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AUGUSZTUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

+ALBERDI Juan Basutista

+ALFONSO de ORLEANS

+ALLERS c. Williems

+ALTÖTTING

+AMADO Jorge

+AMAN Theodor

+ARTHUR Chester Alan

+Ascher Leo

+AUGUSTUS Caius Julius Octavianus

+BABITS Mihály

+BADGASTEIN

+ BALÁZS Béla

+BALL Lucille Deslree

+BALLIN Albert

+BALMAT Jacques

+BALMES Jaime Luciano

+BÁNKI Donát

+BARLOW Francis

+BART - CrSINSKI Jakub

+BAUDELAIRE Charles

+BAUMEISTER Willi

+BEGIN Menahem Volfovics

+BÉL Mátyás

+BELL Alexander Graham

Argentin politikus 20.

Spanyol pilóta, katonai vezető 6.

Német festő 4.

Németországi kisváros 20.

Brazil író 10.

Román festő 19.

Amerikai politikus, USA 21. elnöke 18.

Osztrák zeneszerző 17.

Római császár 19.

Magyar költő, író 4.

Osztrák város 14.

Magyar költő 4.

Amerikai filmszlnésznéí 6.

Német mérnök 15.

Francia kristálycsiszoló 8.

Spanyol egyházbölcselő, pap 28.

Magyar gépédzmérnök, feltaláló 1.

Angol festő, illusztrátor ll.

Német teológus, költő, író 20.

Francia költő 31.

Német festő 31.

Izraeli politikus N 16.

Magyar evangélikus lelkész 25.

Amerikai fizikus l.



+BROGLIE Louis Victor Pierre Raymond Francia fizikus
de herceg
+BROZ Joseph Cseh festő, illusztrátor

+BERNSTEIN Lonard

+BERZELIUS Jöns Jacob

+BESZTERCEBÁNYA - Banska Bystrica

+BLAKE Robert

+BLOK Alekszandr Alekszandrovics

+BREt-1ER Fredrika

+BOCCIONI Umbert

+BORROMINI Francesco

+BORSOS József

+BOSCH Carl

+BOTTA Carlo

+BOTZARIS Marcos

+BÖHM Karl

+BRÁNCOVEANU Con~antln

+BUNCHE Ralph Johnson

+CALLAGHAN Morley

+CASTAGNO Andrea del

+CASTRO RUZ Fidei

+CELAKOVSKY Frantisek Ladislav

+CHAMISSO de BONCOURT Adalbert
von
+CLAUDIUS Matthias

+COCHRAN Jacqueline

+COLIN Alexander

+COLORADO SZÖVETSÉGI ÁLLAM

+DARASCU Nicole

+DARE Virginia

+DASS Petter

+DAVID Gérard

Amerikai zeneszerző, karmester

Svéd kémikus

Szlovákiai város

Angol admirális

Orosz költő

Svéd írónő

Olasz festő, szobrász

Itáliai építész

Magyar festő

Német kémikus

Olasz történetíró

Szuliota harcos

Osztrák karmester

Havasalföldi vajda

Amerikai politikus
N
Kanadai [ró

Itáliai festő

Kubai politikus

Cseh költő, népdalgyűjtő

Német költő, természettudós

Német költő, író

Amerikai pilótanő

Németalföldi szobrász

Román festő

Angol gyerek

Norvég költő

Németalföldi festő

N

N

25.

7.

29.

17.

7.

17.

16.

2.

19.

27.

10.

21.

28.

15.

15.

13.

7.

25.

19.

13.

5.

21.

15.

9.

17.

1.

14.

18.

5.

13.



+DESTRÉE Jules

+DIANA - "Lady D"

+DIRAC Paul Adrien Maurice

+DÖBUN Alfred

+ECKENER Hugo

+ECONOMO Constantin Alexander Fr.
von
+EDELFELT Albert

+EIJKMAN Christiann

Belga politikus

Brit hercegnd

Angol elméleti fizikus
N
Német író

Német léghajó-tervezőés -építő

Osztrák ideggyógyász

Finn festő

Holland orvos N

21.

31.

8.

10.

10.

21.

18.

ll.

+EISHI Chobunsai Japán festő, fametsző

+ELCANO Juan Sebastian de Spanyol utazó

+ENGELHARDT Ludwig Német szobrász

+ERCILLA y ZUNIGA Alonso de Spanyol költő

+ERZSÉBET Angela Marguerite Bowes- Brit anyakirályné
Lyion
+ESCHER Johann Konrad Svájci politikus, mérnök

1.

4.

18.

7.

4.

24.

+ESZTERGOMI BAZILIKA

+EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTT
MŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET
+EVERTSEN Jan

+FARKAS Bertalan

+FARRAGUT David Glasgow

+FATTORI Giovanni

+FÉBUS Gaston

+FENDI Peter

+FERRUCCI Francesco

+FIGUEREDO Pedro Felipe Cisneros

+FINLAY Carlos Jan

+FOWLER William Alfred

+FRAGONARD Jean-Honoré

+FRANCK James

+FRANKO Ivan Jakovics

EBEÉ 1975.

Németalföldi tengeri hős

Magyar repülőtiszt, űrhajós

Észak-Amerikai tengernagy

Olasz festő

Francia vicomte (gróf helyettes)

Osztrák festő

Olasz katonai parancsnok

Kubai költő

Kubai orvos

Amerikai fizikus

Francia festő

Német fizikus

Ukrán költő, író, irod.történész

N

N

31.

1.

4.

2.

14.

30.

l.

28.

3.

17.

20.

9.

22.

26.

27.



+HINDENBURG Paul Ludwig Anton Hans Német marsall, politikus
von Beneckendorff u nd von
+HOLMES Oliver Amerikai író, költő29.

+FURINI Francesco

+FÜGNER Jindrich

+GAINSBOROUGH Thomas

+GALUP LA PÉROUSE Jean-Francois
de
+GARCIA LORCA Federicó

+GÁRDONYI Géza

+GERA5ZIMOV Alexandr Mlhajlovlcs

+GÉRICAULT Théodore

+GERLACHE de GOMERY Adrien de

+GILMORE Dame Mary Jean

+GMELIN Leopold

+GONIN Jules

+GRIMMELSHAUSEN Hans Jakob Ch.
von
+GROVE Felix Paul

+GULDBERG Cato Maximillian

+GUTFREUND Otto

+GÜRPINAR Hüseyin Rahmi

+GZOWSKI Kasimir Stanislaws

+HADFIELD Chris A.

+HALS Frans idősebb

+HAMILTON William Rowan

+HAMSUN Knuth

+HARRISON Benjamin

+HÉBERT Anne

+HEGEL Georg Wilhelm Friedrich

+HESSE Hermann

+HESSELGREN Kerstin

+HEVESY György

Itáliai festő

Cseh sportszervező

Angol festő

Francia tengerész, felfedező

Spanyol költő, drámaíró

Magyar író

Orosz festd

Francia festő

Belga tengerésztiszt

Ausztrál költőnő

Német kémikus

Svájci szemorvos

Német író

Kanadai író

Norvég matematikus

Cseh szobrász

Török író

Kanadai építész

Kanadai űrrepülő

Holland festő

Ír matematikus, fizikus, csillagász

Norvég író

Amerikai politikus

Francia írónő

Német filozófus

Német író

Svéd politikus

Magyar származású kémikus

N

N

N

19.

10.

2.

22.

19.

3.

12.

26.

2.

16.

2.

10.

17.

19.

ll.

3.

17.

24.

29.

29.

4.

4.

20.

1.

27.

9.

19

l.

2.

29.



+HORTHY István

+HUDECEK Antonin

+HUNYADI János

+I. FERDINAND Hohenzollern

+I. PÉTER Karagyorgyevics

+11. FERENC JÓZSEF

+II. FÜLÖP ÁGOST

+II. LAJOS Wittelsbach

+1. BORISZ

+IV. KÁROLY Habsburg Lotharingia

+JÁHN Sigmund

+JAPÁN FELTÉTEL NÉLKÜLI
KAPITULÁCIÓJA 1945.
+JERUZSÁLEMI SIRATÓ-FAL

+JOACHIM József

+JOHNSON Lyndon Baines

+JURISICS Miklós

+KALIFORNIAI ARANYLÁZ 1848.

+KAPLAN Viktor

+KEY Francis Scott

+KLUG Aaron

+KOCHANOWSKI Jan

+KOCHER Emil Theodor

+KOLBE Maximilian

+KONARSKI Hieronim Stanislaw

+ KORCZAK jANUSZ

+KOSCHAT Thomas

+KOSCHIER Laurenz

+KÖLCSEY Ferenc

+KRICSEVSZKIJ Igor

+KUBIN Alfred Leopold Isidor

Magyar gépészmérnök, politikus 20.

Cseh tájképfestő ll.

Magyar hadvezér ll.

Románia királya 24.

Szerbia királya 16.

LIchtenstein uralkodója 16.

Franciaország királya 21.

Bajorország királya 25.

Bulgária királya 28.

Ausztria császára 17.

Német űrrepülő 26.

15.

28.

Magyar hegedűművész, 15.
zenepedagógus
Amerikai politikus, USA 36.elnöke 27.

Hrvát főnemes 31.

19.

Osztrák mérnök 23.

Amerikai ügyvéd 9.

Angol biokémikus N 11.

Lengyel költő 24.

Svájci orvos, sebész N 25.

Lengyel ferences-rendi szerzetes 14.

Lengyel író 3.

Lengyel gyermekorvos, író 5.

Osztrák zeneszerző, író 8.

Osztrák tisztviselő 7.

Magyar költő, író, kritikus 8.

Orosz fiatalember 20.

Osztrák grafikus 20.



+KUES Nicolaus

+LACHAPELLE Emmanuel-Persillier

+LANGLEY Samuel Pierpont

+LASALLE Ferdinand

+LECCA Constantin

+LECHNER Ödön

+LÉGER Fernand

+LEONCAVALLO Ruggero

+LEVITAN Iszaak I1jics

+LIEBKNECHT Karl

+LILIENTHAL Otto

+LINDBERGH Charles Augustus

+UPPMANN Gabriel

+LIST Friedrich

+LOPE de VEGA Félix

+MAGYAR FORINT 1946.

+MÁNYOKI Ádám

+MASSANET Jules Emile Frederic

+MASTERS Edgar Lee

+MELCHERS Gari

+MEMUNG Hans

+MIHÁLY Vitéz

+MILÁNÓI SCALA 1778.

+MOHÁCS

+MONROE Marilyn

+MONTESSORI Maria

+MONTREÁU "NAGY BÉKE" 1701.

+NAPFOGYATKOZÁS 1999.

+NEGRUZZI Constantin

+NE~·1ZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

Német teológus

Kanadai orvos, fiziológus

Amerikai asztrofizikus

Német politikus, filozófus

Román festő

Magyar építész

Francia festő

Olasz zeneszerző

Orosz festő

Német politikus

Német mérnök

Amerikai óceánrepülő,mérnök

Francia fizikus

Német közgazdász

Spaníyol író

Magyar festő

Francia zeneszerző

Amerikai író, költő

Amerikai festő

Németalföldi festő

Havasalföldi vajda

Magyarországi város

Amerikai filmszínésznő

Olasz orvosnő, pedagógus

Román író, költő

N

,U
I~

11.

1.

22.

31.

10.

17.

17.

9.

4.

13.

10.

26.

16.

6.

27.

1.

6.

13.

23.

11.

11.

19.

3.

29.

5.

31.

4.

11.

24.

"LL.



+NEUMANN Balthasar

+NITTIS Giuseppe

+NOWOTKO Marceli

+O'CONNELL Daniel

+O'HIGGINS Bernardo

+OSTRCIL Otakar

+PALUSKAR Vishnu Digambar

+PARIS Ronaid

+PASCAL Blaise

+PERCZ János

+PÉREZ de AYALA Ramón

+PERLASCA Giorgio

+PETERSON Oscar Emmanuel

+PHILIDOR Francois

+POLLACK Mihály

+PONCE de LEÓN Fray Luis

+PÓR Bertalan

+POTSDAMI EGYEZMÉNY 1945.

+RESLEY Aaron Elvis

+PYLE Ernie

+RADIC Stjepan

+REICHPIETSCH Max

+RICE Edmund Ignatius

+RODAKOWSKI Henryk

+RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA
Juan
+RUTHERFORD Ernest lord

+SABATIER Paul

+SABIN Albert Bruce

+SAROYAN William

+SARPI Fra Paolo

Német építész 18.

Francia festő 22.

Lengyel politikus 8.

Ír politikus 6.

Chílei politikus 20.

Cseh zeneszerző, karmester 20.

Indiai muzsikus 18.

Német festő 12.

Francia matematikus, fizikus 19.

Magyar ötvös és grafikus 12.

Spanyol költő, író 9.

Olasz marhakereskedő 15.

Kanadai jazz-zongorista 15.

Francia zeneszerző, sakkmester 31.

Magyar építész 30.

Spanyol költő 23.

Magyar festő 29.

2.

Amerikai rock and roroll énekes 16.

Amerikai újságíró 3.

Horvát politikus 8.

Francia matróz 5.

Ír pedagógus 23.

Lengyel festő 9.

Spanyol drámaíró 4.

Angol fizikus N 30.

Francia kémikus N 14.

Amerikai orvos. Mikrobiológus 26.

Amerikai író 31.

Olasz történetíró, teológus 14.



+ SASSOFERRATO

+SCHAD Cristian

+SCHRÖDINGER Erwin

+SCHULZE Franz Hermann

+SCHUMACHER Kurt

+SCOTT WALTER Sír

+SERRA Junipero

+SHELLEY Mary

+SHERIDAN Philip Henry

+SLEZAK Leo

+SLOAN John

+SNYDERS Frans

+SOÓ Rezső

+SOROLLA Y BASTIDA Jacquin

+SOTNOVSKY KareiSkréta

+SPEE von LANGENFELD FrIedrIch

Olasz festő

Német festő

Osztrák fizikus

Német közgazdasági író

Német politikus

Skót író

Spanyol szerzetes

Angol írónő

Amerikai hadvezér

Osztrák operaénekes, hőstenor

Amerikai festő

Flamand festő

Magyar botanikus

Spaníol festő

Cseh festő

Német költ(5

8.

21.

N 12.

29.

20.

15.

28.

30.

5.

18.

2.

19.

1.

10.

1.

7.

20.

1.

N 30.

23.

30.

6.

15.

+SPERRY Roger Walcott

STAEL Madame de

+STEINDL Imre

+STEPHANSSON Stephan
Guömundsson
+STONE Lucy

+STROZZI Bernardo

+STUBBS George

+SUESS Edward

+SVÁJCI "ÖRÖK SZÖVETSÉG" 1291.

+SVEDBERG Theodor

+SZABÓ Ervin

+SZENCI MOLNÁR Albert

+SZENT DOMONKOS de Guzman

+SZENT ISTVÁN 1. Árpádházi

Amerikai pszichofiziológus

Francia írónő

Magyar építész

Kanadai író

Amerikai emberjogi harcos

Itáliai festő

Angol festő

Osztrák geológus

Svéd kémikus

Magyar szociológus, könyvtáros

Magyar író, nyelvész, prédikátor

Domonkos-rend alapítója

Magyarország királya

N 20.

13.

31.

10.

13.

2.

24.



Zsidó próféta

Spanyol pap, PIarista-rend alapítója

Franciaország királya

Magyar festő

+SZENT JÁNOS Keresztelő

+SZENT JÓZSEF Calasanzal

+SZENT LAJOS IX. Capet

+SZŐNYI István

+SZTANYISZLAVSZKIJ Konsztantyin
Szergejevics
+ TAGORE Rabindranath

+ TENNYSON Alfred Lord

+THOMSON Tom

+ TIDEMAND Adolph

+TINGUELY Jean

+ TISELIUS Ame Wilhelm Kaurin

+ TIZIANO Vecellio

+ TIZON Ventrura Rodriguez

+TOYO ODA

+ TRALOW Johannes

+TRENCSÉN

+ TROYON Constant

+ULBRICHT Walter

Orosz színész, rendező

Indiai költő, író

Angol költő, drámaíró

Kanadai festő

Norvég festő

Svájci szobrász

Svéd kémikus

Itáliai festő

Spanyol építész

Japán zen-buddhista szerzetes

Német író

Szlovákiai város

Francia festő

Német politikus

N

N

29.

25.

25.

30.

7.

7.

6.

5.

14.

30.

10.

27.

26.

26.

2.

3.

28.

1.

+VELAZQUEZ Diego Rodriguez de Silva Spaníol festő
y

+VI. PIUS Pápa

+V. SIXTUS

+VÁGÓ Béla

+VAN'T HOFF Jacobus Henricus

+VARSÓI FELKELÉS 1944.

Pápa

Magyar politikus

Holland kémikus

27.

9.

N 30.

1.

6.

29.

+VII. HAKON Norvégia királya 3.

+VII. KLEOPÁTRA Egyiptom királynője 12.

VII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1920. ANTWERPEN szeptember 12-ig 14.

+VILMA Helena Paulina Maria Holland királynő 31.

+VOSZTOK - 2 ŰRHAJÓ

+VOSZTOK 3-4 ŰRHAJÓ

6.

11.



XVII. NyÁRI OUMPIAI JÁTÉKOK 1960. RÓMA szeptember ll-ig

+WALDMÜLLER Ferdinand Georg

+WALLENBERG Raoul

+WALLOT Paul

+WEINER - KRÁL Imro

+WEINERT Erich

+WHARTON Edith

+WIEN Wilhelm Carl Werner

+WILLSTATTER Richard Martin

+WOESTYNE Gustav van de

+WOLKENSTEIN Oswald von

+WOUTERS Hendrik

+WRAY Fry

+WRIGHT TESTVÉREK: Orville és
Wilbur
XI. NyÁRI OUMPIAI JÁTÉKOK 1936.

Osztrák festő

Svéd diplomata

Német építész

Szlovák festő

Német költő

Amerikai írónő

Német fizikus

Német szerves kémikus

Belga festő

Német költő

Belga szobrász, festő

Kanadai filmszínésznő

Amerikai repü/ők, repülőgép-terv.

BERLIN augusztus 16-ig

23.

4.

10.

11.

4,

11.

N 30.

N 13.

2.

2.

2.

8.

19.

1.

25.

XX. NyÁRI OUMPIAI JÁTÉKOK 1972. MÜNCHEN és KIEL szeptember 11- 26.
ig

+YOUNG Brigham Észak-Amerikai mormonok vezére 22.

+ZORN Anders Leonard Svéd fest, rézmetsző 22.



AUGUSZTUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

BÁNKI Donát

BELL Alexander Graham

COLORADO SZÖVETSÉGI ÁLLAM

EISHI Chobunsai

EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTT
MŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET
FÉBUS Gaston

HÉBERT Anne

HEVESY György

LACHAPELLE Emmanuel-Persillier

MAGYAR FORINT 1946.

SOÓ Rezső

SOTNOVSKY Ka rel Skréta

SVÁJCI "ÖRÖK SZÖVETSÉG" 1291.

ULBRICHT Walter

VARSÓI FELKELÉS 1944.

XI. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1936.

Magyar gépédzmérnök, feltaláló

Amerikai fizikus

Japán festő, fametsző

EBEÉ 1975.

Francia vicomte (gróf helyettes)

Francia írónő

Magyar származású kémikus
N
Kanadai orvos, fiziológus

Magyar botanikus

Cseh festő

Német politikus

BERLIN augusztus 16-ig

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BORROMINI Francesco

FARKAS Bertalan

GAINSBOROUGH Thomas

GERLACHE de GOMERY Adrien de

GMELIN Leopold

HINDENBURG Paul Ludwig Anton Hans
von Beneckendorff und von

Itáliai építész

Magyar repülőtiszt, űrhajós

Angol festő

Belga tengerésztiszt

Német kémikus

Német marsall, politikus

2.

2.

2.

2.

2.

2.



POTSDAMI EGYEZMÉNY 1945.

SLOAN John

STROZZI Bernardo

TRALOW Johannes

WOESTYNE Gustav van de

WOLKENSTEIN Oswald von

WOUTERS Hendrik

Amerikai festő

Itáliai festő

Német író

Belga festő

Német költő

Belga szobrász, festő

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
O

FERRUCCI Francesco Olasz katonai parancsnok 3.

GÁRDONYI Géza

GUTFREUND Otto

KONARSKI Hieronim Stanislaw

MILÁNÓI SCALA 1778.

PYLE Ernie

TRENCSÉN

VII. HAKON

Magyar író

Cseh szobrász

Lengyel író

Amerikai újságíró

Szlovákiai város

Norvégia királya

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
O

ALLERS C. Williems Német festő 4.

BABITS Mihály

BALÁZS Béla

ELCANO Juan Sebastian de

ERZSÉBET Angela Marguerite Bowes
Lyion
EVERTSEN Jan

HAMILTON William Rowan

HAMSUN Knuth

LEVITAN Iszaak I1jics

MONTREÁLI "NAGY BÉKE" 1701.

RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA Juan

WALLENBERG Raoul

Magyar költő, író

Magyar költő

Spanyol utazó

Brit anyakirályné

Németalföldi tengeri hős

Ír matematikus, fizikus, csillagász

Norvég író
N
Orosz festő

Spanyol drámaíró

Svéd diplomata

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.



WEINERT Erich Német költő 4,

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
O

CELAKOVSKY Frantisek Ladislav Cseh költő, népdalgyűjtő 5.

DASS Petter

KORCZAK jANUSZ

MONROE Marilyn

REICHPIETSCH Max

SHERIDAN Philip Henry

THOMSON Tom

Norvég költő

Lengyel gyermekorvos, író

Amerikai filmszínésznő

Francia matróz

Amerikai hadvezér

Kanadai festő

5.

5.

5.

5.

5.

5.
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BALL Luciile Desiree Amerikai filmszínésznő 6.

LIST Friedrich Német közgazdász 6.

MÁNYOKI Ádám Magyar festő 6.

O'CONNELL Daniel Ír politikus 6.

ORLEANS & BOURBON Alfonso de Spanyol pilóta, katonai vezető 6.

SZENT DOMONKOS de Guzman Domonkos-rend alapítója 6.

TENNYSON Alfred Lord Angol költő, drámaíró 6.

VELAZQUEZ Diego Rodriguez de Silva Y Spaníol festő 6.

VOSZTOK - 2 ŰRHAJÓ 6.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
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BERZELIUS Jöns Jacob Svéd kémikus 7.

BLOK Alekszandr Alekszandrovics

BUNCHE Ralph Johnson

ERCILLA Y ZUNIGA Alonso de

KOSCHIER Laurenz

SPEE von LANGENFELD Friedrich

SZTANYISZLAVSZKIJ Konsztantyin
Szergejevics
TAGORE Rabindranath

Orosz költő

Amerikai politikus
N
Spanyol költő

Osztrák tisztviselő

Német költő

Orosz színész, rendező

Indiai költő, író

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
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BALMAT Jacques

DIRAC Paul Adrien Maurice

KOSCHAT Thomas

KÖLCSEY Ferenc

NOWOTKO Marceli

RADIC Stjepan

SASSOFERRATO

WRAY Fry

Francia kristálycsiszoló

Angol elméleti fizikus
N
Osztrák zeneszerző, író

Magyar költő, író, kritikus

Lengyel politikus

Horvát politikus

Olasz festő

Kanadai filmszínésznő

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.
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COCHRAN Jacqueline Amerikai pilótanő 9.

FOWLER William Alfred

HESSE Hermann

KEY Francis Scott

LEONVAVALLO Ruggero

PÉREZ de AYALA Ramón

RODAKOWSKI Henryk

VÁGÓ Béla

Amerikai fizikus

Német író
N
Amerikai ügyvéd

Olasz zeneszerző

Spanyol költő, író

Lengyel festő

Magyar politikus

N 9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.
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AMADO Jorge Brazil író 10.

DÖBLIN Alfred

ECKENER Hugo

FÜGNER Jindrich

GONIN Jules

BOTTA Carlo

LECCA Constantin

LILIENTHAL Otto

SOROLLA Y BASTIDA Jacquin

Német író

Német léghajó-tervezőés -építő

Cseh sportszervező

Svájci szemorvos

Olasz történetíró

Román festő

Német mérnök

Spaníol festő

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

STEPHANSSON Stephan Guömundsson Kanadai író 10.

TISELIUS Arne Wilhelm Kaurin Svéd kémikus
N

10.



WALLOT Paul Német építész 10.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000 .
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BARLOW Francis Angol festő, illusztrátor 11.

MRkOW Francis

EIJKMAN Christiann

GULDBERG Cato Maximillian

HUDECEK Antonin

HUNYADI János

KLUG Aaron

KUES Nicolaus von

MELCHERS Gari

MEMLING Hans

NAPFOGYATKOZÁS 1999.

VOSZTOK 3-4 ŰRHAJÓ

WEINER - KRÁL Imro

WHARTON Edith

Angol festő, illusztrátor

Holland orvos

Norvég matematikus

Cseh tájképfestő

Magyar hadvezér

Angol biokémikus

Német teológus

Amerikai festő

Németalföldi festő

Szlovák festő

Amerikai írónő

N

N

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

SCHRÖDINGER Erwin Osztrák fizikus N 12.

VII. KLEOPÁTRA Egyiptom királynője 12.

GERASZIMOV Alexandr Mihajlovics Orosz festő 12.

PERCZ János Magyar ötvös és grafikus 12.

PARIS Ronaid Német festő 12.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BROZ Joseph Cseh festő, illusztrátor 13.

CASTRO RUZ Fidei Kubai politikus 13.

DAVID Gérard Németalföldi festő 13.

LIEBKNECHT Karl Német politikus 13.

MASSANET Jules Emile Frederic Francia zeneszerző 13.

STAEL Madame de Francia írónő 13.

STONE Lucy Amerikai emberjogi harcos 13.



WILLSTÁTTER Richard Martin Német szerves kémikus N 13.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BADGASTEIN

DARASCU Nicole

FARRAGUT David Glasgow

KOLBE Maximilian

SABATIER Paul

SARPI Fra Paolo

TIDEMAND Adolph

VII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1920.

Osztrák város

Román festő

Észak-Amerikai tengernagy

Lengyel ferences-rend i szerzetes

Francia kémikus

Olasz történetíró, teológus

Norvég festő

ANTWERPEN szeptember 12-ig

N

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BALLIN Albert

BRANCOVEANU Constantin

BROGLIE Lou is Victor Pierre Raymond de
herceg
CLAUDIUS Matthias

JAPÁN FELTÉTEL NÉLKÜLI
KAPITULÁCIÓJA 1945.
JOACHIM József

PERLASCA Giorgio

PETERSON Oscar Emmanuel

SCOTT WALTER Sír

SZENT ISTVÁN I. Árpádházi

Német mérnök

Havasalföldi vajda

Francia fizikus

Német költő, író

Magyar hegedűművész,
zenepedagógus
Olasz marhakereskedő

Kanadai jazz-zongorista

Skót író

Magyarország királya

15.

15.

N 15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

N 16.BEGIN Menahem Volfovics

BOCCIONI Umbert

GILMORE Dame Mary Jean

I. PÉTER Karagyorgyevics

II. FERENC JÓZSEF

LIPPMANN Gabriel

PRESLEY Aaron Elvis

Izraeli politikus

Olasz festő, szobrász

Ausztrál költőnő

Szerbia királya

Lichtenstein uralkodója

Francia fizikus

Amerikai rock and roroll énekes

N

16.

16.

16.

16.

16.

16.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000



Ascher Leo Osztrák zeneszerző

BLAKE Robert Angol admirális

BNREMER Fredrika Svéd írónő

COLIN Alexander Németalföldi szobrász

FIGUEREDO Pedro Felipe Cisneros Kubai költő

GRIMMELSHAUSEN Hans Jakob Ch. von Német író

GÜRPINAR Hüseyin Rahmi Török író

IV. KÁROLY Habsburg Lotharingiai Ausztria császára

LECHNER Ödön Magyar építész

LÉGER Fernand Francia festő

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

ARTHUR Chester Alan Amerikai politikus, USA 21. elnöke 18.

DARE Virginia Angol gyerek 18.

EDELFELT Albert Finn festő 18.

ENGELHARDT Ludwig Német szobrász 18.

NEUMANN Balthasar Német építész 18.

PALUSKAR Vishnu Digambar Indiai muzsikus 18.

SLEZAK Leo Osztrák operaénekes, hőstenor 18.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

AMAN Theodor

AUGUSTUS Caius Julius Octavianus

BORSOS József

CASTAGNO Andrea del

FURINI Francesco

GARCIA LOA Federicó

GROVE Felix Paul

HESSELGREN Kerstin

KALOFIRNIAI ARANyLÁZ 1848.

MIHÁLY Vitéz

PASCAL Blaise

Román festő

Római császár

Magyar festő

Itáliai festő

Itáliai festő

Spanyol költő, drámaíró

Kanadai író

Svéd politikus

Havasalföldi vajda

Francia matematikus, fizikus

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19

19.

19.

19.



SNYDERS Frans Flamand fest 19.

WRIGHT TESTVÉREK: OrviIle és Wilbur Amerikai repülők, repülőgép-terv. 19.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

ALBERDI Juan Basutista Argentin politikus 20.

ALTÖTTING Németországi kisváros 20.

BART - CISINSKI Jakub Német teológus, költő, író 20.

FINLAY Carlos Jan Kubai orvos 20.

HARRISON Benjamin Amerikai politikus 20.

HORTHY István Magyar gépészmérnök, politikus 20.

KRICSEVSZKIJ Igor Orosz fiatalember 20.

KUBIN Alfred Leopold Isidor Osztrák grafikus 20.

O'HIGGINS Bernardo Chílei politikus 20.

OSTRCIL Otakar Cseh zeneszerző, karmester 20.

SCHUMACHER Kurt Német politikus 20.

SPERRY Roger Walcott Amerikai pszichofiziológus N 20.

SUESS Edward Osztrák geológus 20.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BOTZARIS Marcos Szuliota harcos

CHAMISSO de BONCOURT Adalbert von Német költő, természettudós

DESTRÉE Jules Belga politikus

ECONOMO Constantin Alexander Fr. von Osztrák ideggyógyász

II. FÜLÖP ÁGOST Franciaország királya

SCHAD Cristian Német festő

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

21.

21.

21.

21.

21.

21.

FRAGONARD Jean-Honoré

GALUP LA PÉROUSE Jean-Francois de

LANDLEY Samuel Pierpont

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NITTIS Giuseppe

YOUNG Brigham

Francia festő

Francia tengerész, felfedező

Amerikai asztrofizikus

Francia festő

Észak-Amerikai mormonok vezére

22.

22.

22.

22.

22.

22.



ZORN Anders Leonard Svéd fest, rézmetsző 22.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

KAPLAN Viktor Osztrák mérnök 23.

MASTERS Edgar Lee Amerikai író, költő 23.

PONCE de LEÓN Fray Luis Spanyol költö 23.

RICE Edmund Ignatius Ír pedagógus 23.

SZABÓ Ervin Magyar szociológus, könyvtáros 23.

WALDMÜLLER Ferdinand Georg Osztrák festő 23.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

ESCHER Johann Konrad

GZOWSKI Kasimir Stanislaws

I. FERDINAND Hohenzollern

KOCHANOWSKI Jan

NEGRUZZI Constantin

STUBBS George

Svájci politikus, mérnök

Kanadai építész

Románia királya

Lengyel költö

Román író, költő

Angol festő

24.

24.

24.

24.

24.

24.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BÉL Mátyás

BERNSTEIN Lonard

CALLAGHAN Morley

II. LAJOS Wittelsbach

KOCH ER Emil Theodor

Magyar evangélikus lelkész

Amerikai zeneszerző, karmester

Kanadai író

Bajorország királya

Svájci orvos, sebész

25.

25.

25.

25.

N 25.

SZENT JÓZSEF Calasanzai Spanyol pap, Piarista-rend alapítója 25.

SZENT LAJOS IX. Capet Franciaország királya 25.

XVII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1960. RÓMA szeptember ll-ig 25.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

FRANCK James Német fizikus 26.

GÉRICAULT Théodore Francia festő 26.

JÁHN Sigmund Német űrrepülő 26.

LINDBERGH Charles Augustus Amerikai óceánrepü/ő,mérnök 26.

SABIN Albert Bruce Amerikai orvos. Mikrobiológus 26.



TIZON Ventrura Rodriguez

TOYO ODA

Spanyol építész

Japán zen-buddhista szerzetes

26.

26.

XX. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1972. MÜNCHEN és KIEL szeptember 11- 26.
ig

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BOSCH Carl

FRANKO Ivan Jakovics

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich

JOHNSON Lyndon Baines

LOPE de VEGA Félix

TIZIANO Vecel/io

V. SIXTUS

Német kémikus

Ukrán költő, író, irod.történész

Német filozófus

Amerikai politikus, USA 36.elnöke

Spaníyol író

Itáliai festő

Pápa

N 27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BALMES Jaime Luciano

BÖHM Karl

FENOl Peter

III. BORISZ

JERUZSÁLEMI SIRATÓ-FAL

SERRA Junipero

TROYON Constant

Spanyol egyházbölcselő,pap

Osztrák karmester

Osztrák festő

Bulgária királya

Spanyol szerzetes

Francia festő

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BESZTERCEBÁNYA - Banska Bystrica Szlovákiai város 29.

HADFIELO Chris A. Kanadai űrrepülő 29.

HALS Frans Holland festő 29.

HOLMES Oliver Amerikai író, költő29. 29.

MOHÁCS Magyarországi város 29.

PÓR Bertalan Magyar festő 29.

SCHULZE Franz Hermann Német közgazdasági író 29.

SZENT JÁNOS Keresztelő Zsidó próféta 29.

VI. PIUS Pápa 29.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000



FATIORI Giovanni Olasz festő 30.

POLLACK Mihály Magyar építész 30.

RUTHERFORD Ernest lord Angol fizikus N 30.

SHELLEY Mary Angol írónő 30.

SVEDBERG Theodor Svéd kémikus N 30.

SZENCI MOLNÁR Albert Magyar író, nyelvész, prédikátor 30.

SZŐNYI István Magyar festő 30.

TINGUELY Jean Svájci szobrász 30.

VANT HOFF Jacobus Henricus Holland kémikus N 30.

WIEN Wilhelm Carl Werner Német fizikus N 30.

000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

BAUDELAIRE Charles Francia költő 31.

BAUMEISTER Willi Német festő 31.

DIANA - "Lady D" Brit hercegnő 31.

ESZTERGOMI BAZILIKA 31.

JURISICS Miklós Hrvát főnemes 31.

LASALLE Ferdinand Német politikus, filozófus 31.

MONTESSORI Maria Olasz orvosnő, pedagógus 31.

PHILIDOR Francois Francia zeneszerző, sakkmester 31.

SAROYAN William Amerikai író 31.

STEINDL Imre Magyar építész 31.

VILMA Helena Paulina Maria Holland királynő 31.

00000000000000000000000000000 00000000000000000000000000



MAGYAR POSTA

HEVESY GYÖRGY *1885.AUGUSZTUS 1. - +1966.JÚUUS 6.

Magyar származású kémikus. Egyetemi tanulmányait 1903-ban
Budapesten, Berlinben és Freiburgban végezte, ott doktorált 1908
ban. 1911-ben Ernest Rutheford angol fizikus (lásd VIII.30.) mel
lett kezdte meg Manchesterben a
radioaktív anyagok vizsgálatát. Az itt
töltött két év meghatározta egész
pályafutását. 1913-tól Bécsben dolgozott,
az Lvilágháború után a budapesti
egyetem magántanára volt. A
Tanácsköztársaság bukása után Dániába
emigrált. A koppenhágai Bohr Intézetben
1920-26-ig, majd 1934-43-ig, a freiburgi egyetemen 1926-30-ig, a New York-i Ithaca
Egyetemen 1930-34-ig és Dánia német megszállása után Stockholmban az egyetemen
1943-tól professzor volt. Két éves kisérleti munka után megállapította, hogy a
radioaktív rádium-D és az ólom nem különíthető el, mert azonos elem izotópjai. Ez a
felismerés vált a radioaktív indikáció módszerének kiindulási pontjává, melyet 1913
ban Friedrich Adolf .Paneth osztrák kémikussal (*1887-+1958) együtt fejlesztett
tovább. 1922-ben felfedezte a kálium-41-izotópot, 1936-ban aszamarium
radioaktivitását is észlelte. A ritka földfémek elemzése során fedezte fel a hafniumnak
nevezett új elemet. Az 1943-as kémiai Nobel-díjat 1944-ben kapta "a kémiai
folyamatok kutatása során az izotópok indikátorként való alkalmazásáért". (Nobel
díjasok Kisl.342 o., MNL.9k.436 o.)

BÁNKI DONÁT *1859.JÚNIUS 6. - +1922.AUGUSZTUS 1.

Magyar gépészmérnök, feltaláló. 1876-80-ig a Budapesti József Műegyetemen tanult
és szerzett 1893-ban oklevelet. A Magyar Államvasúti Gépgyár műszaki díjnoka, a
Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. konstruktőre, osztályvezetője, főmérnöke, a
Műegyetem II, majd IILGépszerkezettani Tanszékének professzora, a Gépészmérnöki
Osztály dékánja volt 1881-től 1916-ig terjedő időben. Ganz-gyári mérnökként feladata

volt a Duna-parti gabonaelevátor megtervezése és megvalósítása,
a Mechwart András-féle forgóeke kifejlesztése, a gáz- és
petróleum-motorok osztályának megalapítása és vezetése. Csonka
Jánossal (lásd X. 27.) együtt a magya rországi motorgyártás
megteremtője, Számos szabadalomnak volt szerzője vagy
társszerzője, pl. Bánki-Csonka-féle "Újítás gázgépeknél", "Újítás
gáz- és petróleummotorokon" 1888-ban, "Gáz illetve petróleum
kalapács" 1889-ben, "Karburátor" 1893-ban, továbbá a Bánki-féle
nagynyomású belső égésű motor, kéthengeres motorkerékpár
(1894), vízbefecskendezéses motor (1898), elsőkerék meghajtású

autó (1902), gőzturbina (1903), vízturbina (1917) tárgyú találmányok. A xX.század
első évtizedében megtervezte a Budapesti Műszaki Egyetem ma is működő víz-gép
laboratóriumát. Az L,világháború alatt foglalkozott Magyarország vízgazdálkodásával,
a Vaskapu-vízerőmű tervével. 1910-től a Comenius szabadkőműves páholy, 1911-től a
Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. (Larousse 1991.1k.239 o, A XX.század
Kr.1994' f MNL.3k.183 o.)

1:1

~ (
III
cr:
o
cr:
00:
>o
1:1

~ .1IIíi~.,l.

300Ft



ALEXANDER GRAHAM BELL *1847.MÁRCIU5 3. 
+ 1922.AUGUSZTUS l.

m«f INDIA

25 ~t>r~1"7·"22
.... AlEXAftDfR GRAHAM IEU.

