harmatsúlyban Kovács István, kajak 500 m-es egyes számban
Kőbán Rita és kajak 500 m-es kettesben Horváth Csaba és Kolonics György.
Ezüstérmesek: 200 m-es mellúszásban Güttler Károly, Csollány Szilveszter torna
gyűrű számban, kajak 1000 m-es négyesben Adrovicz Attila, Csipes Ferenc, Horváth
Gábor, Rajna András, a kardcsapat, melynek tagjai voltak Köves Csaba, Navarette
József, Szabó Bence.
Bronzérmesek: 400 m-es vegyes úszásban Egerszegi Krtsztina, 200 m-es
mellúszásban Kovács Ágnes, kenu 1000 m-es kettesben Horváth Csaba és Kolonics
György, kenu 500 m-es egyes számban Pulai Imre, kenu 1000 m-es egyes számban
Zala György, súlyemelésben Feri Attila, kardvívás egyéniben Imre Géza, párbajtőr

egyéniben Szalay Gyöngyi, öttusa egyéni számban Martinek János és a női

kézilabdacsapat, név szerint Erdős Éva, Farkas Andrea, Hoffmann Beátra, Kántor
Anikó, Kocsis Erzsébet, Kökény Bea, Mátéfi Eszter, Mátyás Auguszta, Meksz Anikó,
Nagy Anikó, Németh Helga, Pádár Ildikó, Siti Beáta, Szántó Anna, Szilágyi Katalin,
Tóth Beátrix.
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PER DANIEL AMADEUS ATTERBOt..1 *1790.JANUAR 19. 
+1855.JÚLIUS 21.

Svéd költő és irodalomtörténész. Pap-családban nevelkedett.
Egyetemi tanulmányait Uppsalában végezte. Itt alapította meg a jénai
romantikához és Friedrich Wilhelm Joseph Schelling német filozófus
(*1775-+ 1854) filozófiai nézeteihez szorosan kapcsolódó, a nemzeti
romantikus mozgalommal szemben álló Aurora Szövetséget, melynek
folyóirataiban hírdette meg az antik és a középkori kultúra
szintézisének programját. A német romantika egész tevékenységére
rányomta bélyegét. Költészete képekben és versformák tekintetében
rendkívül széles skálán mozog. A boldogság szigete című allegorikus

mesejátékával a misztikus életérzés felsőbbrendűségét kívánta igazolni a földhöz
ragadt liberalizmussal szemben. Legnagyobb érdeme a modern svéd irodalomkutatás
megalapítása. A Svéd látnokok és költők címő 1841-55 között készült munkája az első

igényes, tudományos svéd irodalomtörténet. (Világir.Kisencikl. 1976.80 O.,

MNL.2k.591 o.)

VLAGYIMIR ALEKSZANDROVICS SZEROV *1910.JÚLIUS 21. -

Szovjet festő és grafikus. Állami
díjas, a Szovjetunió népművésze

és Művészeti Akadémiájának
tagja. Képein főként a
forradalom történetét ábrázolja.
Ilyen pl. a Lenin kihírdeti a
szovjethatalmat című képe.
(Műv.L.1968.4k.439 o.)

MARIA FRANCOIS XAVIER BICHAT *1771.NOVEMBER 11. 
+ 1802.JÚLIUS 21.

Francia orvos, Anatómus, kórboncnok Eleinte sebészettel
foglalkozott, majd az anatómiából, fiziológiából és
kórbonclástanból tartott előadásokat. 1800-ban a Hotel Dien
orvosa lett Párizsban. Igen fontosak és az orvosi tudományok
fejlődésére jelentékeny hatással voltak bonctani művei,

melyekben a mikroszkóp óriási jelentőségét ismerteti.
Bonctani munkásságával a XIX.századi sejttan előfutára lett. A
szövettan - amelyet ő még általános anatómiának nevezett 

megalapítója. A betegségeket az általa leírt 21 féle testszövet valamelyikének
károsodására vezette vissza. Minthogy a szövetek károsodását leginkább a
boncolásnál lehet pontosan megállapítani, a kórbonctani ismeretet tette az orvostan
alapjává. Elsők között foglalkozott embriológiával, a szervek fejlődésével. (Révai
N1.3k.286 o., MNL.3k.818 o.)



ALBERT JOHN LUTHULLI *1898. - +1967.JÚLIUS 21.

Dél-afrikai politikus. A zuluk abasemakolvenitri
törzséből származik. Családja 1906-ban a Natal tarto-
mányban lévő Stangerben
működő umvoti törzs
missziójához költözött. 1914-ig
a helyi missziós iskola
növendéke volt, majd ugyanott
17 éves korától kezdve tanított.
1935-ben a törzs főnökévé

választották, és ebben a minő

ségében határozottan fellépett apartheid rendszere ellen. 1944-től tagja volt az Afrikai
Nemzeti Kongresszus - ANC - elnevezésű, a négerek felszabadításáért küzdő néger
pártnak. Tanítói állását a dél-afrikai fajüldüzőkormány rendeletére 1952-ben
elvesztette. Ezt követően az Afrikai Nemzeti Kongresszus elnöki tisztségét töltötte be.
1956-ban hamis vádak alapján egy évre bebörtönözték. 1959-ben öt évre a falujába
száműzték. 1960-ban a sharpville-i rendőr-sortűz után, útlevélégető kampányt indított
a feketék országon belüli szabad mozgásáért. Kezdetben az erőszakmentes ellenállás
híve volt, de a szervezet betiltásakor 1960-ban, véleményét megváltoztatva a
fegyveres harc szükségességét hirdette. A Béke Világtanács tagja volt. Az 1960-as
Nobel-békedíjat 1961-ben kapta. Bár a fajüldöző kormány engedélyezte számára a díj
személyes étvételét, de kötelezte, hogy 14 napon belül haza kell térnie Oslóból.
(Nobel-djasok Kis1.1985.473 o., MNL.12k.308 o.)

HANS FALLADA *1893.JÚLIUS 21. - +1947.FEBRUÁR 5.

Német író. Eredeti neve Rudolf Ditzen. Mezőgazdásznak tanult. 1911-ben agyonlőtte

egy osztálytársát. Beszámíthatatlanságának megállapítása után elmegyógyintézetbe
küldték. Az I.világháború kitörése után krumpli termesztéssel foglalkozott, jövedelmét
aikohoira és kábítószerre költötte. Többször sikkasztott, 1925-ben két és fél év fog

házbüntetésre ítélték. 1930-ban földet vásárolt és családjával
művelte. Közben elkészült első könyve 1931-ben, a Szántóvetők,

bombavetők című regénye, mellyel első sikerét aratta. Világhírét a
Mi lesz veled emberke? című regénye hozta meg számára. A
II.világháború alatt haditudósító volt. A háború után szovjet
zónában volt polgármester. Regényei a kisemberek életének
mindennapi nehézségeiről szólnak. Saját börtönélményeire
támaszkodik az Aki egyszer rabkoszton élt című regénye. Ismert
regénye többek között a Farkas a farkasok közt, Volt egyszer egy

gyerekünk. A II.világháború után megírt regénye a Halálodra magad maradsz a
fasizmus embertelenségét ítéli el a jövőben vetett hittel. Gyermekkönyve a Kedves
Hoppelpoppel, hol vagy? Írt filmforgatókönyveket és visszaemlékezéseket, mint pl.
Azok a régi szép idők. (Világir.KisencikI.1976.1k.337 o., MNL. 7k.673 o.)



VASILE ALECSANDRI *1821.JÚLIUS 21. - +1890.AUGUSZTUS 22.

Román költő, író, politikus. 1834-1839 között Párizsban orvosi, jogi
és reáltudománYi tanulmányokat folytatott. Irodalmi pályáját egy
kedves novellával - A florenci virágárúsleány - kezdte, melyet az a
lap tett közzé, ahol dolgozott. A lap megszünte után utazásai során
a románságot tanulmányozta és gyűjtötte a népballadákat A
legértékesebb verseskötete a Dojnák és gyöngyvirágok. 1844-ben a
jassi-i francia-román színház vezetésével bízták meg. Ebben az
időben több vígjátékot is írt. lB48-ban részt vett a politikai
mozgalmakban, ezért Franciaországba száműzték. 1850-ben tért
haza és bekapcsolódott a Moldva és Havasalföld egyesüléséért folyó
küzdelembe. 1855-ben irodalmi és tudományos folyóiratot szerkesz

tett. 1859-ben Alexandru Ion Cuza fejedelem (lásd V.15.) idején külügyminiszteri
teendőket, majd a párizsi nagyköveti feladatokat is ellátta. A franciaországi Román
Nyelvek Társulatának pályadíját - 56 pályázó közül - ő nyerte el A latin törzs dala
című ódájával, melyet csaknem minden európai nyelvre lefordítottak. Mihail Eminescu
(lásd 1.15.) szerint ő volt a IIromán Victor Hugoll.(Révai Nl.1k.329 o.,
Világir.Kisencikl.lk.36 o., MNL.lk.453 o.)

MILAN RASTISLAV 5TEFÁNIK *1880.JÚLIUS 21. - +1919.MÁJUS
4.

Szlovák politikus, csillagász. A prágai egyetem
hallgatójaként Thomas Garrique Masaryk (lásd IX.14.)
eszméinek hatására csatlakozott a hlaszisták politikai
mozgalmához. (Hlaszisták = Hang - szlovákul Hlas - című

1902-1904-ben megjelenő szlovák folyóirat köré tömörülő

fiatal szlovák liberális értelmiség.) 1904-ben Párizsban
telepedett le és csillagászként dolgozott. 1915-ben
kapcsolatba lépett Masarykkal és Eduard Benessel (lásd

V.28.). 1916. februártól a Párizsban megalakított Csehszlovák Nemzeti Bizottság
alelnöke volt. Franciaországban, Olaszországban és Oroszországban az ő szervező

munkája nyomán jöttek létre a csehszlovák légiók. 1918.novemberben az első

csehszlovák kormány hadügyminiszterévé nevezték ki, de hazatérése közben
repülőszerencsétlenség áldozata lett. (MNL.9k.516 o., 16k.267 o.)

ANTONIO DE MENDOZA *1490 KÖRÜL - +1552.JÚLIUS 21.

CORREOS MElCJCO
10 CENTAVOS

Spanyol gyarmati tisztviselő volt. Részt vett V.Károly német-római
császár (lásd 11.24.) szolgálatában az LFerenc francia király
(ur.1515-1547) elleni háborúkban. 1535-51 között Új-Spanyolország
- a mai Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
Mexikó területének - alkirálya volt. Hatékonyan gyüjtötte be az
adókat, nyomdát, iskolákat, kórházakat létesített és fejlesztette a
mezőgazdaságot. Az indiánok kizsákmányolását korlátozó királyi
rendeleteket nem tudta végrehajtani, de munkaidejüket csökentette
a bányákban és elrendelte, hogya szabad indiánok munkabérért
dolgozzanak. 1551-től Peru alkirálya lett. (MNL.12k.912 o.)
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Franc'a orvOS. Tanuimányait Nantesben és Párizsban
végezte. l862-ben Párizsban sebész-főorvos, majd
magántanár. l877-ben a sebészeti patológia professzora
volt. l890-ben az újonnan felállított urológiai tanszéken
rendes tanár. Nagyszámú szakmai dolgozata a sebészet és
urológia témaköréből francia nyelven és német fordításban
jelentek meg. (Révai N1.9k.97 o.)



CARL AUGUST SAN-D8tJRG *1878.JANUÁR 6. - +1967.JÚLIUS 22.

Amerikai költő, életrajzíró. Svéd bevándorlók gyermeke. 13 éves kora
óta dolozni kényszerült. Volt tejeskocsis, tűzoltó, szobafestő, katona.
Négy évet hallgatott az egyetemen, de nem fejezte be. Újságírással
kezdett foglalkozni, és az ipari munkásság érdekvédeimét tűzte -ki
céljául. 1913-ban Chicágóban a System magazin társszerkesztője

volt. Verseit rendszeresen közölte a Poetry ámű irodalmi lap. Az
1920-as évektől életformája az írás tett. Az úgynevezett "chicagói

~~ iskola" egyik vezéralakja volt. Munkássága egyaránt táplálkozott a
USAI3c népéletből és a modern Amerika ipari civilizációjából. Nem kimunkált

irodalmias stílusban, hanem az élő beszéd közvetlenül áradó nyelvén
a népnek írt. Urája nagy részét rímtelen szabad versek alkotják. Ilyen

pl. a Jó reggelt Amerika. Népdalgyőjtői és kiadói munkát is végzett. Kiemelkedő

munkája a 6 kötetben megírt Lincoln életrajz. (Világir.KisencikI.1976.2k.297 o.,
MNL.15k.765 o.)

CHRISTOFFER VILH.ELM ECKERSBERG *1783.JANUÁR 2. 
+1853.JÚLIUS 22.

Dán festő. Hazájában a sajátosan nemzeti festészet önálló
fejlődésének megindítója. Arcképeket, táj- és életképeket festett.
PárizsbanJacques Louis David (lásd XII.29.), Rómában B ertel
Thorvaldsen (lásd III.24.) tanítványa volt. Klasszicista kezdet után
naturalista irányban fejlődött tovább. Hazájában sok követője akadt.
(Műv.L.1965.1k.582 o.)

GUSTAV LUDWIG HERTZ *1887.JÚLIUS 22. - +1975.0KTÓBER 30.

Német fizikus. Néhány göttingeni
szemeszter, majd Münchenben
eltöltött két félév után a berlini
egyetemen Max Karl Ernst Ludwig
Plancktól (lásd IV.23.) és
H.Rubenstől tanult fizikát. 1917-ben
a berlini egyetem magántanára,
majd 1925-ben a hallei, majd a ber
lini egyetem kisérleti-fizika professzora volt. James Franckkal (lásd VIII.26.) együtt
vizsgálta a ritkított gázok tulajdonságait, ennek során végezték el a
kvantummechanikát megalapozó egyik nevezetes kísérletet. 1935-45 között a berlini
Siemens kutatólaboratórium igazgatója, majd 1945-55 között pedig a Szovjetunióban
végzettkutatómunkát. 1955-ben tér haza és nyugállományba vonulásáig- 1961-ig - a
lipcsei Karl Marx egyetem Fizikai Intézetét vezette. Számos tudományos társaság
mellett a Magyar Tudományos Akadémiának is tiszteletbeli tagja volt. Az 1925-ös
fizikai Nobel-díjat 1926-ban kapta, megosztva James Franck-kal "az elektronok és
atomok közötti ütközés törvényeinek felfedezéséért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.335 o.,
MNL.9k.414 o.)



ERNST LUDWIG HEIM *1747.JÚLIUS 22. - +1834.SZEPTEMBER 15.

Német orvos. Alapfokú ismeretekre - bátyjával együtt - prédikátor
édesapjuk tanította, majd 1764-ben került gimnáziumba
Meiningenbe. 1766-tól Halléban, Jénában és Lipcsében
orvostudományt tanult. 1772-ben Dr.med.fokozatot szerzett.
Továbbképzését Hollandiában, Angliában és Franciaországban tudta
biztosítani. 177S-ben Berlinben vizsgát tett és rövid ideig a Berliner
Charite-nél dolgozott. 1776-tól 1778-ig - barátai és pártfogói

EmSlulm.;gH,eI"OOIdl4=; ajánlására - II.Frigyes porosz király (lásd.24.) udvari orvosa lett.
1778-ban a brandenburgi tartományban lévő Kelet-Havellandba ki

Került, ahol Ő volt a város egyetlen diplomás orvosa. A gyógyításon kívül felügyelnie
kellett több mint 2.000 kuruzsló "kolléga" és néhány bábaasszony munkájára is, akik a
városban működtek. Később Berlinben folytatta praxisát, ahol udvari tanácsossá és a
királyi család udvari orvosává nevezték ki. Ezen túlmenően még a csendőrség orvosa
is ő lett. Biztos és gyors bajmegállapításai kedveltté tették úgy a lakosság, mint a
porosz herceg köreiben. A berlini közegészségügy megalapozása is nevéhez fűződik.

Küzdött az elmaradottság, a piszok, a folyók szennyezése ellen és a higéniai állapotok
hathatós javításáért bevezette Berlinben 1799-ben - elsőként Heim - a himlő elleni
védőoltást, melyet Edward Jenner (*1749-1823) angol orvos immunológus fedezett fel
és 1796-ban alkalmazott először. 1806-ban a Hadsereg Direktóriuma kinevezte a
hadsereg orvosává. 1822-ben aranydiplomát kapott és Berlin díszpolgára címet nyerte
el - negyedikként -. Orvosi munkája mellett 1783-1819 között számos tanulmányt
közölt a különböző hallei és berlini szaklapokban. Nevet szerzett botanikusként is.
Névadója egy mohafajtának és egy mexikói örökzöldnek. (Internet:http://www.epo-
Che-napoleon )

ANTONIO SÁENZ *1780.JÚNIUS 6. - +1825.JÚLIUS 22.

Argentin pap, ügyvéd és politikus. Tanulmányait a Real Collegio
de San Carlosban 1794-1800 között végezte, 1802-ben szerzett
jogász diplomát, 1806-ban szentelték pappá Buenos Airesben.
1804-ben a Carolina Academia tagja lett, mint gyakorló ügyvéd,
majd a teológia, a jog és a filozófia tanára. 180S-ben az
Egyházművészeti Tanács titkárává választották. Ezzel sokan
nem értettek egyet, többek között Buenos Aires püspöke,
Benitó Lue y Riega sem. Az észrevételek vitákká, a viták
harcokká erősödtek. 1810-ben a püspökhöz érkezett panasz
eredményeként Sáenz egy évre börtönbe került, annak
ellenére, hogy a Tanács támogatta. 1812-ben a püspök
tisztázatlan körülmények között meghalt. Ettől kezdve Sáenz

32wházi adminisztrációval nem foglalkozott. Egy ideig San Luis tartományi képviselője

volt a Közgyűlésekben. Később Tucuman képviselőjeként segített elkészíteni a
Függetlenségi Nyilatkozatot, később pedig az alkotmány-tervezetét. 1816-tól a
felsőoktatási intézmények bővítésével és tanítással foglalkozott. A Buenos Aires-i
Egyetem első rektora volt.
(Internet://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl= s&u=)



'ARCELIN'E DESBORDES - VALMORE *1786.JÚNIUS 20. 
+1859.JÚLIUS 23.

Francia költőnő. Nehéz gyermekkor után 13 évesen vándorszínészként kezdte, majd
folytatta és színésztársulatokkal járta Nyugat-Európát. 1804-ben az Opéra-Comique
ba került, majd prózai színésznő lett a párizsi Odeonban, később pedig Brüsszelben.
Szenvedélyes szerelem fűzte állítólag Henri de Latouche íróhoz, más források szerint

egy be nem azonosítható Olivierhez és ez a szerelem ihlette
mindvégig költészetét. 1917-ben ment férjhez egy Valmoire
nevű színészhez. Öt gyermekük született. 1819-ben
jelentkezett első Elégiák és románcok című kötetével. Legfőbb

témái a gyermekkor, a szerelem, az anyaság, barátság, halál,
Isten-hit. Romantikus lírája, mely élete megpróbáltatásait
roppant hitelesen tükrözi, Verlaine-re is hatást gyakorolt.
Tehetségét a kortárs költők, az irodalomkritika kezdettől elis

meréssel nyugtázta. Charles Baudelaire (lásd VIII.31.) tanulmányt írt róla. Életében
volt a legnépszerűbb, majd az 1950-es években fedezték fel újra.
(Világir.KisencikI.1976.1k.273 o., Larousse 1991.1k.588 o., MNL.6k.502 o.)

PHILIPP OTTO RUNGE *1777.JÚLIUS 23. - +1810.DECEMBER 2.

Német festő, színrendszerező. A német romantika
egyik legjelesebb képviselője. Hamburgban, majd a
koppenhágai és a drezdai akadémián tanult 1799
1803-ig. Drezdai évei alatt kötött barátságot Johann
Ludwig Tieckkel (lásd IV.28.) és Johann Wolfgang
von Goethe-vel (lásd III.22.), akik révén a kor
romantikus irodalmával is kapcsolatba került.
Szemléletmódjára hatott Jakob Böhme (*1575
+ 1624) filozófiája. A színszimbolika felfedezése
mellett - amelyet Die Farbenkugel című írásában

tárgyalt - felismerte a kiegészítő színek kontrasztjának elvét. A gömb felületén
elhelyezett színrendszerében az Északi pólusra a fehéret, a Déli pólusra a feketét,
egyenlítőjére a telt színeket, az Északi féltekére a világos-tört, a Délire a sötét-tört
árnyalatokat helyezte. Rendszerében a különböző tört árnyalatokat akikverendő

színnel azonos délkörön feklvő telített szín és a fehér vagy a fekete szubtraktív
keverése útján lehet létrehozni. 1803-ban Hamburgban telepedett le. Sokat
foglalkoztatták allegórikus értelmű témák, amelyekben a világmindenség
teremtményeinek egységéről vallott felfogása kapott fantáziadús szimbólikus
kifejezést. Számos kiváló karakterábrázolású, családi vonatkozású és önarcképet
festett. Rajzait 1843-ban jelentették meg. Hátrahagyott írásait két kötetben adták ki
Hamburgban. (Műv.L.1968.4k.192 o., MNL.15k.678 o.)



EGYIPTOMI PUCCS

1952.jÚlius 23-ra virradó éjszaka a "szabad tisztek" csoportja
Mohamed Nagib tábornok (*1901-+1984) és Gamal Abd-el Nasszer
alezredes (lásd 1.15.) vezetésével megszállták a főváros, Kairó
stratégiailag fontos pontjait. Faruk al-Awwal király (ur.1936-1952) e

lőször sietve belegyezett a puccsisták
követeléseibe, kinevezte Nagibot

. főparancsnokká, és elfogadta, hogy az általa
javasolt Ali Máher legyen a miniszterelnök.
Azonban minél nagyobb rokonszenvet
élveznek a lakosság körében a tisztek, annál
tarthatattanabbá vált a király helyzete.
Július 26-ával egy luxusjachton elhagyta Fa

ruk az országot és Európába indult. Fiát, a héthónapos Fúadot (*1952 1.16.) nevezte
ki Egyiptom új uralkodójává. 1953.július 18-án proklamálták Egyiptomban a
köztársaságot, első elnöke Mohamed Nagib lett. II.Fúad királyt ("ur.1952.VII.26.
1953.V1.18.") "menesztették". (A xX.század Kr.1994.767 o., Háromezer esemény
1966.60 o.,Ormos M. :Világtörténet 1988.3k., MNL. 7k.99 o.)

FRANCESCO CILÉA *1866.JÚLIUS 23. - +1950.NOVEMBER 20.

Olasz zeneszerző. Zene iránti vonzódása a 4 éves korában hallott Vincenzo Bellini
(lásd IX.23.):Norma című operájához kapcsolódik. A nápolyi konzervatóriumban
B.Cesi és P.Serrao tanítványa volt. Pietro Mascagni (*1863-+ 1945), Ruggero
LeoneavalIo (lásd VII1.9.) és Umberto Menotti Giordano (lásd X1.12.) alkotta
művészcsoporthoz tartozott, akik az emberi élet valósághű ábrázolására törekedtek, s
ezzellétrehozták az úgynevezett verista stílust. 1899-ben sikerrel mutatták be első

Gina című operáját. Ezt a művét, valamint a La Tilda című

háromfelvonásos operáját is bemutatták Firenzében. Legismertebb,
máig a világ operaszínpadain játszott operája Az arlesi lány, melyet
Enrico Caruso (lásd II.27.) főszereplésével legelőször a Milanoi Scala
mutatott be. Ezt az operát 1910-ben, majd 1937-ben ismételten
átdolgozta. Ugyancsak a Milánoi Scala mutatta be az Adriana
Lecouvreur című operáját 1902-ben. Kevésbé sikeres operája a

I T A LI Glória, amelynek premierje a Scalában Arturo Toscanini (lásd 1.16.)
vezényletével 1907-ben volt, de mindössze két előadást ért meg. Írt
még néhány operát, amelyek azonban színre sem kerültek A további

akban hangszeres illetve vokális kamara-műveket komponált. 1913-ban szimfonikus
költeményt írt Giuseppe Verdi (lásd 1.27.) tiszteletére, amelyet a genovai oparaház
mutatott be. Zeneszerzői tevékenysége mellett 1896-1904 között a firenzei Instituto
Musicale zeneelmélet professzora, 1913-tól 1916-ig a palermói, 1916-35 között pedig
a nápolyi konzervatórium igazgatója volt. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.333 o.,
Internet:http://en.wikipedia. org/wiki/Francesco , www.wqxr.com/cgi-
bin/iowacla/ )



WOJCIECH BOGUSLAWSKI *1757.ÁPRILIS 9. - +1829.JÚLIUS 23.