Angol származású amerikai fizikus. Tanulmányait Edinburghban
végezte, 1870-től élt Kanadában. A
Süketnéma Intézet pedagógusa.
majd a Bostoni Egyetem
professzora volt. 1872 óta
foglalkozott a telefon eszméjével.
1874-ben a süketnémák oktatása
során mesterséges füleket készített,
amelyek segítségével jutott el a
telefon felfedezéséig 1876-ban. Ez
ugyan az Edison-féle telefonhoz ké

pest kezdetleges volt, mégis az úttör Graham Bell. 1876.február 14-én kért
szabadaimat telefon -felfedezésére. A később Thomas Alva Edison (lásd 11.10.) által

I
I

j
f
=
; Rl!puBLlaUIE DE GUINI!I!:

tökéletesített készü léket 1876.március lD-én működtette először. 1877-ben
megalapította a Bell Telephone Company-t, amely 188S-től American Telephone
and Telegraph Co. - ATetT - néven fejlődött multinacionalis nagyvállalattá. A
telefon mellet egyéb technikai problémák is érdekelték. Többek között repülőgépek

konstrukciós kérdései is foglalkoztatták. Így a SILVER DART, mely egy kanadai és
amerikai tervező csoport által megtervezett repülőgép utóda volt, annak
próbalepüléséhez a szakszerű összeszerelés Bell fe/ügye/ete alatt zajlott. A gép
sikeres próbarepülése 1909.február 23-án meg is történt, mely az első ellenőrzött

motoros repülés volt Kanadában. (Larousse 1991.1k.290 o., Révai N1.3k.S2 o., A
XX,század Kr.1994., MNL.3k.S39 o., In temet:
http://en.wikipedia.org/wikijAEA_Silver_Dart))

...................................
Alexander Graham Bell 13c



WALTER ULBRICHT *1893.JÚNIUS 30. - +1973.AUGUSZTUS 1.

Német politikus. Eredetileg asztalos volt. Az L világháborúban katonai szolgálatot
teljesített. 1912-től a Németországi Szociáldemokrata Pártja - SPD - , 1918-tól a
Németországi Kommunista Párt - KPD - alapító tagja és képviselője 1928-tól a
Reichstagban. 1933-tól a Komintern megbízásából Párizsban, Prágában és
Spanyolországban tevékenykedett. 1938-tól a nemzetiszocialista hatalom átvétele
után 1945-ig a Szovjetunióan emigrációban élt. 1945-ben hazatért és egyik előkészí-

tője volt a szovjet megszállási zónában

20 működő német szociáldemokrata és
kommunista párt egyesülésének. 1946-tól a
Németországi Szocialista Egységpártja - SED
- elnokhelyettese volt. Az NDK megalakítása
(lásd X. 7.) után miniszterelnök-helyettes, a
SED fő-, majd elsőtitkára volt 1971-ig.
1960.szeptember 7-én Wilhelm Pieck (lásd

1.3.) halála után alkotmánymódosítás útján, 24 tagú Államtanács létesült a Német
Demokratikus Köztársaságban, melynek élére Walter Ulbricht került. 1960-tól haláláig
az államtanács elnöke, illetve államfő volt. Az NDK tényleges vezetőjeként nevéhez
fűződik a szovjet típusú államberendezkedés kiépítése. Potenciális ellenfelei- nek
eltávolításával, illetve háttérbe szorításával személyxi kultuszt alakított ki maga körül,
s hatalmát a Szovjetunióban 1956 után megkezdődött desztalinizációs folyamat
ellenére, a diktatúrán alig enyhítve, 1971-ig sikerült megőriznie. 1971.május 3-án 
magas korára való tekintettel - lemondott a Német Szocialista Egységpárt első titkári
funkciójáról. Utóda Erich Honecker (lásd V.29.) lett. (Ormos M. :Világtörténet
1988.3k., Larousse 1994.3k.976 o., MNL.17k.917 o.)

SVÁlCI "ÖRÖK SZÖVETSÉG"

A svájci szövetség alapítását az úgynevezett

50 "Rütli-eskü"-től számítják. A Grütli mező a
Vierwaldstatti tó partján fekszik és itt
kötöttek 129l.auqusztus l-én Uri,
Unterwalden és Schweyz - az őskantonok 
hazafiai, akik Walter Fürst Arnold von der
Halden és Werner Stauffacher vezetésével
harcoltak a Habsburgok uralmi törekvései
ellen, örök szövetséget. Kötelezték magukat,
hogy fenntartják az ország békéjét, dön
tőbíróságokat hoztak létre a vitás kérdések
rendezésére és nem fagadtak el idegen
bíróságot. Később - 1315 után - Luzern,
Zürich, Zug, Glarus és Bern is belépett a

szövetségbe. 1513-ig a hozzájuk csatlakozó kantonok száma 13-ra emelkedett.
(Larousse 1994.3k.526 o., Az emberiség Kr.1991.)



CHOBUNSAI EISHI *1756 KÖRÜL - +1829.AUGUSZTUS 1.

Japán festő és fametsző. Nevét régiesen Yeishi-nek írták. Magasabb társadalmi
osztáyból származott. Fiatal korában udvari tisztviselőként dolgozott. Kano Eisen
festőnél tanulta a festészetet. 1780-83 között maga is udvari festő volt. 1783-ban a
Torii-iskolában tanulmányozta az Ukiyo-e irányzatot és a fametszetet. Ekkor vette fel
a Chobunsai nevet. A hívatalos művészi világ, mely a fametszetet nem becsülte, vele

kivételt tett, s ezt részben származásának, részben annak köszönhette, hogy
metszeteiben kerülte a reklámszerűséget és nem készített színészképeket. Alakjai
elsősorban előkelő hölgyek voltak, előkelő környezetben. A technikában is
finomságokra törekedett. Színárnyalatai választékosak, rajzai finomak, dekadensek.
Több mmt 25 tanítványa volt. 1805 után csak a festészetnek élt. (Műv.L.1965.1k.611

o.)

MAGYAR fORINT

1946.július vegere Ma
gyarország világrekorder
lett a pénz inflációjának
mértékét tekintve. A
napi áremelkedés
júliusban 158.486! volt.
A teljesen értékét vesztő

pengő helyett 1946.
augusztus l-vel új pénzt vezettek be, a forintot, melynek váltópénze a fillér. 1
Forint = 100 fillér. Az új pénz aranyalapját a Nemzeti Bank nyugatról hazaszállított
aranykészlete fedezte. 1 Forint 0,0757575 g aranynak felelt meg. Központilag
meghatározott árakkal és bérekkel Magyarország kiszakadt a világpiaci árrendszerből,

így végzetes gazdasági függőségbe került a Szovjetuniótól. Ezzel párhuzamosan a
Szovjetunió megakadályozta Magyarország - és a többi kelet-közép-európai állam 
csatlakozását a Marshall-tervhez. (Új Magy.L.1960.2k.387 o.,A XX.Század Kr.1994.)



COLORADO

Az USA középső részén fekszik, Wyoming, Nebraska, Kansas,
Oklahoma, Új-Mexiko, Arizona és Utah államok által
körülvéve. Területe 269.596 km 2 • Lakosainak száma - 1993
as adat szerint - 3,656.000 fő. Fővárosa Denver. Mai
területén a XVI-XVIII.században spanyolok és franciák
osztoztak. 1763-ban teljesen spanyol birtok lett. 1800-ban
keleti részét a franciák megszerezték, majd eladták az USA-
nak. A nyugati vidék a függetlenségi háború után Mexikó tu

lajdona lett, melynek egy részét Texas sajátította ki. 1848-ban az egész terület az
USA-hoz került és csak az aranyláz idején, 1859 körül népesült be. l876.auqusztus
l-én lett az USA 38-ik szövetségi állama. (MNL.5k.539 o.)

KAREL 5KRÉTA SOTNOVSKY *1610. - +1674.AUGUSZTUS 1. CA
TEMETÉS NAPJA)

Cseh festő. Eredeti neve SotnovskY ze Závorice. A cseh
barokk egyik legjelentősebb képviselője. 1620-ban a
protestánsok elűzésekor anyjával Prágából Szászországba
menekült. 1630-38 között Velencében főként Vecellio
Tizianot (lásd VIII.27.) és Paolo Veroneset (lásd IV.19.),
Rómában Michelangelo Caravaggiot (lásdVII.18.)
tanulmányozta. Saját stílusát a sokféle hatás szintéziséből

alakította ki. Portréfestőként hamar hírnevet szerzett.
1638-ban visszatért Prágába, áttért a katolikus hitre. Fő

megrendelője az egyház volt, de portréinak, csoport- és
zsánerképeinek zömét jómódú polgárok megrendelésére
készítette. Bibliai jeleneteit plasztikus alakokkal, erőteljes

fény-árnyékkal ábrázolta. Jelentősebb művei: Krisztus a
kereszten, Szent Lukács a Madonnát festi, Szent Márton
evangélista stb. (MNL.16k.124 0.,Műv.L.4k.294 o.)

ANNE HÉBERT *1916.AUGUSZTUS 1. - +2000.JANUÁR 22.

Kanadai származású francia írónő. Iskoláit Quebec városában
végezte, melynek befejeztével 1950-53 között a Radio
Canadánál dolgozott, ahonnan a Kanadai Nemzeti
Filmbizottsághoz került. Már munkába lépése előtt kezdett
verseket írni, édesapja és unokatestvére - Hector de Saint
Denys Gameau költő - kritikus szemléletű irányítása mellett.
Első vers-gyűjteményét 1942-ben adták ki. Az 1950-es évek
közepétől Párizsban élt és dolgozott. 1950-ben kiadott novel

la-kötetében, majd későbbi munkáiban kifejezett dühének, fojtogató aggodalmának és
gyötrelmének, felelősségérzetének és lázadásának adott hangot, különösen a
Quebecben is uralkodó királyi és klerikális elnyomással szemben. Az 1958-ban
megjelent A csendes szobák című regénye és a későbbi regényei is a nők

elnyomásával, szexszuális kiszolgáltatottságával foglalkozik. 1970-ben egy regény
ciklus kezdeteként jelent meg a Kamouraska című munkája. Az 1970-80-as években
írt regényei mind Franciaországban, mind Kanadában bestsellerek lettek. 1982-ben
elnyerte a Prix Femina-díjat. Az 1900-as évek végén tért vissza Kanadába, ahol 1998
ban adta ki utolsó regényét. (Internet:http://www.newpassages.com/
bio..... ,kriasto.sci.fil ..... )



EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET
= EBEÉ

1973 óta folytak - első alkalommal - Genfben rendszeres diplomáciai konferenciák
és szakértői találkozók az összeurópai együttműködésről és biztonságról.
1975.auqusztus 1.-én Helsinkiben az A.Aalto által tervezett fehér márvány
Finnlandia-palotában írták alá az érintettek az Európai Biztonsági és
Együttműködési Értekezlet záróokmányát. Az okmány sarkalatos pontjai:
valamennyi állam szuverén egyenlősége, ha eltérő is társadalmi rendszerük, az
erőszak alkalmazásának tilalma, a határok sérthetetlensége, a konfliktusok békés
rendezése, a mások belügyeibe való be nem avatkozás, az emberi jogok
tiszteletben tartása, az alapvető szabadságjogok érvényesítése és a népek
önrendelkezési joga. Az államok vállalják továbbá, hogy lehetővé teszik másoknak
hadgyakorlataik megfigyelését. A családi kapcsolatokat az utazási feltételek
javításával kívánják erősíteni. Megkönnyítik az újságírók cseréjét, és könnyítenek
munkafeltételeiken. Az EBEÉ 1994-ben Budapesten tartott konferenciája során
alakították meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet az EBESZ-t,
mely az európai biztonságos együttműködés egyik legfontosabb fóruma,
döntéshozó szerve a Miniszteri Tanács. Az (Az emberiség Kr.1994.1043 o., A
XX.Század Kr.1994.1102 o., MNL. 9k.362 o., 7k.590 o.)
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Berei SOÓ REZSŐ *1903.AUGUSZTUS 1. - +1980.FEBRUÁR 10.

Magyar botanikus. A Budapesti
Tudományegyetemen 1925-ben
szerzett tanári oklevelet. Ezt követő

két éven át a Berlin-Dahlem
Növénytani Intézet ösztöndíjasa
volt. Itthon a tihanyi Biológiai
Kutatóintézet adjunktusaként, majd
1929-40 között a Debreceni
Tudományegyetem növénytani tan

székének volt a tanára, miközben létrehozta a növénytani intézetet és a botanikus
kertet. 1940-től 1944-ig Kolozsvárott az egyetem növényrendszertani tanszékének
tanára és az Erdélyi Múzeum-Egyesület növénytárának igazgatója. 1945-től ismét
Debrecenben az egyetem Természettudományi Karának dékánja. Oktatási
tevékenysége mellett elsőként dolgozta fel Kolozsvár környékének növénytársulásait.
Megrajzolta a történelmi Magyarország flóra- és vegetáció-térképét. Leírta a Balaton
vidék, a Bükk, a Mátra, a Tiszántúl, a Székelyföld flóráját. Kidolgozta az első önálló
magyar fejlődéstörténeti növényrendszert. A Bátorligeti láp védetté nyilvánítását is ő

kezdeményezte. Legjelentősebb műve A magyar flóra és vegetéció rendszertani
növényföldrajzi kézikönyve 6 kötetben. Botanikai tevékenységén túl, egyéni
kedvtelésből az 1920-asévek elején bélyeggyűjtésbe kezdett. Előbb Magyarország,
majd Európa, Kína, Japán, Irán, Ausztrália, Új Zéland, Kanada és az USA bélyegeit
gyűjtötte. Gyüjteménye - főleg az európaiak - csaknem teljesnek volt mondható. A
kiállításokon gyüjteménye messze kiemelkedett a többi kiállított anyagból.
Gyüjteményét a debreceni Déri Múzemra hagyta azzal a céllal, hogy alapul szolgáljon
az ország második bélyegmúzeumának létrehozásához. E cél megvalósulása még
várat magára. (MNL.16k.172 o.,Temafila 2003j1.Juhász L.)

DR. EMMANUEL - PERSILLIER LACHAPELLE *1845.DECEMBER
21./23. - +1918.AUGUSZTUS 1.

Kanadai orvos-fiziológus. Iskolai tanulmányait Montreálban
végezte az l800-as évek második felében, amikor a városi
orvosi társaságok különböző vallási szervezetek keretein belül
vitáztak egymással a legkülönfélébb problémákról. Egyik fő

vita-téma volt megfelelő színvonalú és szervezettség ű

orvosképzés lehetősége. Lachapelle-t egyetlen cél vezérelte,
mégpedig a kanadai nép egészségének védelme az általánosan
elterjedt tífusz, diftéria, szifilisz és TBC betegségek ellen.
Kezdeményezésére l886-ban végre orvosi iskola nyílt
Montreálban, amely l89l-ben - a heves viták befejeztével - új
fakultásként beépült a Laval Egyetembe, ahol a hallgatók meg

felelő színvonalú szakképzést kaphattak. A város Notre Dame kórházának
igazgatójaként kiemelkedő munkát végzett és elévülhetetlen érdemeket szerzett a
közegészségügyi helyzet jelentős megjavítása területén. (Internet: http://www.
biographi.cajENj. o o, http://wwwoartworkoriginals.o .. )



GASTON FÉBUS *1331.ÁPRILIS 30. - +1391.AUGUSZTUS 1.

Francia vicomte. Édesapját 12 éves korában vesztette el, akinek a halálával jutott a
Béarn-i vicomtsághoz, melyet még a IX.században a Gascogne-i Hercegségből hoztak
létre, amelyhez a XIII.század végéig hűbéres függés kötötte Béarn urait. 1259-től

angol királyi hűbér birtok volt, de hovatartozása sokáig vita tárgya maradt Anglia és
Franciaország között. Béarnon kívül birtokolta a Foix-i földeket is, melyek viszont a
francia királyhoz kötötték. A francia-angol háborúktól és a helyi rivalizáló
érdekcsoportoktól távol maradt. Benősült a navarrai királyi családba, s ezzel
megerősítette helyzetét, sőt kikövetelte - és meg is kapta - a Béarn hercege címet,
mely tekintélyét is megnövelte. Lovagi és katonai erényeit a porosz teuton lovagok
élén vezetett keresztes-hadjáratban mutatta meg. Sikerei nyomán kezdte magát Fé

busnak nevezni. A francia sikert hozó bretagnei megállapodást 
1360-ban kötötte Woodstocki Edwarddal - azaz a Fekete Herceggel
- (*1330-+ 1376), aki a százéves háború hadvezére volt. Miközben
Franciaország megerősödött Fébus is kedvező politikai és vagyoni
helyzetbe került, így megkezdhette birodalma modernizálását, a
gazdaság és a kereskedelem fejlesztését, valamint a védelmét
biztosító várak építését. Sikerült egyesítenie Béarnt Foix-al és még
további nagy területekre kiterjesztenie fennhatóságát. Az 1370-es
évek alatt irányítása alá került Bigorre, Comminges nagy része, a
toulousei és bayonnei régió is. Időközben fia belekeveredett egy
összeesküvő csoportba, mely apja megölésével bízta meg. Ezért

megölte saját fiát - a törvényes örökösét -, és vagyonát törvénytelen fiára akarta
hagyni, de halála ebben megakadályozta. Így a vagyont a Foix-Béarn család
megtartotta és folyamatosan növelte. Korának egyik legjelentősebb egyéniségének
tartják, aki befolyását Spanyolországtól Poroszországig terjesztette ki és akinél
kiválóbb ember nem viselte a Fébus nevet A The Book of the Hunt című öt részből álló
könyve gazdag tapasztalatait adta közre.
(Internet: http://www.cg64.fr/fr/mp.....•foixstory.com/data ......•bnf.fr/en lumin ures/ ....
... , MNL., 3k419 o. 4k538 o., 13k.644 o, 16k,539 o.)

VARSÓI FELKELÉS

a II.világháború idején a londoni emigráns lengyel kormányt
elismerő, a német megszálló hatalom ellen küzdő lengyel földalatti
hadsereget Honi Hadseregnek nevezték. Gróf Tadeusz Bór
Komorowski tábornok (*1895-+ 1966) vezette a Honi Hadsereg
fegyveres felkelését a németek által mnegszállt Lengyelországban.
Az emigráns lengyel kormány kezdeményezésére tört ki ez a
felkelés 1944.auqusztus l-én, melynek az volt a célja, hogya
polgári ellenállás, még a szovjet hadsereg megérkezése előtt

felszabadítsa Lengyelország egy részét a német megszállás alól. A
varsói német csapatokat a felkelők 3 nap alatt lefegyverezték és
ellenőrzésük alatt tartották a város kétharmad részét. A német had

sereg és az SS-egységek Erich Bach-Zelewski tábornok (*1899-+ 1972) vezetésével
ellentámadást indítottak nehéztűzérséggel és légierővel, a kézifegyverekkel és
benzines palackokkal harcoló felkelők ellen. Így azok a föld alá, acsatornarendszerbe
voltak kénytelenek menekülni. A város alatt állomásozó szovjet csapatok nem
nyújtottak segítséget a menekülő felkelőknek. A fegyver-, lőszer- és
élelmiszerhiányban szenvedő felkelők 2 hónapos harc után 1944.október 2-án
megadásra kényszerültek. A Honi Hadsereg 16.000 katonája mellett kb. 150.000
polgári lakos vesztette életét. (MNL.9k.6Dl o., 18k.234 o.)



XI. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1936.AUGUSZTUS 1. - 16.
BERLIN, NÉMETORSZÁG

Az olimpia tiszteletére egy óriási 100.000 nézőt befogadó szupermodern stadiont
építettek Berlinben. A stadion felkészült a filmesek, rádiósok, sőt televíziósok
kiszolgálására. Innen volt a világ első televíziós helyszíni közvetítése, amit csak a szűk

szakmabeliek nézhettek. Az építés során külön átjárókat alakítottak ki a sínen futó
kamerák számára, az úszóversenyeket pedig a víz alól is lehetett közvetíteni.
Az ókori olimpiai játékok hagyományainak felélesztéseként, a berlini játékok eredeti
megrendezőjének, Carl Diemnek a javaslatára július 20-án a klasszikus görög Olümpia
ligetében a napsugarak segítségével keltették életre az olimpiai lángot, amit azután
3.075 km-en és hat országon keresztül vittek a futók a célig, ahol a felállított
kandeláberben Fritz Schilgen atléta ezzel lobbantotta fel Berlin olimpiai lángját, mely
lobogott a játékok végéig.
Ettől az olimpiától kezdve az olimpiára érkező staféta utolsó tagja a stadionban
elhelyezett kandeláberben meggyújtja az olimpiai lángot, mely lobog a játékok egész
időtartama alatt.
Az olimpiai játékokat Adolf Hitler nyitotta meg, akinek dísztribűnje előtt elvonuló
csapatok közül az osztrákok, a bolgárok, az olaszok és a franciák a nemzetiszocialista
köszönési móddal, a fellendített karral üdvözölték Hitlert.
A játékokon 49 országból érkezett 4.066 versenyző vett részt, köztük 328 nő. A
magyar versenyzők száma 229 fő volt. 21 sportágban 147 versenyszámot
bonyolítottak le. Magyarország nagyon jól szerepelt, az éremgyűjtésben a harmadik
helyen végzett.
Aranyérmesek lettek: Csák Ibolya női atlétika magasugrásban, Csík Ferenc 100 m-es
gyorsúszásban, a vízilabda-csapat, Harangi Imre könnyűsúlyő ökölvívásban, Lőrincz

Márton kötöttfogású bírkózás légsúlyban, Zombori Ödön szabadfogású bírkózás
légsúlyban, Kárpáti Károly szabadfogású bírkózás könnyűsúlyban, Kabos Endre
kardvívás egyéni versenyben, a kardcsapat és Elek Ilona egyéni tŐrvívásban.

Ezüstérmet nyert lövészetben a kisöbű sportpuska számban Berzsenyi Ralf. Harmadik
helyen bronzérmet kapott a 4 x 200 m-es férfi gyorsváltó úszók, kötöttfogású bírkózás
középsúlyban Palotás János, kard egyéni vívóversenyben Gerevich Aladár, a
lovassport díjugratás versenyében Platthy József és a női torna összetettben a
tornász-csapatunk.
Hitler propagandára használja fel az olimpiai játékokat is. Augusztus 6-án birodalmi
kormányfogadást rendeznek a Staatsoperben. Jelen volt a diplomáciai testületek
valamennyi tagja, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok és szervező bizottságok
tagjai. A NOB elnöke, a francia Henri de Baillet-I.:atour gróf köszöntetet mond azért,
hogy az olimpiai játékok grandiózus keretek között és általános rokonszenv
légkörében bonyolódhattak le, amit semmilyen politikai zavar nem homályosított el.



THOMAS GAINSBOROUGH *1727.MÁJUS 14. - +1788.AUGUSZTUS
2.

Angol festő. 1740-től - többek között - a francia Hubert FGran~ois Gravelot (*1699
+1773) tanítványaként, Anthonis van Dyck (lásd III.22.) művészetének hatása alatt
ragyogó pályát futott be Ipswichben, Bathban, majd Londonban. A rokokó könnyed,
játszi szellemét tükrözi ipswichi korszakának egyik legbájosabb műve 1755-56-ból a
Gainsborough leánykái pillangót kergetnek Itt ugyan tájképeket festett, de már
kizárólag arcképfestésből élt. 1759-ben Bathba tette át székhelyét. Bathban már élet-
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nagyságú portrékat festett. Itt készült világhírű műve 1772 körül a Kékruhás fiú
(eredetileg Jonathan Buttal képmása címmel). Táj képei művészi szabadságról, újfajta
érzékenységrőlvallanak, és gyakran a paraszti élet ábrázolásával kapcsolódnak össze.
Erre jellemző képe a Szénásszekér, vagy Leányka malacokkal. 1774-ben tért vissza
Londonba, ahol számos képet festett a királyi család tagjairól, Char/otte királynéról, a
Sétáló hölgyekről. Könnyed, vibráló festői technikájával átmenetet teremtett a rokokó
és a romantika között. (Larousse 1991.1k.952 o., Műv.L.1966.2k.173 o., MNL.8k.422
o.)

OSWALD VON WOLKENSTEIN *1367.MÁJUS 2. 
+ 1445.AUGUSZTUS 2.

Német költő. Kalandos életet élt. Ifjú korában megszökött
családjától és Európa országaiban vándorolt 1401-ig. Német
kereskedőkkel elment Krimbe, velenceiekkel Trapezuntba,
bejárta Arméniát és Persiát, majd visszatérve Zsigmond magyar
királlyal (lásd XII.9.) részt vett a nikápolyi csatában 1396-ban.
Járt Palesztinában, Portulágiában a mórok ellen küzdött, majd
ismét Magyarországra tért Zsigmondhoz, aki több ízben küldte
követségbe a tiroli viszonyok rendezésére. Utolsó kalandjai az
1419-es huszita háború alkalmával estek meg. Költészete, mely
a minnesang és a mesterdal határán áll, formai virtuozitásának,

sőt zenei érdekességének ellenére is csak ritkán emelkedik felül az átlagon.
Költeményei lirai-epikus természetüek, erős hatással volt rájuk a népdal, vallásos dalai
panaszosak, néhol rendkivüli erőt sugároznak. Egész költészetében a lovagi lira
befejezését találjuk. Életét Ignaz Vinzenz Zingerle (*1825-+ 1892) irta meg. Magyarul
részletes életrajzot és jellemzést irt róla Heinrich Gusztáv irodalomtörténész (*1845
+1922). (Német irodalomtört.2k.122 o., Révai N1.14k.861 o., Meyers:Handbuch über
die Literatur 1964.648 o.)



JOHANNES TRALOW *1882.AUGUSZTUS 2. - +1968.FEBRUÁR 27.

Német regény- és drámaíró. Elsősorban a történelmi témák
foglalkoztatták. Több évi egyiptomi tartózkodás után
újságszerkesztőként, könyvkiadóként és szinházi rendezőként

dolgozott több német városban. 1933-tól független író és rendező

volt. Főleg elbeszéléseket és folytatásos regényeket írt. Néhány
drámája, pl. A páviai lakoma, Az anya, és antik utánköltései mellett
főleg történelmi regényei tették ismertté. Ezek közül kimagaslik Az
ozmán tetralógia, amely négy kötetben tárgyalja a török birodalom
történetének eseményeit nagy elbeszélő erővel, szórakoztató,
izgalmas meseszövéssel. (Világir.KisencikI.1976.2k.436 o.)

ADRlEN DE GERLACHE DE GOMERY *1866.AUGUSZTUS 2. 
+1934.DECEMBER 4.

Belga tengerésztiszt, Dél-sark-kutató. 1897-ben a Belgica nevű

gőzhajóval kelt útra Antwerpenből a Déli-sark-vidékére. A modern
felszerelésű tudományos expediciónak rajta kívül tagja volt a norvég
Roald Amundsen, (lásd VII.16.), a lengyel Henryk Arctowski (lásd
II.21.) és az angol Jamos Cook (lásd 11.14.) is. A Belgica volt a
legelső hajó, amely a sarkkörön kívül telelt. A Bellingshausen
tengeren hajójuk 1898.márciusában jégbe fagyott, és csak 13 hónap
múlva szabadult ki a jég fogságából. Az expedíció fő eredménye a

Palmer és a Graham-föld felkutatása volt. A belga kutatók kimutatták, hogya Palmer
félsziget csúcsa jéggel összekötött szigetekből áll, amelyeknek belga neveket adtak.
Gerlache de Gomery 1905-ben Fülöp orleansi herceg Északi-sarki útjában is részt vett,
mint a Belgica parancsnoka. Ezen az útján az európai Jeges-tengert járta be Grönland
észak-keleti partjáig. (Révai N1.8k.494 o., MNL.8k.594 o.)

BERNARDO STROZZI *1581. - + 1644.AUGUSZTUS 2.

Itáliai festő. A neve másként il Prete Genovese vagy il
Capuccino. Szülővárosában Genovában a sienai származású
P. Sorri tanítványa volt. 17 éves korában kapucinus barát
lett, de 1610-ben engedélyezték, hogy festői hivatását
gyakorolva világi papként dolgozhasson. Az 1620-as évek

közepén alakult ki egyéni stílusa, amihez
hazai ösztönzésen kívül a flamand Pieter
Aertsen németalföldi festő (*15087
+ 1575) és Joachim Beuckelaer falamand
festő (*1533-+1575) hatása is járult.
Velencében Paolo Veronese (lásd IV.19.)
és a Carravaggio-követők álltak közel
stílusához. Csaknem valamennyi műfajban

alkotott, művei között vannak freskók, oI
tár- és zsánerképek, portrék. Realista erőteljességgel formált alakjait egyre
dinamikusabb kompozíciókba rendezte, bibliai témákat életképszerűenábrázolta. 1630
körül, miután nem volt hajlandó a rendbe visszatérni, a meghurcolásoktól fenyegetve
Velencébe menekült. Jelentősebb képei: Szent János prédikációja, Szent Sebestyén,
Győzelmes Dávid, Szent Lőrinc irgalmassága stb. (Műv.L.1968.4k.365 o.,
MNL.16k.303 o.)



FRANCESCO BORROMINI *1599.SZEPTEMBER 25. 
+1667.AUGUSZTUS 2.

Itáliai építész. Eredeti neve Castello Boromino. 1614-ben
szobrászinasként utazott Rómába és rokona Carlo Maderno (lásd L

30.) mellett kőfaragóként a Szent Péter templom
építési munkálatain, Maderno halála után, 1629-től

Giovanni Lorenzo Berninivel (lásd XII. 7.) dolgozott.
Részt vett a Palazzo Barberini építésében is, de első

önálló munkája, egyben egyik fő műve a spanyol
trinitáriusok megbízásából épített San Carlo alle
Quattro Fontane-templom és kolostor 1643-45 kö

zött. Másik fő műve a római egyetem, a Sapienza udvarán a tudományok
pártfogójának tiszteletére szentelt San [vo della Sapienza-templom 1642-55 között.
Nagyszabású tervet dolgozott ki a San Giovanni in Lateránó-tenmplom átépítésére
1646-ban. Lényegében az ő tervei szerint épült fel a Piazza Navonán Róma egyik leg

ismertebb barokk temploma, a Santa Agnese in Agone 1653-57-ben.
A munkákat 1652-ben Carlo Rainaldi (*1611-+1691) kezdte, s nem
sokkal a befejezés előtt visszavette. 1653-tól a San Andrea della
Fratte-templomot építette. 1654-től a jezsuita rend hittérítő

tevékenységének római központját bővítette kollégiummal, s azon
belül egy kápolnával. Ez az épület, a Collegio di Propaganda Fide,
mely késői korszakának felülmúlhatatlan biztonsággal formált,
monumentális alkotása. A centrális elrendezésű templomok klasszikus
görbületét finom perspektívikus hatású, szétsugárzó tömegek
dinamizmusával helyettesítette. Megtörte a felületeket, hogy
beillessze őket a környező térbe, kihasználva a geometrikus alakza

tok kölcsönhatását, s a gótikus művészetre jellemzően a szerkezetet hangsúlyozza. A
közép-európai barokk művészet sokat köszönhet munkásságának, mert Bernini
mellett az itáliai barokk térszervezés, a plasztikus tömegalakítás legnagyobb
XVIl.századi művésze volt.(Műv.L.1965.1k.275 o., Larousse 1991.1k.361 o.,
MNL.4k.355 o.)

LEOPOLD GMELIN *1788.AUGUSZTUS 2. - +1853.ÁPRILIS 13.

Német kémikus. A tübingeni egyetemen doktorált 1812-ben. Itáliai
és franciaországi tanulmányútjai után a heIdelbergi egyetem
professzora lett 1817-ben. Munkaterülete felölelte a fiziológiát, a
szerves- és szervetlen- és elmélet-kémiát. Kutatásai során
felfedezte fel a vörös vérlúgsót, izolálta a vérből a hematint,
felismerte a nyálban a kálium-rodanidot. Tőle származik az
" észter' név is. A szervetlen kémiai szakág egyik ismert és igen
fontos alapirodalma az általa rendszeresen összesített eredmények

gyűjteménye. (MNL.8k.667 o.)



POTSDAMI EGYEZMÉNY

Potsdam, város Németország Brandenburg szövetségi államban, Berlintől dél-nyugatra.
A XIV.században kapott a település városi rangot. A brandenburgi választófejdelem által
építtetett kastélyt 1682-ben fejezték be, a XVII1.században II.Frigyes porosz király
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(lásd 1.24.) kedvelt lakóhelye volt. 1945-ben a háború során elpusztult. Az óvárosban
barokk műemlékek, régi épületek és Karl Friedrich Schinkei (lásd III.13.) által 1830-ban
épített Szent Miklós templom látható. A rokokó stílus ékköve a Sans-Soucci kastélya
hozzá tartozó parkkal, melyet Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (lásd IX.. 16.),
11.Frigyes útmutatásai alapján épített 1745-ben. Említést érdemel a rokokó stílusú
kastélyszínház és a szintén Schinkei tehetségét reprezentáló Charlottenhofi kastély
1826-ból. - A város egyébként a II.világháborúban győztes szövetséges államok
vezetőinek sorsdöntő 1945.július 17. - augusztus 2. között tartott konferenciájáról vált
a világon ismertté. A potsdami konferencia a ILvilágháborúban győztes három nagy
szövetséges vezetőinek a csúcstalálkozója 1945.iúlius 17. és augusztus 2. között,
amelyen a Szovjetuniót Joszif Visszárionovics Sztalin (lásd IlL5.) és Vjacseszlav
Mihajlovics Molotov (*1890+1986), az USA-t - az 1945. április 12-én elhunyt Theodore
Roosevelt elnök (lásd 1.4.) helyett - Harry Spencer Truman (lásd XII.26.), valamint
James Francis Byrnes amerikai politikus (*1879-+1972), Nagy-Britanniát Winston
Leonard Spencer Churchill (lásd XL30.) és Robert Anthony Eden (*1897-+1977),
később Clement Richard Attlee brit politikus (*1883-+1967) és Ernest Bevin brit
politikus (*1881-+ 1951) képviselte. A konferencia 13 ülésén a német kapituláció
kapcsán felmerült több kérdésben döntöttek. Igy: Németország katonai megszállása és
gazdasági ellenőrzése, a flotta lefegyverzése és átadása, a nácizmus felszámolása és

Ítélkezés a háborús bűnösök fölött, Kelet-Poroszország
megosztása a Szovjetunió. és LenQ-yeLország között, a német
ajkú lakosság kitelepítése Csehszlovákiából,
Lengyelországból és Magyarországról, Németország illetve
Berlin négy zónára osztását és szövetséges megszállását
azzal az elgondolással, hogyamegszállás a békekötés után
megszűnik, valamint a konferencia elfogadta a jóvátétel
elvét. (Larousse 1994.3k.363 o., A XX.Század Kr.1994., Az
Emberiség Kr.1991., MNL.15.k.66 o.)



PAUL LUDWIG ANTON HANS ·VON BENECKENDORFF UND VON
HINDENBURG *1847.0KTÓBER 2. - +1934.AUGUSZTUS 2.

Német marsall, politikus. Részt vett az
1866. évi porosz-osztrák és az 1870-71.évi
francia-porosz háborúban. 1911-ben a
magdeburgi IV.hadtest vezénylő

tábornokaként vonult nyugállományba.
1914-ben visszahívták nyugdíjából, és
augusztustól a 8. hadsereg főparancsnoka

ként Tannenbergnél és a Mazuri-tavaknál ki
szorította az oroszokat Kelet-Poroszországból. 1914.novembertől tábornagyként a
keleti hadszíntér főparancsnoka, majd 1916.augusztustól a szárazföldi haderők

vezérkari főnöke, a legbefolyásosabb katonai és politikai vezetők egyike volt.
Leállította a verduni csatát, megerősítette a francia frontot, megkötötte a német-orosz
fegyverszünetet Breszt-Litovszkban 1917-ben. 1925-ben megnyerte a köztársasági
elnök-válsztásokat, 1932-ben újra őt választották, és ezt a posztot haláláig töltötte
be. 1932.júliusában Franz von Papent (*1879-+1969) nevezte ki kancellárrá, aki
később meggyőzte Hindenburgot, hogy lemondása után Adolf Hitlert (lásd IV.30.)
nevezze ki utódjául. 1933.január 3-án Hitler a kinevezését meg is kapta. Hindenburg
halála után - 1934.augusztus 2-án - az államfő és a kormányfő funkcióit Hitler
egyesítette, mint "vezér és kancellár". (Ormos M.:Világtörténet 1988.2k., A XX.
Század Kr.1994., Larousse 1992.2k.113 o., MNL.9k.484 o.)

FARKAS BERTALAN *1949.AUGUSZTUS 2.

Magyar repülőtiszt, űrhajós. A szolnoki Kilián György Repülő

Műszaki Főiskolán tanult 1967-69-ben, majd a Szovjetunióban
folytatta főiskolai tanulmányait 1971-ig. 1972-78 között a pápai
vadászrepülő alakulatnál szolgált repülőtisztként. 1980-ig a
Szovjetunióbeli Csillagvárosban kapott űrhajóskiképzést. Az
Interkozmosz program keretében 1980.május 26 - június 3
között (lásd V.26.) a Szojuz-36 űrhajó kutatási űrhajósaként

V.Kubaszov parancsnokkal a Szaljut-6 űrállomásra repült. 1986
ban mérnök ezredessé, 1995-ben dandártábornokká léptették
elő. 1997-ben vonult nyugállományba. (MNL. 7k.692 o.)

JOHN SLOAN *1871.AUGUSZTUS 2. - +1951.SZEPTEMBER 7.

Amerikai festő. Naturalista festő volt, aki a XVII.századi holland
festők stlusában festette New York városi képeit. Fotók helyett
képei sokszor az újságokban is megjelentek. (Kanadai L.)



GUSTAV VAN DE WOESTYNE *1881.AUGUSZTUS 2. - +1947.

Belga festő, grafikus. A genti akadémián tanult. 1899-ben Laethemben
telepedett le, ahol másokkal - pl. George Minnével 0*1866-+ 1940) 
együtt megalapította a laethemi művészcsoportot. 1925-től a
mecheleni akadémia igazgatója, az antwerpeni képzőművészeti

főiskola tanára volt. Misztikus, szimbólista művészete az
expresszionizmushoz áll közel. (Műv.L.1968.4k.744 o.)

HENDRIK WOUTERS *1882.AUGUSZTUS 2. - +1916.JÚUUS ll.

Belga szobrász és festő. A mecheleni akadémián és Charles Pierre. van
der Stappennál (*1843-+1910) tanult. Auguste Rodin (lásd XLi7.)
hatott szenvedélyes formálású szobraira. Mint festő az
impresszionizmusból indult ki, majd Baron James Ensor (*1860
+1949) és Paul Cézanne (lásd 1.19.) hatásainak ötvözésével
kisérletezett, végül a belga fauvizmus fő képviselőjévé vált.
(Műv.L.1968.4k.748 o.)



GÁRDONYI GÉZA *1863.AUGUSZTUS·3. - +1922.0KTÓBER 30.

Magyar regényíró. Eredeti neve Ziegler volt. Iskoláit Sárospatakont
Pesten és az egri tanítóképzőben végezte. 1885-ig tanított Karádont

Devecseren, Sárvárott és Dobronyban. Ezeken a helyeken szer
zett élményei szolgáltak Az én falum novelláinak alapjául. Később

a Szegedi Híradó és a Szegedi Napló munkatársa lett. 1897
ben Egerbe költözött. 1920-ban megválasztották a Magyar

Írók Szövetségének elnökévé. A magyar népi élet művészi
megfigyefője volt. Az irodalomban aparasztgúnyoló Göre

-leve/ekkel tűnt fel. Később idillikus falusi témájú regényei
váltak rendkívül népszerűvé. Pályájánakcsúcsát jelentik, az

egri évek alatt alkotott nagy történelmi regényeit mint Az egri
csillagok 1901-bent A láthatatlan ember 1902-ben és az Isten

rabjai 19DB-ban. Prózai művei mellett írt verseket, színdarabokat, de
ezék népszerűsége nem érte el regényei népszerűségét. (Világir.Kisen

cikI.1976.1k.383 o., MNL.8k.485 o.)

HIERONIM STANISLAW KONARSKI *1700.sZEPTEMBER 30. 
+1773.AUGUSZTUS 3.

Lengyel regényíró. 1717-ben belépett a Piarista rendbe. Alap
tanulmányai elvégzése után időnként Rómában és Párizsban
képezte magát tovább. A varsói Collegium nobelium alapítója,
melynek többek között iskolareformok is feladatkörébe tartoztak.
Jelentős sze.repet játszott a lengyel kultúrális életben. Bevezetette
a francia nyelvórákat az iskolákban stb. (Meyers: Handbuch über
die Lit. 1964.514 o.)

OTTO GUTFREUND *1889.AUGUSZTUS 3. - +1927.JÚNIUS 2.
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Cseh szobrász. Előbb Prágában tanult, majd Párizsban Émile
Antoine Bourdelle (lásd X.l.) tanítványa volt. Az 1910-es
években munkáiban - Félelem, Apám képmása-sorozat - már
kubista elemek fokozták az expresszionisztikus hatást és
csakhamar ezek váltak uralkodóvá. Erre jellemző műve a Női fej,
az Ölelés, a Csellista. 1920-ban tért vissza Prágába és 1926-ban
a prágai iparművészeti iskola tanára lett. A kubista kísérletek
után a természethez igazodó realista művésszé vált, erős stilizáló
hajlandósággal. Az 1920-as években gyakran színezett fa- és
terakotta szobrokat is készített, mint pl. Textilmunkásnő, Férfi
textilgép mellett című munkái. (Műv.L.1966.2k.308

0'tMN1.8k.898 o.)



VII. HAKON * 1872.AUGUSZTUS 3. - + 1957.SZEPTEMBER 21.

Norvég király 1905-től 1957-ig. A Glücksburgi családból származó
VIII.Frígyes dán király (lásd V.14.) fia, X.Keresztély dán király (ur.

1912-1947) testvére. Eredeti nevén Károly herceg.
Eredetileg a dán haditengerészetbe lépett. 1896-ban

feleségül vette Maud hercegnőt,

VII. Edvárd angol király(lásd XI. 9.) leá
nyát. A norvég-svéd perszonálunió
megszünte után 1905.november 18
án, ki rá lIyá választották, illetve
elfoglalta a norvég trónt és november
25-én letette az esküt Krsztiániában

arra, hogy, az alkotmányt megtartja. Koronázása 1906.június 2-én volt Drontheim
ben. Mindkét világháborúban a skandináv államok semlegességéért
szállt síkra. Norvégia német megtámadásakor - 1940.áprilisban 
ellenállásra adott a hadseregnek parancsot. A háborús vereség után
nem volt hajlandó Vidkum Abraham Lauritz Quisling norvég politikus
(*1997-+1945) kormányát elismerni, ezért a II.világháború végéig
Nagy-Britanniában élt. Halála után egyetlen fia Olav - eredeti nevén
Sándor - trónörökös foglalta el Norvégia trónját. (MNL.9k.131 o.,Révai
N1.9k.259 o.,XX.5zázad Kr.)

FRANCESCO FERRUCCI *1489.AUGUSZTUS 14. 
+ 1530.AUGUSZTUS 3.

Olasz katonai parancsnok. A firenzei
köztársaság utolsó napjaiban megvédte
szülővárosát VII.Kelemen pápa (1523
1534) és V.Károly német-római császár
(lásd 11.24.) támadásaival szemben,
akik vissza akarták állítani a Medici
család uralmát. 1530.május 3-án Gavi

nanál megsebesült, elfogták és az ellenség parancsnoka - Fabrizio Maramaido 
meggyilkoltatta. A firenzeiek népszerű hőse, akinek szobra ma is áll Firenzében.
(Britannica 2001.)

ERNIE PYLE *1900.AUGUSZTUS 3. - +19?l.NOVEMBER 9.

Amerikai újságíró. A lI.világháború idején Angliából küldte megráző

jelentéseit London bombozásáról. (Kanadai L.)



MILANÓI SCALA

A Teatro alla Scala az újkori színházépitészet eQyik fő emléke. Az 1770-es években - a
Habsburg uralom idején - Mária Terézia (LASD xi.29.) rendelte el egy operaház
megépítését Milánóban. Az új operaház számára a tűzvészben elpusztult színház
helyét jelölték ki. Tervezője a neoklasszicista építész Giuseppe.Piermarini (*1734
+ 1808) volt. 1776-78 között épült meg a kor legnagyobb színházépülete a Scala. A
patkó alakú nézőteret karzattal betetözött 6 emeletsor· koszorúzza.
Befogadóképessége összesen 3.600 fő, ebből az Lés II.emeleti galérián 409 vendég

foglalahat helyet és a színházterem emeletein 155 páholyból
élvezhetik az előadást. A zenekar számára 678 ülöhely áll
rendelkezésre. 1778.auqusztus 3-án nyitották meg Antonio
Salieri (*1750-+1825)- a megnyitóra írt - Europa riconosciuta,
Európa felfedezése - című operájával. Európa leghíresebb és
egyben legnagyobb operaháza. 1867-ben újjáalakították, a
II.világháború okozta sérüléseket 1946-ban hozták helyre, illetve
újjá kellett építeni. 2002-04 között újrabútorozták, új technikai

ITALIA L.200 berendezésekkel látták el és lehetővé tették a díszletek függőleges

és visszintes mozgatását. Az opera szövegét a nézők minden
egyes ülésnél elektronikus képernyőn láthatják franciául, angolul

és olaszul. Az elmúlt két évszázadban a leghíresebb szerzők otthona volt. Giuseppe
Verdi (lásd 1.27.) operát első ízben 1839-ben mutatott be, majd Verdi művei

mindenkinél szorosabban kapcsqlódtak a Scalához. Kimagasló operaszerzők 
Vincenzo Bellini (lásd IX.23.),Gaetano Domenico Maria Donizetti (*1797-+1848),
Giacomo Antonio Domenico 'Pucci!ti (lásd XL29.), Wilhelm Richard Wagner (lásd
V.22.) stb. - műveit élvezhette és élvezheti ma is a zeneértő és szerető közönség,
élvonalbeli művészek előadásában. (Révai NL.13 k.763 o., MÜv.L.4 k.449 o.,
Internet:http://encore.dailyheraldtribune .com/ www.selectitaly com )

TRENCSÉN

Szlovákiai város a Vág folyó partján, Zsolnától délnyugatra, közel a Fehér-Kárpátokhoz
és a cseh határhoz. Az őskőkorszak óta lakott terület. A kvádok - avagy a nyugati
germán népek - elleni hadjárat során idáig nyomuló római légió Laugaritio nevű katonai
táborának emlékét őrzi a várhegy alatti Kr.u.179-ből származó sziklafelirat. De
találhatók neolitikus és rézkori, római kori leletek is a IX-X.századból. Első írásos
említésekor lll-ben vásáros- és vámhely volt és vára is állt. 1405-től szabad királyi

város volt. 1431-ben cseh huszita hadak kifosztották és felégették.
1655-ben itt nyílt. meg az első magyarországi jezsuita ujoncház. A
törökök 1663-ban, a kurucok 1704-től 1708-ig sikertelenül ostromolták.
17G8.augusztus 3-án a II.Rákóczi Ferenc (lásd III.27.)-vezette
kuruc csapatok a trencséni csatában súlyos vereséget szenvedtek gróf
Siegbert Heister (*1646-+ 1718) császári tábornagy seregétől. Az 1710
es pestis járvány a 3.000 lakosából 2.000 áldozatot követelt.
Megfogyatkozott lakossága ellenére a XVII.század végére már 18 céh

szervezete működött. Főként posztóipara volt híres. A XIX.század második felétől

jelentős fejlődésnek indult. 1876-ban rendezett tanácsú városi rangot kapott. 1919-ig
Magyaroszághoz tartozott, Trencsén vármegye székhelye volt. 1964-ben, 1971-ben,
1985-ben, majd 1990-ben összesen 11 települést csatoltak hozzá. A térség
legjelentősebb ipari központjává vált. - Műemléke az 1324-ben épült római katolikus
plébánia-templom,az IIIésházyak barokk kápolnájával, a jezsuiták, majd a piaristák
barokk temploma és rendháza 1653-57-ből, a neoromán Notre Dame-templom stb. A
260 m magas várhegyen található Trencsén vára. (MNL.17k.713 o.)



SZENTISTVÁNI BABITS MIHÁLY *1883.NOVEMBER 26. 
+1941.AUGUSZTUS 4.

Magyar költő, regényíró, esszéíró. Szülei - Babits Mihály királyi táblabíró és Kelemen
Auróra nemesi értelmiségi család leszármazottai voltak. A budapesti
tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakos tanári oklevelet 1906-ban. 10 évig
tanárként működőtt ugyan, de 1902-től már jelentek meg versei és müfordításai.
Négyesy László irodalomtörténész (*1861-+1933) stílusgyakorlatain kötött barátságot
Kosztolányi Dezsővel (*1885-+1936) és Juhász Gyulával (lásd IV.4.). Az 1908-ban
induló Nyugat folyóirat tevékenységében a kezdettől fogva részt vett, 1916-tól
szerkesztője lett. Babits a XX.század magyar irodalmának egyik legfontosabb,
meghatározó figurája volt. Nem csak az irodalmi életben játszott szerepet, nem csak
műveinek, különösen lírájának a kortársakra gyakorolt hatása miatt, hanem
elsősorban esszéiben, de egész életművében, sőt életútjában is megjelenő felfogása
révén, amelynek lényege az európaiság és magyarság, a hagyomány és a jelen
egységben látása, és a sohasem lankadó morális igényessége miatt. Babits lírikusi
pályája elején a Levelek Iris koszorújából, Herceg, hátha megjön a tél is!, Recitatív
című köteteivel remek formaművészetnek és egyúttal filozófiai igénnyel fellépő

költőnek mutatkozott. Az 1910-es évek közepétől azonban, főként az I.világháború
rettenetének hatására, világfelfogása, s avval együtt irodalmi felfogása is
megváltozott. Szenvedélyes békevágya, a háborús pusztítás elítélése versei soraiban
szólalt meg. Szemléletének középpontjába az értelem került, lírája pedig fokozatosan
klasszicizálódott. A Tanácsköztársaság bukása után megfosztották tanszékétől, tanári
nyugdíját is megvonták. Magyar költő kilencszáztizenkilencben című tanulmányában
nem csak a proletárforradalmat tagadta meg, hanem az ellenforradalomtól is
elhatárolódott, a liberális polgári reformizmus híve lett. A Nyugtalanság című verses
kötete a társadalmi változás igénye és a nacionalizmus közti vergődését tükrözi. 1921

ben házasságot kötött Tanner Ilonával, azaz Török Sophie-val. Ars
poeticájának tekinthető a Cigány a siralomházban, című nagy verse
(1923-ban), melyben megfogalmazta, hogy egyéni létünk mindíg a
történeti lét függvénye, és hogy mindannyian egy folyamat, a
szellemi elődök és utódok keretezte folyamatosság részei vagyunk.
Gyermek- és ifjúkorának élményeit, egy hanyatló osztály sorsát
mutatta be nagyszabású regényében, a Halálfiai-ban (1927-ben). Az
európai irodalom történetében, 1934-35-ben a magyar sorsot is
meghatározó európai hagyományt foglalta össze. Esszéiben pedig a
Kölcsey-Széchenyi-Vörösmarty-Ady alkotta sajátos magyar vonulat
jelentőségét hírdette. A legjelentősebbet továbbra is a lírában
alkotta, egyrészt azokban a megrázó versekben, mint a Balázsolás,

Ősz és tavasz között, amelyekben témája a halálra való felkészülése, másrészt a
nagyszabású Jónás könyvében (1938-ban), e lírával ötvözött verses elbeszélésben,
amely a bibliai történet ürügyén tulajdonképpen a költő szellemi önéletrajzát, s
egyúttal az egész életmű összegezését adja. E sokszor irónikus és groteszk hangú mű

az addigiaknál is egyértelműbben mondja ki Babits üzenetét, melynek lényege a
bosszú s az erőszak elvetése, és a megbecsülés, a kegyelem nélkülözhetetlen
fontossága. Az öregedő és nagy.beteg -gégerákban szenvedő - Babits lírájában
mindjobban érződik a hit iránti nosztalgia, de a fizikai szenvedés és a halálfélelem is
egyre erősebb hangot kap klasszikius egyszerűségű verseiben. Müfordítóí
tevékenysége is kiemelkedő. A Dante: Isteni színjátékáénak fordításáért az olasz
állam San Remo-díjjal jutalmazta 1940-ben. Csak a legfontosabb és legértékesebb
műfordcításai: Shakespeare:A vihar, I.Kant:Az örök béke, Baudlaire:Romlás virágai,
Goethe:Iphigenia Taurusban stb. Babits a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő

képviselője, a két világháború közötti polgári irodalom egyik irányítója volt. (Larousse
1991.1k.214 o., MNL.2k.776 o.)



KNUT HAMSUN *1859.AUGUSZTUS 4. - +1952.FEBRUÁR 19.

Norvég író. Eredeti neve Knut Pedersen. Szülei parasztok voltak.
Észak-Norvégiában nőtt fel nagy szegénységben. Már gyermekként
dolgozott családja gazdaságában. 14 évesen vándoroloni kezdett
az országban és közben sokféle munkával próbálkozott, volt írnok,
bolti kiszolgáló. Kétszer járt Amerikában, 1882-ben és 1886-ban,
de letelepednie, egzisztenciát teremtenie nem sikerült. 1888-ban
végleg visszatért Norvégiába. Az USA-beli élményeiről szól A
modern Amerika szellemi életéről cím 1889-ban írt könyve. 1877
től már megjelentek írásai, de csak 1888-ban lett ismert íróvá, amikor Az éhség című

regényét folyóiratban, folytatásokban közölték. mellyel azonnal híressé vált Ettől

kezdve kizárólag az írásaiból élt, sokat utazott. 1918-ban birtokot vásárolt és saját
mintagazdaságáéban gazdálkodott. A nácizmus hatalomra jutásakor hitet tett a nácik
mellett. Egyetértett Norvégia megszállásával, és felszólította a lakosságot, ne álljanak
ellen. A II.világháború után bírüság eléállították, de magas kora miatt kerülte el a
súlyos büntetést, csak vagyonelkobzással sújtották. Regényhősei legtöbbször a
társadalomból kivetett, különc, vad figurák. Stílusa rendkívül színes. Az Éhség című
könyve után a Pán meghozta számára a világhírnevet. Az anyaföld áldása című

regénye hozta meg számára a Nobel-díjat. Életművét egy önéletrajzi elmélkedés zárja
le, melyben letartóztatásáról és elítéléséről számol be az 1949-ben megjelent Benőtt
ösvényeken című könyvében. Verseiben, drámáiban és elbszéléseiben a természet
szeretetét és a társadalom valamennyi bilincsét lerázó ember kalandos életét dicsőíti.

Az irodalmi Nobel-díjat 1920-ban kapta "monumentális művéért, Az anyaföld áldása
című regényéért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.313 o., MNL.9k.177 o.)

ERICH WEINERT *1890.AUGUSZTUS 4. - + 1953.ÁPRILIS 20.

Német költő. Eredetileg grafikus volt, de már 1909-ben drámát írt
Thomas Mütnzer német teológus (lásd V.7.) életéről. 1913-19 között
részt vett az I.világháborúban, majd szatírikus verseket írt és adott
elő kabaréműsorokban. Munkásgyűlések kiváló szónoka, agitatív
verseinek előadója volt. 1924-ben belépett a Kommunisták
Magyarországi Pártjába. 1933-ig csaknem 2.000 agitatív verset írt,
melyeknek rendkívül szuggessztív előadója is volt. Verseit különösen
hatásossá tette formai készsége, groteszk eszközökkel, sajátos
szókapcsolásokkal élő kifejezésmódja is. Baloldali tevékenysége miatt
1933-ban Svájcba, Franciaországba, majd a Szovjetunióba emigrált.
Részt vett a spanyol polgárháborúban. A II.világháború után jelentős

kultúrpolItikai munkát végzett az NDK-ban. (Világir.KisencikI.1976.2k.501 o.)

C.WILLIEMS ALLERS *1857.AUGUSZTUS 4. - +1889.

Német festő és grafikus. Főként a cirkuszi és színházi
életből vett rajzaival és grafikáival tűnt fel.
(Brockhaus NI.)



BALÁZS BÉLA *1884.AUGUSZTUS 4. - +1949.MÁJUS 17.

Magyar köttő, író és filmesztéta. Eredeti neve Bauer Herbert.
Budapesten szerzett bölcsész-doktori diptomát 1909-ben, az Eötvös
kollégium tagja. Középiskolai tanár, majd a Fővárosi Pedagógiai
Szemlnárium munkatársa volt. A Tanácsköztársaság idején az írói
direktórium tagja, a Közoktatási Népbiztosság művészeti és iroda~mi

osztályának a vezetője volt. 1919.decemberben Bécsbe emigrált, ahol
a Der Tag című újság munkatársaként dolgozott. Ekkor kezdett
filmelmélettel foglalkozni. 1927-től Berlinben a Weltbühne
szerkesztőségi tagja, az Arbeiter-Theaterbund Deutrschland
művészeti vezetője lett. 1931-45 között a moszkvai fiilmfőiskolán

ta nított. 1945-ben jött haza és az általa alapított Filmtudományi Inté
zetet vezette és a Szinház- és Filmművészeti Főiskolán tanított. A filmesztétika
nemzetközileg elismert tudósa volt. A Holnap és a Nyugat köréhez tartozott.
Szövegkönyvei - A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi - Bartók színpadi
művei által váltak híressé. A filmművészet korabeli kérdései és eredményei ihlették A
látható ember (1924.), A film szelleme (1930.) című munkáit és egyéb filmesztétikai
irásait. Filmjei közül kiemelkedő a Valahol Európában (1947.) című alkotás. (Larousse
1991.1k.226 o.)

síR WILLIAM ROWAN HAMILTON * 180S.AUGUSZTUS 4. 
+ 186S.5ZEPTEMBER 2.

Ír matematikus, fizikus, csillagász. Kivételes tehetségű kisgyerek volt, 5 éves korában
már tudott latinul, görögül és héberül, kilenc éves korára ez még kilenc keleti nyelvvel
- köztük a szanszkrittal - bővült. 1827-től - még egyetemistaként - kinevezték
Dunsink csillagvizsgáló intézetének királyi csillagászává, majd a Trinity College
cSillagászprofesszorává. Természettudományos kutatásaiban szorosan összeforrt a

matematika és a fizika. 1824-33 között geometriai optikával és a fény
hullámtermészetével foglalkozott, variációs elvek alapján megalapozta a
geometriai fénytant és a leképezési hibák elméletét. Alapvető

eredményeket a mechanikában és a differenciálegyenletek elméletében
ért el. Nevéhez füzödik a mechanika egy variációs elvének felfedezése.
Hermann Günther Grassmann német matematikussal (*1809-+1877)
majdnem egy időben adta meg a komplex számok formális bevezetésé

nek pontos kifejtését. A kvaterniók elméletének megalkotója. Arthur Cayley angol
matematikussal (*1821-+1895) együtt jelentősen hozzájárult a mátrixok elméletének
kidolgozásához. Óriási és sokirányú tudását hasznosítja a tudományos világ a
Hamilton-elv, a Hamilton-féle vonal, a Hamilton függvény felhasználásával. (Larousse
1992.2k.38 o., Révai N1.9k.440 o., MNL.9k.172 o.)

JAN EVERTSEN *16üü.JANUÁR - + 1666.AUGUSZTUS 4.

Németalföldi tengeri hős. 1639-ben tűnt ki egy spanyol ármáda
megsemmisítésével. 1665-ben azonban Lowestoffnál vereséget
szenvedett és ezért a hálátlan brieli lakosok félholtra verték. (Révai
N1.7k.59 o.)



JUAN RUIZ DE ALARCON y MENDOZA *1581 KÖRÜL 
+1639.AUGUSZTUS 4.

Mexikói származású spanyol drámaíró. Jogot tanult Mexikóban és
Spanyolországban, 1600-ban végzett, ügyvédként dolgozott
Madridban, de testi fogyatékossága miatt gyenge volt klientúrája. 8
év után áttért az írásra. Felix Lope de Vega (lásd VIII.27.) darabjait

. csodálta. Darabjaiban a belső konfliktusok megoldására, az emberi
méltóság megtartására törekedett. Moralizáló vígjátékokat és
történelmi drámákat írt. A korabeli spanyol drámaírók között az Ő

külföldi sikere volt a legnagyobb. Kb. húsz darabot írt. Ezek között
van pl. A kétes igazság, A segoviai takács, A falnak fűle van, Baráto

kat nyerni. Színművei Pierre Corneillere (lásd VI.6.), Jean-Baptistge Moliére~re (lásd
LiS.), Carlo Goldonira (lásd 11.25.) és Victor Hugóra (lásd 11.26.) hatottak. (Larousse
1994.3k.523 0.,Világir.KisencikI.1976.2k.279 o., MNL.15k.675 o.)

MONTREÁLI "NAGY BÉKE"

Montreál helyén Hochelaga nevű indián falu volt. Cartier
Jacques francia hajóskapitány, aki első európaiként
lépett a szigetre 1535-ben, nevezte el a mögötte lévő

hegyről Montreálnak. Az első francia telepesek 1542-ben
szállták meg. A várost 1642.május lS-án alapították.
Ekkor kötött ki itt az első francia telepeseket és
misszionáriusokat szállító hajó. A XVII.században a Ville
Marie de Montreal nevet kapta, mely a mai alakjára rövi

dült. 16BB-ban az indiánok majdnem az egész betelepülő lakosságot lemészárolták.
1701. augusztus 4-én - 3 évi tárgyalássorozat után - írták alá a montreáli "nagy
békét", mely hivatva volt 100 év konfliktusait rendezni Új-Franciaország és 30
bennszülött indián nemzetség között. (Kanadai L., Révai N1.14k.19 o., MNL.13k.2S3
o.)

JUAN SEBASTlAN DE ELCANO *1476. - +1526.AUGUSZTUS 4.

Baszk szármzású spanyol utazó. 1519-ben részt vett a
Concepcio nevű hajón Ferdinand de Magellán (lásd IV.27.)
Föld körüli útjában. Magellán halála után 1521.április 27-én ő

vette át a Földet körülhajózó expedíció vezetését, a Filippi
szigetektől a Molukki-szigetekig, ahonnan a Vidória nevű

hajón a Jóreménység fokán át visszatért Spanyolországba. A
második hajó a Trinidad a Molukki-szigetektől a Csendes-
óceánon át akart visszatérni, de ez csak Elcanonak sikerült,

miután a Földet 17 emberével lB nap híján 3 év alatt elsőként teljesen körülhajózta.
Visszatérésekor V.Károly német-római császár (lásd 11.24.) nagy kitüntetésben
részesítette. 1525-ben újra tengerre szállt a Molukki-szigetek felé. A hajós-csapat 7
hajója közül csak 4 jutott át a Magellán-szorOSQn a Csendes-óceánhoz. Ezen az úton
életét vesztette. (Révai N1.6k.2B4 o., MNL.7k.160 o.)



RAOUL WALLENBERG *1912.AUGUSZTUS 4. - +1947.JÚUUS 17.?
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15, MAGYARORSZAG

Svéd diplomata,: követségi titkár. Amichigani
ISRAEl,ulJlwI .egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. A

....- II.világháború idején a Közép-európai Kereskedelmi
Társaság munkatársaként járt 1942-43-ban
Magyarországon. 1944-ben Stockholmban a
Háborús Menekültek Tanácsa tervet dolgozott ki az
európai, köztük a magyar zsidóság megmentésére,
és öt bízták meg a magyarországi akció
lebonyolításával. A feladat végrehajtásához 1944.
júliustól a budapesti svéd követség titkáraként
svéd men leveleket állított ki az üldözöttek számára,
a nyilas hatalomátvétel után a nemzetközi gettóban

IUl THE rA1H or THE JUST

~~:I~~flIGHT... védett házakat létesített, a Józsefvárosi
pályaudvaron deportálás. előtt állók tömegéböl
kiemeit embereket stb., mellyel több tízezer ember
életét mentett meg a fasizmus sokírányú üldözte-

tésétől. További feladatai végrehajtásához 1945.január 17-én Budapestről Debrecenbe
indult, de útközben a szovjet hatóságok letartóztatták, és a szovjet gárdahadsereg

lövészeivel lépte át a magyar
szovjet határt. Moszkvába vitték,
ahol tisztázatlan körülmények
között meghalt. További sorsáról
csak annyi ismeretes, hogy
kutatók szerint fogolycserére
ajánlották fel a. sz.ovjetek
Stockholmnak több ízben,
legutoljára 1966-ban. Más verziók

szerint már: 1947 nyarán meghalt a moszkvai Lubjanka börtönben. Mindennek
ellentmondani látszik·a családjának 1989-ben átadott személyes holmija. A kutatás 
feltehetően - még. hosszú évekig fog tartani, ha egyszer az or·osz irattárak
megnyílnak. Budapesten több szobor és emléktábla őrzi ritka humanitását.
(Népszabadság 2001.01. 12.5zőcs László, A XX.Század Kr.1994., MNL.18k.630 o.)

ISZAAK IUleS LEVITAN *1860.AUGUSZTUS 30. 
+1900.AUGUSZTUS 4.

Litván származású orosz festő. Moszkvában Alekszej
Kondratyevics.szavraszovnál (lásd V.24.) és Vaszilij
Dmiktrijevics Polenovnál (* 18u44-+1927) tanult. Korai művei

a barbizoni iskola realista stílusát mutatják, meglehetősen

részletező művek. Ilyenek a Május, Az első rügyek, Nyírfaliget,
Napos idő, Tavasz című képei, melyek a természet lírai
hangulatát fejezik ki. A fény- és levegőfestés mestere volt.
Nagy hatással volt művészetére az 1880-as évek végén a
Volga és a Krim vidéke. Ebből az időből származik az Este a

Volgán, Eső után, Arany ősz című képei. 1898-ban kinevezték a moszkvai Festészeti
Szobrászati és Építészeti Iskola tanárává. Késői művei az orosz szimbolista
tájképfestészet remekei, mint pl. A tónál, Vlagyimirka, Örök nyugalomban stb.
(Műv.L.3k.82 o., MNL.lk.85 o.)



ERZSÉBET ANGELA MARGUERITE BOWES - LYION
*1900.AUGUSZTUS 4. ,;,. +2002.MÁRCIUS 30.

Brit anyakirályné. Skót arisztokrata család sarja. 1926. április 26-án
volt az esküvője Albert yorki herceggel, a későbbi VI.Györggyel (lásd
II.6.). 1926-ban Erzsébet, majd 1928-ban Margit nevú lányuk szüle

tett. 1936 januárban meghalt
V.György király (lásd VI.3.) és
idősebbik fiát Dávidot koronázták
királlyá VIILEdward néven, aki
drámai körülmények között
választottjá hoz való ragaszkodása
miatt - le kellett mondania a trón

ról. Ekkor került férje - V.György öccse - Albert, Nagy-Britannia trónjára
VI.Györgyként. A királyi pár a II.világháború idején érte el népszerúsége csúcspontját.

A gyenge alkatú uralkodó 1952-ben meghalt
és utódja idősebbik leányuk II.Erzsébetként
(lásd IV.21.) került trónra. - Ötvenévi
özvegysége alatt számtalan udvari
kötelezettségének tett eleget. Számos
jótékonysági intézmény, egyetem és egyéb
szervezet tiszteletbeli fejeként
tevékenykedett. A királyi család legkonzerva

tívabb tagja volt, hatalmas udvartartással. A sofőrök, szakácsok, inasok, titkárok és
autókra költött évi 643 ezer fontos kegydíja mellett - élete végéig - négymillió fontos
adósságot halmozott fel. Kedvtelései közül első helyen állt a lótenyésztés és
lóverseny-fogadás. Élete utolsó hónapjaiban betegségekkel küzdött, majd a
Buckingham palotában 2002.március 30-án délután negyed 4-kor örökre elaludt.
(Népszabadság 2002.március 31. :R.Hahn Veronika)



FRANTI5EK LADISLAV CELAKOVSKY * 1799.MÁRCIUS 7. 
+1852.AUGUSZTUS 5.

Cseh költő, népdalgyűjtő. Egy ács és egy cseléd gyermeke, akiből

főúri nevelő, főszerkesztő, majd 1842-től Breslauban egyetemi tanár
lett. A szláv egység és a nemzet újjáéledés eszméje foglalkoztatta.

~\~~.I/ Céljául tűzte ki a cseh népi költészet megismerését és ismertetését.
Gyűjtötte a népdalokat, romantikus hangvételű orosz és cseh
népdalutánzatokat írt. Megírta az orosz népköltészet cseh
parafrázisát, 1829-ben Orosz dalok visszhangja, majd 1839-ben Cseh
dalok visszhangja címmel! melyek nagy hatással voltak a szláv nyelvű

költőkre. Szerelmi, hazafias és folozófikus líráját őrzi a Százlevelű

rózsa című verskötete. Jelentős folklorisztikai tanulmányokat írt,
szláv közmondás-gyűjteményt adott ki 1852-ben. (Világir.KisencikI.1976.1k.209 o.,
MNL.5k.204 o.)

PEDER DASS *1647. - +1707.AUGUSZTUS 5.

Norvég költő. A koppenhágai egyetemen teológiai diplomát szerzett.
Eleinte házitanítóskodott, majd az egyházi pályán esperességig vitte.
Az újkori norvég irodalom első nagy alakja volt. Nyelve - a dán
hatalmi és kultúrális behatás ellenére - megőrizte honi sajátosságait.
Friss képzeletű, frappáns költeményeket írt, vérbő szójátékokkal
tarkítva. Leginkább az emberek kemény munkájáról, küzdelmeikről

és szokásaikról írt. Halála évfordulójára másfél évszázadig vitorlái kba
vont fekete szalaggal emlékezett rá a környék népe. (Világir.L.2k.574
o.)

MARILYN MONROE *1926.JÚNIUS 1. - +1962.AUGUSZTUS 5.

Amerikai filmszinésznő. Eredeti neve Norma Jean Mortenson. Csak
15 éves volt, amikor meztelenül modellt állt egy
falinaptárhoz, majd énekelni és táncolni tanult.
1946-tól Hollywoodban kis szerepeket kapott. 1953
ban a Niagara című filmben tűnt fel. 1955-ben Lee
Strasberg amerikai rendező (*1901-+1982) Actors'
Stúdiójában képezte magát tovább. Naivnak
mutatkozó érzéki szőkeség a férfiak ideálját
testesítette meg, és erotikus kisugárzásából a
filmgyárak hatalmas tőkét kovácsoltak. Egy
évtizeden át a hollywoodi sztár mítosza benne öltött
testet. Patetikus törékenységű szépségideál. Kései

filmjeit elmélyült ábrázolás jellemzi, mint p. a Kallódó emberek, A nagyherceg és a
táncosnő című filmekben. Az utóbbi film főszerepében könnyed humora, finom, árnyalt
játéka Laurence Olivier angol színész (*1907-+1989) mélltó partnerévé
tette.Meghatóan komikus alakítást nyújntott a Van! aki forrón szereti című filmben.
Arthur Miller drámaíróval (*1915) kötött házassága zátonyra futott. John Fitzgerald
Kennedy elnökkel (lásd XI.22.) való kapcsolata sok találgtásra adott okot. Életformája,
zaklatott magánélete! a filmvilág forgataga megviselte az idegeit. Halálának
körülményei tisztázatlanok, de feltehetően gyógyszer túladagolással öngyilkos lett.
Leghíresebb filmjei: Szőkék előnyben, A soha vissza nem térés folyója stb. (Larousse
1992.2k.959 o., A XX.Század Kr.1994., Ujságcikk 1997., MNL.13k.270 o.)



JANUSZ KORCZAK *1879.JÚUUS 22. - +1942.AUGUSZTUS 5.
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JANUSZ KORCZAK

Lengyel gyermekorvos, író és szociálpedagógus.
Eredeti meve Henryk Goldszmit. Egy hazafias
érzelmű, jómódú varsói zsidó családban született.
Orvosi tanulmányait Varsóban, berlinben, Párizsban

és Londonban végezte.
Irodalmi pályáját
humoreszkekkel és tárcákkal
kezdte, melyeket különféle
lapoknál helyezett el. 1904
ben jelent meg első önéletrajzi
regénye. 1911-ben egy
nehezen nevelhető gyermekek

otthonában a varsói árvaházban dolgozott, az intézmény igazgatója volt 1942 nyaráig.
1922-től a Varsói Speciálpedasgógiai Intézetben tanított. 30 év állt redelkezésére,
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hogy pedagógiai elképzeléseit, tanításait átültesse az életbe. Nevelői alapállása szerint
a gyermekeket is felnőttként kezelte. Nővedékeit önállóságra és demokratikus gondol

kodásra nevelte. Az általa igazgatott árvaházban önkormányzati
rendszert vezetett be, gyermekbíróságot állított fel, amelynek
hatásköre még rá is kiterjedt. Ez idő alatt nem egy gyermekeknek

szánt és gyermekekről szóló könyve látott
napvilágot. Közülük az Első Matykó király
című könyve aratta a legnagyobb sikert.
Szakkönyvei közül több kiadást ért meg a
Hogyan szeressük a gyermekeket című

munkája. 1942.nyarán az SS 200
növendékét akarta nélküle elhurcolni, de ő

az árvák mellett maradt, annak ellenére,
hogy Wermacht tiszt is akart rajta segíteni.

Velük együtt ment a treblinkai gázkamrába. Ezért egy varsói lap Treblinkai Szent
Jánosnak nevezte. Az Unesco az 1978-as évet Korczak-évnek nyilvánította.
(Népszabadság 1994.12.27. Ábrán László, MNL.llk.322 o.)

POLSI(A 15~,

100 lecie urodzin
Janusza KORCZAKA



MAX REICHPIETSCH *1894. - +1917.AUGUSZTUS 5.

A francia hadseregben 1917.májusban és júniusban
lázadásokra került sor. Katonák ezrei tiltakoztak az
ellen, hogy értelmetlen támadásokat vigyenek véghez,
és a háború befejezését követelték.
1917.augusztusában Wilhelmshavenben több száz
matróz fellázadt. Vezetőik közül kettőt halálra ítéltek,
így Max Reichpietschet és Albin Köbist. Az ítéletet
1917.augusztus 5-én végrehajtották. (Embriség
Kr.1991.866-67 o.)

PHILIP HENRY SHERIDAN *1831.MÁRCIUS 6. 
+ 1888.AUGUSZTUS 5.

Amerikai hadvezér. Az amerikai......
polgárháborúban 1861-65 között az
északiak oldalán harcolt. Amichigani
önkéntes lovasság pa ra ncsnokavolt,
harcolt a chickamaugai és
chattanoogai csatákban 1863-ban.
1864-től a potomaci hadsereg
lovassági parancsnoka volt. Fontos

szerepet játszott a Konföderáció 1865-ös appomatoxi fegyverletételéhez vezető

küzdelmekben. 1867-ben Texas és Louisiana katonai kormányzója volt, majd az
indiánháborúk hadjáratait irányította. Megfigyelőként részt vett a francia-porosz
háborúban 1870-71-ben. 1883-ban az USA seregeinek főparancsnokává nevezték ki.
Az amerikai polgárháborúban részt vett Ulysses Simpson Grant tábornokként (lásd
IV.26.) és William Tecumseh Sherman katonai vezető (*1820-+1891) is, aki az USA
hadseregének 1869-83-ig vo~t főparancsnoka. (Révai N1.16k.784 0.,MNL.16k.47 o.)

TOM THOMSON *1877.AUGUSZTUS 5. - +1917.JÚLIUS 8.
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CANADA 12 CANADA 12

Kanadai festő. Húsz éves korában különböző foglalkozásokkal
próbálkozott, többek között rézmetszéssel is. 1905-től

Torontóban élt és baráti társaságban gyakran kiránult a közeli
tóhoz, ahol számos vázlatot készített. 1913-17 között erdőke

rülőként számtalan vázlatot
készített a viharos északi
tájakról az ontárioi
Algonquin Parkban. A
századforduló idején
Kanadában nagy fellendülés
indult meg, s ezzel együtt
éledt fel a festészetben is a
nemzeti mozgalom. Toron

tóban nyolc fiatal festő - köztük Thomson - indította el a mozgalmat, melyet az
Lvilágháború után Hetek Csoportjá-nak neveztek el. Thomson téli tájképein a kör
tagjainak művészeti irányzatait alkalmazta. Képei színesen realisták voltak, csaknem
absztrakt élénk szín- és szerkezetkezelésben. Mint aktív festő mindössze 4 évig
alkothatott. 1917.július 8-án rejtélyes módon, gyanús körülmények között halt meg a
kedvenc Canoe-tónál. Halálát hivatalosan balesetnek nyilvánították. (Műv.1.2k.SS7 o.,
Internet: http:/thomthomson,org./...Ö



MÁNYOKI ÁDÁM *1673. - +1757.AUGUSZTUS 6.
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MAGYAR POSTA 5...

Magyar festő. Református, sokgyermekes lelkész-család Észak-Németországban
nevelkedett fia. Rövid ideig a holland iskolázottságú Andreas Scheitz (*1655 k.
+ 1735) tanítványa volt, a reprezentatívarcképfestéssel Nicolas de Largilliére francia
festő (*1656-+1746) és Antoine Pesne francia festő (lásd V.23.) művein keresztül
ismerkedeett meg. 1703-ig Hamburgban, 1703-7 között Berlinben a porosz udvar
számára dolgozott. Rákócziné arcképének megfestése után Rákóczi udvari festője lett.
1709-ben Rákóczi Hollandiába küldte tanulmányútra. Utazásának művészi eredményei

II. Rákóczi Ferenc 1712-ben Lengyelországban készült
portréján, a magyar barokk arcképfestészet legszebb
alkotásán összegződnek. 1714-24 között Erős Ágost lengyel
király (ur.1697-1706) varsói és drezdai udvarában
dolgozott, portrékat festett a dessaui hercergi családról 
I. Lipót, Henriette hercegnő, Detre herceg - valamint a
királyi kegyencnőkről - Montmorency hercegnő stb. A
Habsburg udvarban készült VI. Károly, a gyermek Mária
Terézia és Mária Anna képmása 1723-ban. Második
magyarországi tartózkodása 1721-34-ig tartott. 1734-ben
végleg visszatért Németországba, Drezdában telepedett le,
ahol az udvar tagjait és a város nemeseit örökítette meg.
Hosszú pályafutása alatt nagyobb eltéréseket műveiben

nem lehet felfedezni. Korai művei közül kiválóak:
Önarcképe és II.Rákóczi Ferenc, majd Bercsényiné, Fleming

gróf arcképei stb. Kiválóak a dessaui hercegi családról készített arcképei is.
Gazdagabb formálású és színahtású művei a Gotter gróf, Mária Josepha. Hazai
tartózkodása alatt festett művei a magyar családi képsorozatokhoz alkalmazkodó,
provinciálisabb művek. Ilyenek: Ráday Pál és családja, Podmaniczky János és
családja, Jeszenák Pál, Esterházy Pál portréja stb. Késői képei közül Werthem góf,
Swihowsky báróné, a Jelmezes kisfiú és a Jelmezes kislány, valamint a legszebb,
legérettebb A. Thiele festő arcképe. Művészete érdekes színt jelent a közép- és kelet
európai udvari művészet történetében. Mányoki Ádám a barokk arcképfestészet
kiemelkedő tehetségű mestere volt. (Műv.L.1967.3k.236Ö., MNL.12k.664 o.)

DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELAZQUEZ *1599.JÚNIUS 4./5. 
+1660.AUGUSZTUS 6.