Lengyel drámaíró, színész. Harminc
évig volt szinházigazgató Varsóban és
több lengyel társulat alapítójaként
színészek nemzedékeit nevelte.
Játszott, rendezett, írt. Ugyanakkor
Varsón kívül is szervezte a színházi
életet. Színiiskolát hozott létre 1811
ben, az idős színészek megsegítésére
pedig alapítványt tett. Legnagyobb

sikerét a Kosciuszko-felkelés előtt bemutatott A vélt csoda,
avagy a krakkóiak és a hegyvidékiek dmű zenés vígjátékával

aratta. Drámai művei 1820-25 között 9 kötetben jelentek meg. Varsóban 1820-21
ben megírta A Nemzeti Színház történetét. Spíró György róla írta az Ikszek című

regényét és abból az Imposztorok című drámáját (MNI.4k.213 O., Révai N1.3k.452 o.,
Színházi Kis1.1969.68 o.)

DAVID LEWELYN WARK GRIFFITH *1875.JANUÁR 23. 
+1948.JÚLIUS 23.

Amerikai filmrendező. Újságíróként kezdte pályáját, majd
vándorszínészettel és színikritikusi tevékenységgel
próbálkozott. A filmmel, mint forgatókönyv író került
kapcsolatba. 1908-ban kezdett rendezni. 1915-ben
elkészítette az amerikai filmtörténet első nagyszabású
filmtablóját az Amerika hőskorá-t. A némafilm korszakának
egyik legjelentősebb rendezője és a film formanyelvének
megteremtője, mert rendszerbe foglalta a tér- és idősíkok

alkalmazását, megfogalmazta a filmművészet alapelveit. Az elsők között forgatott
Hollywoodban, ezért Hollywood egyik alapítójának tartják. Munkássága meghatározta
az 1920-as évek egész filmművészetét. Munkálkodása a legsikeresebbnek és egyben a
legjövedelmezöbbnek is bizonyult az USA filmiparában. 1919-ben egyik alapítója volt a
United Artists filmgyártó vállalatnak. Legfontosabb filmjei: A magányos vilJa (1909),
Türelmetlenség (1916), Letört bimbók (1919), Álmok utcája (1920), Árvák a viharban
(1922), Abraham Lincoln (1930). Művészete az egész világ filmmüvészetére nagy
hatással volt. (Larosusse 1991.1k.1031 o., MNL.8k.828 o.)

GÖTZ VON BERLICHINGEN *1480. - +1562.JÚLIUS 23.

Német birodalmi lovag. A landshuti örökösödési háborúban 1504
ben elvesztette jobb kezét, de vasból készült műkezével is tudott
bánni a karddal. A német városok küzdelmeiben B.Ulrik
württembergi herceget támogatta. 1512-ben a nürnbergi
kereskedők társzekereit megdézsmálta, s ezért Miksa császár (lásd
III.22.) birodalmi átokkal sújtotta, ami alól csak 14.000 forint
fejében szabadult meg. 1519-1522-ig Heilbronn polgárai fogva
tartották, amig Franz von Sickingen birodalmi lovag (*1481-+1523)
ki nem váltotta. 1525-ben a parasztháborúban átvette a
felkelösereg vezetését, amiért 1530-ig tartó börtönbüntetést kapott.

1542-től V.Károly német-római császár (lásd 11.26.) szolgálatában harcolt
Magyarországon a törökök ellen, majd 1544-től ugyancsak V.Károly alatt a francia
háborúban. Önéletrajza Lovag Götz von Berlichingen vaskézzel és az ő családja
címmel jelent meg. (MNL.3k.689 o., Révai N1.3k.163 o.)



HAILÉ SZELASSZlÉ *1892.JÚLIUS 23. - +1975.AUGUSZTUS 27.

Etiópia császára. Eredeti neve Teferi f\1ekonnen, a nagyhatalmú
államférfi, és hadvezér Rasz Mekonnen fia. 1905-16 között különböző
tartományok kormányzója volt. 1916-ban palotaforradalommdl
megdöntötte Jozsua császár hatalmát és Zauditu - Judit - császárné
mellet, a reformista irányzat vezetőjeként és a császári család
oldalági sarjaként az anyacsászárnét régensként háttérbe szorítva,
mint leendő trónörökös, egyre inkább saját maga és hívei kezébe
összpontosította a hatalmat. 1928-ban felvette a királyi - vagy négus

címel. Zauditu halála után! 1930-ban LHailé Szelasslié néven Etió
pia császaravá koronáztatta magát. 1931-ben elvben alkotmányos monarachiát
vezetett be, de a parlament fölött megőrizte abszolut hatalmat. 1931-35 között
rendelkezell a rabszolgaság megszünleféséről éS megkezdődött a modernizációs
folyamat, mely az infrastrblktúra r egészségügy, iskGiahálózat stb. ki~pítését jelentette.

Ennek a folyamatnak 1935-ben Olaszország
agressziója vetett véget. 1936-ban - az
ország megszállása után külföldre menekült,
onnan szervezte az ellenállást és
szövetségeseket próbált szerelni Etiópia
felszabadításához. I941.májusban brit
segítséggel sikerült ismét trónját elfoglalnia,
majéJ 1941-42-ben á brit csapatok az etióp
felkeiök aktív támogatásával felszabadítot

ták az országot az olasz uralom alól. A brit csapatok teljes
kIvonására 1954-ben került sor. 1952-ben az ENSZ határozata
alapján Etiópiához csatolták tagállamként Eritreát, melyet Hailé
Szelasszié 1962-ben - tÖlténeti jogokra hívatkozva - annektált.

1963"ban jelentős szerepet játszott az Afrikai Egységszervezet létrehozásában. Az
országban folyó tétova és lassú reformok fokozódó inflációhoz, a súlyos aszályos
esztendők általános nyomorhoz és éhinséghez vezettek. 1974.februárjától tömeges
sztrájkok, tüntetések kezdődtek, majd 1974.szeptember l2-én Aman Andom
tábornokkal az élen - katonai puccsal - megfosztották trónjától és haláláig
háziőrizetben tartották, ahol valószínűleg meggyilkolták. A Nyugat-India-i, - főként a
Jamaicai - rasztafarianizmus hívei ma IS messiásként tisztelik. (Rasztafananlzmus =
vallási-politikai mozgalom az ott élő fekete bőrűek Afrikába való visszatérésének
segítésére. A mozgalom hívei magukat Izrael egyik elveszett törzsének tartották. Az
1960-as évekre sajátos kulturális mozgalommá vált.) (MNL.7k.552 o.,9k.l02 O.,
iSk.321 o.)

II. DOM PEDRO /PÉTER/ *1825.DECEMBER 2. 
+1891.DECÍEMBER 5.

Brazil politikus. I.Dom Pedro Brazilia császárának (ur.1822-1831) fia,
akinek a javára atyja 1831-ben lemondott. Az uralmat nagykorúsága
elérésekor 1840.jÚlius 23-án vette át atyjától. 1840-S0-es
években sikerült urrá lennie a belsd válságon és győztesen került ki
i851-ben Az Argentína elteni háborúból is. 1864-ben kezdődtek a
háborúk Argentínával, Uruguayal és Paraguayai. l871-ben megkez-



dödött a gyermekrabs70igák felszabadítása, majd 1888.május l3-i
aranytörvény pedig az összes rabszolga felszabadítását biztosította ..
ILDom Pedro, neje Izabella részére akarta a trónt biztosítani, de a
hadsereg fellázadt és [vlanuel DeodorQ da Fonseca tá90rnok (""1827
+ l892)vezérlete mellett 1889.november lS-én az agg császárt
lemondásra és Európába való távozásra kényszerítették. (Revai
N1.3k.712 O., MagYclr NI. 1995.4k.52Q o.)

GUSTAV HEINEMANN *1899.JÚLIUS 23. - +1976.JÚUUS 7.

Német politikus. Eredeti sLakterülélé a jogtudomany .
Ügyvédként dolgozott, majd 1945-től a Német Evangélikus
Egyház Tanácsának tagja, 1949-55 között a szinódus elnöke
volt. 1945-ben belépett a Kereszténydemokrata Unióba, a CDU
~a. 1946-tól 1949-ig Essen főpolgámestere, 1947-S0-ben
Eszak-Rajna-Vesztf~lia tartományi gyűlésének a tagja, 1947
48-ban a tarlomány igazságügyi minisztere. 1949-50~ben

szövetségi belügyminiszter. 1952-ben Konrad Adenauerrel
(lásdIV.19.) való ellentétei miatt kilépett a CDU-ból, az
ÖS5Lr'"Iémet Néppárt alapítója és ell!öke 1952-től 1957-iQ. 1957

től az SPD tagja és 1969-ig parlamenti képviselője. 1966-69-ben ~zövet5égi

igazságügy-miniszter, 1969-től 1974-ig az NSZK elnöke volt. (MNL.9k.342 o.)

SZENT BRIGITTA *1303 KÖRÜL - +1373.JÚLIUS 23.

Svéd írónő, szerzetesrend-alapító. Anyai ágon rokonságban állt a
svéd királyi családokkal. Ulf Gudmarsson királyi tanácsossal 1316-ban

Kötött házasságából nyolc gyermek született,
közöttük van Svéd Szent Katalin. 1341-43-ban
férjével elzarándokolt Santiago ded CompSlelába.
Amikor férje meghalt 1344-ben, Vadstenában
megalapftotta a Brigitta-rende.t, és a kolostor a
reformációig a svédországi keresztény kultúra egyik
legfontosabb kŐ7pontja volt. 1349-ben Rómába
kőltözött, ahol a rend további terjeszkedésén
munkálkodott. 1372-73-ban A Szentföldön járt za~

rándokként. Szenvedélyes hangú. Politikai tartalmú írássai 1492-ben jelentek meg
latin fordításban Látomások címmel. 15 imáját Pázmá-nyi Péter (lásd III.19.j
fordította magyarra. A katolikus egyház 1391-ben szentté avatta. Ünnepe július 2w3
án van. (MNL.4k.63 o.)



MAGDALENA WIECEK *1924.JÚLIUS 23. - +2008.december 31.

Lengyel szobrásznő. A Sopot-i Állami képzőművészeti Főiskolán
festészetet, majd a Varsói Képzőművészeti Akadémián
szobrászatot tanult. 1952-ben szerzett diplomát. Az 1950-es
évek elején több díjnyertes nagy méretű "szocreál" szobrot
készített- Az 50-es évek második felében már elhagyva korábbi
stílusát a modern expresszív ábrázolás volt a jellemzője.

Nehezen alakult figuratív szobrászata, de az 1955-ben kiállított
munkája az Anya-szobra rendkívül kifejező erejű. 1960-as
egyéni kiállítása volt, 1965-ben és 1966-ban részt vett a
modern szobrászok Biennáléján. Kültéri szobrait fém vázzal,
betonnal kombinálva készítette. 1966-82-ig előbb a poznani,
majd a hágai Képzőművészeti Akadémián illetve Főiskolán taní

tott. Az 1970-es években készített kompozícióit szívesen látják lakótelepeken,
parkokban. Műveivel gyakran rendeztek kiállításokat külföldön is, így a világ számos
helyén megfordult. Az 1990-es évektől Németországban élt és dolgozott. Utolsó
kiállítása 2007-ben volt. (Internet:http://translate.
9009 leusercontent.comjtranslate_c?hl =hu@sl=pl&u= )



ID. ALEXANDRE DUMAS *1802.JÚLIUS 24. - +1870.DECEMBER S.

Francia író. Eredeti neve Alexandre
Davy de La Pailleterie. Apja, -
Thomas Alexandre Dumas
Napoleon kegyvesztett tábornoka
volt, fia ifj. Alexandre Dumas. Ő
maga közjegyzői irnok volt,
iratmásoló, az orleans-i herceg
titkárságán. Republikánus érzel

mű, aki az 1848-as forradalmat örömmel üdvözölte, ezért 1851-ben emigrálni
kényszerült és Belgiumban élt. 1860-ban Garibaldihoz (lásd VI.2.) csatlakozott és
részt vett az olasz függetlenségi mozgalomban. Később újságszerkesztő, mindíg
csődbe jutó költekező és páratlan energiájú alkotó. Az Úti benyomások című munkája
a romantikus szélsőségek egyik legjellemzőbb példája. Drámaíróként jól ismerte a
színapadi hatáskeltő fogásokat és kitűnő előadók segítették.A sikert III.Henrik és
udvara című drámája hozta meg. Történelmi regényei, melyeket számos
közreműködővel szerkesztett, kora egyik legsikeresebb írójává tették. Fő segítője

Auguste Maquet volt. A 103 kötetnyi, 300 művéből sikerben, színvonalban
kiemelkednek: A három testőr, Húsz év múlva, Bragelonne vicomte, Monte-Cristo
grófja, A királyné lovagja, A fekete tulipán stb. Sikerének titka, hogy nem riad vissza a
romantika legszélsőségesebb túlzásaitól sem, előadásmódja, meseszövése lebilincselő.

(Világir.KisencikI.1976.1k.298 o., Larousse 1991.1k.634 o., MNL.6k.830 o.)

HENRIK PONTOPPIDAN *1857.JÚLIUS 24. - +1943.AUGUSZTUS
21.

Dán regényíró. Régi papi családból származott, vallásos
nevelésben részesült. A család vallásosságával fiatalon
összeütközésbe került. Mérnöknek készült, a koppenhágai
Politechnikai Főiskolán tanult 1874-79 között, de diplomát nem
szerzett. Ujságíróként dolgozott Rusticus vagy Urbanus
álneveket használt. 1880-as évbektől vett részt a dán irodalmi
életében. Első könyvei a paraszti életet középpontba állító elbe
széléskötetek. A legelső elbeszéléskötete 1881-ben jelent meg Metszett szárnyak
címmel. Első nagyszabású háromkötetes regénye Az igéret főldje című műve, a
második és egyben fő műve a nyolckötetes önéletrajzi jellegű írása a Szerencsés
Péter. A dán társadalom bírálata A halottak országa című regénye. Pontoppidan a
skandináv irodalom egyik legkiválóbb regényírója, a naturalizmus és a realizmus
határmesgyéjén. Az irodalmi Nobel-djat 1917-ben kapta, megosztva K.Gjellerup-pal,
"Dánia életének eleven ábrázolásáért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.604 o., MNL.15k.6 o.)



ALFONS MUCHA *1860.JÚLIUS 24. - +1939.JÚUUS 14.

Cseh festő, grafikus és iparművész. 1877-től Bécsben élt és
színpadi díszleteket készített. 1882-84-ben Khuen-Belassi gróf
otthonát deíszítette falfestményekkel. 1885-87-ben a müncheni,
1888-tól a párizsi Akadémiákon tanult. Közben folyóiratokat
illusztrált. 1894-ben díjat nyert a párizsi Szalon kiállításán, és
elkészítette V.5ardou Gismonda című művének plakátját a párizsi
Theatre Renaissance számára, melynek sikere megalapozta
hírnevét. Stílusát buja vonalvezetés, gazdag növényi motívumok
jellemzik, alakjainak teátrális póza a szecesszió miszticizmusát
kölcsönzi műveinek. Számos könyvet illusztrált, tervezett bélyeget,
naptárt, bútort, szőnyeget és üvegablakot valamint ékszereket és
ékszerüztletet. 1910-ben tért vissza hazájába. A legjelentősebb

hazájában készült munkája a 20 festménybőt álló Szláv eposz című

sorozata.(Műv.L.1967.3k.395 o., MNL.13k.347 o.)
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HANS ALBERS *1892.SZEPTEMBER 22. - +1960.JÚLIUS 24.

Német színész, filmszínész. Eredeti neve Hans Philip August
Albers volt. Szülei tudta nélkül kezdte tanulni szülővárosában 
Hamburgban - a színjátszást, de 1915-ben - az L világháború
idején - katonai szolgálatot kellett teljesítenie, és hamarosan
megsebesült. A háború után Berlinbe utazott, ahol különböző

színházakban lépett fel. Első sikere A tettes című krimiben
nyújtott pincér-alakításához kötődik. Filmszínészként több mint
száz némafilmben játszott, és fellépett a legelső német hangos

filmben is. Világhírét a hangosfilmek teremtették meg. Az 1930-as években készült az
egyik leghíresebb filmje a Budapesten is bemutatott Münchhausen Partnerei világhírű

német sztárok voltak, többek között Mariene Dietrich (lásd XII.26.), Heinz Rűhmann,

(*1902-+1994), Ilse Werner stb. Filmjeinek rendezői között emlíltendők: Alexander
Korda (*1893-+1956), Josef von Sternberg (*1894-+1969), Gottfried Reinhardt. A II.
világháború után is elismert színész volt, de népszerűsége már nem érte el az 1930-as
-194Q-es évekbeli óriási magaslatokat. Ebben talán részevolt az 195Q-es évektől

fetlépő alkoholizmusa is. Filmszerepein kívül a későbbiekben mint előadóművész és
sanzonénekes is sikeres volt. legismertebb filmjei: A kék angyal és a Naplemente
előtt. (Új Magy.l.1959.1k.61 o. Internet:http://en.wikipedia.org/wiki/Hans Albers»



AMELIA MARY EARHART *1897.JÚLIUS 24. - +1939,JANUÁR 5. CA
HOLTTÁ NYILVÁNÍTÁS NAPJA)

Amerikai pilótanő. 1916-ban fejezte be középiskolai tanulmányait
I Chicagoban, majd a Columbia Egyetemen orvosi tanulmányokba

kezdett, de azt többször megszakította, mert a repülés kötötte le
érdeklődését. 1922.októberében női világrekordként már 14.000 láb
magasra tudott repülni. Tagja lett a Amerikai Repülő Sövetségnek,
amelynek helyettes elnökéül is megválasztották. Amikor 1927-ben
Lindbergh (lásd VIII.26.) átrepülte az Óceánt, elhatározta, hogy ő
lesz az első nő, aki ezt végrehajtja. Elhatározását 1928. június 17.
én siker koronázta. Az első New York - Washington közötti
ingajáratot pénzügyileg is támogatta. Helyettes elnöke lett a
Nemzeti Légitársaságnak (National Airways), amely irányította a

Boston - Maine Arways és más légitársaságok repüléseit. Aktív támogatója és
szervezője volt több repülési szervezetnek is. Így 1931-ben támogatója volt a Nemzeti
Repülő Szövetségnek, és részt vett a Nemzetközi Repülő Szövetség megalapításában.
1930-1935. között hét női sebességi és távolsági rekordot állított fel. Például 1932
ben - első nőként - 14 óra és 56 perces repülés után, non-stop szóló utat tett meg
Amerikából Írországba. Újabb sikeres szólórepülése - sokak sikertelen kísérlete után 
1935-ben Hawai-California útvonalon valósult meg. Ezt követte a Mexico City - New
York sikeres útvonala. 1937. márciusában és júniusában sikertelen kísérletet tett a
Californiai Oakland - Hawai - Honolulu útvonal átrepülésére. Az utolsó kísérletre 1937
július 2-án került sor Frederick S.Noonan másodpilótával, amikor az Egyenlítőn

akarták körülrepülni a földet. Ekkor gépük misztikus módon eltűnt és július 19.-ikéig
hiába keresték. 1939. január 5-én nyilvánították őket halottnak.
(Internet:http://www.encyclopedia.com/docjB1- , britannica.com/eb/article ,
Library.csi.cuny.edu/deot/ , en.wikipwdia.rog/wikijAmelia )

VÁGI ISTVÁN *1883.JÚLIUS 24. - +1938.AUGUSZTUS 13..

Magyar munkásmozgalmi aktívista. Eredeti foglalkozása ács
volt. 1902-től és építőmunkások szakszervezete és az MSZDP
tagja volt. 1914-ben az Lvilágháborúba behívták katonának,
ahonnan 1918-ban szerelt le. A Tanácsköztársaság idején a
Vörös Hadseregben egy zászlóalj poltikai biztosa volt. A
proletár diktatúra bukása után letartóztatták 1920.
márciusában. Bizonyíték hiányában szabadlábra került és a
Szociáldemokrata Pártban tevékenykedett. 1925-ben a mega

lakult Magyarországi Szocialista Munkáspárt ügyvezető elnöke, mad titkára lett.
1926.augusztusban letartóztatták, egy év börtönre ítélték. 1927.novemberében négy
és fél év fegyházbüntetésre ítélték. 1932-ben szabadult. Ekkor emigrált a
Szovjetunióba, ahol Sztepan francevics Vági néven élt és dolgozott a nemzetközi
szakszervezeti mozgalomban. 1938-ben koholt vádak alapján letartóztatták és
kivégezték. (Évfordulók 73.160 o., MNL,18k.112 o.)



RAIMONDO DE MADRAZO *1841.JÚLIUS 24. - +1920.5ZEPTEMBER
15.

Spanyol festő. Atyja - Federico de Madrazo (*1815-+ 1894) 
tanítványa volt Madridban. 1860 után Párizsban Léon Cogniet
(*1794-+ 1880) irányításával tanult. Hazájától távol, - Párizsban
és New Yorkban - élt és dolgozott. Történelmi tárgyú képek után
áttért a kisebb zsánerképek alkotására. 1882-ben többekkel
megalapította a Nemzetközi Fesztészeti Kiállítást, - Exposítíon
Intematíonale de Peínture - amely lehetőséget adott a Párisban
élő külföldi művészek bemutatóira. Legjellegzetesebb alkotásai a
női portrék és az elegáns zsánerképek. Ezeken a rokokó és a
japán művészet erős hatása érződik. Képei az arisztokratikus és
burzsoá ideált fejezik ki. Elegáns képmásaival nagy sikereket
aratott a francia, spanyol és amerikai előkelő társaságok
körében. (Révai NI.13 k.l05 o., Internet:http://en.wikipedia.

org.wiki/Raimundo , www.1911encyklopedia.orgjDon Federico ,
allartclassic.com=author )

BAY ZOLTÁN LAJOS*1900.JÚLIUS 24. - +1992.0KTÓBER 4.

Magyar fizikus. A debreceni Református Kollégiumban
tanult, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen
doktorált 1926-ban. Négyéves berlini tanulmányút után a
szegedi egyetem elméleti fizika professzora lett 1930-ban,
ahol Szent-Györgyi Alberttel (lásd IX.16.) került kutatási
kapcsolatba. 1936-ban az Egyesült Izzó Tungsram
Kutatólaboratóriumának igazgatója lett. Itt dolgozta ki a
magyar rádiólokátort. 1938-48 között a Műegyetemen

létrehozott atomfizika tanszék tanára volt. Ebből az időből

valók az elektrogardiográf és a színét változtató neonreklámcső találmányai. A
II.világháború után az Egyesült Izzó egyik vezetőjeként radarral végzett Hold
visszhang kísérletet, amely 1946.február 7-én hozott eredményt. A személyét is érintő

fenyegetések előt az USA-ba emigrált, ahol 1948-1955 között a Washington Egyetem
kutató-professzora, 1955-72 között a National Bureau of Standars osztályvezetője lett.
1972-től - nyugdíjasként - volt az American University professzora. Kutatásainak főbb

eredményei még: az elektronsokszorosító tökéletesítése, a méterdefiníció reformja a
nagy pontossággal meghatározott fénysebesség alapján. 1990-ben jelent meg
dokumentumkötete Az élet erősebb címmel. (Larousse 1991.1k.261 o., A XX.század
Kr.1994., MNL.3k.396 o.)



GUSTAF JOHANSSON *1844.JANUÁR 10. - +1930.JÚLIUS 24.

Finn evangélikus érsek. Turku város evangélikus templomának
érseke volt 1899-től haláláig.
(Internet: http://www.experiencefestival.com/as/Archbishop ,
www.bautz.dejneuerscheinungenjinh )

DAN GEORGE *1899.JÚLIUS 24. - +1981.SZEPTEMBER 23.