Spanyol festő. Portugál apától és andalúz anyától származott.
Francisco Pacheco (lásd XI.3.) mellett tanult 1610-17 között, s
akinek leányát feleségül is vette. Már korai sevillai korszakának
életképein a hétköznapi embereket és a csendélet-részleteket
azonos hangsúllyal, naturalista alapossággal ábrázolta. PI. a Sevillai
vízárús, vagy az Étkező parasztok című képein. Vallásos művei,

• portréi, zsánerképei is tökéletesek a caravaggioi fény-árnyék, a
virtuóz térábrázolás révén, mint pl. a Királyok imádása című

festményén. 1622-ben Madridba utazott és látogatása idején
elkészítette a neves költő Luis de Góngora arcképét. A festmény si

kere nyomán IV.Fülöp spanyol király (lásd IX.17.) udvari festővé nevezte ki. Első

madridi periódusának remekműve a Bacchus diadala, amelyen az antik istent
idealizálás nélkül, szegények, koldusok között jelenítette meg. 1627-ben egy
pályázatra készített, A mórok kiűzéseSpanyolországból című képe bizonyította, hogy



történeti festészetben is kiváló. 1628-ban első itáliai
útja során, amelyre Pieter Pauwel Rubens (lásd
VI.28.) tanácsára indult el, alapvető művészi

átalakuláson ment át. Palettája világosabbá vált,
ecsetkezelése könnyedebb lett. A királyi rezidenciák
számára festett képek témakörét és kompozícióját
megújította. Világi témákat dolgozott fel, mint
Vulkán kovácsműhelye. Eleven hatásúak táj képi
környezetbe helyezett vadász- és lovasportréi, mint
pl. Don Fernando infáns vadászaton, vagy IV.Fülöp
lovas képmása. 1635-36-ban a Buen Retiro-
palotában a Salón de los Reinos díszítésének munká

latait irányította. A falképsorozat részeként készült a Breda átadása, mely a történelmi
festészet kimagasló alkotása. Megfestette a királyi család tagjait, mint Mária Teresa

hercegnő, Felipe Próspero királyi herceg stb., az udvari
törpéket és bolondokat, mint a Sebastián de Morra udvari
bolond. 1649-1651 között műtárgyvásárlásürügyén vissza

tért Itáliába. Ott festette meg egyik
legszuggesztivebb alkotását, X.lnce pápa
arcképét. Utolsó madridi korszakában
festői stílusa még felszabadultabb lett, a
formákat és anyagokat színfoltok
vibrálásában, sejtésszerűen ábrázolta,
fényt és teret rendkívüli virtuozitással
érzékeltetve. A las Meninas és a
Szövőnők, e két csodálatos remekmű

után Velazquez kevesebbet dolgozott,
lefoglalták hívatalos teendői. 1659-ben

megvalósult régi célja, felvették a kiváltságokkal járó Santiago-Iovagrendbe. 1660-ban
egy hivatalos utazását követően megbetegedett és meghalt. A klasszikus térábrázolás,
a barokk művészet kiemelkedő mestere, ugyanakkor az impresszionisták csodált
előfutára volt. (Larousse 1994.3k.l049 o., Műv.L.1968.4k.655 o., MNL.18k.317 o.)
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LORD ALFRED TENNYSON * 1809.AUGUSZTUS 6. 
+1892.0KTÓBER.6.

Angol költő és drámaíró. A cambridge-i Trinity
College-ban tanult 1827-31-ig. 1827-ben
jelent meg első kötete, amit fivérével együtt
írtak Két testvér versei címmel. 1842-ben A
Poems kétkötetes versgyüjteménye sikerének
köszönhető évjáradék lehetővé tette, hogy
csaK a költészetének éljen.l8SD-ben Nagy
Britannia hivatásos költőjévé avatták. Az
l8SD-es évek közepén kezdődő korszakának
legnevesebb alkotásai az Arthur mondakört
feldolgozó Király-Idiyl/ek és az Arden Enok. Ez

a mondakör már vagy közel 4D esztendeje foglalkoztatta, és bár sem szemléletben,
sem színvonalban nem egységes, éppen ezért Tennyson költői fejlődésének

hosszmetszetét adja. Később visszatért ifjúkori témáihoz és hangulataihoz. Ekkor
született a Bal/adák és más költemények címü kötete. Költészetében a romantika
öröksége, szépségkultusza él tovább megszelídítve és klasszicista elemekkel átszőve.

Bár a viktoriánus hatalom és erkölcs szószólója, a királyság intézményének
bensőséges barátja, de az ő életművében is nyomon követhetők annak a válságnak a
jelei, amelyet a darwinizmus és a természettudományos szemlélet térhódítása és a
vallás tanításával való összeütközése idézett elő. (Világir.KisencikI.1976.2k.413 o.,
MNL.17k.33D o.)



FRIEDRICH LIST *1789.AUGUSZTUS 6. - +1846.NüVEMBER 30.
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Német közgazdász. A tübingeni egyetemen jogot hallgatott, majd rövid köztisztviselői,

tanári és képviselöii pályája során igyekezett propagálni reformista nézeteit.
Gazdaságelméletének lényege, hogy a szabadkereskedelem csak akkor előnyös a felek
számára, ha a partnerek fejlettségi színvonala azonos, vagy igen közel vannak
egymáshoz. Ellenkező esetben a fejlettebb fél kizsákmányolja a gyengébbet, sőt

megakadályozza annak fejlödését. Ekkor van szükség védővámokra, melyek a
fejletlenebb országok iparát védik a versenytől. Miután ez az elmélet sértette a német
gazdaság érdekeit, zavarkeltéssel vádolták és száműzték. 1823-ban Párizsba ment, a

hol megismerkedett Marie Joseph La Fayette-tel (lásd
V.20.), akinek a tanácsára elment Amerikába.
Gazdaságelméleti fejtegetései itt kedvező visszhangra
találtak, állampolgárságot szerzett és 1832-ben Lipcsében
amerikai konzul lett. Egy újabb párizsi tartózkodás után
Augsburgban foytatta közgazdasági fejtegetéseinek
népszerűsítését. Kidolgozta a gazdasági tér fogalmát és
felhívta a figyelmet a közlekedés, főként a vasútépítés fon

tosságára. A politikai gazdálkodás nemzeti rendszere című 1841-ben írt művében

ellenezte a szabadkereskedelmet, amelyet a kevéssé fejlett országok számára
elfogadhatatlannak tartott. A nemzeti ipart pártoló, védővámokra épülő

gazdaságpolitikai elgondolásai nagy hatással voltak Kossuth Lajosra. Egyes
elméleteivel megelőzte korát, és miután eszméi ellentétben álltak a kor gazdaság
politikusainak véleményével, meglehetősen nehéz körülmények között kellett
álláspontját védenie. Munkájának, erőfeszítéseinek hiábavalóságát látva Kufsteinban
agyonlőtte magát. (Révai N1.12k.781 o., Larousse 1992.2k.709 o., MNL.12k.172 o.)

SZENT DOMONKOS DE GUZMAN *1170. - +1221.AUGUSZTUS
6.

A Domonkos-rend alapítója. 15 éves korától bölcseleti és teológiai
tanulmányokat folytatott. 1195-ben szentelték pappá. III.Ince pápa
(1198-1216) Azevedo Diego osmai püspökkel együtt a Dél
Frandaországi albigensek és valdensek közé küldte téríteni. 1208-tól
egyedül folytatta híttérítő tevékenységét. Miután életét az eretnekek
megtérítésének szentelte, melyet csak apostoli szegénységgel és
szigorú életmóddal tartott lehetségesnek, Toulouseban követőkre

- talált és ekkor merült fel benne a szerzetesrend megalapításának
gondolata, melyhez elnyerte III.Ince pápa támogatását. Augustinus 
Szent Ágoston (*354-+430) szerzetesi szabályaira építve
megalapította a prédikáló testvérek - domonikánusok - rendjét, a

melyet III.Honorius pápa (1216-1227) is megerősített 1216.december 22-én. A
rendmegszervezése után Észak-Itáliában a katarok között térített. MissziÓjának
területe Ancona őrgrógságtól Velencéig terjedt. Számos rendházat alapított, így
Rómában, Párizsban, Bolognában, Magyarországon. Halálakor a rend már nyolc
tartományt mondhatott magáénak. Bolognában temették el, márvány szarkofágja
Niccolo Pisano (*1225 k.-+1287 k.) múhelyében készült. IX.Gergely pápa (1227
1241) 1234-ben szentté avatta. (Larousse 1991.1k.615 o.,Révai N1.5k.676 o.,
MNL.6k.728 o.)



DANIEL O'CONNELL *1775.AUGUSZTUS 6. - +1847.MÁJUS 15.

Ír politikus. Az angolok által kifosztott ír arisztokraták leszármazottja, 1798-tól
katolikus ügyvéd, aki képességeit a nemzeti ügy szolgálatába állította. Az ír és brit
törvényhozás egyesítése után, 1801-ben fellépett a katolikus-ellenes brit törvények
eltörléséért. Óriási népszerűségre tett szert és elnyerte a

"Felszabadító" címet. Az 1823-ban általa alapított Katolikus
Szövetség rövid ikdő alatt a legjelentősebb ír poltikai erővé vált, s
melynek élén passzív ellenállás eszközét alkalmazta az angolokkal
szemben. Noha nem volt választható, mégis diadalmenetben
választották képviselővé 1828-ban. Mozgalma eredményeként
Arthur Wllington herceg (*1769-+ 1852) kormánya 1829-ben
elfogadtatta a katolikusokat egyenjogúsító törvényt. 1832-ben
megalapította a repeal-mozgalmat, a Visszavonás Szövetségét 
érvénytelenítési mozgalom - , amelynek célja a Nagy-Britanniához
fűződő unió felszámolása volt. Dublin lord-majorja lett 1841-ben.
Nacionalista körökben csalódást keltett azzal, hogy az egyesülés
kérdésében engedett az angol követelésnek 1843-44-ben. Ekkor fel

karolta a forradalmi-romantikus Ifjú Írország mozgalmat 1845-ben, de tehetetlen volt
az országát tizedelő nyomorral és éhinséggel szemben. (Larousse 1994.3k.139 0.0
Révai N1.14k.638 o., MNL.14k.43.0.)

VOSZTOK - 2 ŰRHAJÓ

A Szovjetunió 1961.auqusztus 6-án útnak indította a
második embert szállító űrhajóját. A Vosztok-2 German
Sztyepanovics Tyitov őrnagyot (*1935) föld-körüli pályára

~ vitte és 17-szer kerülte meg a Földet. (A XX,Század Kr.1994.)

~
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ALFONSO DE ORLEANS & BURBON *1886.DECEMBER 12. 
+ 1975.AUGUSZTUS 6.

Spanyol pilóta és katonai vezető. II.Izabella. spanyol királynő

(ur.1833-1868) unokája és XIII.Alfonz spanyol király (lásd
V.17.) unokatestvére. A toledói katonai iskola elvégzése
után, 1910-ben repülőtanfolyamon vett részt
Franciaországban. Hazatérve a spanyol légierő vezetője lett
és jelentős szerepet játszott annak kiépítésében és
fejlesztésében. 1913 októberében Afrikában létrehozta az
első expedíciós egységet, felderítési és hadviselési célokból.
A történelem első kézzel vezérelt bombázása az ő nevéhez

fűződik. 1931-ben XIII.Alfonzot elkísérte londoni száműzetésébe, majd 1937-ben
visszatért hazájába és a vezérkarnál teljesített szolgálatot. A polgárháború során 189
bevetésben, összesen 360 repülési órát teljesített. 1945-ben felhagyott a
professzionális katona-élettel, de a repülést mint pilóta, élete végéig folytatta,
mintegy 6.000 repülési órával. (Internet: httpjtrandlate.google.comjtranslate...
jwww.aire.orgjgecjpil-nacjalfo... )

LUCILLE DE5IREE BALL *1911.AUGUSZTUS 6. - +1989.ÁPRILI5
26.

Amerikai filmszínésznő. Korán teljes árvaságra jutott, ezért 17 éves
korában egy New York-i vendéglőben kezdett dolgozni, ahonnan
hamar elküldték, mert mindíg megette a vendégek által otthagyott
fánkokat. Ekkor modelleskedni kezdett, mellyel 1933-ban sikereket
ért el. A Metro Goldwyn Mayernél Chesterfield Girlként volt sikere, de
nem akart a továbbiakban show-girl lenni. Innen kilépett, a Columbia
Picturnél próbálkozott, majd az RKO filmgyárhoz szerződött. 1938
ban Katherine Hepburn (*1909-+2003) és Ginger Rogers(*1911
+1995) társaságában forgatott Stage door című filmben ugrott ki.
1940-ben egy kubai színészhez ment feleségül, akítől 1960-ban -
férje iszákossága miatt - elvált. Házasságukból egy leánya és egy fia

született, akikkel 1968-ban együtt lépett fel az Ez Lucy című show-műsorban. Utolsó
filmjét 1985-ben forgatta, majd 1986-ban egy televíziós produkciója készült Élet
Lucyval címmel. Pályáját összegezve 23 filmben 5 TV-sorozatban, 1 Brodway
produkcióban szerepelt. Munkásságát 16 interjú és portréfilm egészítette ki.
(Internet:http://www.classicmoviemusicals.com/ .....• lucilledesireeball.com.....•divasth
esite.com.... )



RABINDRANATH TAGORE *1861.MÁJUS 7. - +1941.AUGUSZTUS 7.
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Bengáli nyelvű indiai költő és író. Gazdag földbirtokos
családból származott. Elődei részt vettek a Brahma
Szamádzs - Brahmá Társasága, hinduista szekta 
mozgalom alapításában és vezetésében. 1878-tól
Angliában tanult, ahol jog helyett irodalommal és
zenével foglalkozott. Az 1890-es években vidéken
élt, 1909-ben iskolát alapított Sántinikétanban, ahol SVERIOE
nevelési elveit érvényesíthette. Az iskola 1921-ben
egyetemmé alakult, ahova külföldi tudósokat is meg-
hívott. 1912-ben William Butler Yeats ír költő (lásd VI.l3.)
segítségével Angliában kiadta saját költeményeit angolul, melyeket maga költött újra
angol nyelven Áldozati énekek eimmel. 1924-30 között Kínában, Japánban, USA-ban,

15'f·lt.
nP.
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Több európai országban, Magyarországon és a Szovjetunióban járt. Élményeit Levelek
Oroszországról címmel örökítette meg. Az 1930-as évektől ismét aktív támogatója a
függetlenségi mozgalmaknak. A II.világháború idején a fasizmus és a háború ellenzője

volt. Életműve óriási, szinte áttekinthetetlen: 50 kötet verse, 19 regénye, 40
színdarabja jelent meg. Foglalkozott ;~Emével is, több mint 2.000 dalt szerzett. Festett
is, számtalan tusrajza és több mint 100 festménye maradt. Óriási életművében az
irodalmon és a zenén keresztül igyekezett összhangba hozni a keleti és nyugati
hagyomány legjavát, s ennek érdekében pedagógiai és képzőművészeti kísérleti
intézetet alapított. A modern bengáli költészet reprezentánsa, a világirodalom jelentős

alkotója. Az irodalmi Nobel-díjat 19l3-ban kapta "mély érzésű, friss hangú
költeményeiért, melyeket saját maga ültetett át angolra, gazdagítván így a Nyugat
költészetét". (Nobel-díjasok Kis1.1985.764 o.,Larousse 1994.3k.799 o., MNL.17k.99
o.)

FRIEDRICH SPEE VON LANGENFELD *1591.FEBRUÁR 25. 
+1635.AUGUSZTUS 7.

Német költő. Tanulmányait Kölnben végezte. 1610-ben a
trieri jezsuitákhoz került noviciusként. Tanított Kölnben és
Paderbornban. Bambergben és Würzburgban a halálra ítélt
boszorkányok lelkipásztora volt. Fellépett a
boszorkányüldözések ellen. Eredményesen harcolt a Cautio
crimina/is című írásával a boszorkányperekkel szemben. A
korai barokk, német katolikus vallásoslírikusaként tartják
számon. Misztikus, vallásos magasztaló dalait a belső hit

hatja át. Pestisben halt meg. (Meyers:Handbuch über die literatur 1964.774 o.)



ALONSO DE ERCILLA y ZUNIGA *1533.AUGUSZTUS 7. - +1594.
NOVEMBER 29.

Spanyol költő. Régi viscayai nemes családból származott. 1554
1562 között részt vett a Dél-Amerika őslakói elleni spanyol
hadjáratban. Ennek hatására írta a La Araucana című hőskölteményt

a spanyol irodalom legbecsesebb eposzi alkotását. A spanyolok és
az indiánok harcának állít emléket, egyenragú félként ábrázolva az
őslakosságot és a hódítókat. A mű 37 énekből áll, jellemei hűek,

párbeszédei könnyedek, leírásai, versei szépek. Miután a chilei
araucánokkal vívott harcot énekelte meg benne, a chileiek is nagyra
becsülik a művet. Mint apród a későbbi II.Fülöp spanyol királyt

(lásdV.21.) számos utazásán elkísérte. Később elvesztette királya kegyét és kilépett
szolgálatából. Beutazta Francia-, Német- és Olaszországot. Diplomáciai szolgálatban
Magyarországon is járt 1576-ban részt vett I.Rudolf magyar király (ur.1576-1608)
koronázásán. Emlékének Madridban 1857-ben szobrot emeltek. (Révai N1.6k.576 o.,
MNL.7k.388 o.)

JÖNS JACOB VON BERZELIUS *1779.AUGUSZTUS 29. 
+ 1848.AUGUSZTUS 7.

Svéd kémikus. Tanulmányait Uppsalaban végezte, de nem csupán
kémiával, hanem orvostudománnyal is foglalkozott. 1802-ben a
stockholmi egyetemen a gyógyszertan tanára, majd 1815-ben az
orvos-sebészeti intézetben a kémia tanára volt. 1818-tól a stockholmi
tudományos akadémia örökös titkára lett. 18l8-ban nemesi, 1835-ben
bárói rangra emelték. Kísérleti és elméleti tevékenysége kiterjedt a
kémia és az ásványtan egészére. Pontos analitikai módszereivel igazol

ta az állandó sú(yviszonyok törvényét, közölte 5 elem megbízható relatív
atomtömegét. Először tett közzé ekvivalencia-táblázatot 1847-ben. Tőle származik a
szerves kémia elnevezés. Bevezette a kémiai vegyjelek és képletek rendszerét,
amelynek alapja az oxigén volt. Sok elemnek meghatározta 1847-ben egyenértékét,

elektromos elméletet dolgozott ki a kémiai affinitásra. Bevezette az
izoméria, a poliméria, allotrópia és a katalízis fogalmát. Rámutatott
arra, hogyaszőlősav és a borkősav az izomériának egy példája. Sok
elemet izolált, így aszelént, kálciumot, báriumot stb. Ertekezéseinek
száma közel 200. A kémia tankönyve című munkája évtizedeken át
irányadó szakkönyv volt svéd és német nyelven, mely több kiadást
ért meg. Ezeket az újabb kiadásokat mindíg átdolgozta a tudomány
haladásának megfelelően. A fizika és kémia haladásáról 1810-től

haláláig 27 kötetes évkönyvet is szerkesztett, melyek német, francia,
angol és svéd nyelven jelentek meg. A kémia területén korának legnagyobb tekintélyű

tudósa volt. (Révai N1.3k.198 o., Larousse 1991.1k.310 o., MNL.3k.723 o.)



LAURENZ KOSCHIER *1804.JÚUUS 29. - +1879.AUGUSZTUS 7.

Szlovéniai születésű osztrák tisztviselő. 1836-ban ő tett javaslatot
az Osztrák-Magyar Monarchia Pénzügyminisztériumi Birodalmi
Kamarájának a postaküldemények bérmentesítésére szolgáló
postabélyeg-rendszer bevezetésére. Javaslatát elutasították. Így a
világon először Angliában adtak ki postabélyeget 1840.május 6-án,
melynek tervezője Rowland Hill (lásd X.3.) volt. Ez volt a híres
Penny Black, Viktória királynő (lásd V.24.) arcképével.
(Internet: http://de.wiki pedia .org/wikil Lovrenc. ... , norbyhus.dkjbtp
b.html. ..... )
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RALPH JOHNSON BUNCHE *1904.AUGUSZTUS 7. 
+1971.DECEMBER 9.

Amerikai néger politikus. Tanulmányait a Harvard egyetemen fejezte
be. 1925-27-ben a California egyetem társadalomtudományi
tanszékének adjunktusa volt, majd 1928-ban a Howard egyetem
politika-tudományok docense, 1930-ban professzora lett. 1944-től az
amerikai külügyminisztérium első színesbőrű osztályvezetője lett.
Több mint két évtizeden keresztül az ENSZ egyik legfontosabb
diplomatája, a Gyámsági Tanács vezetője volt. ENSZ-megbízottként
az első arab-izraeli háború idején sikeresen közvetített a harcoló felek
között, és 1949-ben elérte a fegyverszüneti egyezmények aláírtását. A szuezi válság
után ENSZ békefenntartó alakulatot hozott létre a Közel-Keleten. 1961-63-ban az
ENSZ kongói különleges megbízottja, 1967-71-ig az ENSZ főtitkárhelyettese volt.
Nobel-békedíjat 1950-ben kapta a közel-keleti 1949-es fegyverszünet eléréséért.
(Nobel-díjasok KisI.1985.133 O., mn1.4K.759 o.)

ALEKSZANDR ALEKSZANDROVICS BLOK *1880.NOVEMBER 28. 
1921.AUGUSZTUS 7.

Orosz költő. Apja a varsói egyetem jogászprofesszora, anyja írónő volt. Ő a
szentpétervári egyetem bölcsészkarán tanult. 1904-ben jelent meg első, nagy
feltűnést keltő verseskötete Versek a Szépséges Hölgyről, melynek ihletője felesége,
Dimitrij Ivbanov Mendelejev (lásd 11.7.) kémikus leánya volt. Az Lvilágháborút elein-
HO t- te "tisztítótűznek"vélte, később csalódott és szót emelt a vérontás

és emberpusztítás ellen. A februári forradalom után a cári kormány
visszaéléseit kutató bizottság tagja lett és tapasztalatairól A cári
hatalom végnapjai című dokumentáris írásában számolt be. Az
októberi forradalom után részt vett a kulturális élet
újjászervezésében, de ismét csalódott az "új világ"-ban és
elhallgatott. Az orosz költészet XX.századi megújítója és az orosz
szimbolizmus máig nagy hatású, fő képviselője. Költészetét az
Oroszország-téma szövi át és az értelmiség szerepe foglalkoztatja
költeményeiben, cikkeiben. Művei őszinte útkeresésükkel nagy
hatással voltak az orosz értelmiségre. Gondolati mélysége magas

rendű költői megoldásokkal párosult. Később súlyos betegség támadta meg, amin egy
finnországi gyógykezelés még segíthetett volna, de kiutazási engedély hiányában erre
nem kerülhetett sor. Ezért szörnyű szenvedések között kellett fiatalon meghalnia.
(MNL.199S.4k.149 o., Világir.KisencikI.1976.1k.144 o.)



KONSZTANTYIN SZERGEJEVICS SZTANYISZLAVSZKIJ
*1863.JANUÁR 17. - +1938.AUGUSZTUS 7.

Orosz SZInesz, rendező és
színészpedagógus, színház
zigazgató. Gyermekkorától
vonzódott a színházhoz, 14
éves korában lépett először

színpadra egy műkedvelő

előadáson. 1888 végén
létrehozta a Moszkvai
Művészeti és Irodalmi Tár

saságot neves énekes, festő és rendező barátaival. Itt már jelentős sikereket ért el az
előadásokon, melyek megnyerték Vlagyimir Ivanovics NYemirovics-Dancsenkó neves
kritikus és író (*1858-+1943) tetszését is. 1898-ban együttesen megszervezték a
Moszkvai Művész Színházat, amelyhez 1905-ben Sztanyiszlavszkij egy kisérleti stúdiót
is hozzácsatolt és nekilátott a színjátszás, a színészi alkotómunka tudományos
rendszerének a kidolgozásához. Robusztus alakja, jellemábrázoló készsége és fanyar
humora a legkülönfélébb szerepek eljátszására tette alkalmassá. Hamarosan a
legjelentősebb rendezők és színészek között emlegették. Kialakította a jellemábrázolás
technikájáról a maga felfogását, melyet a színjátszásban Sztanyiszlavszkij
módszernek neveznek és amelynek az alapja a szerep teljes gondolati, érzelmi
átélése. Nagy jelentőséget tulajdonított a "fizikai cselekvésnek", a mozgásnak. Az
elveket a gyakorlatban az 1912-ben szervezett Első Stúdióban alkalmazták. Az
1917.évi októberi forradalom után a Moszkvai Nagy Színház operastúdiójában a
realista opera-játszás megteremtésére tett kísérletet. Módszerét Bertold Brecht (lásd
11.10.) a végletekig továbbfejlesztette. A színjátszásról alkotott elmélete jelentősen

hatott a francia Louis Jouvet-re (*1887-+1951), Charles Dullinra (lásd 1.12.) és
Georges Pitoeffre (*1884-+ 1939), az angol Old Vic Színház előadásaira Michel Saint
Denis irányítása idején, és a New York-i Actor's Studióra is. (Larousse1994.3k.780 o.,
Színházi KisI. 1969.440 o., MNL.17k.7 o.)
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KÖLCSEY FERENC *1790.AUGUSZTUS 8. - +1838.AUGUSZTUS 24.
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Magyar költő, író, kritikus. 1796-tól a Debreceni Református
Kollégium növendéke volt. A korán árvaságra jutott és
gyermekkori himlő következtében fél szemére megvakult,
beteges Kölcseyt egész életében az önmaga elé állított szigorú
erkölcsi normáknak való megfelelés és a haza szolgálata
vezérelte. 18D5-ben részt vett Csokonai Vitéz Mihály (lásd
1.28.) temetésén, ott látta meg Kaziczy Ferencet (lásd X.27.),
akihez 18D8-ban küldte első levelét, majd folyamatsan verseit.
18D9-ben fejezte be Debrecenben tanulmányait és Pesten
folytatta joggyakornokként. 1814-ben Szemere Pállal (*1785
+1861) a neológia nevében elleniratot fogalmaztak a
nyelvújítási harc egyik röpiratára a Mondolatra. 1815-től

haláláig a Szatmár megyei Csekén lévő bírtokán gazdálkodott,
1829-től Szatmár al- , majd főjegyzője, s az alsótábla ellenzékének vezére. A
reformkori magyar irodalom és közélet egyik legnagyobb alakja, az 1823-ban született
Himnusz szerzője volt. Az 181D-es években Kazinczy köréhez tartozott, részt vett a
nyelvújítási harcban. Merev, klasszicista nézetei tükröződnek Csokonai Vitéz Mihály
munkáinak kritikai megítéltetése és Berzsenyi Dániel versei című költeményeiről írott
téves bírálataiban. Fokozatosan távolodott el Kazinczytól, és került a magyar
romantika vonzáskörébe. Az 182D-as évektől már az eredetiség és a szerves nyelvi
fejlődés mellett állt ki. Költészetének kiteljesedése csekei korszakára esik. Ekkor írta

1823-ban a Hymnus a Magyar nép' zivataros századaiból
címmel megjelenő versét, mely Erkel Ferenc (lásd V1.15.)
megzenésítésével vált nemzeti himnusszá. Költői munkáiból
kiemelkedika Vanitatum vanitas, Zrínyi dala, Zrínyi második
éneke, melyek a reformkor legjelentősebb hatású
iroidalomkritikai, történetfilozófiai programiratai, a magyar
nemzeti romantika legfontosabb elméleti művei. Az 1826-os
év értekező prózájának kiteljesedését hozta. Mohács című

emlékbeszéde egyszerre szól a nyitottá vált világról és
felhívás a nemzeti múlt feldolgozására. A Nemzeti
hagyományok a reformkori magyar irodalom esztétikai alap-

vetése. Johann Gottfried Herder (lásd XII.18.) nézeteit követi, mikor a szerves
fejlődés lehetőségét vizsgálja a magyar irodalomban, és a népköltészethez, a köznapi
és történeti dalokhoz való visszatérést javasolja. 1832-ben Szatmár megye
követeként, részt vett a pozsonyi országggyülésen. Felszólalt a jobbágyfelszabadítás,
a nemzeti nyelv, a vallási egyenjogúság ügyében. Búcsú az országos rendektől című

beszédében megfogalmazta a reformkor törekvéseit: "Jelszavaink valának: haza és
haladás." Utolsó nagy műve a Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 1837-ben.
Unokaöccséhez (*1825-+ 1849) címzett intelmei világnézetének végakaratszerű

összefoglalása. A mű eszmei hátterében Immanuel Kant (lásd 11.12.) feltétlen erkölcsi
parancsa áll, a tehetsége révén a hazát, azon keresztül az emberiséget szolgáló és
boldogító ember eszménye. (Larousse 1992.2k.532 o., Világir.KisencikI.1976.1k.613
o., MNL.llk. 418 o.)

THOMAS KOSCHAT *1845.AUGUSZTUS 8. - +1914.MÁJUS 19.
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Osztrák zeneszerző és költő. 1867-ben a bécsi operaház kórusának
volt a tagja. 1871-ben feltűnést keltettek karinthiai népdal
stílusban írott férfi kvartettjei. Írt költeményeket és novellákat,
továbbá zenés játékokat. (Révai NI. 12k.68 o.)



SASSOFERRATO *1609.AUGUSZTUS 29. - +1685.AUGUSZTUS 8.

Olasz festő. Eredeti neve Giovanni Battista Salvi.
Domenichino (lásd IV.6.) tanítványa volt, Umbriában
és Rómában működött. Guido Reni (lásd XI.4.)
stílusához közel álló Madonna képeket festett, 
önmagát gyakran ismételve - alvó, mosolygó
gyermekkel. Rómában a San Francesco di Paola
sekrestyéjében a templom névadó szentjének
apoteózisát örökítette meg. l643-ban festette egyik
fő művét, a Sta Sabína Rózsafűzéres Madonnáját és
1650-ben a Holdsarlós Madonnát. Tónusa ekkor me

melegebbé vált, stílusára később a velencei művészet hatott. Jó arcképeket is festett
és XVI.századbeli festők műveiről - kis módosításokkal - igen jó másolatokat
készített. (Műv.L.1968Ak.224o.)

PAUL ADRlEN MAURICE DIRAC *1902.AUGUSZTUS 8. 
+1984,OKTÓBER 20.

Angol elméleti fizikus. Matematikai tehetsége korán
megmutatkozott. A brostoli egyetemen szerzett
villamosmérnöki diplomát 1921-ben, majd a cambridgei
Saint John's College tanársegféde lett. Ott ismerkedett meg
a modern atomfizika eredményeivel. 1925-ben a kvan
tummechanika új megfogalmazását adta meg. Matematikai
fizikából szerzett doktorátust 1926-ban, ezután
Cambridgeben tanított, ahol 1932-ben professzori katedrát
kapott, amely korábban Isaac Newtoné (lásd lA.) volt. 1968-ban azt USA-ba
költözött, 1971-ben a floridai állami egyetem professzora lett. Zseniális teoretikus,
akinek fő érdeme az elektronok relativisztikus hullámegyenletének megalkotása. A
Dirac egyenlet a relativisztikus mechanikai energiaegyenletének kvantummechanikai
átírásából született. Megjósoita nem csak a pozitron létezését, hanem az elektron
pozitron pár elektromágneses sugárzásból való keletkezését, és a párképződés

megfordítottját, a kölcsönös megsemmisülést. Megsejtette az antiproton és általában
az antirészecskék világának felfedezését is. A fizikai Nobel-djat 1933-ban kapta 
megosztva Erwin Schrödinger osztrák fizikussal (lásd VIII.12.) "az atomelmélet új és
gyümölcsöző megfogamazásainak megalkotásáért". (Nobel-djasok Kis1.1985.200 o.,
MNL.6k.634 o.)

JACQUES BALMAT *1762. - +1834.

Francia kristálycsiszoló és hegyivezető. 1786.auqusztus
~ dr. Michel Paccard francia orvossal (*1757-+1827)
együtt először mászta meg Európa legmagasabb, a francia
olasz határon emelkedő 4.807 méteres Mont Bianc csúcsot.
Mindketten chamonix-i polgárok voltak. A következő évben
Horace Benedict de Saussure svájci természettudós (*1740
+ 1799) expedícióját vezette oda. Az alpinizmus úttörője

volt.. (Larousse lk.233 o., MNL.13k.274 o.)



STJEPAN RADIC *1871.JÚLlUS ll. - +1928.AUGUSZTUS 8.

Horvát politikus. Párizsban, a Politikai Tudományok Főiskoláján

tanult 1899-1904 között. 1899-1904 között Prágában élt, és jó
viszonyba került Thomas Garrique Masaryk cseh filozófussal
(lásd IX.14.). A jómódú parasztság érdekeit képviselő Horvát
Parasztpárt alapítója 1904-ben/ majd annak vezetője volt.
1908-tól, mint a horvát nemzetgyűlés képviselője/

Horvátország széleskörű autonómiáját követelte az Osztrák
Magyar Monarchián belü/. 1918-ban a Szerb-Horvát-Szlovén
Királyság létrehozása idején a köztársasági államforma mellett

szállt síkra. A szerb burzsoázia nagyhatalmi törekvéseivel szemben a horvátoknak a
szerbekkel egyenlő nemzeti jogokat és autonómiát követelt. Az 1920-as évek elején
többször bebörtönözték. 1923-25-ben emigrációban élt, majd kompromisszumot
kötött a szerb vezetőkkel/ és oktatási miniszterként 1925-26-ban bekerült Nicola PaSié
(*1845-+1926) kormányába. 1927-ben a horvátországi szerb Svetozar Pribiéeviétyel
léztrehozta az ellenzéki Paraszt-Demokrata Koalíciót. 1928-ban a belgrádi
parlamentben egyik szerb politikai ellenfele - Racic kormánypárti képviselő 
agyonlőtte az ellenzék két képviselőjét, három további képviselőt pedig megsebesített.
Köztük Radic-ot is halálosan megsebesítette. (Új Magy.L.1961.5k.508 o., A XX.Század
Kr.1994., MNL.15k.250 o.)

MARCEll NOWOTKO *1893.AUGUSZTUS 8. - +1942.NDVEMBER
28.

Lengyel politikus. Eredeti foglalkozása lakatos volt. 1916-től a
Lengyel Szociáldemokrata Pártnak, 1918-tól a Lengyel Kommunista
Pártnak volt a tagja. A lengyel-szovjet-orosz háború éveiben - 1919
21 között - középszíntű vezető volt a Kommunista Pártban. 1923-tól
a Nyugat-ukrajani Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja
lett. Egy ideig az NKVD - Belügyi Népbiztosság/ a Szovjetunió
legföbb belügy~ hivatala - figyelte meg, mint a Lengyel Kommunista
Párt vezetőségébe beépült provokátort. 1937-39-ban a lengyel
hatóságok börtönébe került/ így megúszta a kommunista pártban
folyó tisztogatást. 1939. szeptemberében megszökött a rawitzi
börtönből és Lengyelország keleti - a szovjet megszállás alatt lévő 

részébe menekült/ ahol a korábbi provokátor-vád alól tisztázták és rehabiliálták. A
Szovjetunió német megtámadása után - 1941. decemberében - résztvett a Lengyel
Munkáspárt megalapításában és háromtagú vezetőségében. 1942.november 28-án
tisztázatlan körülmények között meghalt. Lőtt sebekkel találták meg holttestét
Varsóban. Azt valószínűsítették, hogy személyes rivalizálás állt a háttérben, de az is
felmerült/ hogy Nowotko a Gestaponak dolgozott, és ezért likvidálták.
(Internet:www.wispor.de/wpe-1893.htm./ en.wikipedia.org/wiki/Marceli Nowotko)



FRY WRAV (*1907.5ZEPTEMBtR 15. - +2004.AUGUSZTUS 8.

Kanadai filmszínésznő. Már kisgyerekként fordult az érdeklődése

a filmek és a színjátszás felé. Még nem volt 19 éves, amikor már
néhány főként az Universal Filmgyártó által készített western
filmekben szerepelt. A színészi gázsija hetente 75 dollár volt.
1926-ban rátermettsége és jó képességei alapján - neves társai
mellett - Baby Star-nak jelölték. Legemlékezetesebb alakítása az
1933-ban forgatott - világsikert aratott - King Kong-ban volt.
(Internet:http: jjwww.shillpages.comjfaywrayjfwbio.htm)

MARTIN RÁzus *1888.0KTÓBER 18. - +1937.AUGUSZTUS 8.

Szlovák evangélikus pap, író, költő, politikus.
Tanulmányait Egyházaskéren, Liptószentmiklóson,
Besztercebányán majd Késmárkon végezte.
Teológiai ismereteinek megszerzését a pozsonyi
szemináriumban kezdte és Skóciában,
Edinburghban fejezte be. Már általános iskolás
korában kezdett verset írni. 1911-ben már
nemcsak versek, hanem újságcikkei is
megjelentek. Írt drámákat, mint a Hanna, Ahasvé

rus, regényeket, pl.Júlie vagy a Kranársky King. A legtermékenyebb a verselésben
volt. Gyűjteményes kötete pl. Úton, A csendes pillanatokban, Ez a háború, H stb.
Műveiben bemutatja a társadalmi valóságot, hangot ad a pozitív változás igényének, a
háborús eseményeket néhol szinte vizuálisan is elrettentőnek festi le, a népe féltése, a
családok nyugalma iránti aggodása érződik egyes versében. - Mint evangélikus pap,
1911-12-ben Modra lelkésze. 1913-21-ig Pribylina plébánosa, 1921-1930-ig Morva
Lieskove, 1930-tól haláláig Brezno lelkésze volt. - Mint politikus ő képviselte a
nacionalista szárnyat és a közigazgatási és kultúrális autonómia elmaradhatatlan
politikai követelése volt. 1929-től haláláig az elnöke volt az akkori Független Államok
Közösségének. (Intemet:http?jjtranslate.googleusercontent,comj
translate_c?hl=hu&sl=sk&u= )



XX1X. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2008.AUGUSZTUS 8 - 24
IG. PEKING, KÍNA

A versenyekre 204 nemzet fiai, lányai neveztek be, összesen 11.028 sportoló, 28
sportág 302 versenyszámában küzdöttek, melynek eredményeként 302 arany-, 303
ezüst és 353 bronzérmet osztottak ki. 174 magyar sportoló vett részt a versenyben.
Az éremtáblázat 20. helyét foglalták el és 3 arany-, 6 ezüst- és 2 bronzérmet nyertek.
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RAMÓN PÉREZ DE AYALA * l880.AUGUSZTUS 9. 
+1962.AUGUSZTUS 5.

Spanyol költő, regényíró és esszéista. Középiskoláit a gijóni jezsuita
kollégiumban, jogi tanulmányait az oviedói egyetemen végezte.
Beutazta Dél- és Nyugat-Európát, számos nyelven megtanult és
mély irodalmi műveltséget szerzett. Két alkalommal járt
Amerikában. 1903-ban a Helios című folyóirat egyik alapítója volt
Madridbnan. Az Lvilágháborúban haditudósító volt, 1931-től pedig 
a II.spanyol Köztársaság idején Spanyolország londoni
nagykövete. 1936-ban lemondott tisztségéről és Argentinában
telepedett le. 1954-ben tért vissza Spanyolországba. Költőnek indult
az 19l6-ban írt Béke az ösvényen és A számtalan ösvény című

köteteivel. Korai költészetét a modernismo hatása jellemzi. Elsősor

ban regényei emelték az irodalom jelesei közé, így pl. a Sötétedés a csúcsokon, vagy
a Rókaláb című regényei. Írt esszéket: Politika és bikaviadal, Ruth könyve, Irodalmi
csapongások stb. Az USA-beli utazásainak emlékét A jövő országa című könyve őrzi.

Prózája érzelemdús, mély gondolatisággal, árnyalt és gazdag szókincsű volt.
(Világir.KisencikI.1976.2k.176 o., MNL.14k.672 o.)

RUGGERO LEONCAVALLO *1857.ÁPRILIS 23. - +19l9.AUGUSZTUS
9.

Olasz zeneszerző. A nápolyi konzervtóriumban Lauro Rossi tanítványa
volt. A bolognai egyetemen 1876-ban irodalmat hallgatott, és ott
találkozott Wilhelm Richard Wagnerrel (lásd V.22.). Hosszú ideig
magántanár, kávéházi zongorista és mint utazó művész járt
Franciaországban, Angliában. 1882-ben Egyiptomba utazott, ahol a
katonai zenekar vezetője volt. Az l890-es évek elejétől írt operákat.
A milánói Sonzogno kiadó l890-ben egyfelvonásos operára kiírt
pályázatára a kétfelvonásos Bajazzókat komponálta saját librettóra.
Díjat ugyan nem nyert, de átütő sikert aratott a bemutatóján.
Crepusculum címmel opera-trilógiába kezdett, de csak az első rész
készült el, melyet a Ricordi kiadó fogadott el. A két másik rész kom

ponálását feladta. További verista operája a Bohémek és a Maya, mellyekkel
szerényebb sikert aratott. ILVilmos császár (ur.1888-19l8) megbízásából készült az II
Rolandó című operája .. (Brockhaus:Zenei L. 1984.2k.4l0 o., MNL.12k.42 o.)

FRANCIS SCOTT KEY *1780.AUGUSZTUS 9. - +1843.JANUÁR 11.

Amerikai ügyvéd, aki 1814-ben,
amikor az angolok megtámadták
Baltimoret megírta az észak-amerikai
néphimnuszt a The Star-spangled
Banner-t. 1857-ben megjelent egy
verseskötete. (Révai N1.11k.566 o.)
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HENRYK RODAKOWSKI *1823.AUGUSZTUS 9. - +1894.DECEMBER
28.

Lengyel festő. Bécsben és Párizsban 1841-44-ben jogot és
festészetet tanult, majd 1867-ig Párizsban dolgozott. Ifjúkori
akvarellportréi még miniatűr-szerűek, mint Anyja portréja vagy a
W.zaleski szinésznő. Későbbi portréi, mint az 1849-ben készült
Önarckép, Henryk Dembinsky, tektonikusan felépítettek, finom
pszichológiai jellemzéssel rteneszánsz hatást mutatnak. 1858-ban
Velencében tanulmányozta Paolo Veronese (lásd IV.19.)
festészetét, befolyását történelmi képei mutatják, melyek közül ki
lehet emelni a Sobieski Chochimnál című alkotását. 1867-ben
visszatért Lengyelországba és a lengyel parasztság életét a 11
akva rell ből álló albuma tartalmazza. Jelentősek a zsidóság életét
ábrázoló akvarelljei is. 1871-72-ben fejezte be egyik legjelentő

sebb törfténeti képét a Nemesek lázadásaát. (Múv.L.1968.4k.83 o., MNL.15k.533 o.)

,
t

WILLIAM ALFRED FOWLER *1911.AUGUSZTUS 9. -
+1995.MÁRCIU514.

Amerikai fizikus. 1936-ban doktorált és 1945-ig elsősorban

kísérleti magfizikával foglalkozott. A II.világháború idején
ismerkedett meg Fred Hoyle angol asztrofizikus csillagásszal
és ebből a barátságból indult ki asztrofizikai témaválasztása.
Kiemelkedő érdeme volt a kémiai elemek keletkezését leíró
elmélet kidolgozásában, amely szerint a nehezebb elemek a
csillagokban a könnyebb elemekből épülnek fel atommag
reakciókban, a vasnál nehezebb elemek a szupernóva
robbanásokban keletkeznek. Döntő szerepet játszott azoknak
a magreakcióknak az elméleti vizsgálatában, melyeknek a magszintézis folyamatában
éppen kiemelkedő a gyakoriságuk vagy lassúságuk és az egyes konkrét izotópok
kialakulásához elvezetnek. Kimagasló érdemeket szerzett a nukleáris atomfizika
számára érdekes magreakciók szükséges adatainak összegyűjtésében, illetve kísérleti
meghatározásában. Az ő tevékenységéhez fűződik a nukleáris kozmonológia
megalapozása is. A kvazárok - csillagszerű objektumok - és a pulzárok - nagyon
gyorsan forgó neutroncsillagok - elméletével is foglalkozott. A fizikai Nobel-díjat 1983
ban kapta, megosztva Subrahm Chandrasekhar amerikai aztrofizikussal(lásd X.19.)" a
csillagfejlődés korai szakaszában végbemenő nukleáris reakciók tanulmányozásában
elért eredményeiért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.258 o., MNL.8k.201 o.)

JACQUELINE COCHRAN *1912. - +1980.AUGUSZTUS 9.

Amerikai pilótanő. 1932-ben - három heti kiképzés után - szerezte
meg a pilóta képesítést. A ILvilágháború alatt ő szervezte meg az
amerikai légierő női pilóta-szolgálatát. Ő volt az első női pilóta, aki
bombaszállító harci repülőgépet vezetett Amerikából Angliába.
Igen sok sebességi, magassági és távolsági rekordot ért el. 1937
38-39-es években elnyerte a "Világ vezető pilótanője" címet.
(Kanadai L.)



vÁGÓ BÉLA *1881.AUGUSZTUS 9. - +1939.MÁRCIU510.

Magyar politikus. Fiatalon - 20 éves korában - belépett a Magyar
Szociáldemokrata Pártba - MSZDP -. A párton belül Szabó Ervin
(lásd VIII.23.) köréhez tartozott. 1906-tól Debrecenben, majd
Kecskeméten fejtett ki politikai tevékenységet. 1912-ben
Budapesten Az Est munkatársa és a Magánalkalmazottak Országos
Szövetségének egyik vezetője volt. Részt vett az 1918.januári
sztrájkok szervezésében. A Tanácsköztársaság idején vezető

szerephez jutott, belügyi népbiztos, vasúti és hajózási népbiztos,
valamint a Vörös Hadsereg I.hadtestének parancsnoka volt. A
proletár diktatúra bukása után Ausztriába emigrál. 1921-ben átve

zényelték Berlinbe, ahol a Német Kommunista Párt munkájában vett részt. 1933.
végétől a Szovjetunióban dolgozott, ahol a párt megbízásából a Sarló és Kalapács
című folyóirat szerkesztésével foglalkozott, és a Nemzetközi Vörös Segély munkatársa
is volt. 1937-ben koholt vádak alapján letartóztatták és elítélték. Két évvel később 
1939-ben halt meg. (Évfordulók '81.164 0.,MNL.18k.113 o.)

HERMANN HESSE *1877.JÚUUS 2. - +1962.AUGUSZTUS 9.

Német regényíró, költő. Apja
protestáns lelkész volt, és fiát is
annak szánta. 1892-ben azonban
megszökött a teológiai
szemináriumból, sőt •
Würtembergben a gimnáziumot
sem végezte el.
Könyvkereskedőnek tanult, majd
toronyóra-mechanikus akart lenni.
Később önálló könyvüzletet nyitott. 1914-től szabadfoglalkozású Iro lett.
Háborúellenes magatartásáért sokat támadták, ezért főként Svájcban élt. A XX. századi
tradicionális elbeszélőművészet egyik legjelentősebb képviselője volt. Líráját egyszerű,
zenei nyelvezet jellemzi. Rajzolt, festett, könyveit maga illusztrálta. Első sikerét a
Camenzind Péter című regényével aratta. A gyermekkor harmóniájának felbomlásáról,
az útkeresésről szól Demian címü műve. Leghíresebb A pusztai farkas címü
regényében a hippimozgalom később önigazolást keresett. Fő műve Az
üveggyöngyjáték, mely utópikus, a mi korunk utáni időben játszódó regénye, amely
Josef Knechtnek, az Üveggyöngyjáték Rend mesterének öngyilkosságba torkolló
életútját irja le. Megszállott levelező volt. A két világháború között mintegy 35.000
háborúellenes levelet írt a német ifjúsághoz. Az irodalmi Nobel-díjat 1946-ban kapta
"életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá
fejlődott a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért".

(Nobel-dijasok Kis1.1985.340 o., Magy. NI. 1999.9k.419 o.)



ANDER5 SPARRMAN *1748.FEBRUÁR 27. - +1820.AUGUSZTUS
9.

Svéd természettudós. Kilenc éves korában íratkozott be az Uppsalai Egyetemre, hogy
orvosi tanulmányokat folytasson. 1762-ben kiemelkedő tanulóként végzett 14 éves
korában. 1765-ben már egy Kínába tartó hajó orvosaként utazott, ahonnan 1767-ben
tért vissza. Útibeszámolójában Utazás Kínába címmel leírja, hogy az út során milyen
állatokkal és növényekkel találkozott. 1772-ben csatlakozott James Cook (lásd II.14.)
második világkörüli útjához. Johann Georg Adam Forster író (lásdXI.27.) és édesapja

J.R.Forster természetkutató is az expedíció tagja volt.
Sparrman az idősebb Forster asszisztenseként működött
az út folyamán. 1775-ben Dél-, majd Nyugat-Afrikában
járt, hogy tanulmányozza a vadon élő állatokat és az ott
élő embereket. 1776-ban tért vissza Svédországba.
1777-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia tagja
lett. Több műve jelent meg, legismertebb a Cook-kal
történő utazása, melyről Egy utazás a Jóreménység-fok
felél a déli sarkkörön, és kerek a világ című napló-szerű

könyvében számol be. Megjelent katalógusa a Muzeum Carlsonianum (1786-89),
amelyben leírja az utazásai során gyűjtött állat- és növényvilágra vonatkozó
ismereteit, melyek hasznosak lehetnek a tudomány számára. 1790-ben a Collegium
Medicum farmakológiai professzorává nevezték ki. Megemlékezésül egy kisbolygó
viseli a nevét.
(Internet: http://translat.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl =sv&u = )



ARNE WILHELM KAURIN TISELIUS *1902.AUGUSZTUS 10. 
+ 1971.0KTÓBER 29.

Svéd kémikus. Természettudós családból származott.
Egyetemi tanulmányait Uppsalában végezte, Theodor
Svedberg (lásd VIII.30.) tanitványa volt. 1930-ban doktorált.
1938-ban nevezték ki az uppsalai egyetem biokémia
professzorává és visszavonulásáig ezt a tisztséget töltötte be.
Emellett, elnöke volt a Svéd Állami Természettudományi
Kutatási Tanácsnak, majd a Nobel-alapítvány alelnöke,
később elnöke lett, és vezette a Kémiai Nobel Intézetet.
Kutatásaiban elsősorban a fehérjékkel foglalkozott. Vizsgála-
tukra kifejlesztett egy elektroforézisen alapuló módszert. 1937-ben megszerkesztette
a róla elnevezett elektroforetikus készüléket. Az elektroforetikus eljárást később

kromatográfiával, gélszűréssel és más fizikai-kémiai módszerekkel társította, növelve
a hatékonyságot. Módszere alkalmas szérumfehérjék, hormonok, enzimek, antitestek,
vírusok, poliszaharidok szétválasztására. Munkatársaival továbbfejlesztette az
adszorpción alapuló kromatográfiás analitikai módszert. A kémiai Nobel-díjat 1948-ban
kapta "az elektroforézis és az adszorpciós analízis terüeletén végzett kutatásaiért,
különösen a szérumproteidek komplex természetével kapcsolatos felfedezéseiért.".
(Nobel-díjasok Kis1.1985. 784 o., MNL.17k.487 o.)

PAUL WALLOT *1841.JÚNIUS 26. - +1912.AUGUSZTUS 10.

Német építész. Darmstadtban tanult. 1872-ben Itáliában
Palladio és Sanmicheli stílusát tanulmányozta. Első épületeit
Frankfurtban emelte neoreneszánsz stílusban. 1882-benI megnyerte a berlini parlament - Reichstag - pályázatát. Az
épület sok vita és kényszerű változtatás után jött létre
1884-94.között. 1894-ben a drezdai képzőművészeti

akadémia tanára lett. Későbbi munkája a drezdai Stande
haus és a berlini parlament elnöki épülete volt. (Műv.L.1968.4k.720o.)

JULES GONIN *1870.AUGUSZTUS 10. - +1935.JÚNIUS 10.

Svájci szemorvos. Orvosi diplomát a Lusanne-j egyetemen szerzett.
Folyamatosan foglalkoztatta és kutatta az ideghártya- vagy
retinaleválás kórtanát, gyógyításának lehetőségét. 1904-ben
Lusanne-ban megrendezett szemészeti kongresszuson már
ismertette forradalmian új elméletét a retinaleválás és a könnyezés
közötti összefüggésről. Elismertségét a betegség műtéti kezelésének
úttörőjeként szerezte. Klinikai bizonyítékokat mutatott be a retinale

válás gyógyíthatóságáról. Ebben a témakörben publikált munkái világhírűvé tették
nevét, és a világ minden tájáról érkeztek szemészek Lusanneba módszerének
tanulmányozására. Halála előtt orvosi Nobel-díjra jelölték.
(Internet: http://www. mrcophth.comjophthalmologyonstaps..... , Oftalmo.comjseo..... ,
Révai Kétk.L.lk.491 o.)



ALFRED OÖBLIN *1878.AUGUSZTUS 10. - +1957.JÚNIUS 28.

Német író. Zsidó kereskedő család gyermeke, a greifswaldi
és a freiburgi egyetemen orvostudományt, azon belül
neurológiát éspszichiátriát tanult. 1912-től Berlinben
praktizált, mint idegorvos. 1910-től alapító tagja, 1915-től

munkatársa volt a Sturm című folyóiratnak, ahol a német

15
irodalomban új hangot jelentő elbeszélései, groteszkjei
megjelentek. Első elbeszéléskötete 1913-ban jelent meg
Egy gólyahír meggyilkolása és más elbeszélések címmel.

Első nagy regénye 1915-ben a Wanglun három ugrása címmel jelent meg. Az
Lvilágháborúban katonaorvosként teljesített szolgálatot. 1929-ben jelent meg fő műve

a Berlin Alexanderplatz. A nácizmus elől 1933-ban Franciaországba, majd 1940-ben
Amerikába menekül. Ez idő alatt írta a pénzhajsza regényét Nincs kegyelem címmel. A
ILvilágháború után visszatér hazájába. 1946-51-ben kiadója lett a Das goldene Tor
című irodalmi folyóiratnak. A neonácizmus előretörésével 153 után, ismét Párizsba
talált nyugalmat. A német expresszionista regény egyik reprezentatív képviselője.

(Világir.KisencikI.1976.1k.290 o., MNL.6k.762 o.)

STEPHAN GUÖMUNDSSON STEPHANSSON *1853.0KTÓBER 3. 
+1927.AUGUSZTUS 10.

Izland-kanadai író. 1873-ban vándorolt ki Észak-Amerikába, de csak
1889-ben állapodott meg mint gazdálkodó Albertában. Lírája
alapvetően az izlandi tradiciókra épült, műveiben a természethez és
szülőföldjéhez való ragaszkodásának adott hangot. Liberális
világnézetet vallott, feltétlen béke-párti volt. Az Lvilágháború után
társadalomkritikákkal és aktuális irodalmi művekkel nyilvánította ki
véleményét. (Meyers:Handbuch über die Lit. 1964.781 o.)

CARLO BOTTA *1766.NOVEMBER 6. - +1837.AUGUSZTUS 10.

Olasz történetíró. Eredeti foglalkozása orvos volt de hamar
belekóstolt a politikai életbe. Előbb Svájcba, majd
Franciaországba ment, ahol mint katonaorvos a francia
hadseregbe lépett. IV.Károly Emánuel lemondása után tagja lett
a piemonti kormánynak. Franciaországba visszatérve
LBonaparte Napoleon (lásd V.5.) a marengói ütközet
(1800.VL14.) után a kormányzótanács tagjává nevezte ki. 1804

után Párizsban telepedett le és itt írta egyik fő művét az Amerikai Egyesült Államok
függetlenségi harcainak töténetét. 1815 után öt évig a római akadémia rektora volt, s
akkor alkotta meg a Storia d1talia dal 1789 al 1814 című munkáját. Visszatérve
Párizsba az irodalompártoló társaság megbízásából írta meg Olaszország történetét.
Írt ezen kívül néhány jelentékeny francia történelmi művet is, melyek tárgyilagosság
tekintetében vitathatóak. (Révai N1.3k.618 o.)



ono LlllENTHAL *1848.MÁJUS 23. - +1896.AUGUSZTUS 10.

Német mérnök. Berlini mérnöki tanulmányainak befejezése után
felépített egy gépgyárat és gázkazángyártással, valamint bányagé

pekkel foglalkozott, de fő szenvedélye a repülőmodell

szerkezetek tanulmányozása volt. Az 1889-ben
Berlinben megjelenő A madárrepülés, mint a repülés
művészetének alapja című művében kifejtette a
madarak repüléséről leszürt tapasztalatait. Testvérével,
Gustavval (*1849-+1933) 1891-ben kezdték el egy
sikló repülőszerkezet építését és a siklórepüléssel kap

csolatos kísérleteket, melyeket később egyedül folytatott. Először egyszárnyú
repülőgépet épített, amivel az ellenszelet kihasználva egy dombról vagy egy
ugrósáncról indult és testével kormányozta azt. Később kifejlesztett egy
textilszövetből és füzfavesszőböl épült siklórepülöt, egy kétfedelö gépet, két

MAGYARORSZÁG

madárszerű szárnnyal. 1890-96 között kereken 2.000 repülési kísérletet végzett
siklójával, melyek alkalmával már 350 méteres távolságot is megtett. Összesen 18
különböző típusú siklógépet fejlesztett ki. Egy egyfedelű gépével végzett kísérleti
repülése alkalmával 15 m magasból Berlin-Lichterfeldeben gépének lezuhanása után
életét vesztette. Kísérletei a Wright testvérek (lásd VIII.19.) 1903-ban végrehajtott
próbáival együtt a repülés történetének elfőfutárai és meghatározói lettek. (Az
Emberiség Kr. 1991.809 o., MNL.12k.135 o.)

HUGO ECKENER *1868.AUGUSZTUS 10. - +1954.AUGUSZTUS 14.

Német léghajóétervez és -építő. 1905-től Ferdinand von Zeppelin gróf (lásd 111.8.)
legközelebbi munkatársaként vett részt amerev testű léghajók - a Zeppelin léghajók .
tervezésében és ép vtésében, majd parancsnokként vezetésében. A "Graf Zeppelin"

léghajóval több nagy utat tett meg. 1924.október 12
én Friedrichshafenban startolt, hogya léghajózás
történetének legvakmerőbb válllalkozásába fogjon,
hogy átrepülje az Atlanti-óceánt. Vállalkozása sikerrel
járt, átrepülve az Atlanti-óceánt, a léghajó 81 óra 17
perces, 8150 km-es, egyvégtébe megtett út után
sikeresen földet ért. 1928.október 11-én az LZ 127-es
jelű "Graf Zeppelin" léghajóval ismét elindul Amerikába.
A repülési idő Lakehurstig 111,5 óra volt. 1929-ben
Föld körüli utazásra vállalkozott. 1931.július 24-én ve

zetésével sikeres tudományos expedíció indult az Antarktiszra a "Gaf Zeppelin"
léghajón. .1936-ban menetrendszerű járatokat indított Észak-Amerikába. A
"Hindenbujrg" léghajó 1937.évi lakehursti katasztrófája után visszavonult. A
léghajózás német úttörője volt. (A XX.Század Kr.1994., MNL.6k.916 o.)



JORGE AMADO *1912.AUGUSZTUS 10. - + 2001.AUGUSZTUS 6.

Brazil író. 1927-ben kezdte gimnáziumi tanulmányait és mint
gimnazista már jelentős cikkeket írt néhány folyóiratban. A
riói egyetem jogi fakultásán szerzett doktori diplomát 1935
ben. Részt vett a Nemzeti Felszabadítási Szövetség
harcaiban, 1936-ban letartóztatták, száműzetésbe

kényszerült. A ILvilágháború végén tért haza. 1945-től

parlamenti Képviselő volt, a Brazil Kommunista Párt
tagjaként. Majd ismét emigrálni kényszerült Párizsba, majd

PráSJába, ahonnan 1952-ben tért haza. 1961-ben a Brazil Irodalmi Akadémia tagja és
az Irószövetség elnöke lett. Irodalmi páylafutását 1927-ben kezdte versekkel, de igazi
prózaírói kísérlete A karnevál országa című regénye volt, melyet 1931-ben írt. Ennek
és más realista regényeinek hősei többnyire szülőföldjénekBahia államnak jelleg~tes

figurái: munkások, halászok, félvérek, négerek és csavargók. Ilyen jellegű regén'ye
még a Kakaó, a Veríték és a Zsubiabá. Stílusváltást jelent a Gabriela, szegfű és fahéj,
a Vízordító három halála című művei. Ismertebb művei még: Flor asszony két férje,
Csodabazár, Arany gyümölcsök földje stb. Jó helyzet- és tipusteremtéssel, aprólékos
tárgyi megfigyeléssel, a folklorisztikus elemek és népi hiedelmek felhasználásával
teremtette meg regényyeinek sejtelmes atmoszféráját. (Irodalmi Kisencikl.1976.1 k.44
o., Magy.NI.199.1k.697 o.)

JINDRICH FÜGNER 1822.AUGUSZTUS 10. - +1865.NüVEMBER
15.

Cseh sportszervező. Iskoláit külföldön végezte, melynek során
széleskörű általános művetséget szerzett és több nyelven
beszélt. Hazatérte után apjától örökölt kereskedelmi vállalatban
dolg.ozott, majd egy biztosítási ügynökség vezetője lett. Kedvenc
hobbija volt a zene és a sport. Hobbiját összekapcsolva
társadalmi érdeklődésével, tornász-szövetséget alapított,
melynek 1862.február 16-tól elnöke is lett. Még abban az évben
létrehozta - szakmai segítséggel - a Sokol-mozgalmat. Élve
rendkívüli szervezőkészségével, demokratikus világlátásával és

felhasználva saját jövedelmét is, megkezdték az első prágai tornacsarnok felépítését.
(Internet: http://de.wikipedia.org.j wikiJind )

CüNSTANTIN LECCA *1807.AUGUSZTUS 10. - 1887.

Román festő. Művészeti tanulmányait a budapesti és a bécsi
akadémiákon folytatta, melynek hatása portré-festményein is
fellelhetők.. Erősen vonzották az itáliai reneszansz-mesterek munkái.
Hazájában élt és. alkotott. Jeles templomi festő volt. Dolgozott 
többek között - a brassói, craiovai templomok díszítésein. A craiovai
munkájából a helybéli Művészeti Múzeumban látható pl. egy nagyon
szép mitólógiai jelenet. Pedagógusként is működött a craiovai
központi iskolában. Később - többek között - Theodor Aman (lásd
VIIL19.) professzora volt a bukaresti Akadémián. Munkásságának
elismeréseként Brassóban Constantin Lecca Ház működik, és ország-

szerte utcákat, és sztrádákat neveztek el róla.
(Internet: http://www.brasov.ro/nouj.........ici.ro/romaniaj en ,
altavi.comjweb/results?itag= , cultura.roj News.asx? ID )



JOAQUIN' SOROLLA y BASTIDA *1863:FEBRUÁR 27. 
+1923.AUGUSZTUS 10

Spanyol festő. Párizsban és RQmában tanult. A francia
impresszionisták hatását tükrpző zsénerképeket, majd naturalisztikus
városképeket festett. (Brocktlaus NI., Műv.L.1968.4k.312 o.)

. I

ANTONIO SCIORTINO *1879.JANUÁR 25. - +1947.AUGUSZTUS
10.

Máltai szobrász. Gyermekkorától kezdve érdeklődést mutatott a
szobrászat iránt, s ehhez Lazzaro Pisani máltai festőtől biztatást
is kapott. Ezért a Velletta-i Művészeti Iskolában tanult két évig,
majd kormánytámogatással Rómában folytatta tanulmányait
19D1-ben. Epítészmérnöki és monumentális építészeti
tanulmányokat folytatott két évig s kitüntetéssel diplomázott.
Műtermet nyitott Róma szívében. 19D2-ben készítette el A
filozófus című szobrát, mely hírnevét megalapozta úgy a
művészet szeretők, mint a kritikusok részéről. Termékeny
művész volt, csak a legismertebb munkáinak száma 25, és
alkotásainak stílusa az egyéni eredeti stílusán túl, a realizmustól
a futurizmusig ölelték fel a művészeti mozgalmakat. Ismertséget

szerzett Oroszországtól Brazílián át az USA-ig. 1911-l936-ig a római Accademia
Britannica igazgatója, 1937-től haláláig a Máltai Szépművészeti Múzeum kurátora volt.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl =en&u = ... ·.... )



EDITH WHARTON *1862.JANUÁR 24. - +1937.AUGUSZTUS 11.

Amerikai regényírónő. Eredeti neve Edith Newbald Jones volt. Az
amerikai felső tizezer közé tartozó család sarja. Főleg Európában
nevelkedett, magánúton tanult. Az 1890-es években a Scribner's
Magazine számára írt cikkeket, novellákat, amelyeket kötebe
gyűjtött. 1906-tól főleg Párizsban élt atyai jóbarátja Henry James
amerikai író (*1843-+1916) környezetében. Jamesi pszichológiai
éleslátással ábrázolta a osztályának képmutató életformáját, pénz- és
sikerimádatát. 1899-1905 között főleg elbeszéléseket írt. Legjobb
regényei 1905-20 között születtek. Ilyen volt pl. Ethan Frome - A
szomorú kávéház bal/adája, vagy Az ország szokása. Regényeit
gyakran melodramikus, érzelmes befejezéssel zárta le, mint pl. Az

orom háza című munkájában. A háború után írt regényeiben a szabad élet utáni
vágyakozás témáját, a teljes élet lemondások árán való elérése váltotta fel. Ezt
példázza és Az ártatlanság kora című regénye. Az első Pulitzer-díjas írónő.

(Világir. Kisencikl. 1976.2k.509 o., MNL.18k.673 o.)

HANS MEMLING *1433 KÖRÜL - +1494.AUGUSZTUS 11.

Német származású németalföldi festő. Eredeti neve Jan van
Mimmelynghe volt. Pályája elején Rogier van der Weyden (lásd
VI.18.) hatása érvényesült művészetében,de hatott rá Jan van Eyck

(lásd VII.9.), Stefan Lochner (*1410-15 k.-+1451) és
Hugo van der Goes (*1440 k.-+1482) művészete is.
Művészete Brugge-ben teljesedett ki, ahol 1466 előtt

telepedett le, és ahol elismert és sokat foglalkoiztatott
festővé vált. Megrendelői elsősorban a tehetős bruggei
polgárok voltak, de számos külföldi megbízást is kapott.
Így 1466-ban a firenzei Medici-bankár, Angelo Tani

megrendelésére festette az Utolsó Ítélet-tríptíchont. Képeinek megragadó líraisága,
vonzó bája, színeinek ragyogó harmóniája miatt a korai flamand mesterek egyik

legkiemelkedőbbalakja volt. Gazdag életművéből mintegy 20
oltárkép, 30 portré, számos Madonnát a gyarmek Jézussal
ábrázoló táblakép, több evangéliumi történetet, illetve
szentek életét megjelenítő alkotás maradt fenn. Alkotó
korszakának korai periódusából kiemelkedik a Trónoló
Madonna oltár, szárnyai donátorokkal. Középső 1468-85
közötti korszakának fő művei: Utolsó ítélet szárnyasoltár,
Királyok imádása a brugge-i Szent János-ispotálynak és
Szent Katalin mísztíkus eljegyzése, Szárnyasoltár, középen
trónoló Mária, szentekkel. Késői korszakának remekművei

közé tartozik a sokfigurás Orsolya ereklyeszekrény, és a
Passió-oltár. Mint portréfestő is korának jeles mesterei közé
tartozott. (Műv.L.1967.3k.292o., MNL.12k.906 o.)



GARI MELCHERS *1860.AUGUSZTUS 11. - +1932.NOVEMBER 30.

Amerikai festő. Düsseldorfban és Párizsban tanult, majd hosszabb
ideig élt Hollandiában. Naturalisztikus képeire Jules.Sastien
Lepage francia festő (*1848-+1884) stílusa hatott. Ilyen képe pl.
a Prédikáció egy holland templomban, Anya és gyermeke, A
hajóács, Egy család stb. című képei. A washingtoni könyvtár
dekoratív falképeinek megfestésekor Pierre Puvis de Chavannes
francia festő (*1824-+ 1898) freskóstílusához igazodott.
(Műv.L.3k.289 o.)

CHRI5TIAAN EIJKMAN *1858.AUGUSZTUS 11. - +1930.NOVEMBER
5.

Holland orvos. Orvosi tanulmányait az utrerchti és az amszterdami
egyetemen végezte 1875-83-ig, közben asszisztensként dolgozott
az élettani intézetben, ahol elkészítette diplomamunkáját az
idegekben zajló polarizációról. 1883-ban a Holland Kelet-Indiában
- Jáva és Szumátra - a hadseregben teljesített orvosi szolgálatot
és figyelme egyre inkább a bakteriológia felé fordult. 1886-ban
asszisztensként csatlakozott egy orvosi kutatócsoporthoz, amelyet
a holland kormány rendeletére küldtek Kelet-Indiába a Maláj
félszigetre, a ber-beri néven ismert betegség tanulmányozására,
illetve annak kórokozóját megkeresni. Hosszú ideig
eredménytelenül működtek, a csoport nagy része ezért hazatért, ő

Satáviában maradt, egy új, javasJarára létrehozott bakteriológiai
laboratórium igazgatójaként. Hamarosan megfigyelt egy betegséget aszárnyasokban,
amely bizonyos hasonlóságot mutatott az emberi ber-berivel. Az expedíció orvosai a
beri-beri alapjaként megállapították a környéki idegek általános degenerációját.
Eijkman is ugyanezt a jelenséget látta az általa tanulmányozott állatokban. Felfedezte,
hogya betegség oka a hántolt rizs fogyasztása és a rizsről mechanikai kezeléssel
eltávolított korpa visszaadása, helyreállítja a rizs teljes tápértékét. Az aktív anyagot
C.Funk különítette el a rikzskorpától, és a vitamin elnevezést is ő javasolta. 1896-ban
egészségi okokból hazatért és 1898-tól 1928-ig az utrechti egyetemen a higiénia és a
törvényszéki orvostan professzora volt és folytatta a vitamin kutatást, miután sikerült
a beri-beri rejtélyét megoldani. Hosszadalmas állatkísérletek után derült ki, hogy
úgynevezett "hiánybetegség"-ről van szó. Jelentősnek mondható a kólibaktériumok
vízben való kimutatására kidolgozott eljárása is. A fiziológiai vagy orvostudományi
Nobel-díjat 1929-ben kapta, megosztva Frederick Gowland Hopkins angol biokémikus,
orvossal (*1861-1947), "a neuritisz elleni vitamin felfedezéséért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.219 o., MNL7k...131 o.)



HUNYADI JÁNOS *1407-1409 KÖRÜL - +1456.AUGUSZTUS 11.

Magyar hadvezér. Magyarország kormányzója 1446
1452 között. Hunyadi Vajk udvari katona és demsusi
nemes oláh családból származó Morsina Erzsébet fia.
Az oláhok Szibinyáni Jánknak nevezték. Apród éveit
Ozorai Pipo magyar főúr, hadvezér (*1369-+ 1426)
környezetében töltötte 1420 körül, majd Lazarevics
István szerb despota udvarába került, ahol 1426 körül
együtt szolgált Szilágyi Lászlóval, akinek Erzsébet
nevű lányát feleségül vette. Szilágyi Erzsébettel kötött
házasságából két fia született, László és a későbbi

1.Mátyás király (lásd 11.23.). 1430-ban Zsigmond ki
rály (lásd XI1.9.) udvarában szolgált, akinek kíséretében eljutott Itáliába. Ott két évre
Filippo Maria Visconti milánói herceg zsoldjába szegődött. 1434-ben haza jött és újra a
király szolgálatába állt. 1439-46 között szörényi bán volt. A bátaszéki csata után
jutalmul1.Ulászló magyar és lengyel király (ur.1440-1444) 1441-tól 1446-ig erdélyi
vajdává, temesi ispánná és nándorfehérvári főkapitánnyá tette. Balkáni hadjáratában
1443-44-ben több csatában legyőzte a törököket, de a várnai ütközetben 1444-ben
vereséget szenvedett. 1445-ben az országtanács tagja és az egyik országos
főkapitány lett. 1446-ban V.László (ur.1440-1457) kiskorúsága idejére az ország kor

mányzójává választották. 1448-ban Brankovics
György szerb fejedelem (ur.1427-1456)
árulása következtében a rigómezei csatát a
törökkel szemben elvesztette. Hazatérőben

Brankovics György fogságába
került. Szabadulása után
Brankovicsot hűtlenné

nyilváníttatta, elkobozta jószágait
és hadjáratot indított ellene, végül
békét kötött vele 1450.májusban.
Hatalmának megszilárdítása
érdekében hosszú ideig harcolt

IlLFrigyes német-római császárral (ur.1452-1493), a Cillei-családdal, és a Felvidéket
uraló Jan Jiskra cseh zsoldosvezérrel (+1471),akit egyszer sem tudott legyőzni. 1452
ben a kormányzóságról való lemondása után, mint főkapitány irányította az ország
török elleni védelmét, ehhez azonban sem külföldről, sem belföldről hathatós
támogatást nem kapott. 1456.július 22-én saját seregével és a Kapisztrán János (lásd
X.23.) által parasztokból toborzott keresztesekkel Nándorfehérvárnál súlyos vereséget
mért a I1.Mehmed szultán (ur.1444.46, 1451-81) vezette többszörös túlerőben lévő

török seregre. IIl.CaHixtus pápa (1455-1458) e győzelem emlékére rendelte el Urunk
szinevátozásának ünnepét és a mindennapi déli harangszót. Győzelmét követően,

hamarosan pestisjárvány áldozata lett. Az 1442-ben maga által kijelölt gyulafehérvári
székesegyházban temették el. Emlékét a néphagyomány és művészeti alkotások
örökítették meg. (Larousse 1992.2k.159 o., Az Emberiség Kr.1991., Révai N1.10k.,
MNL9k.698 o.



ANTONIN HUDECEK *1872.JANUÁR 14. - +1941.AUGUSZTUS 11.

Cseh tájképfestő. Prágában és Münchenben tanult, Okofban, a
cseh Barbizonban Vaclav Brozik (lásd IIL5.) és Julius Mafák
(*1832-+ 1899) mellett dolgozott. A cseh impresszionista
festészet jelentős képviselői közé tartozott675z.
(Műv.L.1966.2k.427o.)

NAPFOGYATKOZÁS

gyarországon. Ezt megelőzően 1842-ben
következő napfogyatkozás pedig 2081.
1999.augusztus, MNL.13k. 565 o.)

Teljes napfogyatkozás. 1999. augusztus 11. - Total Solar Eclipse 11. August 1999
4.

4"
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Napfogyatkozás akkor
van, amikor a Hold
látszólag eltakarja a
Napot, és árnyéka a
Földre vetül. Ekkor a Hold
a Földet és a Napot
összekötő tengelyen halad
át. Időtartama maximum
7,5 perc.
1999.auqusztus 11
én délben a teljes
napfogyatkozás következ-
tében, szinte éjszakai
sötétségnek lehettek
szemtanui a Szombathely
- Siófok - Szeged tengely
mentén 111 km-es
szélességben élők Ma

figyeltek meg teljes napfogyatkozást. A
szeptember 3-án lesz. (Népszabadság

FRANCIS BARLOW *1626. - +1704.AUGUSZTUS 11. CA TEMETÉS
NAPJA)

Angol festő, grafikus és illusztrátor. 20-24 éves korában már
érett rajzoló volt. 1648-ban alkotta meg a híres Dávid legyőzi

az ororszlánt című művét. Illusztrációi a Londonban 1652-ben
megjelent könyvekben váltak ismertté. Ebben az időben főleg

rézkarcokat készített. Állatokat, vidéki életet,
vadászjeleneteket ábrázolt rézkarcain. 1682-ből származik
Európa talán első képregényének tartott The Horrid Hellish
Popish Plot --A pokolian szörnyűpápista papagáj - című

műve. 1679-ben kiadott egy rézkarc-csomagot, amelyen szatírikusan ábrázolja Oliver
Cromvell (* 1599-+1658)kormányát. A XVILszázad vezető állat-ábrázolójának tartjá k.
(Internet: http://www.lambiek.net jbarlow ,wopc.ukjukjmargary ,
anwers.comjmainj )



I

AARON KLUG *1926.AUGUSZTUS 11. -

Dél-afrikai származású angol biokémikus. Már középiskolás
korában elhatározta, hogy biokémikus lesz. 1942-ben a
johannesburgi Witwatersrand egyetem orvosi karára iratkozott be,
majd a fokvárosi egyetemen fizikát tanult. 1952-ben doktorált
Cambridgeben. 1953-ban az egyetem kolloidkémiai tanszékén a
hemoglobin oxigénmegkötésekor lejátszódó kémiai reakciókat és
diffúziót tanulmányozta. Ekkor döntött úgy, hogya molekulák
röntgenanalízisét választja kutatási térületéül. 1954-62 között a
londoni Birkbeck College-ban R.Franklin munkatársa, majd a
Medical Research Council cambridge-i molekuláris biológiai .$,YEIÜGE 3.LO
laboratóriumának kutatója volt. Fő kutatási területe a biológiailag
fontos fehérjekomplexumok röntgendiffrakciós komplex - 1962-től

- elektromikroszkópos vizsgálata. Ezt képrekonstrukcióval kombinálták, és röntgen
szerkezetanalízissel egészítették ki. 1955-ben felálltotta a vírusburok szerkezetének
elméletét. Az 1970-es években Ericksonnal együtt bevezette az úgynevezett
fáziskontrasztálás módszerét, majd a kromatin vizsgálatát. A DNS-szekvenciát
specifikusan felismerő új fehérjecsaládot fedezett fel 1987-ben. A kémiai Nobel-díjat
1982-ben kapta "a krisztallográfiai elektronmikroszkópia kifejlesztéséért és a
biológiailag fontos nukleinsav-fehérje-komplexek szerkezetének vizsgálatáért".
(Nobel-díjasok KisI. 1985.409 o., MNL.llk.145 o.)

CATO MAXIMILlAN GULDBERG * 1836.AUGUSZTUS 11. 
+1902,JANUÁR 14.

Norvég matematikus, kémikus. A krisztianiai egyetemen végzett
1859-ben és ott 1869-ben az alkalmazott matematika professzora
lett. P.Waage munkatársaként a kémiai affinitás problémáival
foglalkozott. Ők fedezték fel a tömeghatás törvényét 1867-ben,
amely első ízben adott kvantitatív leírást a reagáló anyagokról.
(MNL.1999.8k.883 o.)

NIKOLAUS VON KUES *1401. - +1464.AUGUSZTUS 11.