Kanadai karakter-színész. Eredeti
indián neve Gesvanouth Slahoot,
angol neve Dan Slaholt volt.
Nevét akkor cserélték George-ra,
amikor 5 éves korában
bentlakásos iskolába került, ahol
tilos volt a törzsi nyelvet
használni. 1951-1963-ig a Tsleil
Waututh Nemzet törzsfőnöke

volt. Első színészi szerepét
csaknem 60 éves korában kapta
1960-ban, mellyel komoly sikert
aratott. Attól kezdve
rendszeresen kapott film- és
színháZi szerepeket. Sikereit
bizonyítja, hogy Oscar-díjra is
jelölték, mint a legjobb karakter
színészt. 1971-ben a Kanada
Rend kitüntetést kapta. (Kanadai
Lexikon)

NORMA SHEARER
*1902.AUGUSZTUS 10. 
+1983.JÚNIUS 12

Kanadai színésznő. Már az 1920
as évektől rendkívül népszerű

színésznő volt. Szerepeiben
őszintén ábrázolta a szerelmet és
sexet. Leghíresebb filmfőszerepe

Az elvált nő című filmben volt.
Színpadi szerepeiben is nagy
közönségsikert aratott. Életéről
1990-ben két életrajz is
megjelent. (Kanadai Lexikon)



RAYMOND WILLIAM STACEY BURR *1917.MÁJUS 21. 
+1993.5ZEPTEMBER 12.

Amerikaii színész. Ír származású vaskereskedő és koncert muzsikus szülők gyermeke,
akik Chicagóból vándoroltak be Kanadába 1914-ben. Burr apjával néhány évet
Kínában töltött, majd a szülök válása után Kaliforniában telepedett le.. Kereskedelmi
utazóként dolgozott és támogatta az édesanyját és két testvérét. 1937-ben kezdte
művészi pályafutását a Pasadena-i színházban kezdte, majd 1941-töl már a Brodway
n lépett fel. A II. világháborúban a haditengerészetnél szolgált és Okinawanál
megsebesült. Visszatért Amerikába, és felgyógyulása után folytatta színészi pályáját.
1946-57 között 60 filmszerepét vették fel az RKO Hollywood-i stúdiójában. Együtt
filmezett többek között Elisabeth Taylorral (*1932), James Stuarttal, Grace Kellyvel
(lásd IX.14.). Filmszerepei mellett több szerepe volt televíziós drámákban is. (Kanadai
Lexikon)

MARIE DRESSLER LÁSD VII.28.



KEMPIS TAMÁS *1380 KÖRÜL - +1471.JÚLIUS 25.

Németalföldi szerzetes, misztikus író. Eredeti neve Thomas a
Kempis, avagy Thomas Hamerken. Az ágostoni kanonokrend
tagja. 1400-ban tagja lett a windesheimi kongregációnak, ahol
1411-ben pappá szentelték. A reformáció előkészítőjének

tekinthető lelkiségű irányzat, az úgynevezett devotio moderna
egyik meghatározó alakja. 1429-ben a zárda másodfőnöke lett.
Mélyen vallásos, nagy ember- és önismerettel, valamint

c gyakorlati bölcsességgel megáldott ember volt. Mint
. szerzetestársai, ő is szabadidejét könyvek írására és másolására

szentelte. Műveit szerzetestársai számára írta. A könyvnyomtatás
feltalálása után, művei rögtön nyomtatásban is megjelentek. Legszebb és legkitűnőbb

az 1624-ben írt Krisztus követése című munkája, mely a Szentírás után a legtöbbet
kiadott mű lett. Nagyon sok nyelvre lefordították, így magyarra is, melyet Pázmány
Péter (lásd Ill.lg.) 1604-ben készült fordításában adták ki. Közel 70 kiadást ért meg 
Toldy Ferenc irodalomtörténész (*1805-+1875) szerint - . Ezen kívül még mintegy 40
spirituális írás szerzője. 1901.június 8-án emlékére Kempben szobrot emeltek. (Révai
NI. llk.453 o., Larousse 1992.2k.387 o., MNL.l0k.755 o.)

EDWARD ANSEELE *1856.JÚLIUS 25. - +1938.FEBRUÁR 8.

Belga politikus, munkásvezér. A genti Royal Athenaeumban tanult
17 éves koráig. 1877-ben kezdte meg munkáját a szocialista
mozgalomban. Megalapította a Volkswill, a később a Vooruit vagy
Előre nevű szociáldemokrata lapot, melynek ujságírója is volt. Ez
kezdete volt egy késsőbb kiterjedt vállalkozásnak, amelynek útján a
munkások olcsóbban szerezhették be mindennapi szükségleteiket.
Ez a vállalkozás a gazdasági válság idején azonban nagyrészt
tönkrement. 1886-tól a brüsszeli munkáskongresszus elnöke volt.
Hosszú ideig törvényhatósági tag és városatya is volt, majd
Gentben, ideiglenes polgármester és parlamenti tag. Egyik alapítója
volt a belgiumi munkáspártnak. Az I.világháború során a németek

felkínálták számára az államelnöki posztot, amit visszautasított. A háború után ezt a
magatartását különböző miniszteriális pozíciókkal jutalmazták. 1918-tól 1921-ig a
közmunkaügyi tárcát, 1925-1927 között a vasúti- és hírközlési tárcát irányította,
1830-ban államminiszteri címet kapott. (Révai Nl.1k.674 o., Internet:
http://en.wikipedia.org/wikijEdward_Anseele: Edward Anseele)

JACOB VAN ARTEVELDE *1290 KÖRÜL - +1345.JÚLIUS 25.

Flamand államférfi. Gazdag posztókereskedő család tagja, jó
képességű népszónok és a polgárság vezére volt. Vezető szerepet
játszott az 1337-1453 közötti úgynevezett százéves háború bevezető

szakaszában. A flandriai néppárt élére állva az angol gyapjúimport
érdekében, 1338-ban kezdeményezője lett a flamand városok
felkelésének Louis de Nevers - II.Lajos - Flandria grófja (*1330
+1384) ellen. aki Gent elnyomására törekedett. Amikor az elűzött

II.Lajos gróf helyett III.Edward fiát akarta elismertetni Flandria
grófjának, ellenfelei agyonlőtték. (Révai NI.2k127 o., Larousse
1991.1k.164 o. Internet:http://www.britannica.com/eb/article.......•
encyclopedia. farlex.comjArtevelde ,)



NICOLAUS RIGGENBACH *1817. - +1899.JÚLIUS 25.

Német mérnök. 1840-ben a karlsruhe-j gépgyárban az első német
lokomotívelőállításánál segédkezett. 1853-ban a svájci központi
vasutak műhelyeinek és a hídépítkezéseknek volt a vezetője. 1863
70 között építette meg Európában az első fogaskerekű vasútat
Vitznauból a Rigire, mely mintaképe lett a későbbi hegyi fogaskerekű
vasutaknak. (Révai N1.16k.269 o.)

\ .: l

ATTILIO BANDIERA *1817. - +1844.JÚLIUS 25.
EMILIO BANDIERA *1819. - +1844.JÚLIUS 25.

Osztrák tengerésztiszt testvérpár. Előkelő velecei családból
származnak, atyjuk osztrák ellentengernagy volt. Politikai elveik a
szabad és egységes olasz köztársaság megteremtésére sarkaIIta őket.

Tagjai voltak az Ifjú Itália nevű titkos társaságnak, melynek Giuseppe
Mazzini (lásd VI,22.) volt az alapítója. 1842-ben felvették írásos
kapcsolatukat Mazzinivel. 1844-ben Calabriában a Nápolyi Királyság
elleni felkelést és köztársaság megalakítását tervezték.
1844.júniusában néhány harcostárs kíséretében Korfuból indultak
Kalábriába, abban a reményben, hogy ott a nép várja őket és fegyvert
ragadva végrehajthatják tervüket. Amikor kikötöttek Kalábriában a
nápolyi kormány emberei várták őket - Boccheciampe árulása miatt 

és hét társukkal együtt elfogták és Cosenzában valamennyiüket kivégezték. (Révai
N1.2k.537 o.)

SCHŐNHERZ ZOLTÁN *1905.JÚLIUS 25. - +1942.0KTÓBER 9.

Magyar elektromérnök. A két világháború között Csehszlovákia
Kommunista Pártjának tagja, hivatásos pártmunkás volt. Az első

bécsi döntés után, 1938-ban a Magyarországhoz került
területeken az antifasiszta ellenállási mozgalom egyik
szervezőjeként dolgozott. 1939 végétől több alkalommal járt
Moszkvában. 1940.decembertől itthon tartózkodott, és 1941-től a
Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizottságának lett a
tagja. 1942.július 6-án letartóztatták és 13 társával együtt az
illegalitásban működő Magyar Kommunista Párt tagjai ellen a
vezérkari főnökség külön bírósága tartott tárgyalást
1942.szeptember 30-án a Margit kőrúti katonai börtön előtt lévő

irodaépület tárgyalótermében. A vád szerint antifasiszta hangu
latkeltésre szervezkedtek. Ő volt a tárgyalás elsőrendű vádlottja. Babos József
hadbíróezredes előtt állt még Tóth Mihály villamosellenőr, Erdős László nyomdász,
Goldmann György szobrász (*1904-+1945), dr.Vida Ferenc jogász, Máté György
tisztviselő, Orosz Dezső tisztviselő, Kasztel András újságíró, dr.Rosta Endre tisztviselő,

Rendek András segédmunkás, Magyar Imre péksegéd, Győrki János szabósegéd, Virág
István és Rotter Sándor péksegédek. Schőnherz Zoltánt halálra itélték, négyen
életfogytiglani fegyházbüntetést kaptak, a többieket 10-15 évi fegyházbüntetéssel
sujtották. A halálos ítéletet a Margit kőrúti fegyház udvarán hajtották végre
1942.október 9-én. (Évfordulók '80.161 o., MNL.15k.883 o.)



ENGELBERT DOLLFUSS *1892.0KTÓBER 4. - +1934.JÚLIUS 25.

Osztrákpolitikus. Rövid ideig papi szemináriumban tanult, majd jogot végzett. Az
1920-as években az alsó-ausztriai parasztszövetség titkára, majd a tartományi
mezőgazdasági kamara hivatali igazgatója, a Keresztényszocialista Párt tagja, később

vezetője, 1931-32-ben erdőgazdasági miniszter, 1932.májustól az Osztrák
Köztársaság új szövetségi kancellárja és külügyminiszter volt. 1933-tól, aparlamentet
lényegében kiiktatva, rendeletekkel kormányozott. A belpolitikai helyzet feszült volt,
megerősödtek a szélsőjobboldali pártok. Dollfuss Anschluss-ellenes irányvonalat
követett. Az ausztriai gazdasági helyzet évek óta problémás volt, a munkanélküliek

nagy száma, a munkásmozgalom aktivitása és a jobboldali
katonatisztek által vezetett fegyveres szervezet, a Heimwehr és a
nemzetiszocialisták terrorakciói miatt. Dollfuss 1933.május 7-én
mind a nemzetiszocialista mind a kommunista pártot betiltotta, és
létrehozta különböző keresztény csoportok és nemzeti érzelmű

egyesületek tömörítésével a Hazafias Frontot. Erre 1934.február 12-
1'. én munkás felkelés tört ki Bécsben, mely átterjedt Ausztria más

területeire is. Betiltották az Ausztriai Szociáldemokrata Pártot,
feloszlatták a szabad szakszervezeteket és a kormány az érintett
szövetségi tartományokban statáriumot rendelt el, Bécsben pedig

tűzérséget vetettek be a felkelőkkel szemben, lényegében a felkelést leverték.
1934.május l-jével bevezetett új alkotmány Dollfuss tekintélyuralmi törekvéseit
szolgálta. Egy Németországtól független, erős Ausztria megteremtése érdekében az
osztrák-olasz-magysar együttműködés híve volt. 1934.július 25-én a
nemzetiszocialisták benyomultak a kancellári hivatalba és az osztrák rádió-stúdióba,
majd hírül adták Dollfuss - meg nem történt - lemondását. Dolfuss menekülni
kényszerült, de menekülése közben meggyilkolták. A rendőrség később legyűrte a
puccsistákat és felszámolta a felkelést. (Az emberiség Kr. 1991., A XX. század Kr.1994,
MNL.6k.707 o.. )

I.HÓDÍTÓ ALFONZ *1110.sZEPTEMBER - +1185.NOVEMBER 7.6.7

Portugália első királya 1139-től 1185-ig. Apja Hódító Henrik,
burgundi herceg (*?-+ 1112), anyja VI.Alfonz kasztiliai király
(ur.1065-1109) Teréz nevű leánya. Anyja hozománya
voltPortugália, aminek Alfonz, apja halála után lett a grfófja. A
kiskorú fia helyett anyja, kasztíliai Teréz uralkodott és irányított
1112-től 1128-ig. A mórok felett Ourique mellett kivívott fényes
győzelem után 1139.július 25-én a csatatéren kiáltották ki
Portugália királyának. A pápa 1142-ben ismerte el. Később a német
keresztesek segítségével visszafoglalta az araboktól Lissabont
1147.október 25-én, és fővárossá tette. Később Estremadura és

Elvas is hatalmába került, de veje Ferdinánd, Leon királya (ur.1157-1188), írígy
szemmel nézte Portugália emelkedését, háborút indított Alfonz ellen, 1168-ban elfogta
s csak nagy terület átengedése mellett bocsátotta szabadon. (Révai Nl.lk.339 o.,
7k.408 o., MNL.1k.476 o., )



I. HABSBURG FERDINÁND *1503.MÁRCIUS 10. - +1564.JÚLIUS
25.

Német-római császár 1556-1564, Magyar- és Csehország királya
1526-1564 között. Atyja 1.Szép Fülöp kasztília királya (ur.1506)
burgundi herceg. Anyja Őrült Johanna, Kasztília és Aragónia örököse
(*1479-+1555). V.Károly (lásd 11.24.) öccse. 1518-ig
Spanyolországban élt. 1521-től Ausztria főhercege, Felesége 1521-től

ILUlászló magyar király (ur.1490-1516) leánya Jagelló Anna volt,
akitől 15 gyermeke született. A Habsburg-Jagelló családi szerződés

alapján a magyar főurak egy része 1526-ban, Szapolyai János
magyar királlyal (ur.1526-1540) szemben magyar királlyá

~Kts választották. Ettől kezdve folyamatos harcot vívott az egy hónappal
l ESKOSLOV€NSKOJ korábban megválasztott és királlyá koronázott I.Szaspolyai János,

valamint az örökös tartományok határait fenyegető Oszmán Biroda
lom ellen. A Szapolyaival folytatott hosszú küzdelmet lezáró 1538-as váradi béke
rendelkezéseinek végrehajtását a törökök megakadályozták, így Magyarország
középső részét kénytelen volt Budával együtt a törököknek átengedni 1547-ben, és
megkezdte a magyarországi végvári rendszer kiépítését. Többközpontú kormányzati
szervet állított fel, újjászervezte a magyar közigazgatást, birodalmában a központi
hatalom megerősítésére törekedett. Közvetítő szerepet vállalt a passau és az
augsburgi vallásbéke létrejöttében .. (Larousse 1991.1k.846 o., Révai N1.7k.404 o.,
MNL. 7k.875 o.)

ARTHUR JAMES BALFOUR *1848.JÚLIUS 25. - +1930.MÁRCIUS 19.

Angol politikus. Konzervatív párti képviselő volt az alsóházban
1874-1922 között. 1887-91-ig nagybátyja, Marquess of
Salisbury (*1830-+1903) kormányában a skót illetve az ír
ügyek minisztere, 1891-92-ben a kincstár első lordja, volt.
1892-94-ben az ellenzék vezéreként átvette a párt irányítását
is. 1902.július 12-én foglalta el Nagy-Britannia miniszterelnöki
székét 1905-ig. Az 1902.évi iskolatörvénnyel új alapokra
helyezte az angol és a walesi iskolarendszert. Kormányzása

alatt jelentősen módosult az ország külpolitikája. 1916-19 között külügyminiszterként
nevéhez fűződik a Balfour-deklarádó, mely Lord Rotschild bankárhoz írt levele,
melyben Nagy-Britannia támogatja a palesztínai zsidó állam létrehozását, mely nem
veszélyeztetheti az ott élő többi népcsoport vallási és polgári jogait. A levelet 
deklarációt - 1917.november 2-án hozták nyilvánosságra. Az Lvilágháború alatt a
békekonferenciák második embere volt. 1922-től volt a felsőház tagja, 1919-22-ben
és 1925-29-ben a titkos tanács elnökeként nagy része volt a Brit Nemzetközösség
létrehozásában. Politikai tevékenysége mellett filozófiai kérdésekkel is foglalkmozott.
(Larousse 1991.1k.231 o., Brockhaus NI.CD.MNL.3k.l07 o.)



SZENT JAKAB * ? - +Kr.u 42/44..

A tizenkét apostol egyike, az idősebb. Zebedeus és Salome fia,
János evangélista bátyja. Jézus első tanítványainak egyike, aki
halász volt. Jézus kitüntetett környezetéhez tartozott. Öccsével
és Szent Péterrel (lásd VI.29.) Jézus legkedveltebb és

legbizalmasabb tanítványai közé tartozott.
Heródes Agrippa idején a 12 tanítvány közül
elsőként szenvedett vértanúhalált, 44-ben
húsvét táján elfogatta és lefejeztette. A spanyol
hagyomány szerint holttestét Santiago de
Compostelába szállították. Menedékházak,
kórházak, árva gyermekek, zarándokok,
bucsújárók, Spanyolország és Portugália
patrónusa, az iszlám elleni harc védőszentje.

Ünnepe jÚlius 25-én van. (MNLlDk.l44 o., Révai M1.1Dk.745 o.)

FESZL FRIGYES *1821.FEBRUÁR 20. - +1884.JÚLIUS 25.

Magyar építész. A hazai romantikus építészet legeredetibb egyénisége. Három eVI
céhes képzés után legényként Hild Józsefnél (*1789-+ 1867) dolgozott, majd 1839
ben vándorútra ke~t. 1841-ig a müncheni Művészeti Akadémián tanult, utána a német
fejedelemségekben, Észak-Itáliában és Franciaországban dolgozott. 1844-ben tért
haza Pestre. Kezdetben Kauser LipóttaI (*1818-+1877) és Gerster Károllyal (*1819
+ 1867) társulva dolgozott. Az Országház tervezésére kiírt pályázaton első díjat nyert s

ekkor fordult a figyelem feléje. Az
elnyomatás éveiben számos tervet
készített, amíg a Vigadó tervezési
munkáit meg nem kapta. 1858-tól
foglalkozott a Vigadóval, mely élete fő

műve volt. Sajátos stílusa, a keleties
bizánci-iszlám-mór formaelemeket
gótizáló formákkal és magyaros
motívumokkal egyesító romantika az

185D-es évek végén teljesedett ki, és valósult meg a Vigadó épületénél. 1859-től

1864-ig készült el az épület, 1865.januárjában avatták fel. Függöny-könnyedségű

homlokzatát erőteljes saroklezárások közé helyezte, gazdag és mozgalmas díszítés az
egész kompozíciót eredetivé, újszerűvá tette. A hatásos belső lépcsőház és a
nagyszabású termek igen jelentős építész tevékenységét, művészi képességeit
hirdetik. Számos egyéb nagyszabású terv és középület emlékezteti az utókort Feszl
Frigyes munkásságára. (Műv.L. 1966.2k.58 o., MNL. 7k.921 o.)



orro GUSTAF CARLSUND *1897.DECEMBER ll. - +1948.JÚLIUS
25.

Svéd festő és kritikus. 1922-23-ban az osloi Művészeti Akadémián
tanult. Fejlődésére nagy hatást gyakorolt Gösta Adrian-Nilsson
svéd festő, író (*1884-+1965), különös tekintettel az úgynevezett
"zenei festményekre", amelyeken a látható képi elemek útján
kiséreit meg hallási hatásokat is elérni. Ebben főként Johann
Sebastian Bach (lásd III.21.) művei inspirálták. 1924-30 között
Párizsban élt és főként a kubizmus foglalkoztatta. Ebben az időben

- 1926-ban - készült A szék című képe. 1930-ban Stockholmban
rendezett kiállítását meglehetősen sok .kritika érte, mert
modernista alkotásait nehezen érthetőnek minősítették. 1932-től a
festészet helyett írással foglalkozott, beleértve a műkritikát is.
Irásait, kritikáit - mint képeit - szintén a radikalizmusa jellemezte.

Gondolatai, elvei sokszor ellenkezésre találtak 1941-45 között saját magazint adott ki
Konsverlden címmel. (Internet: http://www2.artnet com ... )

MAUREEN fORRESTER *1930.JÚLIUS 25.

Kanadai énekesnő. Eredeti - leánykori - neve Kathleen Stewart. Nagyon nehéz
körülmények között élő szülők 4 gyerekének egyike. Montreálban nőtt fel és jó hallása
lévén, édesanyja biztatására kezdett el zeneelméletet és zongorázást tanulni. Iskolás
gyerekként tagja volt a templomi énakkarnak. 13 évesen abbahagyta a középiskolát,
mert a család mindennapos megélhetéséhez az ő keresetére is szükség volt. Zenei,
majd ének tanulmányait nem hagyta abba, azt keresetéből biztosította. A Bell Telefon
Társaságnál titkárnői munkakörben dolgozott. 16 évesen kezdte énekóráit Sally
Martin, majd Frank Rowe és az oktatást Bernard Diamant oktatása koronázta meg.
Énekesnőként 1953-ban debütált Montreálban, a Montreáli Szimfonikus Zenekar Otto

Klemperer (lásd V.14.) vezényletével Ludwig van
Beethoven (lásd III.26.) IX.szimfoniájának betét
dalával. A zongorán John Newmark játszott, aki ettől a
fellépéstől kezdve, egy életen át kísérte őt szóló
hangversenyein. Amerikai debütáslása 1956-ban volt a
New York-i Town Hallban. Hírnevét öregbítette Bruno
Walter német karnagy (*1876 -+1962) meghívása
Gustav Mahler (lásd V.18.) általa vezényelt Feltámadás;
Szimfóniájának kontraalt szerepére az akkori és az azt

követő hangversenyekre. Bruno Walternek 1957-ben volt a búcsúhangversenye New
Yorkban, melyen Forrester is fellépett szóló énekével. Kivételesen ritka kapcsolat
alakult ki kettőjük között csaknem szavak nélkü\. Walter rendkívüli dologként élte meg
Forrester felbukkanását, mint hiteles Mahler-interpretáló, akinek technikai
erőfeszítése, csalhatatlan drámai érzéke nagy élményeket adó nagyszerű előadások

során nyilvánult meg. Az éneklés óriási állóképességet, következetességet igényel
ahhoz, hogy az évi 120 előadás sikeres legyen, miközben fel kell nevelnie 5 gyereket 
mondta Bruno Walter. Forrester mindíg igyekezett a kanadai zeneszerzők műveinek

előadását előmozdítani. 1983-88 között a Kanadai Kulturális Tanács elnöke volt.
Különböző egyetemek részéről 30 tiszteletbeli doktorátussal rendelkezik (Internet:
http://.www.bach-cantatas.comjBiojFoirrester-Maureen.htm)



xxv. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1992.JÚLIUS 25. - AUGUSZTUS
9. BARCELONA, SPANYOLORSZÁG

János Károly spanyol király nyitotta meg a XXV. nyári olimpiai játékokat. Az olimpiai
láng a görögországi Olümpiából a játékok színhelyéig 5.940 km-t tett meg 9.661 futó
közremúködésével. A megnyitó ünnepség a média látványosságává vált.
Felvonultatták a spanyol és katalán folklórt. A flamenco királynője Christina Hoyos
lóháton ügetett be az arénába. José Carreras, Placido Domingo, Teresa Berganza és
Katalónia egyes számú primadonnája, Monserrat Caballé, opera -jeleneteket adtak
elő.