Német teológus, filozófus, természettudós. Nevei voltak: Nikolaus
von Cusa, Chrypffs, Krebs, Nicolaus Cusanus, Kuesi Miklós. A
heidelbergi és a páduai egyetemeken tanult 1416-23 között. Jogot,
majd teológiát végzett. 1430-ban szentelték pappá. 1448-ban
bíboros, 1450-ben brixeni érsek lett. Síkra szállt a keresztény
egyházak újraegyesítésének és az egyházi fegyelem
megszilárdításának gondolata mellett. Korának valamennyi
tudományát művelte. Tanításaiban a matematikai-természettudo

mányos elemek éppúgy megtalálhatók, mint a misztika, a skolasztika, a reneszánsz
újplatonizmus stb. Minden területen az ellentétek kiegyenlítésének magasabb elvét
kereste. Filozófiai műveiben matematikai fogalmak is előfordunak, de vannak
matematikai tárgyú írásai is. Értekezett a végtelen nagy és a végtelen kicsiny
számokról. Nicolaus Kopernikusz (lásd II.19.) előtt állította, hogya Föld a Nap körül
kering. Galileo Galíleinek (lásd 1.8.) is előhírnöke volt abban, hogya fizikában
fontosnak tartotta a kísérleteket és a matematikát. Hírdette a világegyetem egyetlen
és végtelen voltát. Ismertebb művei: Tudós tudatlanság, Párbeszédek a világ
keletkezéséről, Matematikai kiegészítések stb. (Larousse 1994.3k.89 o.,
MNL.2002.13k.791 o.)



IMRO WEINER - KRÁL' *1901.0KTÓBER 26. 
+ 1978.AUGUSZTUS 11.

Szlovák festő, grafikus. A brünni Műszaki Főiskolán

építészetet, a prágai Művészeti és Építészet Akadémián
pedig festészetet tanult. A düsseldorfi, berlini és párizsi
akadémiákon képezte magát tovább. Munkáiban a
szürrealista irányzatra törekedett, de képei annak egy
sajátos változatát, - az álom és valóság határvonalán
érezhető - költői hangulatot tükrözik. Eszköztárában
megtalálhatók a gazdagon válogatott metaforák és
szimbólumok. A költői világ vízióit teremtette meg figuratív
alkotásaiban. Bélyegtervein is ez a szemléletmód
érzékelhető. 1939-52 között Franciaországban élt ésl Kés I\'Ro,,~~~,I,~;~::Fg~0?0J I dolgozott. A II.világháború kezdetén ott csatlakozott az
antifasiszta mozgalomhoz és akkor szerezte a "Král'"
ragadványnevet. 1952-ben tért vissza, előbb Prágában,

majd Pozsonyban élt és dolgozott. Ismertek illusztrátori munkái is, amellett, hogy még
némi írói tevékenységet is kifejtett. (Internet:

)

VOSZTOK 3 - 4 ŰRHAJÓ

1962.auqusztus 11.. az eddigi
legnagyobb szovjet világűrkísérlet

kezdete. Ekkor startolt a Vosztok-3
űrhajó Adrijan Nyikolajev őrnaggyal

a fedélzetén, és a Vosztok-4 Pavel
Popovics alezredessel. Mindkét
pilóta először maradt hosszabb ideig
a világűrben és állandó
rádiókapcsolatban voltak a Földdel.

A Vosztok-3 augusztus lS-én 7 óra 55 perckor símán landolt a kazahsztáni Karaganda
célteriJletén. Az űrhajó 95 óra 25 perces repúlése során 2,6 millió km-t tett meg. A
Vasztak-4 leszállására csupán 7 pereceI később került sor. Az űrhajó 71 óra 1 percig
repült a vrlágűrben, amelynek során 48-szor kerülte meg a Földet, és majdnem 2
millió km-t repült. (A XX.Század Kr.1994.912 o.)
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ERWIN SCHRÖDINGER *1887.AUGUSZTUS 12. - +1961.JANUÁR 4.

Osztrák fizikus. Már gyermekkorában kiemelkedő

intelligenciáról tett tanúbizonyságot rendkívül sokrétű

érdeklődésével, matematikai képességeivel,
nyelvérzékével és az irodalomhoz való vonzódásával.
1910-ben filozófiai doktori címet szerzett a bécsi
egyetemen. Az I.világháborúban tűzérségi tisztként
szolgált. A háború után Stuttgartban, majd Zürichben Max
Theodor Felix von Laue (lásd IV.24.) utódaként egyetemi
professzor, és többek között Hermann Weyl német fizikus (*1885-+1955) és Peter
Joseph William Debye amerikai fizikus (*1884-+1966) kollégája, a berlini egyetemen
Max Planck (lásd IV.23.) utóda volt. Hitler hatalomra jutása után elhagyta
Németországot, 1936-ig Oxfordban, majd Grazban egyetemi fizikaprofesszor 1938-ig.
Az Anschkuss után Dublinban az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója lett. 1955-ben tért
vissza a bécsi egyetem professzori teendőihez. Hihetetlen otthonossággal mozgott a
fizika klasszikus tárgyköreiben is, és figyelemre méltó thermodinamikai ls fénytani
kutásokról adott számot. A kvantummechanika egyik megalkotója, a
hullámmechanikának nevezhető formát ő, míg a mátrixmechanika formát Werner Karl
Heisenberg német fizikus (*1901-+1976) dolgozta ki. Louis Victor Pierre Raymond de
Broglie francia fizikus (*1892-+1987) által 1924-ben felfedezett anyaghullámok és az
anyag kettős természete elvének felismerése után annak a hullámegyenletnek a
felírásával foglalkozott 1926-ban, amely az anyaghullámok terjedéséről ad számot. Ez
lett a Schrödinger-egyenlet, a kvantummechanika alapegyenlete, mely egy sajátos
hullámfüggvényre vonatkozott. Ez az egyenlet először kapcsolta össze a kvantumfizika
fogalmát a matematika saját értékproblémáinak fogalmaival. S miután a
hidrogénatomra vonatkozóan a tapasztalattal egyező eredményre vezetett, felmerült a
nevezetes főggvény értelmezésének kérdése. Számos olyan tanulmány szerzője volt,
mely a modern kvantumelmélet további kiépítésén, értelmezésének tisztázásán, az
elmélet gyakorlati és elvi alkalmazásán fáradozott. A fizikai Nobel-díjat 1933-ban
kapta, megosztva Paul Adrien Maurice Dirac angol fizikussal (lásd VIII.8.) "az
atomelmélet új és gyümölcsöző megfogafmazásainak megalkotásáért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.688 o.,Larousse 1994.3k.568 o., MNL.15k.886 o.)

VII. KLEOPÁTRA *Kr.e. 69. - +Kr.e.30.AUGUSZTUS 12.

Egyiptom királynője Kr.e. 52-től 30-ig. A ptolemaiosz-dinasztia utolsó tagja.
XII. ptolemaiosz Aulétész (*Kr.e.l07 előtt-+Kr.e.52) és V.Kleopátra lánya.
XIII. Ptolemaiosz (*Kr.e.61-+Kr.e.47) társuralkodója. Kr.e. 44-47 között öccsével,
XIV.ptolemaiosz Philopatórral (*Kre.59-+Kr.e.44) együtt uralkodott. Az egyiptomi

trónviszályokon Gaius Julius Caesar (lásd VII.13.) segítségével
lett úrrá, akinek Kr.e.47-ben Kaiszarion nevű fiút szült (*Kr.e.47
+Kr.e.30). Caesar és XIV.Ptolemaiosz halála után - névleg 
Kaiszarionnal, a későbbi XV.ptolemaiosszaf közösen uralkodott.
Kr.e.41-től Marcus Antonius római hadvezérrel (*Kr.e.82
+Kr.e.30) élt együtt, akinek három gyermeket szült: Alexandrosz
Hélioszt, Kleopátra Szelénét és Ptolemaiosz Philadelphoszt.
Antonius elvette feleségül, s jelentős területekkel gyarapította
országát, mely a római szenátus rosszallását váltotta ki.
Kleopátra az Augustus Octavianus (*Kr.e.63-+Kr.u.14) ellen ví

vott háborúban Antoniust támogatta. Miután flottájuk Actiumnál vereséget szenvedett
Kr.e. 31-ben, Antonius Egyiptomban Kr.e.30.aug.l-én öngyilkos lett. Kleopátra
tárgyalni próbált a győztes Octavianusszal. Octavianus azonban diadalmenetben
kívánta rabnőként végighurcolni őt Rámán. Ezt elkerülendő, Kleopátra viperaméreggel
öngyilkosságot követett el. (MNL.llk.129 o.)



ALEKSZANDR MIHAJLOVICS GERASZIMOV *1881.AUGUSZTUS 12.
- +1963.JÚUUS 23.

Orosz festő. Az 1.világháború után díszletfestőként dolgozott
Kozlovban. 1925-től Moszkvában élt, és az AHRR
festőtársasághoz Forradalmi Oroszország
Képzőművészeinek Társasága - csatlakozott. A Művészeti

Akadémia elnöke volt. A XIX.százavégii realizmus
szellemében készítette élet- és táj képeit. A szocialista
realizmus jegyében készültek portréi, mint pl. Lenin a
szónoki emelvényen, Sztalin portréja stb.
(Műv.L.1966.2k.198 0.,MNL.8k.577 0.,lk.299 o. )
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PERCZ JÁNOS *1920.AUGUSZTUS 12. -

Magyar ötövös és grafikus. A Főiskola elvégzése után előbb

fametszeteket készített, majd 1952 óta foglalkozik ötvösséggel.
Az általa elkészített tálak, gyertyatartók, érmek, ékszerek
felszabadult fantáziáról, érett formakészségről tanúskodnak.
Épületdíszítő, vörös- és sárgaréz lemezborításokat,
kovácsoltvas-kompoziciókat, üvegablak díszítéseket is készít.
(Műv.L.1967.3k.728 o.)

RONALD PARIS *1933.AUGUSZTUS 12. - +

J
I
J---_.--....-.

Német festő. 1948-1950 között Weimarban,
1950-1952 között pedig Jenaban tanult
üvegművészetet. Ez idő alatt szerzett érettségi
bizonyítványt is. 1952-53-ban a gothai
kastélymúzeumban kastély-restaurátori
tanfolyamon vett részt. 1953-58-ig Berlinben
freskófestészetet tanult. 1959-től dolgozott mint
művész, különféle művészeti területeken. PI.
1961-ben készült a Csendélet nyári virágokkal és

birsaimákkal, 1962-ben a SZiváfYány a Marx-Engels tér felett című képe. 1962-ben
a Berliner Ensemble "Svejk a II. világháborúban" c. Brecht-előadásának premier
plakátját tervezte, 1963-66-ig a Berlini Művészeti Akadémián dolgozott Otto Nagel
(lásd IX.27.) üvegművész mellett. 1967-68-ban egy hatdarabos sorozatot készített
Brecht versekhez. 1973-74-ben a Köztársasági Palota részére készült A mi világunk
- mindennek ellenére című képe. 1976-ban Paul Éluard francia költő (1895-1952)
költeményei nyomán, majd 1978-82-ben Győzelem a halál felett címmel készít
freskókat, valamint oltárképet 2004-ben a Sondershausen-j Trinitatis-templom
részére. 1993-tól 1999-ig a hallei Művészeti és Tervezési Főiskola professzora volt.
1967-től a legkülönbözőbb díjakkal és más kitüntetésekkeIk ismerték el munkáját.
/Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Ronald Paris és Otto Nagel, www.burg
halle.de/die burg.html)
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ERWIN SCHRÖDINGER *1887.AUGUSZTUS 12. - +1961.JANUÁR 4.

Osztrák fizikus. Már gyermekkorában kiemelkedő

intelligenciáról tett tanúbizonyságot rendkívül sokrétű

érdeklődésével, matematikai képességeivel,
nyelvérzékével és az irodalomhoz való vonzódásával.
1910-ben filozófiai doktori címet szerzett a bécsi
egyetemen. Az I.világháborúban tűzérségi tisztként
szolgált. A háború után Stuttgartban, majd Zürichben Max
Theodor Felix von Laue (lásd IV.24.) utódaként egyetemi
professzor, és többek között Hermann Weyl német fizikus (*1885-+ 1955) és Peter
Joseph William Debye amerikai fizikus (*1884-+ 1966) kollégája, a berlini egyetemen
Max Planck (lásd IV.23.) utóda volt. Hitler hatalomra jutása után elhagyta
Németországot, 1936-ig Oxfordban, majd Grazban egyetemi fizikaprofesszor 1938-ig.
Az Anschkuss után Dublinban az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója lett. 1955-ben tért
vissza a bécsi egyetem professzori teendőihez. Hihetetlen otthonossággal mozgott a
fizika klasszikus tárgyköreiben is, és figyelemre méltó thermodinamikai ls fénytani
kutásokról adott számot. A kvantummechanika egyik megalkotója, a
hullámmechanikának nevezhető formát ő, míg a mátrixmechanika formát Werner Karl
Heisenberg német fizikus (* 1901-+ 1976) dolgozta ki. Louis Victor Pierre Raymond de
Broglie francia fizikus (*1892-+1987) által 1924-ben felfedezett anyaghullámok és az
anyag kettős természete elvének felismerése után annak a hullámegyenletnek a
felírásával foglalkozott 1926-ban, amely az anyaghullámok terjedéséről ad számot. Ez
lett a Schrödinger-egyenlet, a kvantummechanika alapegyenlete, mely egy sajátos
hullámfüggvényre vonatkozott. Ez az egyenlet először kapcsolta össze a kvantumfizika
fogalmát a matematika saját értékproblémáinak fogalmaival. S miután a
hidrogénatomra vonatkozóan a tapasztalattal egyező eredményre vezetett, felmerült a
nevezetes főggvény értelmezésének kérdése. Számos olyan tanulmány szerzője volt,
mely a modern kvantumelmélet további kiépítésén, értelmezésének tisztázásán, az
elmélet gyakorlati és elvi alkalmazásán fáradozott. A fizikai Nobel-díjat 1933-ban
kapta, megosztva Paul Adrien Maurice Dirac angol fizikussal (lásd VIIL8.) "az
atomelmélet új és gyümölcsöző megfogalmazásainak megalkotásáért". (Nobel-díjasok
Kis1.l985.688 o.,Larousse 1994.3k.568 o., MNL.15k.886 o.)

VII. KLEOPÁTRA *Kr.e. 69. - +Kr.e.30.AUGUSZTUS 12.

Egyiptom királynője Kr.e. 52-től 30-ig. A Ptolemaiosz-dinasztia utolsó tagja.
XILPtolemaiosz Aulétész (*Kr.e.107 előtt-+Kr.e.52) és V.Kleopátra lánya.
XIII. Ptolemaiosz (*Kr.e.61-+Kr.e.47) társuralkodója. Kr.e. 44-47 között öccsével,
XIV.Ptolemaiosz Philopatórral (*Kre.59-+Kr.e.44) együtt uralkodott. Az egyiptomi

trónviszályokon Gaius Julius Caesar (lásd VII.13.) segítségével
lett úrrá, akinek Kr.e.47-ben Kaiszarion nevű fiút szült (*Kr.e.47
+Kr.e.30). Caesar és XIV.Ptolemaiosz halála után - névleg 
Kaiszarionnal, a későbbi XV. Ptolemaiosszal közösen uralkodott.
Kr.e.41-töl Marcus Antonius római hadvezérrel (*Kr.e.82
+Kr.e.30) élt együtt, akinek három gyermeket szült: Alexandrosz
Hélioszt, Kleopátra Szelénét és Ptolemaiosz Philadelphoszt.
Antonius elvette feleségül, s jelentős területekkel gyarapította
országát, mely a római szenátus rosszallását váltotta ki.
Kleopátra az Augustus Octavianus (*Kr.e.63-+Kr.u.14) ellen ví

vott háborúban Antoniust támogatta. Miután flottájuk Actiumnál vereséget szenvedett
Kr.e. 31-ben, Antonius Egyiptomban Kr.e.30.aug.l-én öngyilkos lett. Kleopátra
tárgyalni próbált a győztes Octavianusszal. Octavianus azonban diadalmenetben
kívánta rabnöként végighurcolni őt Rómán. Ezt elkerülendő, Kleopátra viperaméreggel
öngyilkosságot követett el. (MNL.llk.129 o.)



MADAME DE STAEL *1766.ÁPRILIS 26. - +1817.AUGUSZTUS 13.

Francia írónő. Leánykori neve Anne-Louise-Germaine Necker.
Jacques Necker bankár (*1732-+ 1804)1 illetve XVI.Lajos francia
király (ur.1774-l792) miniszterének leánya. Húszéves korában báró
Stael-Holstein párizsi svéd nagykövet felesége lettI de külön éltek.
Kora ifjúságától kezdve részt vett anyja szalonjának irodalmi
összejövetelein. Csodagyermekként 11 évesen írta meg Himnuszait,
15 éves korában Montesquieu A törvények szelleme című művét

kommentálta. A forradalom kitörésétől politikai szerepről álmodo
zott l különböző emberek és eszmei áramlatok előtt nyitotta meg szalonját a rue de
Sac-on. A királyság bukása után mégis elhagyta a fővárost l792.szeptemberébenl
Svájcba és Angliába utazott. 1794-ben viharos érzelmi kapcsolatba került Henri
Benjamin Constant de Rebecque francia íróval (*1767-+1830) és ez csak 1806-ban
szakadt meg. Thermidor után visszatért Párizsba. A Direktórium gyanakodott rá. Ezért
coppet-i kastélyába vonult visszal mely ezekben az években az európai írókl
filozófusok találkozóhelye, Európa szellemi központja volt. Ott írta meg első nagyobb

művét Az érzelmek hatása az egyén jólétére és a nemzetekére
címmel l796-ban. Ismét Párizsban fogadta 1797-ben a tribunátus
ideológusait és liberálisait. Irodalmi hírnevét növelte az irodalomról
szóló esszéjel amelyben az irodalom és a társadalmi intézmények
kapcsolatát fejtegeti 1800-ban és a Delphine című regénye 1802-ben.
I.Bonaparte Napóleon (lásd V.5.) mellé állt volna, de az ellenségesen
fogadtal mivel Constant ellenzékbe vonult. Párizstól 40 mérföldre,
önkéntes száműzetésben Coppet-ban időzöttI valamint több utat tett
Weimarbal ahol találkozott Johann Wolfgang von Goethevel (lásd
III.22.), Friedrich Schillerrel (lásd V.9.) és Christoph Wielanddal (lásd
1.20.). Elutazott Berlinbe és Olaszországba is, ahonnan újabb

regénnyel l a Corinne-nal tért haza 1807-ben. Próbálta a franciákkal elfogadtatni a
germán kultúrátl de Németországról című könyvét l8l0-ben elkobozta a császári
rendőrség. Ettől kezdve Európában utazgatottI intrikált a császár ellen. Két könyvet is
írt/- Elmélkedések a francia forradalom fő eseményeiről és Tíz év száműzetés - de
ezek csak halála után jelenhettek meg. Kora nagy hatású gondolkodója volt,
eszmerendszerfe a felvilágosodásban gyökerezikl libertinus racionalizmus jellemzi.
Levelezett a kortárs alkotókkal, művészekkel. (Larousse 1994.3k.630 0'1

Világir.KisencikI.1976.2k.352 o., MNL.16k.253 o.)

GÉRARD DAVID *1460 KÖRÜL - +1523.AUGUSZTUS 13.

Németalföldi festő. Főként Brüggeben dolgozottI ahol Hans Memling
(lásd VIII.1!.) halála után l484-ben a helyi festőiskola vezető mestere
lett. Korai műve Jézus születése, a Királyok imádása és a Kánai
menyegző. lS07-ben festette meg a tájábrázolás fejlődésében igen
fontos helyet elfoglaló szárnyasoltárátl amelynek különösen középső

Gmnlo.-""""",,",GolI«y oltárképe a Krisztus megkeresztelése jellemzi leginkább formanyelvét,
ChristmasUSA15c finom tájmegfigyelését és festői lírai anyagábrázolását. A szakirodalom

fő művének a Madonna női szentek között című nagyméretű, széles táb
lára festett képét tartja. Foglalkozott miniatúrafestészettel is. I.Izabella kasztíliai (lásd
IV.22.) királynő imakönyvét illusztrálta. (Műv.L.1965.1k.507 0'1 MNL.6k.344 o.)



JOSEPH BROZ *1904.AUGUSZTUS 13. - + ?

(ESKOSLOVENSKO Cseh festő és illusztrátor. 1927-34 között a prágai Iparművészeti

Főiskolán tanult. Az 1930-as évek közepén Párizsban az
avantgardehoz tartozott. Hazájába visszatérve szociális témák
foglalkoztatták. (Műv.L.1965.1k.311 o.)

JULES EMILE FREDERIC MASSENET *1842.MÁJUS 12. 
+1912.AUGUSZTUS 13.

Francia zeneszerző. A párizsi Conservatoire-on Charles Louis Ambroise
Thomas (*1811-+ 1896) tanítványa volt. Dalok és oratóriumok szerzője,

ám 1867-től operaszerzőként vált ismertté. 1878-96 között a
konzervatórium zeneszerzés tanára volt. 1884-ben komponálta
legjelentősebb operáját a Manont, melyet Párizsban mutattak be, mint
műveinek többségét. Elsősorban lírai operái arattak sikert, mert
szívhezszóló dallamviláguk, a női szereplők pontos jellemrajza és az
árnyalt hangszerelésük emelik a népszerű művek sorába. Ismert operái:

Héradiade, Werther, Thai"s, A Notre-Dame művésze, Don Quijote, A navarrai lány,
Miasszonyunk bohóca, Cid, Lahore királya stb. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.497 o.,
Larousse 1992.2k.834 o., MNL.12k.774 o.)

RICHARD MARTIN WILLSTATTER *1872.AUGUSZTUS 13. 
+1942.AUGUSZTUS 3.

Német szerves kémikus. Kémiai tanulmányait a müncheni
egyetemen végezte, 1894-ben doktorált, 1896-ban habilitált és
1902-től 1905-ig rendkívüli tanárrá nevezték ki. 1905-1911-ig
Zürichben a műegyetem professzora, 1911-1915-ig Berlinben a
Kaiser Wilhelm Intézet szerves kémia osztályának vezetője,

1916-24-ig ismét a müncheni egyetem professzora volt. 1924
ben poltikai okokból lemondott katedrájáról és 1939-ben Svájcba
emigrált. 1898-tól a tropán alkaloidok közé tartozó atropinnal,
szkopolaminnal, kokainnal foglalkozott. Az 1900-as évek elején aliciklusos
szénhidrogéneket állított elő. 1904-1913 között a klorofill és kísérőinek

elkülönítésével, kromatográfiás szétválasztásával és kémiai vizsgálatával, 1918 körül a
fotoszintézisben betöltött szerepükkel foglalkozott. Más növényi festőanyagokat is
izolált és vizsgált, így az antocianinokat és ezek aglikonját. 1913-tól vizsgálta a
cellulóz savas hidrolízisét és a belőle képződő terméket. Alapvető jelentőségű a
növényi színanyagok területén végzett munkássága. A kémiai Nobel-díjat 1915-ben
kapta ua növényi színanyagok, elsősorban a klorofill vizsgálatáértU

, (Nobel-díjasok
Kis1.1985.839 o., MNL.18k.690 o.



LUCY STONE *1818.AUGUSZTUS 13. - +1893.0KTÓBER 18.

Amerikai emberjogi harcos, aki elsősorban a nők szavazati jogáért
küzdött. Tagja volt a rabszolgaság elleni társaságnak is. (Kanadai L.)

KARL LIEBKNECHT *1871.AUGUSZTUS 13. - +1919,JANUÁR 15.

Német politikus, ügyvéd. Apja Wilhelm Liebknecht baloldali politikus
(*1826-+ 1900) volt. Jogi tanulmányai végeztével Berlinben ügyvédi
irodát nyitott. Már egyetemi hallgató korában csatlakozott a
szocialista mozgalomhoz. A szocialista ifjúsági szervezetek
konferenciáján 1907-ben elmondott antimilitarista beszédéért másfél
évi börtönre ítélték. A Szocialista Ifjúsági Internacionálé alapító tagja,
majd elnöke volt 1910-ig. 1910-től a Német Szociáldemokratata párt
- SPD - tagja. 1915-ben munkaszolgálatosként az orosz fronton volt.
Alapító tagja és vezetője volt az 1916-ban létrehozott Spartacus
Szövetségnek. E minőségében sürgette az Lvilágháború átalakítását
osztályharccá, ezért 1916-ban kizárták az SPD-ből és ismét
bebörtönözték, ahonnan 1918 októberében amnesztiával szabadult.

Nagy szerep volt a Németországi Kommunista Párt megalapításában 1918.december
31-én. Célja egy szabad szocialista köztársaság megalapítása volt. 1919.január lS-én
az úgynevezett Spartacus-felkelés leverésekor, ellenforradalmi önkéntesek Rosa
Luxemburggal (lásd 1.15.) együtt megölték. (Új Magy.L.1961.4k.380 o., MNL.12k.122
o.)

FIDEL CASTRO RUZ * 1927.AUGUSZTUS 13. -
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Kubai politikus. Raúl Castro (*1931) testvére. Jómódú
ültetvényescsaládból származik. Jogi tanulmányai elvégzése után
csatlakozott a baloldali diákmozgalomhoz. 1953.július 26-án
mintegy 150 társával megpróbálta elfoglalni a Santiago de Cuba-i
Moncada laktanyát, hogy fegyvereket zsákmányolva felkelést
robbantsanak ki Fulgencio Batista y Zaldivar (*1901-+1973)
diktatúrája ellen. A sikertelen akció után elfogták és 15 évi
börtönre ítélték. 1955-ben amnesztiával szabadult. Mexikóba
emigrált, ahol megalakította a Július 26. -a Mozgalom elnevezésű

szervezetet és 1956.decmberben partraszállt Oriente
tartományban, de csapatát néhány nap alatt szétverték. Néhány
társával, köztük az öccsével és az argentin "Che" Guevara de la
Serna forradalmárral (*1928-+ 1967) a gerilla hadviselés ügyes

alkalmazásával 1958.végére az ország legnagyobb része - a lakosság támogatásának
köszönhetően - fennhatósága alá került. Fulgencio Batista y Zaldivar 1959.január l
én lemondott és elmenekült az országból. Castro január 2-án bevonult Havannába.
Februárban az ország miniszterelnöke lett, és egyik hívét ültette az államfői székbe.



Hadseregreformot kezdeményezett, felszámolta a nagybirtok-rendszert és fokozatosan
bevezette a gazdaság központi irányítását. A cukornád monokulturájának
megszüntetésére törekedett, s egy kampány során majdnem teljesen felszámolta az
analfabetizmust. Az amerikai tulajdon kárpótlás nélküli kisajátítására az USA
gazdasági embargóval és a diplomáciai kapcsolatok megszakításával válaszolt. 1959
ben megkötötték az első kubai-szovjet kereskedelmi szerződést és sor került szovjet
atomfegyverek kubai telepítésére. 1961-ben az amerikai erők Castro támogatottságát

alábecsülve, 1300, a CIA által kiképzett kubai menekültből

álló csapattal próbálta meg elfoglalni Kubát. A támadás
okozta krízis közel sodorta a világot az atomháborúhoz. A
megoldást az hozta meg, hogy a szovjetek visszavonták
rakétáikat cserébe azért, hogy az amerikaiak kivonják
rakétáikat Törökországból. 1976-ban a Kubai Kommunista
Párt új szocialista alkotmányt fogadott el, Castro állam- és
kormányfő, valamint a fegyveres erők főparancsnoka lett.
Az 1980-as évek végén szembehelyezkedett Mihail
Gorbacsov (lásd 111.2.) által meghírdetett reformokkal,

majd a Szovjetunió összeomlása, pénzügyi nehézségek közé sopdorta Kubát. 1993
ban az USA lazított a 30 éves embargón és a hanyatló gazdaság felélénkítésére Castro
legalizálta az amerikai dollárt és korlátozott mennyiségben beengedte a magántőkét

az országba. 1994-tő/ folyamatos probléma volt mindkét oldalon a ki- és bevándorlók
tömegének kérdése, mely feltétele lett a kereskedelmi embargó mértékének is.
2006.júliusban Castró életmentő műtét után átadta átmenetileg öccsének a hatalmat.
2008.február 18-án Castro levélben bejelentette visszavonulását. (Larousse
1991.1k.443 o.,Ormos M.:Világtörténet 1988.3k., MNL.5k.164 o., Népszabadság
2008.11.25.).

JAROSLAV GRUS *1891.AUGUSZTUS 13. - +1983.0KTÓBER 13.

Cseh festő. 1907-1912-ig a Prágai Képzőművészeti Főiskolán

tanult, ahol Hanus Schwaiger professzor volt a tanára. 1961
ben Kiváló, 1971-ben a Nemzet Művésze kitüntetést kapta.
1971-ben szülővárosa, Pardubice Díszpolgára lett.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl
=hu&sl=cs&u= )
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PEHR HILLESTRÖM *1732.NDVEMBER 18. - +1816.AUGUSZTUS
13.

Svéd festő. Iskoláit Stockholmban végezte. A család l743-ban költözött VedJőbőJ

Stockholmba. Pehrt festő- és tapétázó-tanoncnak adták. Mestere Johan Philip Korn
(*1727-+1796) volt, aki főként tájképeket festett. 1745-től Jean Louis Duru (?
+ 1753) gobelin-takácsmester segítőjeként textil dekorációt készitettek a svéd királyi
palota részére. 1749-ben bemutatta a tanulási idő alatt készített szövetmintáit a
Királyi Kamara küldöttségének, akik tetszésüket 180 réz dollár kitüntetéssel fejezték
ki. Duru halála után ő vette át a műhelyt és már alig volt különbség a tanár és a
tanítvány munkája között. 1757-58-ban egy hosszabb utazást tett Párizsba, Belgium

ba és Hollandiába azzal a céllal, hogy továbbképezze
magát a gobelin-technikában. Párizsban a festett képek is
nagy hatással voltak rá, de a legmélyebb benyomást
Jeam-Babptiste-Siméon Chardin francia festő (lásd XII.6.)
és munkái hagytak. Hazatérve folytatta a tapéták,
szőnyegek, bútorkárpitok gyártását, miközben festészeti
tanulmányokat is folytatott. 1759-ben megnősült és
letelepedett a szövő mühelyhez tartozó kis lakásban.
Amikor 1773-ban III.Gusztáv svéd király (lásd 1.24.) újjá

szervezte a Képzőmüvészeti Akadémiát, töle már portrékat rendelt. Kifejezetten
népszerű művésszé vált, nem tudott minden felkérésnek vagy megrendelésnek eleget
tenni. Több fajta festészetet próbált, de leginkább az életképek álltak hozzá
legközelebb. Témája volt pl. az olvasó hölgyek, a divat, lakásberendezések, konyhai
jelenetek, árúsok, kártyázók, a parasztság életéből való jelenetek, a svéd polgárság
életének eseményei stb. romantikusan megjelenítve festményein. 1794-től a Svéd
Királyi Művészeti Akadémia professzora, 18l0-től igazgatója volt.
(Internet:http:jjencyclopedia2.thefreedictionary.comjHilestr%C3%B6m , duck-
Duckgo.comjcjSwedish_painters)



XXVIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2004.AUGUSZTUS 13. - 29.
ATHÉN, GÖRÖGORSZÁG

202 ország 10.625 versenyzője mérte össze erejét Athénban a XXVIII. nyári olimpiai
játékokon. 28 sportág 301 versenyszámában indultak a sportolók. A versenyek során
301 aranyérmet, 301 ezüstérmet és 327 bronzérmet adtak át agyőzteseknek.

Magyarország 209 sportolóval vett részt a Tornán, melyből 120 férfi és 89 női

versenyzőnk volt. Összesen 17 érmet hozhtak haza, melyből 8 arany-o 6 ezüst- és 3
bronzérem volt.
Aranyérmesek: kajak egyes 500 m-en Janics Natasa, kajak kettes 500 m-en Janics
Natasa és Kovács Katalin, kajak négyesben 1000 m-en Horváth Gábor, Kammerer
Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos, sportlövészetben Igaly Diána, kötöttfogású
birkózásban Majoros István, párbajtőr egyéni győztes Nagy Tímea, öttusa egyéniben
Vörös Zsuzsanna és a vízilabdacsapat, név szerint Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor
Rajmund, Gergely István, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Madaras Norbert, Molnár Tamás
Steinmetz Ádám, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Vári Attila, Varga Tamás.
Ezüstérmesek: Gyurta Dániel 200 m-es mellúszásban, kajak négyes 500 m-es
versenyben Bóta Kinga, Kovács Katalin, Szabó Szilva, Viski Erzsébet, diszkoszvetésben
Kővágó Zoltán, súlyemelésben Krutzler Eszter, kard egyéniben Nemcsik Zoltán, férfi
párbajtőrcsapat,név szerint Boczkó Gábor, Imre Géza, Kovács Iván, Kulcsár Krisztián.
Bronzérmesek: Cseh László 400 m-es vegyesúszásben, kenu egyes 1000 m-es
számban Vajda Attila, kenu kettes 1000 m-es távon Kolonics György és Kozmann
György.



PAUL SABATIER *1854.NOVEMBER 4. - +1941.AUGUSZTUS 14.

Francia kémikus. Kémiai tanulmányai befejeztével 1880-ban
doktorált és 3 év múltán már a toulouse-i egyetem
professzorává, majd rektorává nevezték ki, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. Eleinte szerves kémiával
foglalkozott, de l8g0-ben érdeklődése a szervetlen
anyagoknak, főleg a finoman eloszlatott fémeknek a szerves
reakcióban kifejtett katalizáló hatása felé fordult. Kutatásait
tanítványával ]-B.5enderens-nal (*1856-+ 1937) közösen vé-
gezte. Kísérleteik során 1897-ben felismerték, hogy finom eloszlású nikkel
jelenlétében az etilén etánná, a benzol ciklohexánná, a nitrobenzol ciklohexil-aminná,
a fenol ciklohexil-alkohollá hidrogénezhetö gázfázisban 150-200oC-on, és ez a reakció
a telítetlen vegyületekre általánosítható. Jelentős volt 1901-ben végzett kísérletük,
amikor benzolt hidrogéneztek, e vegyület telítődött, kettős kötései felszakadtak és
ciklohexán keletkezett. Módszerüket, eljárásukat a szerves kémia, a gyógyszer- és
illatszeripar csaknem minden területén alkalmazták. A tudományos világ nagy
jelentőségűnek ismerte el kísérleti eredményeiket, de a Nobel-díjat csak Sabatiernek
ítélték oda - sajnálatos módon - , ezért a két tudós viszonya megromlott. A kémiai
Nobel-díjat - tehát - Paul Sabatier 1912-ben kapta, megosztva Francois August Victor
Grignard-ral (lásd V.6.), ua szerves vegyületeknek a finoman eloszlatott fémek
jelenlétében végzett hidrogénzéséért, amellyel jelentősen hozzájárult a szerves kémia
jelenlegi fejlődéséhez". (Nobel-díjasok Kis1.1985.669 o., MNl.15k.698 o.)

FRA PAOLO SARPI *lSS2.AUGUSZTUS 14. - +1623,JANUÁR 15.

Olasz történetíró és teológus. 26 éves korában a szervita rend
főnöke lett és Velencéből Rómába költözött. Az inkvizícióval
összeütközésber került, az eretnekekkel való állítólagos
összeköttetései miatt. Később a velencei köztársaság és V.Pius
pápa (1566-1572) között kitört viszályban, Velence teológiai
tanácsadója lett és merészen védte a világi hatalom jogait a
pápasággal szemben. Fö műve Pietro Soavo Polano álnév alatt
jelent meg 1619-ben Londonban. Műveinek teljes kiadása Ná

polyban jelent meg 1789-90-ben 24 kötetben. (Révai N1.16k.583 o.)

DAVID GLASGOW FARRAGUT *1801,JÚUUS 5. 
+ 1870.AUGUSZTUS 14.

Északamerikai tengernagy. Már 9 éves gyermekként tengeri
szolgálatba- állt és 1814-ben részt vett az angolok ellen viselt
hadjáratban. A késöbbi évetizedekben, a polgárháború idején
Abraham Lincoln (lásd IV.1S.) zászlaja alatt számtalan
győzelmet mondhat magáénak, így 1862-ben New Orleansnál,
Vickburgnál. Elismerésül 1862-ben ellentengernaggyá, 1864
ben altengernaggyá, 1866-ban pedig tengernaggyá nevezték
ki és az Egyesült Allamok tengeri haderejének élére állították.

1867-ben tekintélyes hajóraj élén Európa legjelentékenyebb kikötőit látogatta meg és
mindenütt lelkesedéssel fogadták. A kongresszus Washingtonban szobrot állított
emlékének. (Révai N1.7k.198 o.)



MAXIMILIAN KOLBE *1894.JANUÁR 7. - +1941.AUGUSZTUS 14.

Lengyel ferences-rendi szerzetes. Hosszú évekig Rómában tanult,
ott szerezte meg felsőfokú képesítését, majd Lengyelországba
hazatérve nyomdát alapított. Könyveket és hitbuzgalmi
folyóiratokat adott ki közel egymilliós példányszámban. Közben
éveket töltött Japánban, ahol múzeum őrzi emlékét. A
ILvilágháború kitörése már otthon találta Lengyelországban. A
Gestapo 1939-ben tartóztatta le először, deportátták,
koncentrációs táborba hurcolták. Még abban az évben váratlanul
szabadon engedték. Rövid ideig dolgozhatott, de 1941-ben újra

letartóztatták és Auschwitzba hurcolták, ahol közel 4 millió különböző nemzetiségű

rabot pusztítottak el az évek során. 1941.július 30-án egy rab megszökött, ennek
megtorlására 10 rabot éhhalálra ítéltek. Ekkor vállalta Kolbe a családos Gajowniczek
helyett a halált. 1982.október 10-én Rómában IIJános Pál pápa (lásd V.18.) szentté
avatta. (A xX.Század Kr. 1994.)

BADGASTEIN

Közel 10.000 lakosú osztrák városka Salzburg Szövetségi
tartományban, 1013-1083 m tengerszint feletti magasságban, a
Graukogel Ie.jtőjé.n, erdős hegyoldalon és a völgyben fekszik. A Fastein
folyó vár asi szakaszán két vízesés - 63 és 85 m magas - látható.
Ausztria egyik legismertebb győgyüdülőhelye. 18 radioaktív
hőforrásából napi 5 millió liter 470 C-os meleg víz fakad. Forrásait a
XIII.században már látogatták a rómaiak is. A XIX.században
gyógyforrásait királyok, császárok és más előkelőségek is felkeresték.
A gyógyüdülőhely jellegéből következően szálloda-város is. Magas, mo

dern épületei szorosan egymás mellett állnak. A város közepén, ahol a források is
fakadnak híd íveli át a felső vízesést. Történelmi esemény színhelye volt a kisváros
1865.auQusztus 14-én. Itt kötötték meg a porosz-osztrák-dán háború után a
Gasteini egyezményt, mely Schleswiget porosz, Holsteint osztrák igazgatás alá
helyezte. (Pethő T.-Szomba-thy V. :Ausztria 511 0.,MNL.15k.867 o.)

ADOLPH TIDEMAND *1814.AUGUSZTUS 14. - +1876.AUGUSZTUS
25.

Norvég festő. 1832-től Johann Ludwig Gebhard Lund (*1777
+1867) koppenhágai festőiskolájában, majd a koppenhágai,

(
később a düsseldorfi akadémián tanult 1841-ig. Itáliai
tanulmányútja során Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) és a
nazarénus festők művészete hatott rá. Hazatérve - 1843-ban 
a norvég parasztság életéből vett jeleneteket és tájképeket
festett. AHáztűznéző Hardaugerben című és ehhez hasonló
naturalista képeivel nemzetközi sikert aratott. (Müv.L.3k.544 o.,
MNL.17k.456 o.)



NICOLE DARAseu *1883.FEBRUÁR 18. - +1959.AUGUSZTUS 14.

Román festő. A Bukaresti Képzőművészeti Akadémián tanult
i902-től 1906-ig, majd ösztöndíjjal Párizsban folytatta a
Julian Akadémián tanulmányait. 1910-ben mutatkozott be a

Francia Művészet Egyesülete
kiállításán Önarcképével. 1911
ben tért vissza Romániába, ahol
a Franciaországban készült
képeit mutatta be. Rendkívül
vonzották a régi nagy olasz
mesterek munkái, ezért is sokat
utazott. Jelentős időt töltött
Velencében, ahol megfestette
többek között pl. a Velencei
palota és a Gondola című képét.

Csendéle-tet, belső enteriőröket ritkán festett. Művei impresszionista stílusban
készültek. Igyekezett a látvány színvilágát visszaadni, pl. a Duna-delta és a Fekete
tenger vidékének tájait ábrázoló művein. 1936-tól 1950-ig a Bukaresti
Képzőművészeti Akadémia professzora volt. (Internet:http://www.artnet.com/ ........
compendium. ro/pers....... )



VI. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1916. BERLIN Az I.
világháború miatt elmaradt.

VII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1920.AUGUSZTUS 14. 
SZEPTEMBER 12. ANTWERPEN, BELGIUM

Súlyos háborús sérüléseket szenvedett városban került sor a VII.olimpiai játékok
megrendezésére. Itt mondja először hangosan az olimpiai esküt Victor Boin belga
vívó, és itt húzzák fel először a Pierre de Coubertin tervezte ötkarikás olimpiai zászlót,
mely az öt kontinens összefogását jelképezi. Az olimpiai béke e jelképének ellenére
Németországot, Ausztriát és Magyarországot Belgium nem hívta meg a játékokra,
pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezeket az országokat hivatalosan nem zárta ki.
A versenyeken 25 ország 2.606 versenyzője vett részt, és 22 sportágban 154
versenyszámot bonyolítottak le. A legnagyobb feltűnést Paavo Nurmi finn futó kelti,
aki 3 arany- és 1 ezüstérmet nyert. A belépőjegyek túl magas ára miatt általában alig
5 - 6.000 néző volt astadionok lelátóin.
Ezen az olimpián szerepel utoljára a kötélhúzás, a 25,4 kg-os súlydobás, a 3.000 és
10.000 m-es gyaloglás, a 400 m-es mellúszás. Felvettek azonban a programba
számtalan új lövészversenyszámot.
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MATIHIAS CLAUDIUS *1740.AUGUSZTUS 15. - +1815.JANUÁR 21.

Német költő és író. Írói álneve Asmus és Der
Wandsbecker Bote. Jénában hallgatott jogot
és teológiát. 1768-ban egy hamburgi lap
szerkesztőségében dolgozott és
Wandsbeckben telepedett le. 1771-tól 1775
ig Asmus néven a J.J.Bode által alapított Der
Wandsbecker Sote című lapot szerkesztette.
Igen eredeti, kiválóan népies irányú költő

volt. Líráját egyszerűség, bensőségesség, zeneiség, humor és
nagyon sajátos gyermeki szemlélet, valamint vallásos érzés

jellemzi. Több dalát megzenésítettét, így Franz Schubert (lásd 1.31.) a híres Der Tod
und das Madchen címűt. Petőfi Sándor (lásd Ll.) magyarra fordította egyik versét,
melynek címe magyarul Pórnak esti dala. (Révai N1.4k.551 o., MNL.5k.488 o.)

SíR WALTER SCOTT *1771.AUGUSZTUS 15. - +1832.SZEPTEfvlBER
21.

Skót író. 1783-tól az edinburghi egyetemen tanult, 1792-ben szerzett ügyvédi
oklevelet. 1799-ben kinevezték Selkirkshire a seriff-helyettesévé. Társtulajdonos lett
egy nyomdában, amelyet 1809-ben kiadóvállalattá és könyvkereskedéssé alakítottak.
Ügyvéd volt ugyan, de gyermekkorától kezdve elbűvölten hallgatta a skót hatérmenti
balladákat és népmeséket, összegyűjtötte annak szájhagyományát és A skót
határvidék balladaköltészete címmel 1802-ben kiadta és nagyon hamar híres költővé

vált. Ezt a kötetet követte 1805-ben Az utolsó regős dala, 1810-ben A tó hölgye, majd
1814-ben a Waverley, melynek sikere arra ösztönözte, hogy
történelmi regényeket írjon. Így születtek meg Az ódondász,
Puritánok utódai. A lammermoori nász, Ivanhoe, Kenílworth
és Quentín Durward című regényei, melyek általános
elismeréshez és jelentős vagyonhoz juttatták. Amikor csődbe

jutott kiadóinak a vállalata, amelyben nagy részesedést
vállalt, kénytelen volt romló egészsége dacára olyan
ütemben dolgozni, hogy valósággal agyonhajszolta magát.
Apadó lírai találékonysággal íródott már Napoleon élete

1827-ben és Skócia története 1830-ban. Még két regényt sikerült megírnia az 1830
ban kapott agyvérzéséig. Angol és európai tárgyú regényei általában a középkorba
nyúlnak vissza. Műveit az aprólékos, hiteles kor- és környezetrajz, történeti hűség, a
történelmi szereplők háttérbe szorítása, a kitalált alakok, illetve események
középpontba állítása jellemzi. Romantikus művész volt és a romantikus nemzedékre
nagy hatás tett azzal, ahogyan Skócia múltját felidézte, mert tele volt nosztalgiával a
független Skócia iránt. (Világir.KisencikI.1976.2k.312 o., Larousse 1994.3k.571 o.,
MNL.15k.903 o.)



JOACHIM JÓZSEF *1831.JÚNIUS 28. - +1907.AUGUSZTUS lS.

Magyar hegedűművész és zenepedagógus. Fiatal gyermekként
...." ... HOCH.CHU'..O.MU". Pesten kezdett zenét tanulni, majd Bécsben id.Georg Hellmesberger

(*1800-+1873), később Bőhm József (*1795-+1876) tanítványa
volt. 1843-tól Lipcsében tanult, ahol 12 évesen nagy sikerrel
mutatkozott be a Gewandhausban, melynek 1847-től zenekari
koncertmesetere és a lipcsei konzervatórium tanára lett. Tehetségét
a korabeli zenei életben is nagyra tartották. 1844-től Londonban,
1846-tól Pesten is, 1849-től Weimarban aratott nagy sikereket

O'UTSCH"U~e.ES"'ST"'lIN rendszeres föllépéseivel. 1853-tól Hannoverben udvari szólista,
koncertmester és zeneigazgató volt. 1868-tól a Berlinben létesített

Zeneművészeti Főiskola igazgatói tisztét töltötte be. Az 1869-ben általa alapított
vonósnégyessel is, - amely haláláig működött - jelentős sikereket ért el. A klasszikus
francia hegedűiskolát követő hangszerjátéka a régi olasz bel canto stí!ussa! párosult.
'ohannos R"::.hrns fia'SA 1\1 < \ R"'bert II.lov::.nAo.. Srhumann (I:'sd VTT "Ja \ I I.AW,·g "anJ 1.1 ............ ""'.'., \' "" "-"""OJI v .\on,_",,,,,,, 1"""_' '-I I '11 fU ••• _,..,." .... vv ....... I

Beethoven (lásd III.26.) és Antonin Dvorák (lásd V.l.) műveinek neves tolmácsolója
volt. ~·1űvészként és zeneszeíZőként a magyar zene egyik külföldi népszerűsítője volt.
(Larousse 1992.2k.285 o., Brockhaus:Zenei L. 1984.2k.24S o., 1\1NL.l0k.292 o.)

HERCEG LOUIS VICTOR PIERRE RAYMOND DE BROGLIE
*1892.AUGUSZTUS 15. - +1987.MÁRCIU5 19.

Francia fizikus. Irodalmat és történelmet tanult, majd a
pol1l1ka és a középkor jogtörténete kötötte le! de fi lkát ls
tanult. Viszonylag későn fordult bátyja: iYlaurice de Brogile
(* 875-+1960) natására - aki neves kísérietező fizikus
volt - a matemat~kai fizika felé, szak!tva a család
évszázados politikusi és hadvezéri hagyományaival. De a
történelem vonzásának hatására fizikusi munkája során is
a fizikatörténeti forrásokból mentette felismeréseit és
fizikaelőadásainak is volt mindíg problématörténeti össze-
függése. Bátyja laboratóriumában ismerkedett meg a sugáíZás kettős természetének
p obiémájávai. 1924-ben doktori értekeLésében fogiaiLa össze aL e~kt on
hullámtermészetének elméletét. A fény kettős természete már ismert voi t, s a Broglie
áltai megfogaimazott általános törvény szeril1t nem c ak a fény viseikedhet a kí érieti
körülményektö! függően hol részecskeként, ho! pedig huiiámként, hanem e kettős

természet az anyag sokkal átfogóbb tulajdonsága: minden p impulzusú részecskéhez
hozzárende!hetö egy anyaghultám de Brogí!e-hullám ~\ Brogite által
k",zdeményezett, az anyag kettős természetét figy",lembe vevő hullámmechanikát
Ep/vin Schrödingerosztrák fizikus (lásd VIII.12.) és Werner Karl Heisenberg német
fiziküs (lásd XII.5.) afkotta 1I1t::~. BíüQile elmélete alapján az elektron
hüiiámtermészetét 1927-ben kísérietiieg Ciintün Jüseph Davissün amerikai fizikus
(*1881-+1958) és Lester Haibert Germer amerikai fizikus (*1896-+1971) igazolta. A
fizikai NQbei-díjat 929-ben kapta ;;ClZ eieictron huiiámtermészetének feifedezéséért".
(Nobe!-díjasok KisU985.123 o,; Larousse 199i. ik.389 O" MNL4k.578 o.)



ALBERT BALLIN *1857.AUGUSZTUS 15. - +1918.NOVEMBER 9.

Német mérnök. Igen jó keresekedeimi érzékkel megáldott ember
volt. ILVilmos német-római császár (ur.1888-1918) egyik bizalmasa
és tanácsadója volt. l880-tól a Hamburg-Amerika Linie gőzhajózási

társaság vezérigazgatójként, éltetője és szervezője volt
vállalatának. Nagy szerepet vállalt a német kereskedelmi flotta
fejlesztésében, olyannyira, hogy működése ideje alatt a társaság 26
db-os gőzhajó állománya 127 db-ra emelkedett, és hét új vonallal
tudta hálózatukat bővíteni. A Habsburg Birodalom összeomlásakor
öngyilkosságot követett el. (Révai N1.2k.Sll o., Világlex.l92S.80 o.)

JAPÁN FELTÉTEL NÉLKOLI KAPITULÁCIÓJA

Japán 1936-ban a nemzetiszocialista Németországgal antikomintern-paktumot írt alá,
1937-ben Kina megvtámadásával megkezdte gyakorlatilag a ILvilágháború
elökészületeit. 1940-ben feloszlatták a politikai pártokat, Német- és Olaszországgal
háromhatalmi egyezményt kötött. 1941-ben Tódzsó Hideki tábornok (*1884-+1948)
lett a miniszterelnök. 1941.december 7-én a japán légierő meglepetésszerűtámadás

sal elpusztította az USA Pearl Harbourban állomásozó hadiflottájának
jelentős r€!szét. 1942.augusztusáig Japán csapatok sikeres
hódításokat hajtottak végre Ázsiában. Elfoglalták Burmát, Francia
Indokinát, Holland Indiát stb.-t. A szövetségesek 1942.júniusban
megállították Japán Nyugati terjeszkedését. Sőt szigetről-szigetre

szorították vissza az amerikai csapatok a japán erőket. szabadult fel
Holland India. 1945.augusztusban a Szovjetunió is hadat üzent
Japánnak és támadást indított Mandzsúriában, Koreában stb. Harry
Spencer Truman amerikai elnök (lásd XII.26.) parancsára
1945.augusztus 6-án Hirosimára és augusztus 9-én Nagaszakira ledo

bott amerikai atombomba-támadás után, Hirohito császár (lásd IV..29.)
rádióbeszédében beismerte vereségét, Japán 1945.auqusztus lS-én feltétel
nélkül kapitulált. A megadás bejelentése után a japán katonák százával követtek el
szertartásos öngyilkosságot. A fegyverszüneti egyezményt 1945.szeptember 2-án
írták alá az érintett felek, a Missouri amerikai csatahajó fedélzetén. Japán a háború
során mintegy 2,5 miHió áldozatot veszített, városainak 40 %-a romokban hevert, az
ipar összeomlott és Japán amerikaimegszállás alá került. (MNL.I0k.198 O., Az
emberiség Kr.)

CON5TANTIN B~NCOVEANU *1654. - +1714.AUGUSZTUS 15.

Havasalföld vajdája 16M-tól 1714-ig. Olténiai román bojár család
sarja, amely a XVII-XIX-század folyamán jelentős szerepet játszott
Havasalföld történetében. Külpolitikája ingadozott Törökország,
Oroszország és az osztrákok között. Uralkodása alatt alakult ki az
építészetben a keleti és nyugati hatásokat a helyi hagyományokkal
egyesítő úgynevezett BrtJncovenesc-stílus a Havasalföldön. 1714.
márciusban a törökök családjával együtt elfogták, Isztambulban
bebörtönözték, majd augusztus lS-én III.Ahmed török szultán
(ur.1703-1730) parancsára négy fiával együtt lefejezték.
(MNI.4k.488 o.)



I. SZENT ISTVÁN *970-975 KÖRÜL - +1038.AUGUSZTUS 15.

ÁrpádházI fejedelem
.1 997-től 1000-ig,

Magyarország első

királya 1000-től

1038-ig, a magyar
állam alapítója. Géza
fejedelem (lásd
ILL) és Sarolta asz

szony gyermeke, aki Vajk néven jött a világra. 995-ben Szent Adalbert prágai püspök
(lásd IV.23.) erősítette meg keresztény hitét, akinek közbenjárásával 996-ban
feleségül vette Gizella bajor hercegnőt (lásd V.7.). Géza halála után, 997-ben követte

apját az uralkodásban. Feladatául a nyugati értelemben vett állam szervezése és a
kereszténység teljes meghonosítása jutott. Koppány somogy ura (+997) fellázadt
ellene, az őSi pogány öröklési rend helyreállítására törekedett az új keresztény
jogrenddel szemben. Később Gyula erdélyi törzsfő, fejedelem (+11), majd Ajtony, az
utolsó gyula (+ 1008 v.l028), a szlávok és bolgárok vezére Keán szegült szembe
István hatalmáva, aki mindannyiukon úrrá lett. Hatalma az Árpádok uralma alatti te

rületeket jelentette, s ez csak a Kárpát
medence nyugati felére terjedt ki. 1000
karácsonyán királlyá koronáztatta magát, a
IlLOttó német-római császártól (ur.996
1002) és ILSzilveszter pápától (999-1003)
kapott koronával, amely királyi címe és
méltósága elismerését jelentette. Szintén a
pápa küldte az apostoli keresztet, mely a
magyar katolikus egyáz megszervezésére
való jogát jelentette. Az országa királyaként
fokozatosan uralma alá vonta a Kárpát
medence egész területét. Visszafoglalta Vitéz

Boleszláv lengyel fejedelemtől (ur.992-1025) a Morva és a Vág folyók vidékét és
vereséget mért - bizánci segítséggel - Sámuel bolgár cárra (ur.997-1014), s
megvédte országát ILKonrád német-római császártól (ur.l024-1039). István
Esztergomban érsekséget, Veszprémben, Pécsett, Győrött, Vácott, Egerben
püspökséget szervezett, és több apátságot alapított. Bőkezűen gondoskodott az
egyházról, elrendelte az egyházi tized fizetését is. Megnyitotta a f\1agyarországon
átvezető jeruzsálemi zarándokutat. István a koronázással a magyarok Isten
kegyelméből uralkodó királya lett. Önhatalmúlag gyakorolta törvényhozói, bírói,
katonai és pénzügyi felségjogait, de döntéseiben a vallás és az egyház törvényei és a
magyar nemzet törvényerejü jogszokásai vezérelték. Államszervező munkája kereté-



ben pl. a királyi udvar és kincstár élére nádorispánt állított, a királyi birtokok
központjául egy-egy várat jelölt ki, a vármegyék élére pedig Ispánokat állított,
oltalmazta a magántulajdont stb. Államszervező tevékenységének részeként indult

l.ISTVÁN KIRÁLY DÉNÁRA

1000-1038

I X Nemzetk6zi
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meg Magyarországon a pénzverés. Velern:ével jó kapcsolatba került, miután nővére

Orseolo Ottó dogeval (ur.1009-1026) kötött házasságot. Fia, Imre pedig IILKresimir
horvát király (úr.1000 k.-1030} ~eányá-t vette feleségül. István legnagyobb gondja
élete végén a trólitJtódlás lett, mivet fetnőtt korú fia, Imre gyermelct:elenül halt meg
103l-ben. Árpád rremzetségének egyetlen teljeskorú férfi tagja Vazul volt, akit
k/csapongásai miatt e.lzáratott. Imre. (*1000/1007-+1031) halála után a pogány Vazul
hívei István életére törtek, ezért István Vazult megvakíttatta, fiait száműzte, a trón
örökösévé pedig unokaöccsét Orseolo Pétert (ur.1038-1041, 1044-1046) jelölte.
Istvánt Székesfehérváron temették el. VII.Gergely pápa (1073-1085) fiával, Imrével
együtt szentté avatta 1083-ban. Ünnepe augusztus 20-án van. (Larousse i992.2k.234
o., Révai NI.10k675 o., MNL.10k.60 o.)

OSCAR EMMANUEL PETERSON *1925.AUGUSZTUS 15. -

Kanadai néger jazz-zongorista. Klasszikus zenét tanult.
Pályáját 1944-ben kezdte a kanadai Johnny Holmes jazz
zenekarában. A New York-i Camegie Hallban mutatkozott be
1949-ben, amikor Norman Granz a Jazz At The Philharmonic
koncertek rendezője szerződtette. Számos jelentős

jezzmuzsikussal fellépett, gyakran kísérte Ella Fitzgeraldot
(*1918-+1996), és Louis Daniel Armstrongot (lásd VII.6.). Az
i970-es években a dán Niels-Henning 0rsted Pedersen bőgő-

és Joe Pass gitár-muzsikus (* 1929-+1994) partnere, de egyre
több szóló hangversenyt is adott. Ekkor már egyértelműen bebizonyosodott, hogy a
nagy néger jazz-zongoristák útján halad, és ő a modern jazz egyik legnagyobb,
virtuóz zongoristája. (MNL.14k.733 o., Brockhaus:Zenei L.3k.107 o.)



GIORGIO PERLASCA *1910.JANUÁR 31. - +1992.AUGUSZTUS
15.

Olasz marhakereskedő. Comoban élt és ott végezte iskolai tanulmányait. Fiatalon híve
lett Benito Amicare Andrea Mussolini (lásd IV.28.) fasiszta mozgalmának. 1935-ben az
olasz-abesszin háborúba még besorozták, de onnan visszatérve önként ment harcolni
a spanyol polgárháborúba Bahamonde Franc6ék (lásd X1.20.) oldalán. Részese volt
1937-ben - Franc6 támogatására - a németek Guernica-i légitámadásának (Iá d
IV.26.), ahol közel 2.000 ember esett áldozatul. Közben Olaszország megpróbált
kilépni a háborúból, ezért eHenséggé- váltak azok az olasz emberek, akik a németekkel
csatlós államokban tartózkodtak. Ezért Perlascát is vidékre deportMták. Onnan
visszatérve a spanyol köztársaságiak leverésében szerzett érdemeit felhasználva mód

nyílt arra, hogy hivatalos
támogatást kapjon a világ bármely
spanyol képviseleténél. Ezt
használta fel 1943-ban
Budapesten, amikor lakást,
spanyol állampolgárságot,
útlevelet és abban spanyol Jorge
keresztnevet kapott a spanyol
követségen. Ezzel együtt feladatot

is kapott, amely szerint segítenie kellett a "spanyol házakban" elszállásolt
menekülteknek. Ehhez a jogi alapot az a spanyol törvény adta, amely lehetővé tette a
szefard zsidók visszatérését Spanyolországba. Spanyol ügyvivőnek adta ki magát
1944-ben és zsidók ezreinek szerzett szabadulást. Csak Budapest felszabadulása után
hagyta el a várost és csendben visszatért családjához Padovába, ahol 50 évig
hallgatott hőstetteiről. Hosszas kutatás eredményeként találtak rá és Izraelben az
igazaknak járó kitüntetést és az állampolgárságot is megkapta. Alberto Negrin olasz
filmrendező vállalkozott arra, hogy Enrico Deaglio újságíró A jótett egyszerűségecimű
Perlascaról szóló könyve alapján filmet készítsen. (Népszab. 2000.09.23.,2001.03.12.,
Varsányi Gyula)

ROBERT ABRAM BARTLETT *1875.AUGUSZTUS 15. 
+1946.ÁPRILI5 28.

Kanadai sarkutazó. Apja nyomdokait követve már 17 éves
korában első hajója kapitánya lett, amellyel megkezdte a
sarki óceánok feltérképezését. Több mint 40 expedícióval
több mint 50 évet töltött az Északi Sark elérésére. 1909-ben
Robert Pearyval (lásd V.9.) a 89 északi szélességet elérték.
1914-ben vezető szerepe volt hajótöröttek megmentésében.
A Karluk Expedíció tagjai több hónapig a Wrangel szigetén
teleltek.700 mérföldes jégen történő gyaloglás után elérte a
Chukchi tengert Szibérián keresztül. Ekkor újabb expedíCiót
servezett,hogy Alaszkából indulva hajótörött társait meg

mentse. Példátlan hősiességéért a Royal Földrajzi Társaság legmagasabb kitüntetését
kapta. (Kanadai Lexikon)



ABDURRAHMAN SEREF *1854.AUGUSZTUS 15. 
+1925.FEBRUÁR 24.

Török történész. Diplomáját 1873-ban szerezte, és ugyan annál az
intézménynél vállalt tanári állást is. Később az iskola igazgatója lett.
II.Abdul Hamid török szultán (ur.1867-1909) uralkodása idején
kuluszminiszteri tárcát kapott. Hozzá tartozott az állam oktatási
intézményeinek felügyeletén kívül a külömböző alkotások szerzői

jogdíjaival foglalkozó bizottságok irányítása, vezetők képzése és
''''1 egyes kérdésekben felülvizsgálati kérelmek elbírálása is. Az r.

világháború után létrejött első kormány Posta- és Távíróügyi
minisztere, majd az államtanács elnöke lett. A második választás

után - 1923-tól - parlamenti képviselő volt Ankarában, s mint ilyen a Vörös Félhold
elnöki tisztét látta el mindaddig, amíg beteg nem lett. Akkor visszatért Isztambulba
gyógykezelés céljából. Aktív évei alatt számtalan szakcikke jelent meg a török
történelemmel kapcsolatosan. A legértékesebb a rövid Oszmán történelem című

munkája. Halála előtt a török Történelmi Bizottság elnöke és szellemi vezetője volt.
(Révai Nl.lk.19 o.



AARON ELVIS PRESLEY *1935.JANUÁR 8. - +1977.AUGUSZTUS
16.

50cSt VINCENT 50c

Amerikai rock and roll énekes és
gitáros. Autodidakta zenész volt.
Munkásként és teherautó sofőrként

dolgozott, mielőtt 1953-ban első saját
hanglemezét felvette, melyeen country
és westerndalokat énekelt. A country, a
gospel, a rhythm and blues
hagyományait egyesítette. 1955-től

kezdve világra szóló sikereket ért el,
melyhez filmjei is hozzájhárultak. Frank Sinatraval (*1915-+1998) együtt az üzletileg

legsikeresebb amerikai show
sztárokhoz tartozott. Az 1960-as
években fellépéseivel alakult ki a
tulajdonképpeni rock, amely a
triviális sláger világa és az
igényes jazz között közvetített.
Rendkívül szép színezetű hanggal
és csodálatos tömegszugessziós
erővel rendelkezett. Utolsó
jelentős albuma a From Elvis in
Memphis volt. A rock-kultúra
legnagyobb bálványa volt, zené

je, énekstíclusa és személyisége modellé vált. (Larousse 1994.3k.372 o.,
Brockhaus:Zenei L.1985.3k.150 o., MNL.15k.l07 o.)

GABRIEL LIPPMANN *1845.AUGUSZTUS 16. - +1921.JÚUUS 13.

~
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Francia fizikus. Párizsi tanulmányai befejezése után Gustav Robert
Kirchhoff német fizikus (*1824-+1887) és Hermann Ludwig
Ferdinand von Helmholtz német természettudós (*1821-+1894)
előadásait hallgatta Heidelbergben és Berlinben. Később a berlini
W.Kühne intézetében dolgozott. Itt ismerkedett meg az
elektrokapilláris jelenséggel, melynek törvényszerűségeitkésőbb ő

maga adta meg, és felállította a Lippmanl]-egyenletet. 1878-tól a
párizsi egyetem előadója, később fizika professzora, majd a Sorbonne fizikai
laboratóriumainak igazgatója volt. Eredeti és önálló eszmékkel gazdagította a fizika
számos területét, kiváltképpen az elektromosságtant, a termodinamikát, az optikát és
a fotokémiát. Az elektromos és a kapilláris jelenségek közti összefüggéseket
tanulmányozta. Kimutatta a kvarc piezoelektromosságának megfordíthatóságát.
Színes fényképezési módszerét először 1891-ben ismertette. Bár a színes fényképezés
Lippmann-féle módszere fényképészeti szempontból ma már elavult, a Lippmann
reflexiót éppen napjaink fizikájának egyik ága, a holográfia használja fel színhű

hologramok készítéséhez. A fizikai Nobel-díjat 1908-ban kapta "az interferencia
jelenségén alapuló színes fényképezési módszeréért", (Nobel-d.KisI.462 o.,
MNL.12k.165 o.



MENAHEM VOLFOVICS BEGIN *1913.AUGUSZTUS 16. 
+1993.MÁRCIUS 9.

Izraeli politikus. A varsói egyetemen jogot tanult. 1939-42 között
az illegális cionista párt ifjúsági mozgalmának lengyelországi
vezetőségi tagja volt. Kelet-Lengyelország szovjet elfoglalása után
Vilniusban tevékenységéért letartóztatták és szibériai
koncentrációs táborba került. 1942-ben Wladislaw Anders lengyel
katonai vezető (*1892-+ 1970) hadseregének tagjaként érkezett
az angolok által megszállt Palesztinába. Az Irgun Cvai Leumi zsidó
terrorszervezet vezetőjeként terrorakciókat szervezett és vezetett
1942-48 között az angolok és az arabok ellen. 1948-ban létrehozta
és vezette a Herut Pártot, majd társelnöke volt a Likud pártnak
1973-ban. 1977-83 között miniszterelnök. Az USA
kezdeményezésére 1978-ban meghívta Jeruzsálembe Mohamed ~~~~~,~.'"

Anvar el Szadat-ot (lásd X.6.L majd viszontlátogatást tett nála,
eredménytelenül. James Earl Carter amerikai elnök (*1924) kezde-
ményezésére Anvar el Szadat egyiptom elnökével együtt részt vett a Camp Oavid-i
békeszerződés megfogalmazásában és aláírásában, majd visszaadta Egyiptomnak az
1967-ben elfoglalt Sínai-félszigetet. "Nagy Izrael" kialakítása érdekében a megszállt
területeken fokozott telepítési politikát folytatott. 1981-ben lebombáztatta az iraki
Osirak atomerőművét. Miniszterelnöksége alatt 1982-ben Izrael elfoglalta Dél
Libanont, és ezzel elérte a palesztín erők földrajzi megosztását. 1983-ban lemondott,
miután nem tudta biztosítani országa nyugalmát. A közel-keleti béke érdekében
kifejtett tevékenységéért az 1978-as Nobel-békedíjat A.5zadat-tal megosztva kapta.
(Nobel-díjasok Kis1.1985.67 O., Larousse 1991.1k.274 o., MNL.3k.466 o.)

I.KARAGYORGYEVICS PÉTER *1844.JÚUUS 11. - +1921.AUGUSZTUS
16.

Szerbia királya 1903-tól 1918-ig, szerb-horvát
szlovén király 1918-1921-ig. Katonai iskoláit
Franciaországban végezte, és francia tisztként
vett részt az 1870-71. évi francia-porosz
háborúban. 1883-ban Monlenegróba, 1895-ben
Svájcba költözött majd 19ü3-ban Obrenovics
Sándor meggyilkolása után Szerbia királyává
koronázták. Visszaállította az 1888-as alkot

mányt, parlamenti rendszert vezetett be. Uralkodása idején a szerb állam megerősödött

és győztesen került ki mindkét Balkán-háborúból. Az Lvilágháborúban avisszavonuló
szerb hadsereggel együtt Albánián ked resztü I Görögországba távozott, ahonnan 1919-ben
tért vissza, de betegsége miatt a politikától visszavonult. (Larousse 1994.3k.344 o., Révai
N1.l5k.382 o., MNL.14k.728 o.)



DAME MARY JEAN GILMORE *186S.AUGUSZTUS 16. 
+1962.DECEMBER.3.

Ausztrál költőnő. Tanítónői képesítést szerzett. Paraguayban telepedett
le, ott tanított és újságot szerkesztett. Ott nem találta a helyét és
visszatért Ausztráliába. Fiatal korától kapcsolatban állt a
munkásmozgalommal és al AUS7tráliai fvlunkáspárt tagja volt. 1908-31
között a sydney-i The Worker címü lap női rovatát vezette több mint 20
évig. Szemlélődő, elmélkedő pásztorkölteményei melankólikus-elégikus
hangúak és balladai tömörségüek. Főleg az őslakosság iránti nosztalgia

hangja csendül ki verseiből. Visszaemlékezései nagy hatással voltak mindazokra, az
ausztrál írókra és költőkre, akik az őslakosok sorsáról írtak. A xX.század első felének
egyik legjelentősebb ausztrál költőnője volt. Együttérző, asszonyi szeretete mély
humánumot áraszt. Tiszta embersége miatt széles körű tisztelet övezte. Az erőteljes

hangú férfi költők között is az élvonalban foglal helyet. (Világir.L.3k.SSO o.,
MNL.8k.632 o.)

UMBERT BOCCIONI *1882.0KTÓBER 19. - +1916.AUGUSZTUS 16.

Olasz festő és szobrász. 1897-től újságíróként dolgozott és
regényt írt. 1901-ben költözött Rómába, ahol barátságot
kötött Giacomo Balla olasz szobrásszal (*1871-+1958), akitől

a divizionista technikát sajátította el, és Gino Severin: festővel

(*1883- +1966), aki megismertette vele a
neoimpresszionizmus alapelveit. 1909-től Milánóban élt. Ott
Filippo Tommaso Marinetti olasz költő (*1876-+1944)
megnyerte a futurizmusnak. 1911-ben páriLsi útja során
megismerkedett a kubizmussal. A futuristák teoretikusa.
1912-ben megjelentette a Futurista szobrászat technikai

L,.;:~~===~~' manifesztuma című könyvét. 19l2-ben készültek az
"egyetemes dinamiká"-t megvalósító szobrai, mint a Kellemet

len és Egy palack kibontakozása a térben című művei. Jellegzetes futurista festménye:
Az izomzat dinamizmusa, Egy kerékpáros dinamizmusa, Ló+Lovas-f Ház stb. Az 1912
ben festett Rugalmasság című képén az ábrázolt motívumok kinetikus mozgásjelekre
bomlanak. Lélekállapotok, I.Utazás című képe jellemző példája a futuristák montázs
lechnikájának. Szobrail a kubiLmus és a fulurilmus stíl keveredése jellemzi. AL
I. világháborúba önként jelentkezett katonának és az északi fronton Verona közelében
lelte halálát. (Műv.. L.1965.1k.255 o., MNL.4k.168 o.)



II.FERENC JÓZSEF *1906.AUGUSZTUS 16. - +1989.NOVEMBER
16.

Lichtenstein uralkodója. Aloys Lichtenstein herceg és Elisabeth of Austria
főhercegnő házasságából született Franz Joseph Maria Aloys Alfred Karl
Johannes Heinrich Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella
néven. Miután nagybátyja - Lichtenstein r. Ferenc nevű uralkodója
(*1853-+1938) - gyermektelensége miatt 1923. február 26-án
lemondott javára a trónjáról, így Lichtenstein trónörökösévé lépett elő. r.
Ferenc 1938. július 25-én történt halála után vette át a régensi
méltóságot. Vaduzba költözött és 1939. május 30- án II. Ferenc József
néven Lichtenstein uralkodó hercegévé koronázták. Teljes címe
Lichtenstein hercege, Troppau és Jagerndorf hercege, Rietberg grófja lett

Uralkodása idején a gazdasági élet irányításában fontos eredményeket ért el. Többek
között a szegény mezőgazdasági országot gazdaggá fejlesztette, 1984-ben választójogot
nyertek a lichtensteini nők, stb. Uralkodása ideje alatt különleges népszerűségre tett
szert. 2004-ben a család egyik bécsi palotájában múzeumot nyitottak a hatalmas
Liechtenstein-kollekció bemutatására. 200S-ben merült fel, hogy bár országa semleges
maradt a II. világháborúban, Ő maga közvetlen előnyt szerzett a család birtokán
kialakított Strasshof-i koncentrációs lágerben dolgozó rabok munkájából. Ausztriában és
Csehországban a nácik által zsidóktól elrabolt birtokokat vásárolt fel és a háború
befejezése után ötszázfős szanatóriumot is alapított a náci haderőkkel kollaboráló orosz
katonák számára. (Internet: "http://en.wikipedia.org/wiki/Strasshof an der Nordbahn"

archív.nyugatijelen .com/ )
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ALEXANDER COLIN *1526 KÖRÜL - +1612.AUGUSZTUS 17.

Németalföldi szobrász. A német Conrad Meit (*1480 k.-+1550/51)
tanítványa volt. 1558-ban a heidelbergi várkastély szobrászati
díszén dolgozott a flamand reneszánsz dekoratív stílusában. 1564
89 között készült I.Miksa német-római császár (ur.1564-1576)
síremléke a prágai székesegyházban, I. Miksa haditetteit
megörökítő márvány domborművek a császár innsbrucki
síremlékén. I.Ferdinánd német-római császár (ur.1556-1564)
udvari szobrászaként készítette el Ferdinánd főherceg (*1529
+ 1595) és Welser Filippina síremlékét az innsbrucki udvari
templom úgynevezett ezüskápolnájában. Őt dícséri I.Ferdinánd
császár és Jagelló Anna királyné síremléke, a bankár H. Fugger
síremléke, és mindezek mellett császári megbízói elsősorban a

szökőkutak specialistájaként tartották számon. (Révai NIAk.590 o., MNL.5k.528 o.)

HAN S JAKOB CHRISTaFFEL VON GRIMMELSHAUSEN *1621 KÖRŰL

-+1676.AUGUSZTUS 17.

Német író. Műveit Samuel Greifensohn von Hirschfeld vagy German
Schleifheim von Suisfort álneveken írta. 1635-től a harmincéves
háború különböző színterein katonáskodott. 1650-től kisbirtokos,
vendéglős, majd 1667-től haláláig Renchen város jegyzője volt.
Irodalmi munkássága mindössze 7 esztendeig tartott. Első könyve a
táncellenes szatírája 1666-ban jelent meg. A bibliai József történetét
dolgozta fel két kötetben. Nagy alkotása az 1668-72 között megjelent
regénye A kalandos Simplicissimus című szatírikus regényeiklusa,

40 amely 10 önálló részből áll és a harmincéves háború világát ábrázolja
OEUTSCHE§.UNOESPOST a keres7tény tanítás, valamint különféle, evilági utópiák háttere előtt.

E művében a háború kalandos és iszonyú napjainak élethű képét adja
és saját élményeit mondja el pompás, gyakran nyers humorral. Ezzel a munkájával
hatalmas közönségsikert aratott, hiszen a XVII.század második felének legjobb német
regénye. (Révai N1.9.21 O., Világir.KisencikI.1976.1k.430 o., MNL.8k.830 o.)

HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR * 1864.AUGUSZTUS 17. 
+1944.MÁRCIUS 8.

Török író. Eleinte romantika hatású regényeket írt, később realista
naturalista stílust követett. Lényegében a társadalmi kérdések, a
hamis előítéletek, a családi egyenetlenségek, a felszínes
nyugatiaskodás, a lelki betegségek foglalkoztatták. Nagy művészettel

szólaltatja meg a népből választott hőseit. Két regényét meg is
filmesítették. (Világir.LAk.82 o.)



FREDRIKA BREMER *1801.AUGUSZTUS 17. - +1865.DECEMBER 31.

Svéd írónő. Gazdag kereskedő és bányatulajdonos atyjával már
fiatal kora óta nagy utazásokon vett részt. Bejárta Amerikát,
Európát és Közel-Keletet. Stockholm közelében lévő birtokán
telepedett lett és kezdett írni. A skandináv írók közt ö az első, aki
európai hírnévre tett szert. Ezt különösen a női egyenjogúságot
követelő írásaival érte el, amelyekkel ezt a mozgalmat ott Észak
Európában elindította. Novellái és regényei összegyűjtve Rajzok a
mindennapi életből címmel jelent meg 1835-től - kb. nyolc év alatt

- 7 kötetben. Művei további 8 kötetben jelentek meg 1844-48-ban, majd nővére,

Quiding Sarolta Bremer adta ki hálrahagyotlleveleit és életrajLát. (Révai N1.3k.723 o.,
Meyers:Handbuch über die lit. 1964.229 o.

LEO ASCHER *1880.AUGUSZTUS 17. - +1942.FEBRUAR 25.

Osztrák zeneszerző. Robert Fuchs (*1847-+1927) és Franz
Schmidt (lásdII .11.) tan ítványa. Harminckét operettet írt,
többek között a Hoheit tanzt Walzer címűt, melynek átdolgozott
változata a Hochzeitswalzer. (Brockhaus:Zenei L.lk.76 o.)

FERNAND LÉGER *1881.FEBRUÁR 2. - +1955.AUGUSZTUS 17.

Francia festő. Pályafutását építészeti rajzolóként kezdte. 1903-tól a École des Beaux
Arts-on tanult, első képei impresszionisták voltak, majd Henri Matisse (lásd XI!.3l.) és
a Fauves-festők inspirálták. Az 1907-es Cézanne-emlékkiállítás hatására az analitikus
kubizmus felé fordult. Első jelentős alkotói periódusában 1910-14 között fő törekvése

a tárgyak mértani formákba való tömörítése volt. Ilyen képe a
Varrónő, Aktok az erdőben, a Lépcső, Formák ellentéte stb. 1917-28
között a mechanikai tárgyakról ihletett formák uralma jellemezte
képeit, mint pl. Mechanikus elemek, A nagy uzsonna című munkái.
Az 1920-as évek közepétől az amorf formák, természeti és
mechanikai tárgyak emlékképeinek szabadabb asszociációja jutott
uralomra festészetében Erre jellemző az Asszony vázával, Ádám és
Éva, Kompozíció két papagájjaf című képei. Nagyméretű
festményein a munkások, a cirkusz életét jelenítette meg, mint a
Négy akrobata című képén. 1940-ben az USA-ba emigrált, tanított a
Yale Egyetemen. A háború utáni műveiben az idealizálás nélküli

szépséget kereste hétköznapi témákban. 1951-től több kiállítás résztvevője volt,
1955-ben a Sao Paulo-j Biennálé nagydíját kapta. A festészeten kívül más művészeti

ágakban is tevékenykedett. Kosztűmöket és dekorációkat tervezett. Filmet, mozaikot,
üvegablakot és kerámiai munkákat is készített. (Műv.L.1967.3k.43 O'J MNL.llk.883
o.)