A versenyekre 172 ország több mint 10.000 versenyzőjét nevezte be. A magyar
csapat 235 főből állt, és megismételve a szöuli aranytermést, ismét 11 aranyéremmel
tértek haza. Magyarország az éremtáblázat nyolcadik helyén végzett.
Aranyérmes lett: kötöttfogású bírkózás könnyűsúlyban Repka Attila, középsúlyban
Farkas Péter, férfi cselgáncs 95 kg-ig Kovács Antal, férfi kard egyéni versenyben
Szabó Bence, női kajak négyes csapat 500 m-en, férfi 200 és 400 m-es vegyes
úszásban Darnyi Tamás, női 100 és 200 m-es hátúszásban, valamint a 400 m-es

. vegyes úszásban Egerszegi Krisztina, és a női torna ugrás számban Ónodi Henrietta.
Ezüsérmesek: férfi cselgáncs 65-ig Csák József, 71 kg-ig Hajtós Bertalan, a férfi kard
és párbajtőr-csapat, férfi kaja-kenu egyesben 500 m-en Gyulai Zsolt, a férfi kajak
négyes csapat 1.000 m-en, női kajak egyesben 500 mes versenyben Kőbán Rita,
öttusa egyéni versenyben Mizsér Attila, 100 és 200 m-es férfi mellúszásban Rózsa
Norbert, női 100 m-es hátúszásban Szabó Tünde, és női torna talajgyakorlatban Ónodi
Henrietta. Bronzérmesek: ökölvívás légsúlyban Kovács István, nagyváltósúlyban
Mizsei György, 'félnehézsúlyban Béres Zoltán, férfi cselgáncs 95 kg felett Csősz Imre,
férfi kenu egyes 1.000 m-es versenyben Zala György, női kajak kettes 500 m-es a
páros, és 200 m-es férfi vegyes úszásban Czene Attila.
A doppingkérdés Barcelonában ismét aktuálissá vált. Öt sportoló esetében
megállapították, hogy teljesítményüket gyógyszerekkel fokozták. Ezen túlmenően is
megfigyelhető volt a sportolók egymás közötti bizalmatlansága is.
Az olimpiai játékok további elüzletiesedésének volt betudható, hogya szokástól
teljesen eltérően a NOB elnöke Juan Antonio Samaranch búcsúbeszédében köszönetet
mondott a szponzoroknak a pénzügyi támogatásért.
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ANTONIO MACHADO y RUIZ *1875.JÚLIUS 26. - +1939.FEBRUÁR
22.

Spanyol költő. Középiskolai tanulmányai után Párizsban
filozófiát hallgatott és fordításokkal foglalkozott. 1907-től

középiskolai tanár volt. Andalúzia és Kasztília dalnoka. A
dekadens témák, a népköltészet hagyományainak követése,
a realista látásmód jellemzi verseit. Költészetének
legmélyebb ihletője a három évi házasság után meghalt
feleségének, Leonornak az emléke. Az 1920-as évek
második felében írt legszebb költeményeit a kései szerelmét

megéneklő Guiomar-ciklus tartalmazza. Polgárháborús versei közül a Federico Garcia
Lorca (lásd VIII. 19.) halálára írt A gaztett Granadában történt című verse a
legismertebb. (Világir.KisencikI.1976.2k.9 o., Larousse 1992.2k.748 o.)

EVA PERÓN *1922.MÁJUS 7. - +1952.JÚLIUS 26.

Argentin politikus. Eredeti neve Eva Duarte. Kora ifjúságától fotómodellként,
színésznőként és táncosnőként dolgozott. 1944-ben ismerkedett meg Juan Domingo
Peron argentin politikussal (*1895-+1974), - későbbi férjével -, aki segítségére volt
szinészi ambícióinak valóraváltásában. 1945-ben tömegdemonstrációt szervezett
Peron kiszabadítására, majd hozzáment feleségül. Az 1946-05 elnökválasztásban
hangos propagandával állt ki férje - Peron - mellett. Munkásgyűléseket szervezett,
ahol együttműködésre hívta fel - eredményesen - a tömegeket. Az általa léltrehozott

Eva Peron Alapítvány élén, mint a perónista szociálpolitika tényleges irányítója, a
szegények körében legendává vált. Nagymértékben hozzájárult a női választójog
bevezetéséhez is. 1949-ben megalapította a Perónista Feminista Pártot. 33 éves
korában leukémiában halt meg. Az egész ország gyászba borult, 700.000 ember
zarándokolt ravatalához. A tolongásban 16 ember vesztette életét. Legendás életéről

regény és film is készült. Andrew Lloyd Webber (*1948.) Evita című musicaljében
1978-ban örökítette meg alakját. (A XX.század Kr.1994., MNL.14k.691 o.)



SALVADOR ALLENDE GOSSENS *1908.JÚLIUS 26. 
+1973.5ZEPTEMBER 11.

Chilei orvos, politikus. Egyik alapítója volt 1933-ban a Chilei
Szocialista Pártnak, melynek főtitkári teendőit is ellátta 1943-1965

-ig. 1939-42 között egészségügyi minisz
ter, majd 1962-1967-ig a
szenátus alelnöke, 1967
70-ig elnöke volt. 1956-ban
részt vett a Népi Akció
Forradalmi Frontjának
megalapításában, mely a
Kommunista Pártot és a
többi haladó szervezetet és
mozgalmat egyesítette.

1970-ben a Chilei Köztársaság elnökévé választották. Elnöksége idején szociális és
gazdasági reformokat hajtott végre, több nagyvállalat államosításával az amerikai
tőke befolyását akarta csökkenteni. A gazdasági programjának alapja a baloldali
erőket összefogó Népi Egység által kidolgozott program-terv volt. A terv
megvalósítását az ellenzék megerősödése és az USA ellenséges magatartása erősen

akadályozta. 1973 nyarától csaknem folyamatosak voltak az Allende-ellenes
fellépések. Szeptember ll-én katonai lázadás tört ki, a puccs élén az új hadsereg
főparancsnok Augusto Pinochet Ugarte (*1915-+2006) állt. véres államcsinnyel
megdöntötte Salvador Allende szocialista kormányát. A puccsisták behatoltak az elnöki
palotába, Allendet meggyilkolták. (Larousse 1991.1k.85 o., Évfodulók '83.189 o., MTI.
Nytsz.:99j0593.34 o., MNL.1k.580 o.)

AUGUSTE MARIE FRAN<;OrS BEERNAERT * 1829.JÚLIUS 26. 
+1912.0KTÓBER 6.

Belga politikus. Pályáját ügyvédként kezdte. 1872-ben a Katolikus
Párthoz csatlakozott. 1873-ban, mint a közmunkák minisztere,
belépett a Malou-kabinetbe, melynek 1878-ig tagja maradt. A
Katolikus Párt választási győzelme után 1884-94 között
miniszterelnök volt. Nevéhez fűződik az 1893-as alkotmányreform
és kormányzati tevékenysége idején jött létre az úgynevezett
Független KOQgó Állam, melynek uralkodója 11.Lipót belga király
(ur.1865-1909) lett. 1895-től 1901-ig a parlament elnöke volt.
Politikai nézeteit tekintve, önmagát az ifjú jobboldaliak közé
sorolta. Ez a csoport a Katolikus Párt liberális számyának volt
tekinthető. Több interparlamentáris konferencián vett részt, és a
hágai döntőbíróság ülésein elnökölt illetve mint hazája képviselője

volt jelen. Az Interparlamantáris Unió egyik vezetője volt. A Nobel-békedíjat 1909-ben
kapta, megosztva de Constant de Rebecque D'Estournelles francia szenátoirral.
(Nobel-díjasok Kis1.1985.66 o., MNL.3k.459 o.)
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STEFAN DRZEWIECKI *1844.JÚLIUS 26. - +1938.ÁPRILIS 23.

Lengyel származású mérnök, kutató, feltaláló. Fiatalon hagyta
el szülőhazáját és életének első felét Oroszországban, második
felét Franciaországban töltötte. Fiatalkori tanulmányait
Franciaországban fejezte be, ahol első találmánya is - a
gépkocsik kilóméterszámlálója született. 1873-ban költözött
Szentpétervárra, ahol azt a műszert szerkesztette meg, amely
automatikusan jelezte a térképen a hajók haladásának
útvonalát. Ettől kezdve a tenger~latti utazásokra fordította a
figyelmét. 1877-ben egy légcsavarral működő tengeralattjárót
konstruált, amely periszkóppal rendelkezett és 4 személy
szállítására volt alkalmas. Ezután a légi-utazást kezdte
tanulmányozni, kezdve a madarak repülésének alapos

< , ,"" megfigyelésével. Megfigyelései eredményét 1887-ben
Repülőgépek a természetben címmel publikálta. Ugyanekkor

jelent meg az Aeronature című francia folyóiratban A madarak a megelevenedett
repülőgépek című cikke is. Ezt követően Franciaországban telepedett le és figyeimét a
madarak repülésére és a légcsavar működésére összpontosította. l891-ben jelent
meg A lebegés című könyve. Elsőként fogalmazta meg a légcsavar jelentőségét a
levegőben és a víz alatt. Az ő elméletét használták fel később a repülőgépgyártásban.

18l2-l3-ban a repülőgépek automatikus egyensúlyozásával foglalkozott. 1920-ban A
légcsavarok általános elmélete című munkájáért akadémiai díjat kaptt.
(Internet: http://www.philately.com/........ )

fORNALSKA MARGARETA *1902.JÚNIUS 10. - +1944.JÚLIUS 26.

Lengyel politikus, munkásmozgalmi aktívista. 19l6-ban a
Lengyel Szociáldemokrata Párt tagja lett, majd 1918-ban a Vörös
Hadsereghez csatlakozott. 1921-be visszatért Lengyelországba és
tagja lett a Lengyel Kommunista Pártnak és aktív
párttevékenységet fejtett ki. 1922-ben letartóztatták, 1926-ban
a Komintern és a Nemzetközi Parasztpárt közbejöttével kiadták a
Szovjetuniónak. 1934-ben visszatért hazájába és újra kezdte
politikai tevékenységét. 1936-ban titkára volt a Vörös Segélynek.

1936-ban ismét letartóztatták, 1939-ben szabadult. 1941-ig a Szovjetunióban volt,
majd 1942 tavaszától Bialystokban tanárként dolgozott. Ő volt az egyik szervezője a
Lengyel Munkáspártnak, tagja volt a párt Központi Bizottságának. 1943.november 14
én a Gestapo letartóztatta Varsóban, majd 1944.július 26-án agyon lőtték.

(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl=
de&u= )



ANDRÉ MAUROIS *1885.JÚLIUS 26. - +1967.0KTÓBER 12.

Francia író. Reredeti neve Émile Herzog volt. Az
Lvilágháborúban angol tolmács volt, s ez után írta meg
tapasztalatait A hallgatag Bramble ezredes. A
XIX.századi lélekábrázoló hagymányokat folytató

- regényei ben a nagypolgárság életét festi le.
~ Életrajzíróként az angol írókkal foglalkozott. Így

megírta Mary Shelleyről (lásd VII1.30.) a Költő a
máglyán című művét. Megjelent a Disraeli élete, A
varázsló vagy Chataubriand élete. Megírta George Gor

don Byron (lásd 1.22.), Marcel Proust (*1871-+1922), életét Byron élete és Proust
címmel. Életrajzi műve született Id. és ifj. Alexandre Dumas (lásd VI1.24.), Alexander
Fleming (lásd IlLU.), Honore de Balzac (lásd V.20.), Victor Hugo (lásd Il.26.),
Madame de Lafayette (*1634-+ 1693) és mások élettörténetéről is.
(Világir. Kisencikl. 1976.2k.56 o., MNL.12k.816 o.)

DUN GORG PRECA *1880.FEBRUÁR 12. - +1962.JÚLIUS 26.

Máltai pap, diakónus. Fiatal kora óta az volt a meggyőződése, hogy őt

Isten azok számára teremtette, akik a vallás iránymutatásának
megismerését igénylik. Ennek megvalósítására 1906-ban pappá
szentelték és még abban az évben tervbe vett egy diakónus-társaság
megalap~tását. Tervezetét, - melynek lényege a püspökök munkájának
hatékonyabbá tételére irányult a hívők körében - beterjesztette X.Pius
pápához (1903-1914). Annak hozzájárulásával 1907-ben a máltai
Hamrunban meg is alakult a diakónus-társaság. A rend főnöke egy
különleges fiata~ hajógyári dokkmunkás lett, aki Dun Gorg - Szent János
tanításán alapuló - tanításából ismerte meg Krisztus kínszenvedéseit.

Dun Gorg 150 különféle írást publikált és az általa létrehozott Társaság ma is nagy
jelentőségűnek mondható, aktívan működik, melyet a II. vatikáni zsinat is
megerősített feladata fontosságában. (MNL.6k.546 o.,Internet www.tigisaltnatek.jj .... )

SZENT ANNA

LVXEMBOVRU

Szűz Mária anyja. Neve és életének legendaszerű részletei a
Kr.u.2.századból származnak. Kultusza Mária tiszteletével
összefőggésben alakult ki a nyugati egyházakban a X.században.
XIII.Gergely pápa (1572-1585) 1584-ben az egész egyház számára
elrendelte ünnepét. 1623-ban XV.Gergelky pápa (1590-1591.) a
parancsolt ünnepek közé emelte. Az anyaság példeképének
tekintették Szent Annát. A házasság, az anyák, az özvegyek és
szegények pártfogójaként tisztelték. Magyarországon bányászok és
kereskedők patrónusának tartották. Ünnepe július 26-án van a
nyugati egyházban. (MNL.2k.97 o.)
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STEFAN DRZEWIECKI *1844.JÚLIUS 26. - +1938.ÁPRILIS 23.

Lengyel származású mérnök, kutató, feltaláló. Fiatalon hagyta
el szülőhazáját és életének első felét Oroszországban, második
felét Franciaországban töltötte. Fiatalkori tanulmányait
Franciaországban fejezte be, ahol első találmánya is - a
gépkocsik kilóméterszámlálója született. 1873-ban költözött
Szentpétervárra, ahol azt a műszert szerkesztette meg, amely
automatikusan jelezte a térképen a hajók haladásának
útvonalát. Ettől kezdve a tengeralatti utazásokra fordította a
figyelmét. 1877-ben egy légcsavarral műkődő tengeralattjárót
konstruált, amely periszkóppal rendelkezett és 4 személy
szállítására volt alkalmas. Ezután a légi-utazást kezdte
tanulmányozni, kezdve a madarak repülésének alapos

" < .... ." megfigyelésével. Megfigyelései eredményét 1887-ben
Repülőgépek a természetben címmel publikálta. Ugyanekkor

jelent meg az Aeronature című francia folyóiratban A madarak a megelevenedett
repülőgépek című cikke is. Ezt követően Franciaországban telepedett le és figyeimét a
madarak repülésére és a légcsavar működésére összpontosította. 1891-ben jelent
meg A lebegés című könyve. Elsőként fogalmazta meg a légcsavar jelentőségét a
levegőben és a víz alatt. Az ő elméletét használták fel később a repülőgépgyártásban.

1812-13-ban a repülőgépek automatikus egyensúlyozásával foglalkozott. 1920-ban A
légcsavarok általános elmélete című munkájáért akadémiai díjat kaptt.
(Internet: http:jjwww.philately.comj )

fORNALSKA MARGARETA *1902.JÚNIUS 10. - +1944.JÚLIUS 26.

Lengyel politikus, munkásmozgalmi aktívista. 1916-ban a
Lengyel Szociáldemokrata párt tagja lett, majd 1918-ban a Vörös
Hadsereghez csatlakozott. 1921-be visszatért Lengyelországba és
tagja lett a Lengyel Kommunista Pártnak és aktív
párttevékenységet fejtett ki. 1922-ben letartóztatták, 1926-ban
a Komintern és a Nemzetközi Parasztpárt közbejöttével kiadták a
Szovjetuniónak. 1934-ben visszatért hazájába és újra kezdte
politikai tevékenységét. 1936-ban titkára volt a Vörös Segélynek.

1936-ban ismét letartóztatták, 1939-ben szabadult. 1941-ig a Szovjetunióban volt,
majd 1942 tavaszától Bialystokban tanárként dolgozott. Ö volt az egyik szervezője a
Lengyel Munkáspártnak, tagja volt a párt Központi Bizottságának. 1943.november 14
én a Gestapo letartóztatta Varsóban, majd 1944.július 26-án agyonlőtték.

(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl=
de&u= )



NEW YORK SZÖVETSÉGI ÁLLAM

New York az Észak-amerikai Egyesült Államok legsűrűbben lakott,
legjelentékenyebb állama, mely az Erie és az Ontario-tótól, illetve
a Szent Lőrinc folyótól az Atlanti-óceánig terjed. Keleten Vermont,
Massachusette és Connecticut délen New Yersey és Pennsylvania
szövetségi államok határolják. Területe 127.190 km2 • Lakosainak
száma 18.196.600 fő volt 1990-ben. Fővárosa Albany. Az euróaiak
megérkezésekor delaver és az irokéz törzshöz tartozó indiánok
éltek a területén. A Hudson folyó torkolatát és aszigeteket
Giovanni da Verrazano fedezte fel l524-ben, Az első településeket
a hollandok alapították. 1664-ben a brit flotta elfoglalta és
koronagyarmat lett. Az amerikai függetlenségi háború idején 

1775-83 között - hadszíntér volt. 1788.július 26-án fogadta el tizennegyedikként
az Egyesült Államok alkotmányát és vált annak tagországává. (Révai NI. 14k.454 o.,
Larousse 3k.82 0.,MNL.13k.759 o.)

SKOPJEI FÖLDRENGÉS

1963.július 26-án Macedónia fővárosában, Skopjéban 
akkor még Jugoszláviában - súlyos földrengés pusztított. A
város épületeinek 85 %-a rombadőlt, a halottak száma 1.800 fő

volt. Nemzetközi segítséggel földrengés-biztos új város épült.
(A XX.Század Kr.923 o., MNL.,16k.12l o.)



APOLLÓ - 15 ŰRHAJÓ

12971.iúlius 26-án indult az USA negyedik Holdra
szállási akciójal az Apolló-lS űrhajól fedélzetén David

R.5cottl Alf
red M.Wor
den és James
B. Irwin űr

hajósokkal.
Scott és Irwin
a hetedik és
nyolcadik

emberi aki a Hold talajára lépett. A két hold-utazó három holdbéli kirándulást tett és
eközben 18 óra 37 percet töltött el az űrkompon kívül. Először volt segítségükre egy
Lunar Roving Vehicle névre keresztelt hold-dzsiPI amelynek négy kerekét egy-egy
külön villanymotor hajtotta. Ez volt az űrutazás történetének első ember
kormányozta holdjárművel mellyel aHoldon 27/9 km-t tettek meg. David Scott és
James B.Irwin a Holdról 77 kg Hold-kőzetmintát hozotti további vizsgálatok céljára.
Visszaindulásukat is lefilmezte egy kamera. Aholdraszállók cipője a mumbuc 
feltehetően - világdivat lesz- Az Apolló1S 1971.augusztus 7-én landolt a Hawai-j
szigetnél a Csendes-óceánba. ()OCSzázad Kr. 1036 0'1 MNL.2k.213 o)



MIHAIL JURJEVICS LERMONTOV *1814.0KTÓBER 14. 
+1841.JÚLIUS 27.

Orosz költő, író. 1830-tól a moszkvai egyetem diákja volt, majd
• 150-A"HIOCOAHO POlI!AlHHO 1832-ben a szentpétervári hadapródiskolába került, majd 1834-ben

a testőr huszárezred tisztje lett. Első versei már az 1830-as évek
elején megjelentek. Az orosz irodalmi
köztudatba Alekszandr Szergejevics Puskint
(lásd VI.6.) búcsúztató, kéziratban
terjesztett A költő halála című versével
robbant be. A Puskin halála miatt a cári
udvart vádoló soraiért a Kaukázusba
száműzték. Sokféle műfajjal próbálkozott,
így elbeszélő költeményeket,
drámaváltozatokat, elbeszéléseket, regénye

ket ismerünk művei között. Legfontosabb drámája az élet színjátékszerűségét

központba állító 1835-ben írt Álarcosbál című drámája. 1840-ben aKorunk hőse című
regényét az orosz irodalom első pszichológiai regényeként tartják számon. Elbeszélő

költeményei közül kiemelkedik A cserkesz fiú és a
romantikus irodalom fontos vonulatához
kapcsolódó Démon című "napkeleti elbeszélése".
Műveit a szabadság-vágy, a zsarnokság feltétlen
gyűlölelete és individualizmusa jellemzi.
Kezdetben Puskint és George Gordon Byront (lásd
1.22.) utánozta, a későbbiekben verseiben és
elbeszéléseiben egyesítette a bili nák népköltészet
hagyományait a romantikus felfogással. Erre jó
példa az Ének Vasziljevics Iván cárról című
munkája. Romantikáját heves szenvedély,

gondolati nyugtalanság fűtötte. Fordítással is foglalkozott. Ismertek Byron és Friedrich
Schiller (lásd V.9.) fordításai. Fiatalon, - 1840-ben - párbajért letartóztatták és újra a
Kaukázusba került, ahol egykori iskolatársa egy kiprovokált párbajban lelőtte.

(Világir.KisencikI.1976.1k.655 o., Larousse 1992.2k.680 o., MNL.12k.55 o.)

FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI *1866.ÁPRILIS 1. 
+1924.JÚLIUS 27.

Olasz zeneszerző, zongoramuvesz. Olasz és német származású
muzsikus szülők gyermeke volt. Nyolcéves korában lépett először

Triesztben zongoristaként a nyilvánosság elé. Mint nemzetközi hírű

zenész már 1888-ban konzervatóriumi tanár volt Helsinkiben,
Moszkvában és Bostonban, majd 1894-ben Berlinben telepedett le,
ahol az Akademie der Künste zeneszerzéstanára volt. A bécsi
konzervatórium zongora-mesterosztályának vezetője 1907-1908-ban,
majd a bolognai Liceo Musicale igazgatója lett 1913-tól. A Doktor
Faustus című opera szerzője, virtuóz zongoraművész, de egyformán

volt jelentős előadóművész, zeneszerző, pedagógus és teoretikus is. Harmóniai
kutatásokat folytatott és művészetelméleti tanulmányokat írt. Számos klasszikus
darabot adaptált zongorára. Stílusában a késő romantikusból egy inkább klasszicista
zenei ideál felé fordult. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.266 o., Larousse 1991.1k.415 o.)



VLAGYIMIR GALAKTYIONOVICS KOROLENKO *1853.JÚLIUS 27. 
+1921.DECEMBER 25.

Orosz író. Apja ősi kozáknemzetség tagja, járásbíró volt. Anyja lengyel kisbirtokos
családból származott. A pétervári Technológiai Főiskoláról a petrovszkijei
Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémiára íratkozott át, ahonnan viszont a narodnyik
mozgalommal való kapcsolata és egy tiltakozó memorandum aláírása miatt kizárták és
száműzték. Tíz évi száműzetés után 1885-ben telepdett le Nyizsnyij-Novgorodban.

1896-tól Szentpéterváron, 1900-tól haláláig Poltavában élt.

\

1900-ban az Orosz Tudományos Akadémia tagjává választották,
de tagságáról két évvel később - Maxim Gorkij (lásd 111.28.)
kizárása miatt - Anton Pavlevics Csehovval (lásd VII.15.) együtt
lemondott. Elbeszéléseivel, kisregényeivel az orosz realizmus, a
lírizáló prózanyelv folytatója volt. Írói hírnevét az Álom és a
Makár álma című elbeszélés-kötetei alapozták meg. Több
munkájának az emberi boldogságkeresés a fő témája. Ilyenek
pl. A vak zenész, A paradoxon című elbeszélései. Őserejű
parasztfigurái és lázongó, féktelen csavargó típusai csodálatos
érzékletességgel kelnek műveiben életre. Amerikai útjának
élményéből született a Nyelv nélkül című írása 1895-ben. Egyik

legjelentősebb alkotása a dokumentarista próza és a memoár-irodalom
jellegzetességeit egyesító emlékirata a Kortársam története, amelyen 16 évig, haláláig
dolgozott. Pályája utolsó szakaszában publicisztikát írt, ebben az időszakban születtek
A.Csehovról és Lev Nyikolajevics Tolsztojról (lásd XI.20.) szóló irodalomkritikai írásai
is. (Világir.KisencikI.1976.1k.608 o., MNL.llk.350 o.)

ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR *1889.ÁPRILIS 28. 
+1970.JÚLIUS 27.

Portugál politikus. A coimbrai egyetemen 1917-től politikai
gazdaságtant tanított, majd a katonai kormány 1928-ban
pénzügyminiszterré nevezte ki széles hatáskörrel. Pénzügyi,
politikai sikerei révén elnyerte a hadsereg és a jobboldal
konzervartív, illetve szélsőséges csoportjainak támogatását. 1930
ban megalapította a Nemzeti Szövetség néven saját pártját. 1932
től miniszterelnök volt, 1940-ig a pénzügyi tárcát is megtartotta és
1936-47 között a védelmi és a külügyminiszteri posztot is
betöltötte. Félreállította minden ellenzékét és az 1933-ban kiadott
alkotmányban fektette le az általa "Új állam"-nak nevezett, a
többpárti demokráciát és a parlamentárizmust megszüntető, kor-

poratív elemeket tartalmazó, konzervatív, nacionalista katonai diktatúra alapjait. Az
ország pénzének stabilitását őrizni akarta, ezért fenntartotta a hagyományos
gazdasági berendezkedést. A II.világháború során semleges maradt. 1949-ben bevitte
országát a NATO-ba. A gazdasági pangás 1953-tól tömeges kivándorláshoz vezetett,
nőtt a rendőri megtorlás. A gyarmati rendszer felbomlása 1960-tól veszélyeztette
tengerentúli tartományait is, de törekedett gyarmataik megtartására, ami a hadsereg
felduzzasztásához vezetett. 1968.szeptemberben agyvérzés következtében
munkaképtelenné vált. (Larousse 1994.3k.539 o., A XX.század Kr.1994.MNL.15k.742
o.)



MAGYARORSZÁG

BÁRÓ EÖTVÖS LÓRÁND *1848.JÚLIUS 27. - +1919.ÁPRILI5 8.

Magyar fizikus. Báró Eötvös József iró, politikus (lásd 11.2.) fia. Előbb Königsbergben,
majd Heidelbergben Robert Wilhelm Bunsen német kémikus (*1811-+1899), Herman
Ludwig Helmholtz német fizikus (lásd IX.8.) és Gustav Robert Kirchhoff német fizikus
(lásd X.17.) mellett tanult. Itt szerezte meg doktori eimét 1870-ben. A pesti Pázmány
péter Tudományegyetem tanára 1872-től és a kísérleti fizikai tanszék vezetője volt
1878-1919-ig, ahol berendezte a kísérleti fizikai intézetet. Létrehozta a Mathematikai
és Physikai Társulatot l8gl-ben. Kutató miunkája mellett 1891-92-ben az egyetem

rektora, majd l894-95-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter is
volt. l895-ben édesapja emlékének ajánlva megalapította az
egyetemi ifjúság legjobbjainak mélyebb képzése céljával az Eötvös
Kollégiumot, melynek első kurátori feladatait is vállalta. 1896-ban

a budapesti középiskolai tanárképző intézetet
igazgatta. Mind eközben már az l870-es
évek elejétől a kapillaritás, majd a gravitáció
jelenségeivel foglalkozott két évtizeden át.
l886-ban elméleti úton felismerte a
folyadékok különbööző hőmérsékleten mért
felületi feszültsége és molekula-súly közötti
összefüggést. Ez az Eötvös-törvény. Rendkí

vül fontos méréseket végzett a gravitásciós térerősség, a nehézségi erőtér hely
szerinti változásainak feltárására. Eötvös-inga néven ismert széles körben
használatos, geodéziai és geofizikai célokra, kutatásokra is alkalmas mérőműszert

szerkesztett, melyet l890.január 20-án mutatott be. Kétszázmilliomodrész relatív
pontossággal bebizonyította, hogya testek súlyos és tehetetlen tömege az anyagok
minőségétől független állandó. Vizsgálatait a földmágnességre is kiterjesztette,
megszerkesztve méréseihez a mágneses transzlatométert. Kimutatta, hogya Földön a
Kelet felé mozgó testek súlya csökken .. Ez az Eötvös-jelenség. Összegyűjtött munkái
1953-ban jelentek meg. A nemzetközi tudományos közvélemény a fizika nagy
fejedelmének, a klasszikus fizika mesterének tekinti. (Larousse 1991.1k.737 o., Révai
N1.6k.532 o., MNL.7k.351 o.)

SZENT KELEMEN OHRIDI *840 KÖRÜL - +916.JÚLIUS 27.

Bolgár püspök, misszionárius és író. Eredeti neve nem maradt fenn, a Kelement
Rómában vette fel szerzetessé válásakor 868-ban. Élete Theophülaktosz Szimokkatész
az időközben eltünt ószláv forrásokon alapuló görög nyelvű Vita Clementise alapján
ismert. Metód püspök mellé szegődve elkísérte Cirillt és Metódot (lásd IV.6.) a krimi,

majd adélorosz útjukra 862-67 között. Rövid római tartózkodás
után Morvaországban élt Metód mellet, annak haláláig (885). A
nyugati egyház hívei Metód többi tanítványával együtt elűzték és
886-ban visszatért Bulgária fővárosába Pliska-ba, ahol egy szláv
iskola felállítását kezdte meg, de eközben 1.Simeon cár (lásd V.27.)
Makedóniába küldte egyházszervezési feladatokkal. 893-94-ben a
cár Bizánctól független szláv egyáz létrehozása érdekében előbb

Dremvitza, majd Velitza püspökévé nevezte ki. Emellett továbbra is
Ohridban tartotta missziós, tanítói és irodalmi munkásságának
központját. Himnuszokat, templomi költeményeket és kb.60 prédi

káci6t írt, de a kutatás csak a XIX.század közepén ismerte fel, mint Szent Kelemen
munkáját. További műveinek azonosításán évtizedek óta dolgoznak a szakemberek. Az
első bolgár nyelvű püspökként tartják számon. Halála után szentté avatták. Alakja
számtalan irodalmi és képzőművészeti alkotásban szerepel. (MNL.10k.709 o.)



KOREAI HÁBORÚ

A II.világháború után, 1945-ben a szövetséges hatalmak potsdami egyezménye
értelmében a 38.szélességi foktól délre ideiglenes amerikai megszállási övezetet
hoztak létre, ahol 1948.augusztus lS-én kikiáltották a Koreai Köztársaságot. A
38.szélességi foktól északra 1948.szeptember 9-én létrehozták a szovjet megszállási
övezetben a Koreai Nép Demokratikus Köztársaságot. 1949-ben az amerikai és szovjet
csapatok elhagyták Koreát. A 38.szélességi fok mentén kettéosztott félszigeten
állandósult a feszültség. Fegyveres incidensekre került sor és a Koreai Köztársaságban

a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
támogatásával gerilla-mozgalom bontakozott ki.
1950.június 25-én Észak-Korea - szovjet és kínai
egyetértéssel - megtámadta Dél-Koreát. Az ENSZ
Biztonsági Tanácsa elítélte Észak-Koreát.
Szeptemberben ENSZ-csapatok érkeztek és sikeres
partraszállással kettévágták az Észak-Korea-i
csapatokat. Visszafoglalták Dél-Korea fővárosát

Szöult, majd néhány hét alatt megszállták Észak
Korea jelentős részét. 1950-ben érkezett kínai segítséggel - 1951-ben - ismét
elfoglalták Szöult, majd az ENSZ-erők 1951.márciusában visszafoglalták azt. Ettől

kezdve a frontvonal a 38.szélességi foknái megmerevedett. 1951-ben tárgyalások
kezdődtek az érintett felek között, majd a háború 1953.július 27-én
fegyverszüneti megállapodással és súlyos emberi és anyagi áldozattal ért véget. A
demarkációs vonaltől északra és délre 2-2 km-es demilitarizált övezetet hoztak létre.
(MNL.llk.326 o.)

SCHAÁR ERZSÉBET *1908.JÚLIUS 27. - +1975.AUGUSZTUS 9.

Magyar szobrász. Vilt Tibor szobrász (*1905-+ 1983) felesége. A Képzőművészeti

Főiskolán Kisfaludi Strobl Zsigmond (lásd VII.l.) tanítványa volt 1925-27 között.
1926. óta szerepel kiállításokon. 1932-ben Járitz Józsával (*1893-+1986) közös
kiállításán nagy feltünést keltettek életművében később is nagy szerepet játszó
portréi. Az 1940-es években elsőként kisplasztikáin jelentek meg, később

meghatározó kompozíciós témái. Munkáit 1960-ban és 1966-ban mutatta be gyűjte-

ményes kiállításon. Portréi pszichikai érzékenységről vallanak,
77· .tl.HI,'AP érzékeny plasztikai rend jellemzi őket. Ilyenek pl. Bartók Béla, Károlyi

Mihály, Bánki Donát, Radnóti Miklós, Uszt Ferenc stb. portréi.
Kisplasztikáin és kisméretű domborművein megfogalmazott
alapgondolata az ember és környezete, illetve tárgyainak kapcsolata,
azok kölcsönös meghatározottsága. Erre jellemző a Fal előtt és fal
mögött, Kapuk Földön, Fotelben ülő nő, Szobasarok stb .című

munkái. A modern - pl. a pop-art - törekvésekkel is párhuzamot
mutató, de egyéni hangvételüket megőrző alkotásai révén vált a ha

zai szobrászat neves alkotójává. Műveit összefoglaló, egységes térkompozícióba építve
készült, nagyszabású alkotása 1974-ben az Utca, mely életművének összefoglalása.
Portrészobrai mellett.jelentősek a köztéri szobrászatot megújító művei is, mint pl. a
TudósokJ (Műv.L.4k.229 o, MNL15k.849 o.)



SÁGVÁRI ENDRE *1913.5ZEPTEMBER 4. - +1944.JÚLIUS 27.

Magyar politikus. Jogi tanulmányai befejezése után 1936-tól a
budapesti elöljáróság alkalmazottja volt. A Magyar
Szociáldemokrata Párt tagjaként az Országos Ifjúsági Bizottság
munkatársa volt 1937-től. Megszervezte a Budapest, Tompa
utcai nyilas pártközpont elleni támadást, - 1937.szeptember 16.
- amiért 8 havi fogházbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után az
illegális Kommunista Munkás Párt - később Békepárt - egyik
vezetője lett. 1944.márciusában két lapszámot megért Béke és

Szabadság című lap kiadója és szerkesztője volt, amikor a letartóztatására érkező

nyomozókkal vívott tűzharcban életét vesztette. (MNL.15k.708 o.)

HOFFMANN OTTÓ *1902. - +1934.
Magyar lakatos. Az 1920-as évek közepétől vett részt a munkásmozgalomban. 1929
től volt a Magyar Kommunista Párt tagja. 1933-ban a párt sajtóapparátusának lett a
vezetője. 1934.októberben letartóztatták és kihallgatás közben megölték. (Új
ML.3k.294 o.)

EDITH BUTLER *1942.JÚLIUS 27.

Kanadai énekesnő, dalszövegíró, hangszerkészítő. Iskoláit
Monetonban, később Quebecben folytatta. A quebeci egyetemen
néprajz-kutatással foglalkozott. Karrierjét igen fiatalon a
monetoni kávéházakban kezdte, ahol énekesnő fellépéseit nagy
siker koronázta. Az 1960-as években különböző fesztiválokon is
fellépett és a Halifax-i televízióban is énekelt. Főként "akkadiai"
népdalokat énekelt saját gitár kíséretével, mivel "akkadia" volt
a szülőföldje. 1964-ben "akkadiai" tárgyú filmben is szerepelt.
(New Brunswick szövetségi tartomány keleti - tengerparti -
részét nevezik IIAkkadiának", ahol főleg francia nyelvű telepesek

leszármazottai élnek.) Az 1970-es Osakai Világkiállításon, 6 hónapig a kanadai pavilon
egyik szereplője volt. 1973-tól dalait maga komponálta és a gitáron kívül egyéb
hangszeren is játszik, melyeket saját maga készített. Dalainak jelentős részét akkadiai
származása erősen befolyásolja. Munkásságáért a Kanada Érdemrenddel tüntették ki
1975-ben. (Kanadai lexikon)



GlIUf' Of CASTJU)

GUILLÉN DE CASTRO Y BELLVIS *1569. - +1631.JÚLIUS 28.

Spanyol költő és színműíró. Ősi nemesi család sarja. A katonaságnál mint lovastiszt és
földközi-tengeri kikötők parancsnoka szolgált. 1619-től Madridban élt. Felix Lope de
Vegával (lásd VIIL27.) az 1590-es évek második felében barátkozott össze, s akinek
egyik legnépszerűbbtanítványa volt. Kora ünnepelt szerzője, aki Tirso de Molina (lásd
III.12.) és Calderon de la Barca (lásd 1.17.) riválisaként lépett fel az Academia
Poeticában. A San Isidoro (lásd IV.4.) boldoggá és szentté avatásának tiszteletére

rendezett költői ünnepségeken 1620-ben és 1622-ben ő lett a
l pályadíjnyertes költő. Egyaránt írt valláSi és világi tárgyú, történelmi

PTA és mitológiai té'mákat feldolgozó műveket. Drámáiban legendás,
történelmi és kortárs eseményeket egyaránt feldolgozott.
Összegyűjtött műveit már 1618-ban és 1625-ben kiadták.
Történelmi tárgyú darabjai közül a Cid ifjúkora és a Cid hőstettei

című drámái Pierre Corneille francia drámaköltő (lásd VL6.) Le Cid
című tragédiája alapjául szolgáltak. Két színjátéka Magyarországon
játszódik: Az állhatatos szerelem és a Kegyelem az igazságban.
Vega, akinek iskolájához is tartozott, "zseninek, sugárnak, égő szel

lemnek" nevezte pályatársát, aki igazán nagyot a Cantar De Mio Cid (középkori
spanyol hősi ének) románcainak tehetséges egybefűzésével, színpad ra adaptálásával
alkotott, s ez a Cid ifjúsága című drámája. (Világir.KisencikI.1976.1k.206 o.,
MNL.5k.164 o.)

JOHANNES EVANGELISTA PURKYNÉ *1787.DECEMBER 17. 
+1869.JÚLIUS 28.

Cseh anatómus, fiziológus és patológus. A prágai
egyetemen szerzett orvosi diplomát 1819-ben és
ott volt az élettan professzora 1850-1869-ig.
1823-tól a breslaui egyetem élettani és
patológiai tanszékén tanított, létrehozta az első

önálló élettani tanszéket 1839-ben, majd az első

élettani kutatóintézetet 1842-ben. Ő vezette be
Németországban a laboratóriumi gyakorlatokat
az egyetemi képzésben. Korai kutatásai során

fedezte fel a Purkyné-jelenséget, majd a Purkyné-rostokat, illetve a Purkyné-sejteket.
Leírta a kámfor, az ópium, a belladonna és a terpentin hatását 1829-ben, a digitálisz
és a beHadonnamérgezésnél kialakuló halucinációkat. Felfedezte a bőr

verejtékmirígyeit, és hogy az ujjlenyomat az azonosítás eszköze lehet. Felismerte,
hogya hasnyálmirígy kivonata lebontja a fehérjéket. Úttörő munkásságot fejtett ki a
szövettani technika kidolgozásában. A madártojásban felfedezte a csírahólyagot,
elsőnek ismerte fel a csillószörök mozgását. A látás élettanában észlelt egyes
jelenségek, a szív ingervezető rostvégződései, a kisagykéreg sejtjei ma is nevét
viselik. A sejtelmélet egyik megteremtője. Tőle származik a protoplazma elnevezése
is. Kutatásaival előmozdította az agy és szív múködésének, a sejtfelépítés modern
alapjainak megértését. Tudományos tevékenysége mellett Johann Wolfgang von
Goethe (lásd III.22.) és Friedrich Schiller (lásd V.9.) műveit fordította cseh nyelvre.
(Új Magy L.1961.5k.497 o., Révai N1.15k.764 o., MNL.15k.192 o.)



PAVEL ALEKSZEJEVICS CSERENKOV *1904.JÚLIUS 28. 
+1990JANUÁR 6..

Orosz fizikus. A voronyezsi egyetemen tanult matematikát és
fizikát és 1928-ban lépett be a moszkvai Lebegyev Fizikai
Intézetbe, melynek visszavonulásáig munkatársa, 1959-től

professzora volt. 1934-ben fedezte fel, hogya nagysebességű

elektronok átlátszó közegen való áthaladásuk közben különleges
tulajdonságú sugárzást bocsátanak ki. Ez a Cserenkov-sugárzás.
Ennek elméleti magyarázatát I1ja Mihajlovics Frank (*1908-+1990)
és Igor Jevgenyevics Tamm (*1895-+ 1971) orosz fizikusok adták
meg. A fizikai Nobel-díjat 1958-ban kapta, megosztva LM.Frank
kal és I.J.Tomm-mal, lia Cserenkov-effektus felfedezéséért és
értelmezéséért".(Nobel-díjasok Kis1.1985.180 o., MNL.6k.26 o.)

OTTO HAHN *1879.MÁRCIUS 8. - +1968.JÚLIUS 28.

...., POC01H-

-l1ayPtam Hobtl1l"OC(O(1 nptMuu
n A '1tptHl'06 1904 19Q()

Német fiziko-kémikus. Egyetemi tanulmányait Marburgban és
Münchenben végezte, 1901-ben doktorált. Szerves-kémikus
nak indult. 1904-ben Londonba
utazott William Ramsay angol
kémikushoz (lásd X.2.), aki több
nemesgáz felfedezéséért akkor
kapott Nobel-díjat. Egy évig
dolgozott mellette, majd 1905-ben
Montreálban Ernest Rutheford (lásd
VIII.30.) munkatársa volt, és itt
kezdett radioaktivitással foglalkozni. Vizsgálatai közben fedezte fel a torium
bomlásának egyik tagját a radiotoriumot. Később a berlini egyetem kémiai intézetében
folytatta kutatásait 1907-től. 1910-ben professzori kinevezést kapott. 1912-ben a
Kaiser Wilhelm Institute kémiai intézetében aradiokémiai
részleg vezetője, 1928-tól az intézet igazgatója volt. Lise
Meitner osztrák atomfizikussal (lásd XI. 7.) együtt felfedezte
a protaktíniumot, az urán bomlástermékeinek vizsgálatakor
pedig az első magizomert. Elsőként fogalmazta meg - Fritz
Strassman német kémikussal (*1902-+ 1980) együtt - az
urán hasadási elméletét 1938-ban. A ILvilágháború végéig
az urán hasadási termékeit vizsgálta. A II.világháború után,
1945.áprilisában több híres német tudóssal együtt Angliába internálták és
1946.januárban tért vissza. Hazatérése után a Max Planck Társaság elnökévé
választották. Az 1944-es kémiai Nobel-díjat 1945-ben kapta lia nehéz magok
hasadásának felfedezéséért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.310 o., MNL.9k.99 o.)



ALLVAR GULLSTRAND *1862.JÚNIUS 5. - +1930.JÚLIUS 28.

Svéd szemorvos. Orvosi tanulmányait Uppsalában, Bécsben és
Stockholmban végezte. l89l-ben már docens volt Stockholmban,
l894-ben pedig az uppsalai egyetem szemészprofesszorává
nevezték ki. Tagja volt az Akadémia Nobel-bizottságának. Az
orvostudomány teljesen feltáratlan területének, a geometriai-optikai
élettannak a tanulmányozását tűzte ki céljául. A szaruhártya
felépítését, a szemtengelyferdülést tanulmányozta.
Szürkehályogműtét után alkalmazható szemüveget fejlesztett ki.
Tökéletesítette a szemészeti vizsgálati módszereket, megalkotta a
GuI/strand-féle réslámpát, amelyet a szem részletes vizsgálatához
használnak. Leírta a szemlencse belső szerkezetének közel- és távollátáshoz való
alkalmazkodáskor bekövetkező átrendeződését. 19l3-ban az élettan és a fizikai optika
professzorává nevezték ki. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1911-ben
kapta "a szem optikai rendszerével kapcsolatos munkáiért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.3D6 o., MNL.8k.885 o.)

JAN MATEJKÓ *1838.JÚLIUS 28. - +1893.NüVEMBER 1.

és
MlllfR

Lengyel festő. Krakkóban, Münchenben és Bécsben tanult.
l873-tól a krakkói akadémia igazgatója volt. Múvészetének
célja a lengyel történelmi mult eseményeinek drámai hangu

latú, monu
mentális
ábrázolása volt
Fő művén, a
nagyméretű

Grünwaldi
csata című

kompozíciójá n
hősies

pátosszal
hazafias
szenvedéllyel,

a néptömegek drámai mozgatásával ábrázolta a szláv és balti
népek győzelmes harcát a német lovagrend ellen. Kosciuszko
Raclawiceban című képe a lengyel felkelők hősi küzdelmének
állít emléket. Kompozícióin és portréin egyaránt elmélyült
pszichológiai ábrázolásra törekedett, rajza mindíg pontos,
plasztikus, színei élénkek. A XIX.századi történelmi festészet

képviselője volt. (Műv.L.1967.3k.

262 o.)

Q'POLSKA



VICTOR BABE$ *1854.JÚLIUS 28. +1926.0KTÓBER 19.

Román bakteriológus, orvos. Pályáját Bécsben, majd Pesten
kórboncnokként kezdte. 1881-ben a pesti egyetem
magántanára, a Korányi-klinikán bakteriológiai feladatokkal
bízták meg. 1882-84-ben német és francia intézetekben
tanulmányozta a korszerű mikrobiológiai és kórszövettani
módszereket. 1887-ben Bukarestben irányította az emberi és
állati járványtani intézet szervezését, ahol később egyetemi
katedrát kapott. Elsőként mutatta ki a tuberkulózis bacilust a

vizeletből. Leírta a veszettség jellegzetes szövettanát, és kidolgozta a betegség
oltóanyagának egy új előállítási módszerét. Foglalkozott a lepra és a pellagra
betegségekkel. Fő műve - Les bactéries - az első átfogó munka volt a baktériumokról.
(MNI.2k.769 o.)

ANDRÉS BARBERO *1877.JÚLIUS 28. - +1951.MÁRCIUS 1.

Paraguayi gyógyszerész. Gyógyszerészi diplomáját 1898
ban szerezte meg. 1904-ben doktori címet is nyert. 1905
ben a Természettörténeti Múzeum vezetője, 1906-től az
Egészségügyi Tanács tagja volt. 1908-tól több alkalommal
járt Európában tapasztalatszerzés céljából, műszaki és ipari
jellegű oktatási intézetek alapításának és laboratóriumi
anyagok beszerzésének lehetőségei tárgyában.
Fáradhatatlan harcosa volt a közegészségügynek. Országos
kampányt szervezett 1916-ban iható víz-lelőhelyek

feltárására és higiénikus WC-k létesítésére. 1917-ben 22
bizottságot és 53 orvost küldött az ország különböző vidé

keire a malária, álomkór, trópusi pestis stb. parazitáinak tanulmányozására. 1919
ben - másokkal együtt - megalapította a TBC elleni nemzeti szövetséget. Létrehozta
a paraguayi Vörös Kereszt szerveztét, melynek sokáig támogatója volt. 1922-23-ban
gördülő kórházat létesített, mely vasúti tehervagonokban működött. 1933-ban
gazdasági miniszteri tárcát kapott, és ebben a tisztségében az agrár-szektort, az
ipart és a kereskedelmet, a Nemzeti Közmunka Tanácsot és a statisztikai
tevékenységet támogatta. 1937-től segítette a rákklinika létrehozását. Részt vett a
Paraguay-i Történeti Akadémia és a Dr.Barbero Etnográfiai Múzeum
megalapításában. A kormány több kitüntetéssel - többek között 1942-ben a Nemzet
Nagy Lovag rendjével ismerte el munkásságát.
(INternet: http://www.museobarbero.org.jpy , oLint/engjpublicat , Ishtm.

ac. ukjpmbu ,quanta.net. pyjecocultura )
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SIR JOHN BARBIROLLI *1899.DECEMBER 2. - +1970.JÚLIUS 28.

Olasz-francia származású angol karmester. Eredeti neve Giovanni
Battista Barbirolli. 1912-17 között a londoni Royal Academie of
Music növendéke, 1925-ig a Queens Hall Orchestra
gordonkaszólistája és a Kutscher-vonósnégyes tagja volt. 1925-ben
saját kamarazenekart alapított és ettől kezdve egyre gyakrabban
szerepelt karmesterként is. Mindnekelőtt a Scottish és a Northern
Philharmonic Orchestránál, majd Arturo Toscanini (lásd 1.16.)
utódaként 1937-43 között a New York-i Filharmónikusoknál. 1943
tól vezető karmester volt Manchesterben. Újjászervezte a gazdag
hagyományokkal rendelkező Hallé-zenekart, amelyet az európai
zenekarok élvonalába emelt, és amelynek vezetését 1968-ig látta

el. 1962-67 között egyidejűleg a Texas-i szimfónikusok vezetője is volt. Kórus
zenekari hangversenyei iránymutatókká váltak az angol előadói gyakorlatban, Henry
Purcelltől (*1659-+1695) Giuseppe Verdiig (lásd 1.27.). Felesége, Evelyn RothweIl
(*1911) neves oboaművész. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.120 o., MNL.3k.241 o.)

MARIE DRESSLER *1868.NOVEMBER 9. - +1934.JÚLIUS 28.

Amerikai színésznő. Eredeti neve Leile Marie Koerber volt. Kicsi
gyerekkorától kezdve színésznőnek készült, de színészképzéshez
14 év volt a felvételi korhatár. Ezért 1882-ben kezdhette meg
színészi tanulmányait. Rendkívül tehetségesnek bizonyult, ezért
1892-ben már a Brodway-n debütált. Az 1900-as évek elején
ismert és közkedvelt kabaré főszereplő volt. Számtalan lemeze
jelent meg az Edison hanglemezgyár kiadásában. 1914-ben
kirándulást tett a filmszereplés területére is, ahol Charles Chaplin
(lásd XII.25.) partnereként kapott filmszerepet. Rendkívüli
sikereket ért el, filmjei rengeteg pénzt kerestek forgalmazóinak.
Kipróbálta önmagát az opera területén is, de inkább a vaudville
műfajához vonzódott. 1918-ban visszatért akabaréhoz. 1919-
ben a New Yorki-i színész-szakszervezet sztrájkja idején a szak

szervezet elnökének választották. Ez lehetett az oka annak, hogya színházak fekete
listára tették és hosszú ideig nem kapott szerepet. Az 1920-as évek végén a Metro
Goldwyn-Mayer szerződtette. Filmjei - közel 50 - újra sikeresek voltak. 1931-ben
filmszerepéért Oscar-díjat kapott. Színpadi élete során végig kísérte állandó
aggodalma a fInem szép" külseje miatt, s ezért önéletrajzi regényének Egy rút kacsa
címet adta. (Internet:http://www.canadianactors.info/Marie_Dressler.htm)



SZENT PEDRO POVEDA CASTROVERDE *1874.DECEMBER 3.
- +1936.JÚLIUS 28.

Spanyol vértanú. Fiatal korában hivatást érzett a papi pálya iránt, ezért 1889-ben
belépett a Szemináriumba Jaénben. és folytatta iskolai tanulmányait. 1897-ben
szentelték pappá, a segédlelkész teológusi vizsgáját 1900-ban tette le. Papi
szolgálatát Guadix-ben kezdte, a barlangokban élő lakosság számára szolgáltatandó
oktatási és lelkipásztori feladatok ellátásáv~1. Egy iskola megépítését és működését

sikerült számukra biztosítani, a gyermek és ~Inőtt oktatás megszervezésével. Könyvet
írt ebben az időben az oktatás, a hit és a tudomány közötti
kapcsolatról. 1911-ben Oviedoban megalapította a Szent
Teréz Akadémiát, a Teresiant az első tanárképző

intézményt. 1913-ban visszatért Jaénbe és lelki igazgatója
és vallás oktatója volt a Tanárképző Iskolának. 1914-ben
Madridban az ő tevékenysége eredményeként nyilt meg a
nők számára az Egyetem. 1921-ben kinevezték a királyi

udvar lelkészének. 1922-ben az irástudatlansággal foglalkozó bizottság tagjaként
dolgozott és továbbra is támogatta a Teresian Egyesületet. Tevékenységét 1924-ben a
pápa is elismerte és engedélyezte tevékenységének kiterjesztését Chilére és
Olaszországra is. Bölcs és bátor pap volt, békés természetű, aki mindig nyitott volt a
józan párbeszédre. A spanyol polgárháború áldozata lett, mondván "Én Krisztus papja
vagyok." 1936.július 28-án a kora reggeli órákban vértanúságot szenvedett. II.János
Pál pápa (lásd V.18.) 1993.október 10-én boldoggá, 2003.május 4-én szentté avatta.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=es&u= )

JAMES O'BRIEN McMAHON *19ü3.0KTÓBER 6. 
+ 1952.JÚLIUS 28.

Amerikai jogász, politikus. 1924-ben végzett a Fordham
Egyetemen, majd a Yale Egyetemen 1927-ben kapott jogász
diplomát. Norwalkban kezdte pályafutását a városi bíró
mellett, majd az Egyesült Államok főügyészének asszisztense
lett. 1935-ben a főügyész helyettesévé nevezték ki.
Felügyelete alá tartozott az Igazságügyi Minisztérium.
Kiemeit ügyekkel foglalkozott, bátor és becsületes
munkájával általános nemzeti ismertséget és elismerést szer

zett. 1939-ben megvált a posztjától és magán praxist folytatott, majd 1945-ben az
USA Szenátusába választották. Az Atomenergia Bizottság elnöki tisztét töltötte be, ami
rendkívüli feladatot rótt rá. A II.világháborút követő években nagy jelentősége volt az
atomfegyverek fejlesztésének, fejlesztési módozatainak és a fejlesztés mértékének.
McMahon egyértelműen az atomenergia békés célra történő felhasználásáról tárgyalt.
Mindent elkövetett, hogy törvényerejű rendelettel szabályozzák ezt a problémát és
egyértelműen kizárásra kerüljön a katonai célú felhasználás lehetősége. 1952-ben 
mielőtt rákos megbetegedését megállapították volna - kampányt indított az atom
mentes világ-békéért. (Internet:translate.googleusercontent.comjtrabslate_c?h1=
hu&sl=enu= )



IX. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1928.JÚLIUS 28. - AUGUSZTUS
12. AMSTERDAM, HOLLANDIA

A IX. nyári olimpiai játékokra 46 ország nevezte be 2.971 versenyzőjét, köztük 288
női versenyzőt, hogy 17 sportágban lebonyolított 120 versenyben megmutathassák
képességeiket.
Ezen az olimpián állhatnak először rajthoz az atlétikai versenyeken nők is.
Az I. világháború után először indulhatnak a németek a versenyeken. Ezúttal 10
aranyérmet, 7 ezüstérmet és 15 bronzérmet szereztek a lelkes német sportolók.
A 150 fős magyar csapatból Keresztes Lajos kötöttfogású birkózás könnyűsúlyban,

Kocsis Antal könnyűsúlyú ökölvívásban, kard egyéni számban Tersztyánszky Ödön, a
férfi kardcsapat és dr. Mezei Ferenc a szellemi olimpia epikai kategóriájában szerzett
aranyérmet. Ezüstérmes lett Szepes Béla gerelyvetésben, Bárány István 100 m-es
gyorsúszásban, a vizilabdacsapat, Papp László kötöttfogású birkózás középsúlyban és
Petschauer Attila kard egyéni versenyszámban.



XXIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1984.JÚLIUS 28. 
AUGUSZTUS 12. LOS ANGELES, USA

Los Angelesben a Coliseum stadionban több mint 90.000 néző jelenlétében
ünnepélyesen megnyitották a XXIII. nyári olimpiai játékokat, melyre Gina Hemphill
érkezik az olimpiai lánggal. A stadion lángját Rafer Johnson atléta gyujtotta meg. Az
esemény az amerikai izlésnek megfelelően vidám és színpompás volt.
Ezzel az olimpiával új fejezet kezdődött a sport történetében, mert a sport egyre
inkább üzletté vált. Először fordult itt elő, hogy az olimpiai játékokat teljes egészében
a magángazdaság finanszírozta. A játékok megrendezésének 500 millió dolláros
költségeit 30 amerikai nagyvállalat vállalta magára azért, hogy reklámjaikon
használhassák az olimpiai emblémát. A pénzadományokon kívül részt vettek a
sportlétesítmények építésében is.
A keleti blokk 13 országa nem vett részt a játékokon. A távolmaradást a Szovjetunió
azzal indokolta, hogy a sportolók biztonsága nem garantált. Magyarország a
Szovjetunióval szolidaritást vállalva, nem küldte ki sportolóit aversenyekre.
A szocialista országok jelentős részének bojkottja ellenére 140 ország 6.735
versenyzője - köztük 1.567 nő - 221 versenyszámban küzdött a dobogó
helyezéseiért.
Az Amerikai Egyesült Államok lett az első a nemzetek nem hivatalos versenyében,
összesen 174 éremmel, melyből 83 aranyérem volt. A második helyen Románia, a
harmadik helyen pedig az NSZK végzett.
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EYVIND OLAF VERNER JOHNSON *1900.JÚLIUS 29. 
+ 1976.AUGUSZTUS 25.

Svéd regényíró. Kőfejtő fia,aki magasabb iskolát nem végzett,
autodidakta módon képezte magát. Többféle fizikai munkát
végzett, volt mozigépész, faúsztató munkás, elektroműszerész.

Az 1920-as években hosszabb időt töltött Berlinben, majd
Párizsban, ahol tudósítóként és fizikai munkásként dolgozott,
később már írói munkáiból élt. 1941-45 között hazájában
folyóiratok szerkes-ztséve1 fogla1kozott. Az 1940-es évek második
felében ismét Eurápa látogatott, ezúttal Svájcba és Angliába.
Önéletrajzi tetralóg-iája- az O/of regénye című műve, melyből film
készült. Az úgynevezett második svéd porletár iró-nemzedék realizmusát ötvözte a
prousti és yojcei pszicrrologizálással és regénytechnikai vívmányokkal. Ezt példázza a
Kommentár egy csíllaghulláshoz című regénye. Az elsők között vette fel az írói harcot
Svédországban a fasizrnus ellen a Krílon regény-trilógiában. 1946-tól színvonalas
történelmi regényeket írt, mint pl. az Odüsszeusz hazatér vagy a Rózsák és lángok,
Kegyes urunk, Carolus. Egész írói pályájának kiemelkedő darabja a világszerte nagy
sikert aratott, s hazájában már klasszikusként emlegetett Őfelsége korában című
történelmi regénye. Az irodalmi Nobel-díjat 1974-ben kapta, megosztva Harry
Martinsonnal (lásd V.6.) "elbeszélő művészetéért, melynek révén téren és időn túl a
béke szolgálatát hírdette". Nobel-díjasok Kis1.1985. 377 o., Világir. KisencikI.1976.1k.
544 o., Larousse 1992.2k.289 o., MNL.l0k.316 o.)

TOBIAS MICHAEL CAREL ASSER *1838.ÁPRILIS 29. - +1913
JÚLIUS 29.

Holland jogtudós. Az amszterdami egyetemen a kereskedelmi,
majd a nemzetközi jog tanára volt. 1875-től a holland
Kűlűgyminisztréium jogi tanácsadója, 1904-től államminiszter
volt. 1899-es és 1907-es hágai békekonferencián Hollandiát
képviselte, s a Behring-szorossal kapcsolatos orosz-angol
vitában döntőbíróvá nevezték ki. 1873-ban Genfben
megalapította a Nemzetközi Jogi Intézetet. Arra törekedett,
hogy nemzetközi megállapodások révén hozzák létre a magán
jog általános szabályait, s ezek révén biztosítsák a nemzetközi kapcsolatokban a
nagyobb biztonságot. A Nobel-békedíjat 1911-ben kapta, megosztva Alfred Hermann
Fried-del (lásd VA.). (Nobel-díjasok Kisl.1985AO o.)

ARMANDO SPADINI *1883.JÚLIUS 29. - +1925.MÁRCIUS 31.

Olasz festő. Az itáliai impresszionizmus fő alakja. A firenzei
Iparművészeti Iskola, majd 1898-tól a Széművészeti

Akadémia növendéke volt. Főként majolika-dekorációkat és
freskókat készített. 1909-ben nemzeti művészeti ösztöndíjat
nyert, mellyel a következő évben Rómába utazott. 1913-ban
ott mutatta be munkáit, ahol azonnali és általános elismerést
szerzett. Született tehetsége, könnyedsége és érzékenysége
a XX. század első negyedének fontos festőjévé avatta.
Munkássága nagy hatással volt a kortárs olasz, de elsősorban

a római festészetre. (Műv.L.1968.4k.315 o., Internet:http://
www.exibart.comjprofilojautoriv2j ,answers.comjtopicj .
artfact.comjfeatures/ViewArtist. ,commons,wikimedia.orgj
wikij )



SZÉLL GYÖRGY *1897.JÚNIUS 7. - +1970.JÚLIUS 29.

Magyar származású amerikai karmester. Bécsben tanult jeles
mestereknél zongora és zeneszerzés szakon. Zongoristaként
már 1908-ban nagy sikerrel szerepelt Bécsben, Münchenben
és Londonban. 1915-ben Richard Strauss (lásd VI.11.)
szerződtette a berlini Staatsoperhez, majd Strauss ajánlásával
elnyerte a strassburgi Városi Színház karmesteri állását 1917
ben. Több külföldi operaházban dolgozott, így 1921-ben a
darmstadti, 1922-ben a düsseldorfi Opera karmestere volt.
1924-29 között ismét Berlinben dolgozott, a Zeneakadémia ta

nára volt. 1929-37 között a prágai Német Opera és Filharmónia főzeneigazgatója.

Rendszeresen koncertezett az USA-ban, Európában és a Szovjetunióban. 1939-ben
telepedett le Amerikában. Több amerikai zenekar és a New York-i Metropolitan Opera
karmestere volt 1942-46 között. 1946-tól 1970-ig a Clevelandi Szimfónikus Zenekar
állandó karmestereként a zenekart világhírnévre emelte. Az amszterdami
Concertgebouw és a Salzburgi Ünnepi Játékok vendégkarmestere volt. Kompozíciói
között zenekari művek - Variációk saját témára, Lírikus nyitány - , zongora- és
kamarazenei darabok szerepelnek. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.440 o., MNL.16k.604
o.)

ROBERT ALEXANDER SCHUMANN *1810.JÚNIUS 8. 
+ 1856.JÚLIUS 29.

Német zeneszerző, zenekritikus. Apja könyvkereskedésében ismerkedett meg kedvenc
költőivel, itt alapozta meg széles körű irodalmi műveltségét is. 1826-ban a lipcsei
egyetem jogi karára iratkozott be, és Friedrich Wieck német zenepedagógustól
(* 1785-+1873) zongorázni tanult. Heidelbergben hallgatott előadásokat, majd 1829
ben Niccoló Paganini (*1782-+ 1840) egy koncertjének hatására, amelyet Frankfurt
am Mainban hallott, határozta el magát véglegesen arra, hogy teljesen a zenének
szenteli magát. 1830-tól Fr.Wiecknél folytatta tanulmányait. 1831-ben egyik ujja
megbénult, s ezután zeneszerzéssel foglalkozott. Zeneszerzői tevékenységének
csúcspontjára az 1840-es években jutott el. Ekkor kötött házasságot C1ara Wieckkel.

1843-ban Felix Mendelssohn-Bartholdy (lásd
II.3.) meghívására az újonnan alapított
lipcsei konzervatórium tanára lett. 1844-ben
átköltözött Drezdába, itt énekkari

. egyesületet alapított. 1850-ben elvállalta a
düsseldorfi zeneigazgatói állást. Ekkorra már
egészsége erősen megromlott.
Kedélybetegségének előjelei már az 1830-as
évek elején megmutatkoztak. 1854-től halá

láig az endenichi gYógyintézetben kezelték. Ennek ellenére a német zeneművészet

egyik nagyjelentőségű mestere volt. Az európai jellegű új német zenekultúra
megteremtését szorgalmazta. Zongoradarabjai rögtönzésszerű közvetlenséggel, a
kifejezés szuggesztív hangján szólalnak meg. Dalaiban a költői világ újjáteremtése
valósul meg. Tragaikus sorsa művészetén semmi nyomot nem hagyott. Romantikus
zeneköltő volt, aki lelkének legkisebb rezdülését is megörökítésre méltónak érezte.
Finom, mindíg előkelő és nemes hangja a legtisztább költészetet jelenti, amelyhez
majdnem egyedülálló zenei ötvösművészete, forma képző ihletettsége és gazdag
hangszínvilága járult. Mint zongoraművész, tanár, szakíró, kritikus és kultúr-harcos,
pótolhatatlan értékű tevékenységet fejtett ki. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.333 o., Falk
G.:Zenei Kis L.1938.161 o., MNL.15k.889 o.)



KOSZTA JÓZSEF *1861.MÁRCIUS 27. - +1949.JÚLIUS 29.

Magyar festő. A budapesti, a bécsi és a müncheni
akadémián, majd Benczúr Gyula (lásd VII.16.)
Mesteriskolájában végezte tanulmányait. Lotz Károly(lásd
X.13.) és Székely Bertalan (Ulásd V.8.) tanítványa volt. A
Hazatérő aratók című festményével elnyerte a Műbarátok

ösztöndíját. E kép témájához, a magyar paraszthoz, a
földhöz, egész pályáján hű maradt. 1905-1907 között
római, 1910-ben párizsi tanulmányútja után itthon, az
Alföldön - Szentes melleti tanyán - telepedett le. Műveit

rendkívüli színerő és heves, vaskos ecsetkezelés jellemzi.
Zömében sötét egű táj ból apró házak fehér falai vakítanak.
Izzig-vérig kolorista, aki mondanivalójának drámáját és
líráját is kizárólag színekkel fejezi ki. Legjelentősebb

alkotásai közé tartoznak:a Mezőn, Három /drályok, Kukori
catörők, Muskátlis kislány stb. (Műv.L.1984.2k.692 o., MNL.llk.381 o.)

GERHARD ARMAUER HANSEN *1841.JÚLIUS 29. - +1916.JÚUUS
30.

Norvég orvos. A Royal Frederik's Universityn - jelenleg Juniversity
Oslo - tanult, ahol 1866-ban szerzett diplomát. Az oslói National
Hospital in Christianaban folytatott szakmai gyakorlatot, és Lofoten

ben dolgozott orvosként. 1868-ban visszatért
szülő- városába - Bergenbe - , ahol a kitűnő

bőrgyógyász Daniel Cornelius Danielssennel
(*1815-+ 1894) együtt a lepra-betegséget - vagy
más néven bélpoklosságot - kezdte tanulmányozni.
Kutatásai során megállapította, hogy az addig
örökletesnek tekintett lepra egy jellegzetes
járvány, amelynek speciális oka van. 1870-71-ben

Bonnban és Bécsben tartózkodott, az elméletéhez szükséges bizonyítékok
megszerzése érdekében. 1873-ban fedezte fel a leprabadllust. 1881-ben jelentette be

a leprát, vagy Hansen-kórt kiváltó
hőmérsékletálló Mykcobactérium leprae
felfedezését, amely minden leprás beteg
szöveteiben megtalálható. Óriási energiával
küzdött a lepra megbetegedések ellen, melynek
eredményeként a betegek száma csaknem
egyharmadára csökkent. Erőfeszítései révén
hazájában sikerült mérsékelni a leprás
megbetegedéséket, miszerint a korábbi 1800

esettel szemben 1901-ben már csak 575 megbetegedés fordult elő. (Révai N1.9k.493
o., MNL.12k.52 o., Interner:http:// no.wikipedia.org/wikij Gerhard ,www
.whonamedit.com/doctor )



BRUNO KREISKY *1911.JANUÁR 22. - +1990.JÚLIUS 29.

Osztrák politikus, jogász. 1927-től Ausztria Szociáldemokrata
Pártja - SPÖ - tagja. A párt betiltását követően 1935-ben, és az
Anschluss után 1938-ban, politikai okból a nácik bebörtönözték. a
II.világháború alatt sikerült Svédországba menekülnie. 1945-ben
az osztrák külügyminisztérium szolgálatába lépett, 1946-tól 1951
ig a stockholmi követség munkatársa, 1953-59-ben külügyi
államtitkár, 1959-66-ban külügyminiszter volt. 1956-tól parlamenti
képviselő,. 1967-től 1983-ig az SPÖ elnöke, ugyanakkor a

REPUBLlK ' ,
.Q.?IER R EJ Cl:!.. szocialista Internacionale elnöke is volt. 1970-83-ban Ausztria

.•- -... kancellárja. Vezetésével pártja az 1971., 1975. és 1979. évi
választásokon abszolút többséget szerzett. Az aktív semlegesség

külpolitikáját folytatva több nemzetközi konfliktus során közvetítőként lépett fel.
1983.április 2-án lezajlott választásokon pártja a többségét elvesztette, Kreisky
lemondott a kancellári tisztségről, majd októberben a szocialista párt elnöki posztjától
is megvált. (Larousse 1992.2k.565 o., A XX.század Kr.1994., MNL.llk.543 o.)
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WOJCIEH KOSSAK 1857.JANUÁR 1. - +1942.JÚLIUS 29.

Lengyel festőcsalád tagja
a XIX.-XX.században.
Apjánál - Juljusz Kos
saknál (*1824-+1899) 
tanult, majd München-
ben és Párizsban
folytatta tanulmányait.
A XIX.századi csatakép

festés egyik jellemző képviselője volt. Nagy sikert aratott panorámáival, mint pl. A
franciák visszavonulása 1812-ben a Berezinán át című művével is, melyet Juljan Falat
lengyel festővel (*1853-+1929) együtt készített. Megfestette a Véres vasárnap
Péterváron című vásznat és Koszciuszkó győzelmes raclavicai ütközetét. A krakkói
egyetem tanára volt. (Műv.L.1967.2k.692o.)

VIII. ORBÁN PÁPA *1568.ÁPRILI5 5. - +1644.JÚLIUS 29.

Családi neve Maffeo Vincenzo Barberini. Gazdag firenzei
kereskedőcsaládból származott. A jezsuiták nevelték, majd jogi
doktorátust szerzett. 1601-ben pápai követ volt Franciaországban.
1604-ben püspök Názáretben és Párizsi pápai nuncius. 1606-tól
bíboros, majd 1608-tól Spoleto püspöke. 1623.augusztus 6-án
választották pápává. Ezt követően több rokonát nevezte ki
püspökké és bíborossá. A harmincéves háborúban közvetítő

szerepet vállalt, de főleg politikai érdekek vezérelték. 1626-ban
megszerezte az Urbinói Hercegséget és ezzel az Egyházi Állam
vagy Pápai Állam Közép-Itália ura lett. Észak-Itáliában háborút
indított a pármai LOdoardo Farnese (ur. 1622-46) ellen, mely pá

pai vereséggel végződött. 1627-ben a hithirdetők képzésére Rómában megalapította a
Collegium Urbanumot. Átdolgozta a zsolozsmáskönyvet és a Missálét, szabályozta a
szentté és boldoggá avatás rendjét. Pápasága idején - 1633-ban - jezsuitaellenes
művei miatt elítéltette a Szent Officiummal Galileo Galileit (lásd 1.8.) és Cornelius Otto
Jansenius holland teológus (*1585-+ 1638) Augustinus című munkáját. 1635-ben
Pázmány Péter (lásd III.19.) bíboros kezdeményezésére engedélyezte a nagyszombati
egyetem felállítását. 1643-as In eminenti bullájával elítélte a janzenizmus - a
katolicizmuson belüli vallási reformmozgalom - tanításait. (Larousse 1994.3k.172 o.,
Révai NI.14 k.768 o., MNL.14k.185 o.)

KAREL HAVLICEK BOROVSKY *1821.0KTÓBER 31. 
+ 1856.JÚLIUS 29.

Cseh költő, műfordító. Bölcsészetet hallgatott a prágai
egyetemen, majd papi szemináriumban tanult, ahonnan
egyházbírálata miatt kizárták. Eztután Oroszországba ment
nevelőnekés az itt szerzett élményeit Oroszországi képek címmel
adta közre könyvben valamint tárcák és útirajzok formájában.
Több lap szerkesztője is volt. A bécsi kormány ellen írt cikkeiért
négy évre a Dél-tiroli Blixenbe száműzték. Itt írta legjelentősebb

szatírikus költeményeit, többek között a Lávra király és a Szent
Vladimir megkeresztelése címűeket. Cseh nyelvre fordította
többek között Gogol Holt lelkek című regényét. (MNL.9k.295 o.)



ÁRPÁD-HÁZI 1. SZENT LÁSZLÓ *1040 KÖRÜL - +1095.JÚLIUS
29.

~
~AGYAR POSTA 4..f.t

Magyarország királya 1077-től 1095-ig. LBéla magyar király
(ur.1060-1063) és Richeza lengyel hercegnő (*1015 k.-+1060)

második fia. 1077.április 25-én - bátyja 
1.Géza magyar király (lásd IV.25.) halála
után 1077-ben választották királlyá.
Életének első éveit Lengyelországban
töltötte, 104S. körül érkezett családjával
Magyarországra. Részt vett a gyermek
Salamon (*1053-+ 10S7) megkoronázásán
1057-5S-ban, amelyhez atyja és bátyja
mellett ő is beleegyezését adta. Az ezt
követően LAndrás (ur.l046-1060) és
testvére I.Béla között kiéleződő

konfliktusban atyja mellé állt. 1. Béla halála
után és az I.András fiát Salamont támogató IV.Henrik német-római császár (ur.l056
1106) - Salamon sógora - támadása nyomán testvérével 1063-ban lengyel földre
menekült. II.Boleszláv lengyel fejedelem (ur.l076-1077) seregével együtt harcolt
Salamon ellen. 106S-ban részt vett a moldvai besenyők elleni kerlési csatában. A
IV.Henrik pártfogását élvező Salamonnal szemben a pápát és Sváb Rudolf német
ellenkirályt (ur.1077-10S0) támogatta, akinek Adelheid nevű lányával kötött l07S-ban

házasságot. Részben
fegyverrel, részben
tárgyalással elérte 10Sl
ben, hogy övé lett az
egész ország feletti
törvényes uralom,
Salamon pedig,
lemondása fejében
királyi eltartást kapott.
Aztán az ellene
összeesküvő Salamont
10S2-ben
bebörtönöztette. lOS3
ban szentté avattatta az
államalapító István
királyt (lásd VII1.15.),
fiát Imre herceget (lásd
IX.2.), Gellért püs-pököt

(lásd IX.24.) és két zobori remetét Zoerard-Andrást (XLsz.) és Benedeket (XI.sz.).
Ezzel erősítette külpolitikai koncepcikóját, miszerint Magyarországot a keresztény
államok közösségében méltó hely illesse meg szentjei révén. Az 1090-es évek elején
elfoglalta Horvátországot és emiatt szembekerült II.Orbán pápával (10SS-1099) és a
német-római császár, IV.Henrik szövetségese lett. Szlavóniában, Zágráb székhellyel

püspökséget alapított, a bihari püspökség székhelyét áthelyezte
Váradra. Nagy adományokkal támogatta az egyházat, megalapította a
somogyvári Szent Egyed és a szentjobbi apátságot. Kemény törvényei
a központi hatalom megerősítését, a királyi jövedelmek növelését, a
magántulajdon védelmét és az egyház szerepének erősítését

szolgálták. Később ügyesen használta ki a pápaság és császárság
közötti küzdelmet, hódító tervei megvalósítására. 10S5-ben, visszaver-



te a Salamon érdekében betörő besenyők támadásait, és a
zsákmányoló kunokat 1091-ben. Hadjáratot vezetett 1092
ben az orosz, 1093-ban a lengyel és l09S-ben a cseh ural

kod6k ellen, az utóbbi hadjárat során halt
meg. Királyságában megszilárdította a

kereszténységet, ő

maga hű maradt a
görögkeleti
ortodoxiához.
Nagyváradon az
általa emelt
székesegyházban
temették el. A
magyar középkor

egyik legnépszerűbb királya volt. Személye köré a lovagkirály legendája fonódott.
1192~ben III.Béla magyar király (lásd IV.13.) kezdeményezésére III.Celesztin pápa
(1191-1198) szentté avatta. (Larousse 1992.2k.629 o., Révai N1.12k.S14 o.,
MNL.llk.816 o.)

I.UMBERTO *1844.MÁRCIUS 14. - +1900.JÚLIUS 29.

Olaszország királya a Savoyai dinasztiából 1878
tól 1900-ig. ILViktor Emanuel (lásd 1.9.) és
Adelheid főhercegnő idősebbik fia. Korábban a
Piemonti herceg címet viselte. 1866-ban részt
vett az Ausztria elleni háborúban. Atyja halála
után került a trónra l878.január 9-én és
szigorúan alkotmányos szellemben uralkodott.
Uralkodása idején támogatta a Agostino Depretis

(*1813-+1887) és Francesco Crispi (*1819-+1901) miniszterelnökök politikáját, a
hármas szövetség megkötését és az Etiópia meghódítására tett kísérletet. 1900.július
29-én a Bresci Angelo nevű anarchista Monzanban lelőtte. A Pantheonban temették el
és 1903-ban Rómában szobrot emeltek emlékének. A genovai herceg leányával
Margittal kötött házasságából egy gyermek származott, a későbbi III.Viktor Emanuel
(ur.1900-1946). (Larousse 1994.3k.978 o., Révai N1.18k.622 o., MNL.17k.922 o.)



SALLAl IMRE *1897.DECEMBER 17. - +1932.JÚLIUS 29.

Magyar politikus. 1917-től a Galilei Kör, majd az úgynevezett forradalmi szocialisták
csoportjának tagja volt. Háborúellenes röplapok terjesztéséért 1918 májusban 6
hónapra bebörtönözték. Az 1918.november 24-én megalakult Kommunisták
Magyarországi Pártjának - KMP - (lásd XI.24.) alapító tagja volt. 1919.februárjában
a párt több vezetőjével együtt letartóztatták. A Tanácsköztársaság idején a Belügyi
Népbiztosság politikai osztályának helyettes vezetője volt. 1919-től 1924-ig
Bécsben, 1924-től 1931-ig a Szovjetunióban élt. 1931-ben a KMP külföldi
bizottsága, illetve a titkárság tagja lett és illegális pártmunkára Magyarországra
küldték. 1932.július lS-én a titkárság többi tagjával együtt letartóztatták. A
kormány az 1931.szeptember 13-i 22 halálos áldozatot követelő biatorbágyi híd
felrobbantásáért a kommunistákat tette felelőssé. A merénylet elkövetése után,
szeptember 19-én statáriumot rendeltek el. A statárium hatálya alatt a rögtönítélő

bíróság Fürst Sándorral együtt halálra ítélte, s még aznap kivégezték. (MNL.3k.802
o., 15k.,748 o.)

FÜRST SÁNDOR *1903.NOVEMBER 27. - +1932.JÚL,IUS 29.

Magyar politikus. Eredetileg magántisztviselő volt. 1926-ban lépett be az illegális
Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1931-től a külföldi bizottság, illetve a hazai
titkárság tagja volt. Az 1931.szeptember 13-i, Matuska Szilveszter által elkövetett
biatorbágy; merénylet után a kormány - elsősorban a kommunista mozgalom
letörése érdekében - statáriumot vezetett be. Ennek hatálya alatt 1932.július lS-én
a titkárság többi tagjával együtt őt is letartóztatták. Sallai Imrével együtt július 29
én halálra ítélték és még aznap kivégezték. (MNL.8k.391 o.)



XII. ÉS XIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK a II.világháború miatt
elmaradtak.

XIV. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1948.JÚLIUS 29. - AUGUSZTUS
14. LONDON, NAGY-BRITANNIA

VI.György király megnyitja az olimpiai játékokat.Az olimpiai lángot John Mark atléta
gyujtotta meg. Németországot és Japánt kizárták a versenyekből, és a kommunista
országok többsége sem képviseltette magát Londonban. Magyarország - hosszas vita
után - végül indult a versenyeken.
59 ország vett részt a játékokon 5.046 versenyzővel, köztük Magyarország 127 fős

csapatával. Az összes résztvevő közül 385 nő volt. A versenyeket 18 sportágban
rendezték meg 151 versenyszámmal, 84.000 néző előtt.

Magyarország a nemzetek pontversenyében a harmadik helyen végzett. Aranyérmet
nyert férfi atlétika kalapácsvetés versenyében Németh Imre, a női atlétika távolugrás
számában Gyarmati Olga, ökölvívás harmatsúlyban Csík Tibor, ökölvívás középsúlyban
Papp László, szabadfogású bírkózás nehézsúlyban Bóbis Gyula, férfi kardvívás egyéni
versenyben Gerevich Aladár, női tőrvívás egyéni versenyben Elek Ilona, a kard-csapat,
sportlövészet ötalakos 25 m-es gyorspisztolylövés versenyében Takács Károly és a
férfi torna műszabadgyakorlatban Pataki Ferenc. Ezüstérmes a 4 x 100 m-es férfi
gyorsváltó úszó-csoport, a vízilabda-csapat, kötöttfogású bírkózás váltósúly
csoportjában Szilvási Miklós, férfi torna műszabadgyakorlatban Mogyorósi-Klencs
János és a női összetett torna-csapat. A dobogó harmadik helyzettjei, bronzérmesek
gerelyhajításban Várszegi József, 100 m-es férfi gyorsúszásban Kádas Géza, 1500 m
es férfi gyorsúszásban Mitró György, 200 m-es női mellúszásban Novák Éva,
kötöttfogású birkózás pehelysúlyban Tóth Ferenc, könnyűsúlyban Ferencz Károly, férfi
tőr egyéni versenyben Maszlay Lajos, kard férfi egyéni versenyben Kovács Pál,
kormányos kettes evezésben, férfi összetett torna csapat, lóugrásban Mogyorósi
Klencs János és Pataki Ferenc azonos pontszámmal.
Az olimpiák művészeti versenye 1948-tól lekerült a hivatalos programról.



TOMPA MIHÁLY *1817.SZEPTEMBER 28. - +1868.JÚLIUS 30.

Magyar költő, református lelkész. 1832-ben került Sárospatakra szolgadiáknak, hogy
fedezhesse tanulmányait. 1844-ben otthagyta Sárospatakot és házitanítóskodott
Sárbogárdon és Eperjesen. Az Atheneum, a Pesti Divatlap és az Életképek
rendszeresen közölték verseit. 1846-tól haláláig lekész volt Bején, Keleméren és
Hanván. 1846-ban Szuhay Mátyás című elbeszélő költeménye Arany János (lásd lIL2.)
Toldija mögött második lett a Kisfaludy Társaság pályázatán. A nemzeti romantika, a

népi-nemzeti irány - Petőfi Sándor (lásd Ll.) és Arany János után 
legjelentősebb képviselője volt. Népszerűsége az 1840-es években
Petőfiével vetekedett, az 1850-es években pedig fontosabb szerepet
játszott az irodalmi életben, mint Arany János. Az utókor azonban
mőgéjük helyezi, mert költészetéből, minden értéke mellett is
hiányzik barátai zsenialitása. Első átütő sikerét a Népregék és
mondák című 1846-os gyűjteményével aratta. Versei miatt 1852
ben, majd 1853-ban néhány hétig a kassai hadbíróság vizsgálati
fogságban tartotta. Művészi kiteljesedése a szabadságharc bukása
utánra esik. A Bach-korszak idején írt, a köz fájdalmát megéneklő,

az allegória és a példázat alkakzatára épülő versei hozták meg szá
mára az országos népszerűséget. A gólyához vagy A madár fiaihoz című verseinek
egyes sorai szállóigévé váltak. Hasonló szellemű verse még a Levél egy kibújdosott
barátom után. Utolsó allegóriái közól kiemelkedik az Új Simeon és az Ikarus című
művei. Élete végéig hírdette a nemzeti függetlenség eszméjét, elutasította a
kiegyezést. (Világir.KisencikI.1976.2k,433 o., Larousse.3k.903 o., MNL.17k.564 o.)

AASMUND OLAFSSON VINJE *1818.ÁPRILIS 6. - +1870.JÚLIUS 30.

Novég költő. Volt kecskepásztor, sőr- és pálinkaföző, facipőkészítő,

órás, segédtanító, majd jogi diplomát szerzett, amit sohasem
használt. Színes, közismert személyiség volt, mert évekig a maga
által írt Dölen című lapját adta ki. Egyszerre volt romantikus és
realista, hívő és kétkedő, népies és városi. Egyaránt írt az "állami" és
a "népi", azaz újnorvég nyelven. Humorral és szatírával gónyolta
népének elmaradottságát, hogy ezzel is energiát öntsön beléjűk a
kultúrnépek vívmányainak átvételére. Későn érő költészetét patetikus
természet-szeretet, a klasszikus harmónia iránti vonzódás jellemezte.

Legjelentősebb könyve az Úti emlékek 1860 nyarán című szellemes útinaplója.
(Világir.KisencikI.1976.2k.482 o., Révai N1.19k.362 o.)

FRANS MASEREEL *1889.JÚLIUS 30. - +1972.MÁRCIUS 1.

Belga grafikus és festő. A genti Művészeti Akadémián tanult, 1911-től

Párizsban élt. 1916-ban visszatért Gentbe, a La Feullie és a Demain
című újságokban jelentek meg pacifista témájú rajzai. Hímevét
energikus, életteli stílusban készített kép-regény jellegű fa metszet
sorozataival, expresszív grafikáival szerezte, melyekkel a testi,
szellemi nyomort és a nagyvilági élet visszásságait mutatta be. Ezek
voltak: Egy ember szenvedése, Óráim könyve, Az eszme, Ifjúság, A
feketéből a fehérhez, Haláltánc stb. című munkái. A világirodalom
számos klasszikusát illusztrálta. Képei kevésbé erőteljesek, főként

portrékat, boulogne-i tájakat, matróz- és kikötői jeleneteket
ábrázolnak. (Műv.L.1967.3k.258 o., Larousse 1992.2k.832 o.,
MNL.12k.768 o.)



HENRY MOORE *1898.JÚLIUS 30. - +1986.AUGUSZTUS 31.

Angol szobrász. 1919-ben a leedsi Művészeti Iskolában tanult, majd a londoni Royal
College of Art ösztöndíjasa volt. 1924-től Chelsea-ben művészeti tanárként dolgozott.
Múvészi pályafutása kezdetén a mailloli elvekhez kapcsolódott a szobrászi munka
klasszikus értelmezésével. Korai alkotásainak formái fokozatosan egyszerűsödtek,

archaikus jellegűvé váltak, formaviláguk az ősi mexikói kőszobrászatot idézi. Egyes
művei határozottabban közelítettek a teljes absztrakcióhoz. A szentimentális vagy na

turális téma helyett a forma realitását és az anyag minőségét is
érvényre akarta juttatni. Szobrai - az Anya gyermekével, Fekvő

alak-sorozat, Család - a tömeggel és a térhatással kapcsolatos
~ kutatásait, fáradhatatlan kísérletező kedvét tükrözik. A
~ ILvilágháború idején London bombázásának sokkoló élményét

dolgozta fel rajz-sorozatában a Katakomba-vázlatkönyvben. Az
1940-es évek természethűbb felfogásban készült művei után -

ES mint a Madonna gyermekével - a háborút követően alkotta
nagyszabású bronzszobrait. Az 1950-es évek elejének
jellegzetes, nagyméretű figuráin a szögletes, geometrikusabb
formák uralkodnak, pl. Király és királyné című szobrán. Az 1950

-es évek végétől márvánnyal dolgozott. Akár absztrakt, akár figurális módon fejezte ki
magát, fa-, kő-, fémszobrain egyaránt az ember és a tárgyak, ember és természet
egymásra találásának lehetünk tanúi. A rajz és az akvarell ugyancsak jelentős

szerepet töltött be művészi tevékenységében. 1968 után litográfiai albumokat,
rézkarcokat készített. A modrn szobrászat kiemelkedő képviselője volt. (Larousse
1992.1k.965 o., Műv.L.1967.3k.375 o., MNL.13k.286 o.)

WERNER TÜSKE *1929.JÚLIUS 30. - +2DD4.MÁJUS 27.

Thoma -MüDtzer-Ehrung

20PDi~
Thomas-Münlzer-EhrungJOd~r DDR 1989

Német festő és grafikus. 1939-1940-ben
magánleckék keretében kezdett rajzot tanulni.
1945-1946-ban az orosz biztonsági erők

állítólag ártatlanul 10 hónapra bebörtönözték.
Szabadulása után a magdeburgi iparművészeti

mesterprogram keretében rajzot és festést
tanult. Középiskolai vizsgáit csak 1947-48-ban
tette le Schönebeckben, majd 1949-ig a
legrégebbi német művészeti főiskolán, a
Grafika és Könyvművészeti Főiskola

képzőművészeti szakán tanult tovább. 1955-57
között már a lipcsei Képzőművészeti Akadémia
asszisztense volt. 1958-ban megnyerte a
lipcsei Astoria Hotel által meghírdetett "Öt
kontinens" című freskófestési versenyt. 1972

ben a lipcsei Képzőművészeti Akadémia professzorává nevezték ki. 1973-76. között a
lipcsei Művészeti Egyetem elnöke lett. Munkáival különböző díjakat nyert Lipcsében,
Firenzében, Bulgáriában stb. 1985-ben a lipcsei Egyetem díszdoktorává avatták,
1987-ben befejezte a Bad-Frankenhasuen számára évekig készült Panoráma
festményt. 1990-ben a bonni Operaház Bűvös vadász produkciójához díszleteket és
jelmezeket tervezett. 1993-tól 96-ig az Felső Harz region-beli Szent Salvator Templom
oltárképét készítette el. A 90-es évek végétől haláláig főleg külföldi utazásokkal
töltötte idejét. Magyar szemponból említést érdemel, hogy egy erfurt; kiállításról
eltávolították a magyarországi 1956-ot felidéző "Magyarország 1956" című rézkarcát,
amely a Fehérterror Magyarországon című diptychon része volt és amelyre kézzel
ráírta, hogy "fasiszta terror Magyarországon ". (Internet: http://tuebke-stiftung-
leipzig.de/ , www.uni-greifswald.de/ , hgb-Ieibzig.de/ , mult-
kor.hu )



JACOPO PALMA *1480 KÖRŰL - +1528.JÚLIUS 30.

1968

VELENCEI KÉPKIÁLlíTÁS
BUDAPEST

Velencei festő. Eredeti neve Jacopo
d'Antonio Negretti. Fiatal korában
Bergamo környékén működött, de
már ott is a velencei festészet új
útját követte. A lágy festői

ábrázolásmód, az elmosódó színek
és körvonalak már korai
Madonnánin jelentkeztek. Vecellio
Tiziano (lásd VIII. 27 .)
művészetének külső vonásait, a
harmónikus kompozíciót, a
varázslatos, tüzes színeket,
alakjainak formaszépségét vette át,
annak mélysége és lappangó
szenvedélye nélkül. 1515-28 közötti
érett korszakát a giorgonei
tájábrázolás és a tizianoi
komponálásmód átvétele, a
hangulat melankólikus nyugalma
jellemzi. Hírnevét az úgynevezett
Sacra Conversazione típusú
képeinek Mária-képek egyik
stílusa - köszönheti, amelyeken a
szentek szélesen kibontakozó táj

háttér előtt ülnek a gyermeket tartó Madonna körül. Ezt reprezentálja a Madonna
szentekkel című képe. Képein az alakok passzív szépsége helyettesíti a történést, a

drámai erőt. Késői művein Lorenzo Lotto
(lásd IX.18.) kifinomult clair-obscur-jének
hatása jerlentkezik, mint pl. a Madonna
Szent Katalinnal és Keresztelő Szent
Jánossal című képe. Életművének
jelentős részét magán megrendelésre
készített, kis méretű portrék, - mint a
Fiatal pár, vagy a Violante - , és főként

humanista műgyűjtők számára festett
mitológiai témájú, erotikus tartalmú
aktképek Nimfa alkotják. A
leghatásosabb és formailag legjobban
megoldott alkotása a velencei Sta Maria
Formosa-templomban ma is eredeti
helyén álló nagyvonalú Szent Borbála-oI

tár. Kűlönösen nevezetesek az arcképszerű női félalakjai, - Fiatal pár - melyeken a
velencei asszonyok jellegzetes szépségét örökítette meg. Fiatalkori mitológiai
képecskéinek hangulatát fejlesztette tovább a gazdag tájba komponált Jákob és
Ráchel találkozása című képén. Utolsó jelentős megbízást 1527-ben kapta a velencei
Scuola Grande di San Marco számára elkezdett nagyméretű, Szent Márk megmenti
Velencét a démonok hajójhától című olajképét Paris Paschalinus Bordone (*1500
+1571) fejezte be. (Műv.L.1968.4k.683 o., MNL.14k.451 o.)



EGRESSY GÁBOR *18ü8.NOVEMBER 3. - +1866.JÚLIUS 30.

Magyar színész. Eredeti családi neve Galambos volt. A szülői háztól három alkalommal
szökött meg, hogy színésznek állhasson és Rozsnyón lépett először 1826-ban
színpadra. Két évig kisebb vándortársulatoknál működött, majd 1828-tól a kassai,
kolozsvári és a budai Várszínházhoz szerződött. Bécsi, müncheni, párizsi
tanulmányutak után a Pesti Magyar Színház - a későbbi Nemzeti Színház - tagja,
1845-től rendezője is lett. 1844-ben barátságot kötött Petőfi Sándorral (lásd 1.1.).
1848.március lS-én ő szavalta el a Talpra magyar-t a Nemzeti Színház közönségének.

A szabadságharc kitörésekor nemzetőmek állt, majd 2 hónapig
Szeged kormánybiztosa is volt. A világosi fegyverletétel után
Törökországba menekült, s távollétében kötél általi halálra itélték.
1850-ben tért vissza, 1851.októberben amnesztiát kapott. 1851-54
között operákat rendezett. 1854.májustól ismét fellépett a Nemzeti
Színházban. Ő emelte ki a feledésből Katona József: Bánk bán című
drámáját és az ő kezdeményezésére alakult meg 1865-ben a
Szinitanoda, melynek első színészmesterség tanára is volt. A francia
romantikus színművek hőseinek hiteles ábrázolója, a magyar
színészvilág egyik igen jelentős alakja volt. 1866.július 30-án Ober

nyik:Brankovics György című drámájának címszerepében a színpadon agyvérzés érte
és még aznap este meghalt. Több önálló szépirodalmi és esztétikai műve is megjelent.
Az első magyar színházi folyóirat a Magyar Színházi Lap alapítója volt. (Révai
N1.6k.178 o.,Színházi KisI.1969.117 o., MNL.7k.48 o.)

FRIEDRICH WÖHLER 1800.JÚLIUS 30. - +1882.5ZEPTEMBER 23.

Német kémikus .A heidelbergi egyetemen orvosi diplomát szerzett 1823-ban, majd
egy évig Svédországban Jons Jacob Berzelius svéd kémikus (lásd VIII. 7.)
laboratóriumában dolgozott, és megkedvelte a kémiát. Berlinbe visszatérve ipari
iskolákban 1825-31 között kémiát tanított, majd 1831-1836-ig a kasseli főiskola

tanára, aztán a göttingeni egyetem kémiai és gyógyszerészeti intézetének professzora
és orvosi kémiai laboratóriumának vezetője volt. Mint tudós is kiváló munkát végzett.

Justus von Liebig (lásd V.12.) által előállított ezüst-cianát és
ezüst-fulminát összehasonlító vizsgálata vezette el az
izoméria felismeréséhez 1826-ban. Együttműködésük

eredménye a gyökelmélet kialakítása, az alloxán és, az
alloxantin, a dialursav és a murexid felfedezése volt 1838

/ ban. Diciánból oxálsavat, ammónium-cianátból karbamidot
'-"'--=---~~~~~ állított elő. Ezzel bizonyította, hogy szerves anyagok

szervetlen anyagokból is képződhetnek. Szervetlen kémiai
vizsgálatai is jelentősek. 1827-ben tiszta állapotban állított elő aluminiumot, és
berilliumot 1828-ban, elsőkélnt nyert kalcium-oxid és szén hevítésével kalcium
karbidot, amely az acetiléngyártás kiindulási anyaga. Eljárásokat dolgoztt ki különféle
elemek kinyerésére. Előállította a tellur, a szelén és a szilícium alkilvegyületeit. A
Magyar Tudományos Akadémia 1881-ben kültagjának választotta. (Révai NI.19 k.592
o., Larousse 1994.3.k.1143 o., MNL.18k.716 o.)



PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA

A II.világháborút lezáró békeszerződés megkötése
előtt, annak feltételeit tisztázandó, 1946.július 29-én
Párizsban békekonferencia kezdődött, melyen 25
szövetséges állam képviselői tárgyalták meg
Németország volt szövetségeseivel - Olaszország,
Finnország, Bulgária, Románia és Magyarország 
kötendő békeszerződések feltételeit. A békeszerződés

tervezetét 1946.július 30-án terjesztették a
békekonferencia résztvevői elé. a Szövetséges és
Társult Hatalmak képviselői. A békekonferencia
1946.október lS-ig tartott. (Ormos M. :Világtörténet

1988.3k.9 o.,Háromezer esemény 1966.20 o, A XX.század Kr. 1994.684 o.)

HENRY FORD *1863.JÚLIUS 30. - +1947.ÁPRILI5 7.

Amerikai nagyiparos. Az Edison Co.-nél dolgozott
technikusként. 1892-ben készítette el első

4 személygépkocsiját. 1903-ban hozta létre a
Ford Motor Company-t, amelynek elnöke volt
1919-ig. Sikerét és meggazdagodását az 1908
ban elkészült Galamb József magyar
gépészmérnök (*1881-+ 1955) által tervezett 
T-modellnek köszönhette, amely a világ első

egyszerű, viszonylag olcsó népautója volt, és amelyből 1927-ig több mint 15 millió
darabot gyártottak, bevezetve aszalagszerű

termelést 1913-ban. 1920-tól új üzemszervezést,
üzlet- és gazdaságpolitikát vezettek be és az 1903
as kis családi vállalkozásból az USA leghatalmasabb
és egyedüli független vállalkozásává fejlődött. A
gyáróriás a személygépkocsik mellett számos más
terméket is gyártott. A gyárat 1919-43 között fia,
Edsel Boyant Ford (*1893-+1943), 1943-45-ben
ismét saját maga, majd 1946-60 között Henry Ford
II. (*1917) nevű unokája vezette. Az óriás-vállalko

zás 1999-ben megvásároita a Volvo személyautó-gyártó részlegét, 2000-ben a Land
Rover márkát, 33 %-os részesedése van a japán Mazda vállalkozásban. A General
Motors után a világ 2. legnagyobb autógyártója lett a vállalat. 2003-ban több mint
327.000 alkalmazottat foglalkoztatott. (A XX.század Kr.1994., Új Magy.L.1960.2k.383
o., Larousse 1991.1k.886 o., MNL.8k.146 o., 19k.317 o.)



WILLIAM PENN *1644.0KTÓBER 14. - +1718.JÚLIUS 30.

Angol politikus, kvéker vezető. Oxfordban tanult, de az anglikán tanok elutasítása
miatt kizárták. 1666-ban átálIt a kvéker hitre, majd térítésért többször bebörtönözték.
1670-ben - apja halála után - átvette birtokai igazgatását és egyre bejáratosabb lett
a királyi udvarba. Missiós utakat tett Hollandiában és Németországban. Az anglikán
egyház üldözése elől hittestvéreivel együtt elhagyta Angliát és Észak-Amerikába ment.
II.Károly királytól (ur.1660-168S) 16.000 font adósság fejében nagy földbirtokot
kapott, melyet - saját nevének felhasználásával - Pennsylvániának nevezett el 1681
ben. 1682-ben York herceg - a későbbi ILJakab (ur.168S-1689) - jóvoltából
megszerezte Delawaret is. 1682-ben Észak-Amerikába utazott és
híveivelmegalapította Philadelphiát, a testvéri szeretet városát. Angliába visszatérve
168S-ben elérte 1.200 kvéker szabadon bocsátását. A Holy Experiment (= Szent
kisérlet) jegyében Pennsylvániában olyan intézményrendszert építettek ki, mely a
lelkiismereti szabadságra épül. Minden egyháznak vallásszabadságot adott és élen járt
a rabszolgakereskedelem elleni küzdelemben. 1683-ban - Penn meghívására - a
németországi Krefeldből Daniel Postorius jogász és teológus vezetésével 13 mennonita

család vándorolt ki Philadelphiába és a város közelében
megalakították az első tartós német kolóniát. 1689-ben, a
királlyal fenntartott jó kapcsolata miatt, a "dicsőséges

fortradalom" után árulással vádolták, vagyonát, gyarmatait
elkobozták, mekyeket 1694-ben kapott vissza. 1712-ben
lebénult, mozgás- és munkaképtelenné vált.(Larousse
1994.3k.288 o.,Révai N1.1Sk.301 o., MNL.14k.647 o.)

II. JÁNOS ÁDÁM VON LIE *1945.FEBRUÁR 14. -

--l:'I"l •• •

t>HTENSTEIN'MARIB AGLA~

Lichtenstein hercege, uralkodója,
1989 óta nagyherceg. Teljes neve .
Adam Ferdinand Alois Josef Maria
Marko d;Aviano Pius von und zu
Lichtenstein . Teljes titulusa: "Ő
hercegi fensége, II. János Ádám,
Isten kegyelméből Liechtenstein
uralkodó hercege". 1967.július
30-án - mint trónörökös - kötött
házasságot Marie Aglae Kinsky
grófnővel. 2003-ban fogadták el az
alkotmányra vonatkozó módosítása it,
amely kiterjesztette hatalmát. A
változások értelmében meggátolhat
bármilyen kezdeményezést, amely
köztársaság megalapítását célozná,
illetve az egyházközségeknek a
fejedelemségektől való elszakadását
tervezné.. 2004 augusztus lS-én
helyettesévé nevezte ki elsőszülött

fiát, Lichtenstein Alajos trónörököst.
Ő maga államfő maradt. A Lichten

stein Fejedelmi Ház jelenleg a világ tehetősebb családjai közé tartozik. A fejedelem
magánvagyona mintegy 2 milliárd dollár körüli értékre tehető. Terjedelmes művészeti

gyűjteményének egy része nyilvános, mely a vaduzi, illetve bécsi múzeumokban
láthatók. (Larousse 1992.2k.701 o, Bélyeg Kat.,(Internet:http://en.wikipedia.org/wiki
enwikivisual.comjindex.phpj ,epa.oszk.huj00804j )



PAUL ANKA *1942.JÚLIUS 30.

Kanadai énekes. Már szerepelt helyi show-műsorokban, és
a rádióban 10 éves korában. 14 éves volt, amikor első

szerzeménye megszületett. 15 éves korában egy
rádiójáték szereplöje volt. Észak-Amerikában általános
elismerésben részesült mint énekes, dalszerző, zeneszerző

és színész. Leghíresebb dala a Diana című dala volt. Az
1950-60-as években dalaival elsősorban a tizenévesek
körében ért el óriási sikert. (Kanadai Lexikon)

PALMA VECCHIO *1480.K. - +1528.JÚLIUS 30.

Itáliai festő. Eredeti neve a művészettörténészek

szerint Jacopo Antonio Negretti. Velencében 1510-ből

nagyon kevés dokumentum található az életéről. A
XVI.század elején telepedett le Velencében. Egyes
verziók szerint tanítványa volt egyik unokaöccse
Tiziano (lásd VIII.27.). Ismertebb művei:SzentRókus,
A három nővér, A pásztorok imádása, San Sebastian
Diana és Callisto stb.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/tran
state



x. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1932.JÚLIUS 30. - AUGUSZTUS
14. LOS ANGELES, USA

Charles Curtis amerikai alelnök nyitotta meg a "modern kor" X. olimpiáját. Az
amerikaiak az addigi legjobb olimpiát rendezték meg Los Angelesben. A legmodernebb
stadionokkal, korszerű hírközlő- és reklámberendezésekkel, olimpiai faluval várták a
37 állam 1408 résztvevőjét, akik között ott volt 47 magyar versenyző is.
127 versenyszámban folytak a vetélkedések. Ezen az olpimpián szerepelt utoljára
versenyszámként a férfi torna kötél-függeszkedés, a buzogány- és ugródeszka
gyakorlat.
A legeredményesebben az amerikai atléták szerepeltek, akik fölényesen megelőzték

Olaszországot és Franciaországot.
A kislétszámú magyar csapat igen jól eredményeket ért el a játékok során.
Aranyérmet nyert a vizilabdacsapat, Pelle István talaj egyéni gyakorlatával és
lólengéssel, Énekes István amatőr ökölvivás légsúlyában, Piller György kard egyéni
versenyben és akardcsapat. Ezüstérmes Pelle István összetett tornagyakorlatával és
korlátgyakorlatával, Zombori Ödön szabadfogású birkózás légsúlyban, Kárpáti Károly
szabadfogású birkózás könnyűsúlyban. A 4 x 200 m-es úszás férfi gyorsváltó,
szabadfogású birkózás váltósúlyában Tunyogi József, kard egyéni versenyben Kabos
Gyula és női tőrvívás egyéni versenyben Bogen Erna bronzérmes lett.
Az olimpia botránya volt a világ legjobb hosszútávfutójának, Nurminak profivádak

lapján történő eltiltása.



PETER ROSEGGER * 1843.JÚLIUS 31. - +1918.JÚNIUS 26.

Osztrák író, költő. Kisparaszti családból származott, előbb pásztor,
PETER ROSEGGERl643-1918 majd szabóinas volt. Autodidaktaként tanult. 22 éves korában

iratkozott be a grazi kereskedelmi akadémiára. Grazban Heimgarten
című népies folyóiratot alapította 1876-ban. Első irodalmi sikerei
után csak az írói munkának élt. Témái saját stájerországi
környezetéhez kötődtek, így az önéletrajzi jellegű 1882-ben
született regénye a Heidepéter Gábrie/je is, vagy Amikor még
parasztgyerek vo/tam cimű regénye. Regényei közül kiemelkednek
az Eszmék a nevelésről és Az uto/só Jakab című munkái. Epikus
tehetség, aki a paraszti hétköznapok valóságát belső derűvel és
humorral, de kissé idealizálva ábrázolta.Tehetsége leginkább kisebb

elbeszéléseiben érvényesült. Művei óriási példányszámban jelentek meg és nagyon
olvasottak voltak. (Világir.KisencikI.1976.2k.271 o., Révai N1.16k.365 o.)

ANTOINE MARIE ROGER DE SAINT - EXUPERY *1900.JÚNIUS 29.
- 1944.JÚLIUS 31.

.'

Francia regényíró. Polgári és hadirepülő volt. Hivatásos pilótaként
, 1927-től a Toulouse-Dakar vonaloin teljesített postaszolgálatot.

Berepűlte a világot Dél-Amerikától Afrikáig. 1936-ban spanyolországi
haditudósító volt. A La-técoére társaság
alkalmazottja ként azt a feladatot kapta, hogy
indítsa be a patagóniai járatokat, majd berepülő

pilóta lett és több próbautat tett. 1940-ben
felderítő pilóta volt. Amikor 1942-ben visszatért a
szolgálatba, egy felderítő bevetéséről nem tért
vissza, a feladat teljesítése során Korzika felett
nyoma veszett. Hívatásának tekintette a repülést,
szenvedéllyel vállalva a hivatás nehézségeit, sőt

éppen e nehézségek legyőzésében talált szépséget. Ennek a szépségnek, a tiszta
emberi helytállásnak a megörökítésére írta regényeit. Műveiben megnyilvánuló
tettkultusza nem volt agresszív és öncélú, humanista felelősségérzet vezette. Regé-

nyeiben a hősies helytállást a cselekvő ember természetes
jellemvonásaként ábrázolta. A bajtársiasságot, a helytállást, a
kötelességet természetes emberi tulajdonságként mutatta be. A
déli futárgép, Egyedül a felhők fe/ett, Éjszakai repülés, Az ember

$' főldje című regényei mind ezeket az emberi tulajdonságokat
/ • példázzák. Elbeszéléseiben mellőzte az egyéni kaland

romantizmusát, inkább a csapat-szellemet dicsőítette, a veszélyes
mesterség ellátásában vállalt lelkesító szolidaritást. A francia

MAGYARORSZÁG próza, a remekművei közé sorolja, felnőtteknek is szánt A kis
herceg varászlatos szépségű meséjét. (Larousse 1994.3k.532 o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.291 o., MNL.15k.712 o.)



LOYOLAI SZENT IGNÁC *1491 KÖRÜL - +lSS6.JÚLIUS 31.

Baszk katona, majd szerzetes, rend alapító. Eredeti neve Inigo de Lopez Recaldo.
Nemesi család 12. gyermeke volt. Kora ifjúságát Katolikus Ferdinánd Aragónia királya
(lásd III.l0.) udvarában töltötte, mint hadapród, majd a seregben szolgált. 1521-ben
Navarrában, Pamplona ostrománál súlyosan megsebesült, ágyúgolyó zúzta össze jobb
lábát és kórházba került. Hosszantartó betegsége alatt vallásos könyveket olvasott,
melyek hatására megtért, szakított lovagi életformájával. Felépülése után vagyonát
szétosztotta a szegények között és zarándokutat tett Aranzazuba és a monserrati

kegyképhez. Manresában eltöltött egyéves magányában misztikus
átalakuláson esett át. Itt írta meg az azóta is sokat forgatott Lelki gya

korlatok című könyvét. Szegény zarándokként
a Szentföldre utazott 1523-24-ben.
Visszatérése után Barcelónában latint, az
alcalai és salamancai, majd a párizsi
egyetemen filozófiát és teológiát tanult 1524
35 között. Itt alakult ki körülötte egy hatfős

csoport - Xavéri Ferenc (*1506-+1552),
Petrus Faber, Diego Lainez, Simon Rodriques,
Nicolas Babadilla, Alfonso Salmeron
1534.augusztus lS-én hetedmagával a mont

martrei templomban letették a szegénység és tisztaság fogadalmát. 1537.június 24-én
szentelték pappá. Rómába mentek, Jézus Társaság néven - jezsuita - renddé
alakultak, melyet III.pál pápa (1534-1549) hagyott jóvá. A megalakult Társaság pedig
őt választotta meg első rendfőnöknek. Rómában telepedett le, a rend belső

megszervezésének, kiépítésének, a több kontinensen is elterjedt jezsuita közösségek
összefogásának szentelte életét. Megfogalmazta a rend alkotmányát, nagy lendületet
adott a missziónak, a Collegium Germanicum megalapításával új alapokra helyezte a
papképzést. Szélekörű lelkipásztori tevékenységet folytatott, komoly szerepet játszott
a trienti zsinat előkészítésében is. 1609-ben boldoggá, 1622-ben XV.Gergely pápa
(1621-1623) szentté avatta. A jezsuiták, lelkigyakortatot végzők, katonák, várandós
asszonyok, gyerekek patrónusa. Sírja 1587 óta Rómában, az II Gesu-templomban
van. Ünnepe július 31. (Révai N1.13k.5 o., Larousse 1992.2k.731 o., MNL.9k.774 o.)

JOHAN ERICSSON *1803.JÚLIUS 31. - +1889.MÁRCIU5 8.

Svéd származású amerikai mérnök. New Yorkban tanulta a technikai
tudományokat, melynek segítségével olyan hőerőgépet szerkesztett,
melynek meghajtását nem gőzzel, hanem hevített levegővel oldotta
meg. Ezt fejlesztette tovább hajók motor nélküli mozgatására.
Készített különböző mérőműszereket, mint pl. a tengeri távolságmérő
műszert, hidrosztatikus pbóbacsövet tervezett 1851-ben, nyomás
alatti folyadékok térfogatának mérésére. (Larousse 1991.1k.750 o.,
Révai N1.6.639 o.)



FRAY BARTOLOMEO DE LAS CASAS *1474.AUGUSZTUS 
+1566.JÚLIUS 31.

Spanyol római katolikus pap, krónikás. 1502-től Hispaniola szigetén élt, telepes, majd
hittérítő volt. 1512 körül szentelték pappá. Spanyol gyarmatosítás borzalmaival
szembesülve, elsőként lépett fel az amerikai őslakók érdekében. 1516-17-ben Jiménez
Francisco Gonzalo Cisneros toledói érsek (*1436-+ 1517) segítségével vizsgálóbiztos
volt Amerikában, tervet dolgozott ki a békés gyarmatosításra. Ez ügyben többször járt

Spanyolországban. 1519-ben V.Károly német-római császár, spanyol
király (lásd 11.24.) engedélyezte, hogy fehér és indián közösségeket
alapítson az Újvilágban. Venezuelai kísérlete azonban 1522-re
kudarcba fulladt. Sikertelen útjai után 1523-ban belépett a
Domonkos-rendbe Hispaniolán, hogy hittérítőként

tevékenykedhessen. Itt írta Az Indiák története című munkáját.
Könyveiben, emlékirataiban, majd személyesen V.Károlynál
tiltakozott az indiánok elpusztítása ellen. Fellépésével elérte az
indiánok második generációját felszabadító törvény meghozatalát,
azonban végrehajtását a guatemalai Chiapas püspökeként sem tudta

biztosítani. Miután vállalkozásai kudarcba fulladtak, ezért 1547-ben visszatért
Spanyolországba, Madridban élt, az amerikai ügyek egyik legfőbb szakértőjének

számított. Írásai nagy hatást gyakoroltak Latin-Amerikában az XVIII-XIX.századi
függetlenségi mozgalmakra. (MNL.l1k.811 o.)

ANDREW JOHNSON *18DS.DECEMBER 29. - +1875.JÚLIUS 31.

Amerikai államférfi. Szegény szabósegédként kezdte a felnőtt életét, és felesége
tanította írni, olvasni. A Demokrata párt tagja, Greeneville város polgármestere volt
1830-1833-ig. 1843-ban Tenessee állam törvényhozásának képviselője, majd 1853-57
között Tenessee állam kormányzója volt. A polgárháború kitörésekor ő volt az
egyetlen demokrata szenátor, aki az Unió fenntartása mellett szavazott. A
visszafoglalt Tenessee katonai kormányzója lett 1862-65 között. Miután a Republiká-

nus Párt az 1864-es elnökválasztásra ideiglenesen egyesült a háborút
támogató demokratákkal, Johnson az alelnöki, majd az elnöki széket
a meggyilkolt Lincoln elnök (lásd IV.15.) után - 1865.április lS-én - .
foglalta el. Ő lett az USA 17-ik elnöke. Kormánya elérte, higy
III.Napoleon (lásd 1.9.) kivonja csapatait Mexikóból, 7 millió dollárért
megvásároita Alaszkát Oroszországtól 1867- ben, Kínával szerződést

kötött az egymás országaiban élő állampolgárok jogairól. Többször
megvétózta a polgárháborúban vesztes Déli-államok ellen hozott
törvényjavaslatokat, szembe került a Kongresszus mindkét házában
többség be jutott radikális republikánusokkal. Amikor a szenátus
akaratra ellenére leváltotta Edwin M.Stanton hadügyminisztert, a
törvény megszegése és a Kongresszus gyalázása miatt a Képviselő

házban megszavazták felelősségre vonását. A Szenátus általlefolytatott perben 
1868-ban - , egyetlen szavazattöbbséggel felmentették, de politikusi karrierje véget
ért. 1868 végén elnöki kegyelemben részesítette a polgárháború valamennyi Déli
résztvevőjét. Népszerűségét teljesen elveszítve 1869.március 4-én hagyta el elnöki
székét. (Larousse 1992.2k.289 o., Révai Nl.l1k.23 o., MNL.l0k.316 o.)



PAUL HENRI SPAAK *1899.JANUÁR 25. - +1972.JÚLIUS 31.

Belga politikus. Ügyvéd, 1932-től a szocialista párt parlamenti képviselője volt.
Külügyminiszter 1936.júniustól - 1939.januárig, majd 1940-től 1949-ig. 1940-44
között feladatait londoni emigrációban végezte. 1938.májustól 1939 februárig, majd
1946.márciusban, és harmadszor 1947.márciustól 1949.júniusig miniszterelnöki
teendőket látta el. Részt vett az ENSZ alapokmányának kidolgozásában, a közgyülés

elnöke is volt. Haramdik miniszterelnöksége idején bevezették
az általános választójogot, Belgiuum vámszövetségre lépett
Hollandiával és Luxemburggal 1948-ban, és alapító tagként
csatlakozott a NATO (lásd IV.4.)-hoz. 1954-57-ben és 1961-66
ban ismét külügyminiszter volt és miniszterelnok helyettes.
1957.május 16-tól főtitkára az Észak-Atlanti Szövetségnek, a
NATO-nak. Elődje lord Ismay angol államférfi volt. 1961.április
21-én tisztségéből Dirk Ulko Stikker holland politikus váltotta

fel. 1957-ben részt vett az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia
köztösség megalapításában. Egy életen át harcolt az európai eszme megvalósításáért.
Mint korábbi belga miniszterelnök, nagy része volt abban, hogy a nyugat-európai
országok gazdasági és katonai téren közeledtek egymáshoz. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.16k.197 o.)

ERICH HECKEL *1883.JÚLIUS 31. - +1970.

Német festő, grafikus, szobrász. Építészeti tanulmányokat
folytatott Drezdában, de mint festőművész autodidaktának
tekinthető. 1905-ben Karl Schmidt-Rottluff (*1884-+ 1976) és
Ernst Ludwig Kirchner festőkkel (lásd V.6.) megalakították a

Brücke művészcsoportot. Korai

200
műveit expresszíven felfokozott
színek, heves ecsetkezelés,
leegyszerűsített formák, de -
különösen tájképein érvényesülő

alapvető természetelvűség

jellemzi. Példa erre a Nők a
vízparton, vagy a Triptyhon című

képei. Fametszetei és litográfiái a
fekete-fehér ellentétek drámaisá-

gával érnek el hatást. Az 1910-es évek második felében készült festményeinek
jellegzetes vonása a fénykristályos, geometrikus szerkezetként való megjelenítése. Az
I.világháborúban önkéntesként harcolt, akkor kötött barátságot Max Beckmannal (lásd
XII.27.) és James Ensor belga festővelI (*1860-+1949). A hitleri Németországból, ahol
műveit is pellengérre álították, 1941-ben emigrált. Visszatérése után, 1949-1955-ig a
karlsruhei Művészeti Akadémia tanára volt. Rézkarca; a kontúr kifejező erejére
épülnek. Ilyen a Kötéltáncos és a Halott Pierrot. Késői festészetében a lírai
természetszemlélet kerekedett felül. (Műv.L.1966.2k.355 o., MNL.9k.318 o.)



WOOO ENOCH PERRY *1831.JÚLIUS 31. - +1915.

Amerikai festő. Főként a történelmi tárgyú festészet
,) foglalkoztatta, ezért 154a: kéklll", New Odeansban, 1852

ben pedig Európában - először Düsseldorfban - kezdett
, tanulni a német származásw ameri kai" történelmi

képeiről híres Emmanuel Leutze (~1816-+ 1868)
irányításával. Később Párizsban fo.lytatta' tan,ulr.nányait
egy szintén neves történeti-festa, Tt)Gmas Couture
(*1815-+ 1879) segítségével., Vis6?:atért Amerikába és
1860·ban New Orleansban stúdiót .alapított, ~ahol ,neves
személyiségek portréit ""rfestette ' meg",: ,l-861,-ben ,a
polgárháború kitörés~ utáf) Kaliforniába költözött és '

Albert Bierstadt német származású amerikai tájképfestővel (*1830-+1902) került jó
barátságba,. ,Havaiiban a bens~ülött kir,ályról készített portrékat, 1866..,ban: Salt Lake
Cityben .~észített" egy portrésoro~atot az egyik vallási" mozgalom, ·vezetöjéről és a
mozgalom templomának. más méltóságairól. 1868-ban a N~mzeti:.Tervező Akadémia
tagjává, ,'( , 1869..ben akadémikussá jelÖJték. :, , (Internet:
http://www;lib.utah.edu/fa/ , en,wikipedia.org/wiki/E;mmanuel,' 'Leutze,
en.wikipedia~org/wiki/Thomas_Couture, ,', "
www.famousamericans.net/enochwoodperry/. ...... )

I.BALDVIN *1930.5ZEPTEMBER 7. - +1993.JÚLIUS 31.
: :. ',.

Belga király. Astrid királyné és III.Lipót
(Leopold), belga király ('Iásc;l'. XI.5~), fJa.
19:40-ben a, királyi csa~,~d' egy, r:észével
Franciao.rszágba, .;", , ',' ""m,ajd
Spanyolországba, . onnan ;Portugáliába

, , "menekült, .de a n~met" megszállás al,att
" 1II,:t'.t:lQi' JII-:I.<;I(, ' • visszatért", hazáj~ba. :" ,l:944~b.en

":,.' ' . NémE~.tor.szágba,: ké$Qbb ' Ausztriába
.',. ",: deportá.lták. 1945-:b.~n';:lz ,amerikai,had-

sereg szabadította ki, és $vájcban ,~t. ,Apja ,1950.augusztus,1:-én,tprt~l'Jt lemon~ásá"val

vált trónörökössé. 1951-ben .\(~zatéftés 1;952.július 17·-én.lépett a,bel.ga"trÓnra, "
w, ,". ,l,9.p0~pan,fejeségül vette Fabiola..de.-MQra ,y: An:igof.lt .. .42: éves
~ 10,0, ,ura*pdá~;során kialak,ította saját politikai arcélétf,é$..többek
§ ," közt,; J~ormárwvál$ágok idején, töltött be, nagyoA fontos
~ :kö~ve:títő sz~repet. Utóda - gyermektelen lévén. - testvér:.te
w ,Li~g,e .. ~, Alb~rt ,.herceg '(*1934), aki, 1993.auguszt1l9 ,8-án
~ 1 It.Albertként tette le a királyi esküt. (A xX.század Kr.1994.,
<o •• Larousse 1991.1k.228 o.)
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