LECHNER ODON *1845.AUGUSZTUS 17. - +1914.JUNIUS 10.

Magyar építész, A pesti müegyetemen és a beriini építészeti akadémián tanuit, Itt
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Fe!esége ha!á!a utáni 1874-ben Párizsban Clément Parent irodájában dolgozott. A
franc:a épftészet szellemisége több később: épületén érvény'esüft. 4 év e~te!tével újra
Pesten dü:gozütt és Pártossal több pálvázatnak is nyertesei voltak. 18S9-ig dolgoztak
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együLLrnükődlek veie a kor jeles épílésLei. 1889
ben rövidebb időre: majd lö'::1U-Oen Zsoinay
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' ViimOSS{'li (i;:isd TV,j9.) hOSS7abb időre Angiiába

tanu!mányútra utazott_ Az ott szerzett
tapaszta!atck hozzájárultak egyéni stf!usénak
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komponá:tr de ornamentikájában népi fOQuntatású
és a ke:eti művészetekbő: j,:, táp:álkozó/
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Magyar Aííami Foídtani Intézet Postapaíota.. Magyar Nemzeti Bank.. MA V ivyugdíjintézet
kőb~ny~i pi~b~ni~tempiom,. vidéken ~ kecskeméti és 57egedi vár05háZéi. iJtois6
megv;:l!ósuit a!kotása! a pozsony! Kato!Ikus rögJ.lnnáz/Um és me!!ette az Erzsébet
királyné-emlék-templom. Rendkívü! sokat dolgozott egyedü! és társakka! is. Több mint
30 pályázaton vett részt, többségükben nyertesen vagy d:jazottan, 26 tervezett
~pülete v~}ósult meg. Modern épültszerkezeteivel, festői tércsoportositásával, a
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papíron, de újító lelkesedése iqen sok tanítványt meqihletett a magvai nEínzetl stnu5
íejiesLlésére. (iviűv.L.19ó7.3k.39 ü., jviNL.llk.8ó8 ü.)
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ezrede élén. 1649-ben O!iver Crom\'ve!! ango! politikus és
hadvezér (*1599-+1558) hajóhad parancsnoknak nevezte ki
és csakhamaí a tengeíen is nagy tehetségnek b;zonyüft. Az
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többször leCivőzte a hüiiand ílüttát. lóSS-ben sikeresen Ilar-
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Call oeroend - t:SLdK-IIlYUYdl-AfrlKa-1 (erUlel - Kdlozal ellen, es ellogld d spdnYOloK
ezüstszáiiító fiottáját. 1657.ápriiis 20-án Santa CnJ7 meiiett - már haiáios betegen - a
Kanári-szigeteknél semmisített meg egy spanyoi flottát. Angliába történő visszatérése
során a hajón halt meg. Cromwell a \JIlestminster apátságban temettette el. (Révai
N!.3k.399 o., MNL.4k.130 o.)



IV. HABSBURG - LOTHARINGlAl KÁROLY *1887.AUGUSZTUS 17. 
+ 1922.ÁPRILI5 1.

Ausztria császára I.Károly néven, IV.Káloly
néven pedig Magyarország királya, egyben
a7 utolsó Habsburg uralkodó. Felesége
Bourbon Zita pármai hercegn (lásd lILl4.)
volt. Házasságukból 8 gyermek született,
első gyermekük Habsburg Ottó (*1912). A
Habsburg hagyományoknak megfelelően

katonai nevelést kapott, 1905-ben hadnagy
ként kezdte pályafutását. Nagybátyja, Ferenc Ferdinánd (lásd VL28.) halála után
trónörökös lett. Az Lvilágháború kitörése után a hadsereg-főparancsnoksághoz került.
Altábornagyi és altengernagyi rangban a XX.hadtest parancsnokaként részt vett az
1916.május lS-én Dél-Tirolból indított hadjáratban. 1916.júliustól az oS7trák-magyar
i2.hadsereg parancsnokaként a kelet-galiciai, majd az erdélyi fronton szolgált.
LFerenc József osztrák császár és magyar király (lásd XI.21.) halála után
1916.november 21-én lépett trónra, és december 30-án magyar királlyá koronázták.
1916.december 2-án magát tette meg hadsereg-főparancsnoknak, és jelentős

személyi változásokat hajtott végre a legfelsőbb katonai és politikai vezetésben. 1917
ben a teljes vereség elkerülése érdekében különbéke-tárgyalásokat kezdeményezett

aL antanlhalalmakkal, 1918-ban láviralban jelentelle be II.Vilmos némel császárnak
(ur.1888-i918), hogy 24 órán belül különbékét és fegyverszünetet kér. Próbálkozása
nem vezetett eredményre, kénytelen volt hozzájárulni az osztrák-magyar hadsereg
utolsó támadó hadműveletének megindításához 1918.júniusban Piávénál (lásd
VII.6.). A katonai összeomlást követően, 1919.november ll-én felfüggesztette
osztrák császári, november 13-án magyar királyi jogainak gyakorlását, s 1920
márciusában családjával együtt Svájcba távozott. Tanácsadói sugallatára 1921-ben
kétszer is - március 27-én, majd október 20-án - sikertelen kísérletet tett a magyar
trón visszaszerzésére. Második visszatérési kísérlete után Horthy Miklós kormányzó
(lásd 11.9.) - Ferenc József egykori szárnysegéde - lelartóLlatla. Angol hadihajón
Funchalba, Madeira szigetére szállították és egyidejűleg az országgyűlés kimondta a
Habsburg-ház trónfosztását. Száműzetése egy évig tartott, mert fellépett betegségébe
belehalt. A katolikus hívők egy jelentős csoportja 1949 óta munkálkodott boldoggá
avatásán. Ma is azt vallják, hogy IV. Károly a hitet, reményt, szeretetet, okosságot,
igazságot, mértékletességet és a lelki erősséget hősi fokon gyakorolta. 2004.október
3-án ILJános Pál pápa (lásd IV.8.) Rómában a boldogok közé iktatta. (Larousse
1992.2k.355 o. A XX.Század Kr.1994., Ormos M.:Világtörténet 1988.2k., Bélyegvilág
2004/11., MNL.10k.S93 o.)



PEDRO FELIPE CISNEROS FIGUEREDO *1818.FEBRUÁR 18.
VAGY JÚLIUS 29. - +1870. AUGUSZTUS 17.

Kubai költő, zeneszerző és
földbirtokos. Iskolai tanulmányai
során - 1831-34 között - súlyt
fektetett az általános fizika, a
logika és a zene mélyebb

- megismerésére. Később

Spanyolorszságban l844-ben
ügyvédi diplomát is szerzett. Az
1867-ben megírt zeneműve - a
La Bayamesa lett Kuba
nemzeti himnusza. Az l860-as

években részt vett a spanyol uralom elleni felkelésben. 1868.októberben Kuba
nagybirtokosai - köztük Figueredo - felkelést robbatottak ki, mely később "tízéves
háború" néven vált ismertté. A felkelők az ellenőrzésük alá vont területeken 
néhány tartományban - kártalanítás nélkül megszüntették a rabszolgaságot és
1869-ben kikiáltották a Köztársaságot. Ennek első elnökévé Carlos Manuel de
Céspedes kubai politikust (*1819-+1874) választották, akinek parancsnoksága
alatt Figueredo generálisként teljesített szolgálatot. l870-ben Figueredot a
spanyolok elfogták, majd Santiago de Cuba-ban lefolytatott vizsgálat után
kivégezték. 19S6-ban Bayamoban fehér márvány emiékmüvet emeitek tiszteietére.
(MNL.llk.S98 o., Internet http://figueredo freeservers com )

TRAlAN VUIA *1872.AUGUSZTUS 17. - +1950.SZEPTEMBER 3.

Román mérnök, feltaláló. Középiskolás kora óta foglalkoztatta a mechanika, fizika.
1892-től a Budapesti Tudományegyetem hallgatója volt, ott szerzett mérnöki
diplomát, majd a jogi karon Ph.D.fokozatot ért ell901-ben. Erre azért volt szüksége,
hogya műszaki kísérletekhez az esetleges ügyvédi praxisból biztosítva legyen az
anyagi fedezet. Hazatérve Lugosra továbbra is tanulmányozta az emberi repülés
problémáját. Neki is kezdett az első repülőgép-autó építésének, de máris pénzügyi ne-

hézségei támadtak. 1902.júliusban elutazott Párizsba,
hogy ott támogatót keressen, de még a Párizsi
Tudományos Akadémia is 1903.februárban utópisztikus
tervnek ítélte, miután a készülék nehezebb a levegőnél.

1903.augusztusban szabadaimat nyújtott be, találmánya a
repülőgép autóra, melyet augusztusban Nagy Britanniában
elfogadtak. 1904-ben szabadalmi oltalmat kapott
találmányára. Teljes energiával folyt a motor építése és az
egész mechanikus rész tökéletesítése, melyet 1905.febru

árban fejeztek be. Az egész készülék - a "Vuia I bis" - 1905 decemberében elkészült
és 1906.március 18-án repült először. Franciaországban, Amerikában és Nagy
Britanniában a sajtó beszámolt a nagy eseményről. 1907-ben a "Vuia II" repülőgép

készült, 1918-21 között Vuia két kísérleti helikoptert épített. Később hőerőművek

gőzfejlesztésével tudott tudott magasabb nyomást elémi. 1946-ban a Román
Tudományos Akadémia tiszteletbelki tagjává választották.
(Intemet?http:jjtranslate.googleusercontent.comjtranslate_c?hl= hu&sl =en&u = )



LSO S LBZAK 1873/1040

LEO SLEZAK *1875.AUGUSZTUS 18. - +1946.JÚNIUS1.

Cseh származású osztrák operaénekes, hőstenor. Brünnben
Adolph Robinsonnál tanult, itt debütált 1896-ban Lohengrin
szerepében. 1901-ben Gustav Mahler ösztrák zeneszerző (lásd
V.IB.) szerződtette a bécsi Hofoperhez, amelynek 1934-ig tagja
volt. 1909-12 között a New York-i Metropoliten Operában
vendégszerepelt. Egész Európában fellépett mint dalénekes.
Wagner-, Verdi-, Meyerbeer-operák kiváló szinészi képességekkel
rendelkező szereplője volt. Legemlélkezetesebb szerepei a
xIX.század operairodalmábói valók. 1933-ban visszavonult, de
idősebb korában több filmben játszott komikus s7erepeket.
Erőteljes meleg hangja, szép kiejtése, színészi játéka tette híres

sé. Összes műveim címmel jelent meg humoreszk-írása magyarul. (Brochkaus:Zenei
L.1985.3k.372 O., Larousse 1994.3k.603 O., MNL.16k.126 o.)

ALBERT EDELFELT *1854.JÚUUS 21. - +1905.AUGUSZTUS 18.

~~~~;~ii~\tFinn festő Antwerpenben és Párizsban
• tanult. Hírnevét a finn népélet jeleneteinek

megfestésével és
jellemző arcképeivel
érdemelte ki.
(rv1űv.L.1965.1k.583 o.)

CHESTER ALAN ARTHUR *1830 október 5. - +1886.AUGUSZTUS
18.

Amerikai republikánus politikus, jogásL. Részt vett aL amerikai
polgárháborúban New York ellátásáért felelős hadbiztos volt.
Jutalmul, 1872-ben a New York-i kikötő vámigazgatója lett. l878-ban

politikai hatalommal való visszaélések elkövetése miatt
Rurheford Birchard Hayes elnök (lásd 1.16.)
elbocsátotta. Ennek dacára, lBBO-ban alelnökké
választották, 1881-ben pedig James Abraham Garfield
elnök (lásd IX.l9.) meggyilkolása után az USA 21-ik
elnöke lett 188S-ig. Elnöksége idején kezdeményezte a
kormányhivatalnokok kinevezési rendszerét rnegrefor

máló, s a korrupciót leszorító úgynevezett Pendieton közhivatali törvényt. (Révai
N1.2k.129 0./ MNL.2k,428 o.)



BALTHASAR NEUMANN *1687.JANUÁR - +1753.AUGUSZTUS 18.

Német építész. 1714-ben Würzburgban
katonai - mérnökké képezték ki, majd
1715-ben milánói katonai szolgálata
közben ismerte meg az észak-olasz
barok~ építészetet. 1729-ben már
F.C.von Schönborn würzburgi és

• 9, bambergi érsek építésügYi
főigazgatójává nevezte ki, és a két ér

sekség építkezésének irányítását rábizta. Építészeti tevékenységét a Schönborn család
révén az egész Rajna-vidékra kiterjesztette. Munkásságának középpontjában a
würzburgi érseki palota építése állt, melyen 22 évig dolgozott. A tervezés alapját
Maximilian Welsch (*1671- /-1745) vetette meg, a tervét Robert de Cotte francia épí

tész (*1656-+ 1735) és Germain Boffrand francia udvari építész (*1667
+ 1754) is étdolgozta. 1744-ben kés4űlt el nyers formájában ez a nemes
arányú, feslői körvonalú épület. Neumann művészele főleg az épülel fő

részét alkotó ünnepi lépcsőház megalkotásában nyilvánult meg, mely az
európai építészet 'legszebb térmegoldásainak egyike. Az építkezésben
szerepe volt Johann l.,ucas Hildedbrandtnak (lásd XI.14.) is. Tőle való a
kerti homlokzat terve. A bruchsali és brühli kastély lépcsőháza is Neu- '

mann nevéhez füzödik. 1732-től 1735-ig folytatta a Johann Dientzenhofertől (*7
1-1726) kezdett würzburgi rezidencia házikápolnájának építését. 1743-tól építette újjá
egyházi fő művét, a vierzehnheiligeni bucsújáró-templomot. Utolsó műve, barokk
stílusának legérettebbb alkotása a neresheimi templom, melyen görögkereszt
alaprajzol alkalmazott. Neumann a német barokk építészet kimagasló mestere voll.
(flllÚv.L.1967.3k.517 o.)

VIRGINIA DARE *1587.AUGUSZTUS 18. - ?

Az első angol gyermek, aki a jelenlegi Amerikai Egyesült Államok
területén, mrnt angol gyarmaton született. A gyerek szLilei annak a
kolóniának voltak tagjai, akik a mai Észak-Karolínában, Roanoke
szigetén éltek. A gyermek az összes többi telepessel együtt 1591.
körül eltünt. (Kanadi L.)



LUDWIG ENGELHARDT *1924.AUGUSZTUS 18. - +2üü1.JANUÁR
21.

IUOWlO ENGftHAlOT AM STlANO

25 DDR

Német szobrász. Bútorasztalosnak tanult és a szakmájában
dolgozott, amikor 1951-től a Berlin-Weissensse-j /Y1Üvészeti
Főiskolán, majd 1957-től Johann-Heinrich Drake (lásd VI,23.)
mesterkurzusán tanult. 1969-ben a fVlűvészeti Akadémia tagja
lett, majd 1974-78 között a KépzőmtJvészeti Szekció titkára volt.
Számos portrét készített, többek között 1964-ben Wllli Schafer
kortárs szobrászról. Csoportos kisplasztikái közül kiemelkedik az
auschwitzi koncentrációs tábor életének emléket állító műve.

1973-ban megbízásra - elkészítette a szocializmust dicsőítő

mUílkáját, melyet Kelet-Berlin szívében állítottak fel.
(Internet: http://de. wikipedia.org/wiki ,archiv. tagesspiegel.
del ...... )

PALUSKAR, VISHNU DIGAMBAR 1872.AUGUSZTUS 18. 
+1931.AUGUSZTUS 21.

Indiai muzsikus. Apja vallásos dalokat éneklő zenész volt. Elemi iskolai tanulmányait
szülővárosában - a Bombayhez tartozó Kurundwadban - végezte. Egy hindu
fesztiválon kiütött tüzben, fiatalon elvesztette szemevilágát. Zenei tehetségét is
fiatalon - 12 éves korában - fedezték fel. Ezt követően 12 éven át Salakrishna Sua
Ichalkaranjikar-tól tanult. 1896-tól Észak-India-szerte tanulmányozta a zenei hagyo

mányokat. Túllépett a hosszú ideig fennálló. indiai zenei
hagyományokon és a szokásos templomi éneklés helyett
nyilvános koncertet adott, tiszteletdíjért. Megtanulta a hindi
dialektust és megismerkedett a legősibb indiai klasszikus
dalkultúrával az úgynevezett Dhrupad-dal. 19ü1-ben
Lahoreban telepedett le, ahol megalapította India első

zeneneiskoláját az indiai klasszikus zene oktatására. Az
iskola számos tanítványa vált tekintélyes zenésszé,
Lenelanárrá ÉSLak-Indiában, lekintélyt SLereLve a LenésL

szakmának is. 19ü5-ban Bombayba költözött, ahol a zeneiskola újabb csoportját
alapította meg. Majd hitelt vett fel, amelynek segítségével bővítette ki új épületekkel
és diákszállóval az iskolát. 1924-ben kezdte meg koncert-turnéját. Fia, D. V. Paluskar
(*1921-+1955) szintén ismert indiai zeneművész volt.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wiki. , musicalnirvana. com/hindustani. ,
courses. nus.edu .sglcourse )



ANTHONY CHRISTIAN WINAND STARING *1767.JANUÁR 24. 
+ 1840.AUGUSZTUS 18.

Holland költő. Hat éves korában Staring nevű özvegy nagybátyjához
került, aki 1773-tól francia iskolában, 1776-tól 1782-ig latin
középiskolába járatta. 1783-tól a göttingeni Harderwijk Egyetem
hallhgtója volt. 1791-ben visszaköltözött a Wildenborch-i
kastélyukba, amely később - hozzájárulásával - iskolának adott
helyet. Ez a tény is mutatja jóindulatú segítőkészségét a közügyek
iránt és költeményei is egy romantikus, a természet szépségeire és
az emberek érzelmeire, gondjaira érzékenyen reagáló, sokszor a
humor eszközét is igénybevevő költő áll az alkotás mögött. Kitűntek

költői elbeszélései, mint pl. a Jaromir-ciklusa. (Internet: http://translate.
googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=nl&u= )

NIKOLA MARTINOSKI *1903.AUGUSZTUS 18. 
+1973.FEBRUÁR 7.

Macedón festő. Fiatalon kezdett érdeklődni a képzőművészet

iránt, ezért olyan műhelyekben járt, ahol érdeklődésének

megfelelően tudott tanulni. Többek között Szkopjeban az
ikon-festészettel ismerkedett. 1920-ban már Bukarestben
tanult a Képzőművészeti Főiskolán, ahol 1927-ben kapott
diplomát. A friss diplomával Párizsba utazott és két évet még
tanult az Akadémián. Az itt tanultak és szerzett tapasztalatok
voltak befolyással festési stílusára. Az avantgarde
elképzeléseiből kiindulva egy sajátos expresszionista
stílusban kezdett dolgozni, és a szociális télmák helyett
többnyire portréfestészettel foglalkozott. Első kiállítása 1929
ben volt Szkopjéban, majd a belgrádi, zágrábi, párizsi
kiállítások követték. Élete későbbi szakaszában
falfestményeket is készített. Munkáival számos díjat nyert.
Szkopjéban Művészeti Galériát hozott létre. Munkáit - 62

festményét - szülővárosának, Krusevonak ajándékozta. (Internet:http://translate.
googleusercontrnt.comjtranslate_c?hl = hu&sl =en&u = )



BORSOS JÓZSEF *1821.DECEMBER 19. - +1883.AUGUSZTUS 19.

Magyar festő 1837-40 kÖLöll
Pesten Schoefft Józseftől (* 1745
+ 1803 után) tanult, de nagyobb
hatással volt rá Barabás Miklós
(lásd ILlO.), akinek műtermét

látogatta. 1837-ben már ismert
volt a Mohács című történeti
kompozíciója. 1840-ben íratkozott
be a bécsi Képzőművészeti

Akadémián Leopold Kupelweiser
osztrák festő (* 1796-+ 1862)
osztályába, 1842-ben magánisko
fában folytatta tanulmányait
Ferdinand Georg Waldmüllernél
(lásd VIII.23.). Élete nagy részét

Bécsben töltötte. 1841-ben már egyházi témájú képeket is festett, mint pl. a Keresztet
vivő Krisztus. Első portréja Csernovics péter grófról 1842-ben készült. Fel is figyeltek
tehetségére és hamarosan a bécsi arisztokrácia kedvelt festője lett. Arcképei 
Esterházy Pál herceg arcképe, Andrássy Károly gróf portréja - a jellemzés
komolyságával, a megoldás festőiségével a magyar polgári romantika legmagasabb
szintjét jelentik. Korai életképeinek témáját a népéletböl merítette. Ilyen a Szőlőt vagy
csókot, vagy a Drótostót. Csendéleteit is a pompa kedvelése jellemzi. Leányalakjaiban,
ideálportréiban, mint az Olasz kertészlány, Lányok bál után vagy a Galambposta, a
finom báj és a kedves elevenség típusait teremtette meg. Műveit l8SS-ig fiatalos
lendület, színgazdagság, jó megfigyelés és ötletes kompozíció teszi naggyá. 1861-ben
tért haza, felhagyott a festészettel, Doctor Albert festővel (*1813-+ 1888) társulva
fényképészeti műtermet nyitott, majd élete végén azzal is felhagyott és mint
kocsmáros fejeLte be élelét. (Műv.L.1965.1k.277o., MNLAk.369 o.)

ANDREA DEL CASTAGNO *1423. +1457.AUGUSZTUS 19.

Itáliai festő. Masaccio (lásd XII.21.) és Donatello (lásd XII.l3.)
szigorú, erőteljes stílusának követője, a geometriai pontosság
megszállottja. Dinamikus egyéniség. Korai művei a velencei
San Zaccaria-templom freskói 1442-bőf valók, de alkotásainak
java Firenzében készült. 1444-töl kisebb megszakításokkal
Firenzében dolgozott, elsősorban a dómműhelyben Lorenzo
Ghibertivel (lásd XII. L) és Donatelloval. 1445-50 között
készült fő műve Az utolsó vacsora a Sant' Apollonia-kolostor
refektóriumának falán, mely dísztelen, puritán, drámai erejű

stílusban készült. 1456-ban monokróm freskón örökítette meg
a dómban N/ccolo da Tolentino lovasalakját. S7obors7erű

figuráival a megtévesztésig hűen próbálja visszaadni a
térhatást és a mozgást. Fő műveit Firenzében gyüjtötték
össze, így az egészalakos portréit - Boccaccio, Petrarca, Dante
stb. - a Keresztrefeszítés, a Sírbatétel és a Feltámadás. Címü
képeit is. (Müv.L.1965.1k.384 o., Larousse 1991.1kA42 o.,
fvlNL.5k.156 o.)



FRANCESCO FURINI *1600. - +1646.AUGUSZTUS 19.

Itáliai festő. FirenLében és Rómában
tanult, Giovanni da San Giovanni
(*1592-+ 1636) mellett dolgozott.
1625-től a firenzeI művészeti

akadémia tagja volt. Eleinte
történeti, mitológiai és allegórikus
kompozícióit Vénusz siratja
Adoniszt Androméda, A bőkezűség

allegóriája -, később főként vallásos
tárgyú képeket festelt. A női akt
érzékletes megörökítője volt. Később

pappá szentelték és ettől kezdve
főleg oltár- és arcképeket festett
Carlo Dolci (lásd V.25.) és Francesco
Albani (*1578-+1660) modorában.

1636 után kapott megbízást freskók készítésére a firenzei Pitti-palota földszinti
termeiben, ahova -többek között - elkészítette Az Akadémia és Lorenzo il Magnifico
apoteózisa című freskóit. Utolsó éveiben elsősorban világi megbízásokat teljesített.
(Müv.L.1966.2k.162 o., MNL.8k.354 o.)

FRANS SNYDERS *1579.NOVEMBER 11. - +1657.AUGUSZTUS 19.

Flamand festő. A falamand barokk csendélet- és
34,Q állatfestés képviselője. Az ifj.Pieter Brueghel (*1564

k.-+1638 k.) és Hendrik van Balen (*1575-+1632)
tanítványa volt. Itáliai tanulmányútját követően,

1610-től Pieter Pauwel Rubens (lásd VI.28.) képeire 
mint munkatársa - gyakran festett állatokat és
csendéletrészleteket. Önálló kompozíciói hatalmas
méretű csendéletek, amelyeknek ragyogó színezése,

anyagszerüsége, természethüsége és nem ritkán humorral telt kiegészító emberalakjai
elragdták a kor megrendelőit. Ilyen pl. A halárús bódája című képe. 1614 után
érdeklődése a vadász- és egyéb élő állatokat megörökítő jelenetek felé fordult, ilyen a
Kakasv;adal című képe. 1630 körül stílusa megváltozott, ecsetkezelése oldottabbá,
színei ragyog6bbá váltak, mint a Csendélet vaddal és gyümölccsel című képén. 1636
tól Rubens-szel mintegy 60 vadászjelenetet és állatképet festett IV.Fülöp spanyol
király (lásd IX.17.) kastélyainak dekorációjához. Ismert képei itthon Héja az
udvarban, A héja és a kotlóstyúk és a Vadászcsendélet cím ű képe.
(Műv.L.1968.4k.298 o., MNL.16k.134 o.)



FELIX PAUL GROVE *1879.FEBRUÁR 14. - +1948.AUGUSZTUS 19.

Némel-kanadai író. Személye azonos Frederic Philip Grovervel.
Munkássága során főként drámákat és verseket írt, de
pszichológiai témákkal foglalkozó írásai is ismertek. Angol és
francia fordításai jelentősek, főleg a klasszikus irodalom
területéről. (Brockhaus NagyI.)
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FEDERICO GARCIA LORCA *1898.JÚNIUS 5. - +1936.AUGUSZTUS
19.

Spanyol költő és drámaíró. Gyermekkorát falun töltötte, sokat utazgatott Kasztíliában,
így megismerkedhetett a spanyol néppel. Ennek az utazásnak az élményeit örökítette
meg az Élmények és tájak című prózai írásában 1918-ban. Első drámáját A halálthozó
pillangót 1920-ban mutatták be. Ezt követően jelent meg első költői kötete a Versek
könyve. Foglalkozott zenével, színházzal, festészettel az irodalmi érdeklődése mellett.

Erről tanuskodik 1927-ben írt Da/ok című kötete vagy a
Cígányromácok című műve, melyben Sapanyolország
különböző ihletésű dalait gyüjtötte össze. Képeit 1927-ben
Barcelonában mutatta be. Sikerei után két évre, az USA-ba
és Kubába utazott. Hazatérte után színtársulatot sze'rvezett
La Barraca néven, melynek igazgatója is lett, amellyel a
vidéket járta és főleg hazai klasszikusokat mutattak be. Írt
tragikomédiát - Don Cristoba/ -, költői mesejátékokat - Don
Per/imp/in szere/me Belisáva/ a kertben - és drámai trilógiát

- Vérnász, Yerma, Bernarda A/ba háza -. Irodalmi műveiben a legköznapibb nyelvi
leírások a legmerészebb metafórákkal váltakoznak, hagyomány, népiesség és tudós
elemek egymással összefonódva, együttesen adják műveinek von7erejét. A XX.századi
spanyol költészet legnagyobb alakja volt. Bár soha nem foglalkozott aktívan
politikával, a polgárháború elején letartóztatták és a falangisták kivégezték.
(Világir.KisencikI.1976.1k.380 o., Larousse 1991.1k.962 0.,MNL.8k.482 o.)

KALIFORNIAI ARANYLÁZ

A HeraId című New York-i lap l848.auqusztus 19-én
megjelent száma beszámolt a svájci John Sutter arany
felfedezéséről Kaliforniában. A hírt 1848.december 5-én aL
amerikai elnök James Knox Polk (lásd XI.2.) hívatalosan is
megerősítette. A felfedezett arany-lelet hírére kitört a
"kaliforniai aranyláz" (lásd Évsz.1896.). Kalandorok és
szerencselovagok tízezrei keltek útra szárazon és vízen
Kalifornia arany-országába. Így 1849 végén Kalifornia lakos

sága már elérte a 100.000 főt. (Larousse 1992.2k.320 o., Az Emberiség Kr.1991.724
o.)



CAIUS JULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTUS *Kr.e.
63.5ZEPTEMBER 24. - +Kr.u. 14.AUGUSZTUS 19.

Az első római császár Kr.e.31-től. C.Octavius és
Atia (+Kr.e.43 k.) fia. Anyja révén unokaöcce Julius
Caesarnak (lásd VIL13.), aki Kr.e.45 után

, örökbefogadta . 19 éves volt r amikor mosLohaapja 
Julius Caesar - meghalt Kr.e.44-ben és ekkor
Rómába ment, hogy örökségét átvegye. Ekkor
Marcus Antonius (*Kr.e.82-+Kr.e.30) volt a
hatalmon, aki ellen Octavianus habozás nélkül fel

lépett és Mutinánál legyőzte Kr.e.43-ban. Kiegyezett Antoniusszal, majd vele és
Marcus Aemilius Lepidusszal (Kr.e.90 k.-+Kr.e.12) megalakította a ILtriumvirátust.
Meghódította Rómát, törvényesítette adoptálását és felvette a Julius Caesar
Octavianus nevet. Hogy Caesar haláláért bosszút állhasson, megegyezett Antoniusszal
és Caesar lovasságának parancsnokával Lepidusszal. Rómában az ellenzéket
száműzték, fvlarcus Tullius Cicero római filozófust (*Kr.e.106-+Kr.e.43) 129
szenátorral együtt meggyilkolták, Marcus Junius Brutus (*Kr.e.85-+Kr.e.42) és Caius
Cassius Longinus (*,-Kr.e.42) seregeit Philippinél Kr.e.42-ben szétverték. Ekkor a
triumvirek között a birodalmat felosztották. A Nyugati részt Octavianus, A Keletit
Antonius, Afrikát pedig Lepidus kapta. Octavianus meghódította Sziciliát, elvette
Lepidus afrikai birtokait. Nyugaton teljhatalmú úrrá vált. A triumvirátus Kr.e.32-ben

felbomlott. Kr.e.31-ben legyőzte Antoniust,
elfoglalta Görögországot és Ázsiát,
bekebelezte Egyiptomot. Kr.e.27.januárban
bejelentette a sanatusnak a köztársaság
visS7aállítását és a senatus "méltóságos",
"fenséges" és "szent" címmel és 10 évre
szóló proconsuli hatalommal
imperiummal - ruházta fel. Ekkor kapta
meg a senatus első emberének címét és
erről a címről nevezték el uralkodásának
formáját principátusnak. A császár hatalma

hármas alapon nyugodott: a tribunusin a polgári, az imperiumon a katonai, végül a
pontifex maximusi tiszt vallási hatalmán. A politikai stabilitás helyreállításával
egyidejűleg olyan rendet vezetett be, melyet a múltból örökölt erkölcsi értékekre
alapozott, és felelevenítette a hagyományos vallási formákat. Szenátorokból,
lovagokból és felszabadított rabszolgákból álló fizetett közigazgatási hivatalnoki
apparátust állítot fel, javította a birodalom pénzügyi helyzetét, közbiztonságát"
élelmiszer-ellátását. Az "Augustusi aranykor" néven ismert politikai koncepcióját
Publius Vergilius római költő (*Kr.e.70-+Kr.e.19) és Quintus Horatius Flaccus római
költő (*Kr.e.65-+Kr.e.8) művei sokszorosan visszhangozták. Kr.e.12-ben pontifex
maximummá választatta magát. Hosszú élete során négy felesége volt - Servilia,
Claudia, Scribonia és Lívia -. Augustus azt akarta, hogy műve túlélje őt, de miután
csak egy Júlia nevű leánya volt, életében kijelölte a senatusban és a nép körében
azokat, akiket utódjául szeretett volna. A kijelöltek azonban hamarabb meghaltak
mint ő, ezért Kr.u.4-ben örökbefogadta Lívia első házásságából született fiát
Tiberiust,aki követte a trónján és az övé lett a birodalom. Irodalmi műveiből, életrajzi
feljegyzéseiből csak töredékek maradtak fenn. Jelentős szerepet játszott az irodalom

---------------------.
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támogatójaként. Közvetlen segítőtársa, Caius Cílnius Maecenas római
irodalmár (*Kr.e. 70-+Kr.e.8) réii~ri, ~.k.i politikai 'programjának
szolgálatába állította a korabeli írókat, költőket. Rómában számos
építkezést támogatott, a provinciákban. utakat, vízvezetékeket,
templomokat, könyvtárakat építtetett, városokat alapított.
Leghíresebb ókori életrajzát Suetonius római életrajzíró (*69-+II.sz.)
írta meg. (Larousse 1991.1k.192 o., Révai NI."2k.299 o., MNL.2k.616
o.) •

BLAISE PASCAL *1623.JÚNIUS 19. - +1662.AUGUSZTUS'19.

Francia matematikus, fizikus, filozófus, író. Apjától, Étienne- Pascal matematikus,
fizikustól (*1588-+1651) természettudományos képzést kapott. Már 16 éves korában
rendszeresen részt vett a Marin Mersenne francia matematikus, természetfilozófus
(*1588-+ 1648) által szervezett összejöveteleken, ahol korának neves tudósaival
találkoLhatotl. Matematikai felfedező munkássága16 éves korában keLdődöll azzal,
hogy projektív geometriai módszerrel bebizonyította a Pascal-tételt. Alig 17 éves volt,
amikor megjelentette Értekezés a mértani kúpok természetérőlcímű munkáját. 1642
ben elkészítette fogaskerekekkel működő számológépét, amelynek segítségével
összeadást és kivonást lehetett végezni majd, 1646-54 között a légnyomás és a
vákum témakörével foglalkozott. A hidraulikus nyomást vizsgálva felfedezte a Pasca/
törvényt 1648-ban. 1654-től aritmetikával, kombinatorikával és valószínűség-számí-'

tással kezdett foglalkozni. 1654-ben írta meg Tanulmány az
aritmetikai háromszőgekről címü müvét, majd A geometria
elemei című munkájál, mely aL integrálási technikára építetl.
1654-ben érdeklődése a vallás felé fordult. Visszavonult a Port
Royal kolostorba, amely akkoriban a janzenizmus - a
katolicizmuson belül indított reformmozgalom - székhelyének
számított. Folytatta ugyan matematikai munkáit, de
tevékenysége középpontjába a vallásos-filozófiai elmélkedés .

került. A janzenizmus vezér-egyéniségeivel való szoros szellemi kapcsolat
eredményeként született Vidéki levelek című műve 1657-ben., melynek kapcsán
vitába keveredett a Sorbonne-nal, a pápai udvarral, illetve a jezsuitákkal. Ezt a
művét irónikus stílusáért és pengeéles logikájáért a klasszikus francia próza egyik
csúcsteljesítményének tartják. Fő műve a halála után megjelent Gondolatok. Ez a
töredékek formájában megírt munka a janzenista világnézet kiemelkedő alkotása,
egyben Pascal végrendelete is. Filozófiai nézetei azon alapultak, hogy igazi tudást az
értelem nem ad, ehhez egyedül érzelemmel és intuícióval lehet eljutni. Életének
egyetlen értelme Isten apológiája, miközben tudja, hogy az apologetika nem adhat
hitet. Dialektikus és paradox hitrendszere hatott a későbbi évszázadok filozófiai és
teológiai gondolkodóira. Clermont-Ferrandban - szülővárosában - szobrot állítottak
emlékére. (Larousse 1994.3k.270 o., Révai N1.15k.225 o., MNL.14k.565 o.)



VITÉZ MIHÁLY 1557 - +1601.AUGUSZTUS 19.

Havasalföldi vajda 1593-tól 1601-ig. és fV10idva fejedelme.
Péter - Petrascu - fejedelem természetes fia. Iv.sándor
fejedelem alatt krajovai bán volt, majd annak halála után,
mint a Besszaráb-család utolsó sarja foglalta ell593-ban
Havasalföld trónját. A törökellenes harc érdekében
szövetséget kötött Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemmel
(*1573-+1613) és Aran Vada moldvai fejedelemmel. 1595
ben a 15 éves háború ulán soroLatos gyöLelmeket aratott a
törökök felett. Békét kötött a Portával, de ezzel egy idöben
I. Rudolf német-római császárral és magyar királlyal
(ur.1576-1612) is szövetséget kötött és tervbe vette
Havasalföld, Moldva és Erdély egyesítését egy központosított
államban. 1599-ben betört Edélybe, Sellenberknél vereséget
mért Báthori András fejedelemre (ur.1599) október 28-án,

majd röviddel ezután, 1600.májusban Movila Jeremiás vajdát elűzte, megszerezte
Moldvát. A nemesség mindenütt ellenszegült az egyesítési törekvéseinek. 1600-ban az

erdélyi nemesek Giorgio Basla császári hadvezér (*1550-+ 1607)
seregeinek segítségével a miriszlói csatában 1600.szeptember 18
án megverték Mihály seregét és Erdély elhagyására kényszerült. A
moldvai beavatkozása miatt Lengyelország is hadba lépett ellene.
Rudolf kegyeit elnyerve Basta kapitánnyal szövetkezve ismét Erdély
kormányának átvételére indultak Báthori Zsigmond serege ellen,
akit Goroszlónál le is győztek 1601.augusztus 3-án, de Basta nem
tűrve tovább Mihály rettenetes dúlásait, vallon zsoldosaival Mihályt
a saját sátrában megölette. (Új Magy.L.1961.5k.8 o., Révai
N1.13k.736 o., MNL.13k.117 o.)

TEODOR AMAN *1831.MÁRCIUS 20. - +1891.AUGUSZTUS 19.

Román festő és grafikus. A romantikus irányzat képViselőJe, a
XIX.században kibontakozó román nemzeti festészet egyik
vezéralakja. Bukarestben Constantin Lecca (lásd VIII.10.) és 1850
51-ben Párizsban M.Droling és F.E.Picot volt a mestere. Főleg

népének történeimét ábrázoló képeket festett, mint pl. A románok
harca a törökkel Szent György szigetén, Vlad Tepes és a török
követek. De portrék, csendéletek is fűződnek nevéheL. Ilyenek pl.
Sinaíaí utca vagy Indulás a mezőre című képei. Festményeit sokszor
maga sokszorosította. (Müv.L.1965.1k.52 o., MNL.lk.700 o.)



WRIGHT TESTVÉREK:
ORVILLE *1871.AUGUSZTUS 19. - +1948.JANUÁR 30.

WILBUR *1867.ÁPRILIS 16. - +1912.MÁJUS 30.

1903 -1918

079945

15 ÉVES
R mOTOROS REPÜlÉS

Amerikai repülők és repülőgép

tervezők A világ első motoros
repülői. A francia feltalálóktól
teljesen függetlenül, de azokkal
kb. egyidőben sikerült saját
szerkesztésű, kétsíkú gépükön
a levegőbe emelkedniük és
repülni. Eleinte csak
siklókisérleket végeztek motor
nélkül. 1901-ben 50 m-t, 1902
ben 200 m-t tettek meg
siklórepüléssel. Ekkor 16 lóerős

motort szerkesztettek és ezt
szerelték gépükre.
19.Ql~1l~S:~n}beJ" ll-éJ:) az
előző években végzett több
mint 1.000 siklórepülés után 
Orwille egy 16 LE motorral
felszerelt repülőgéppel

végrehajtotta az első motoros
repülést. 260 m-t sikerült 59 másodperc alatt berepülniük. Ez volt az első sikeres és
következményeiben óriási jelentőségű repülés. A gépet folyton tökéletesítve 190B.au

gusztus 8-án Franciaországban nagy érdeklődő közönség
előtt az Auvours-mezőn próbálták ki újabb konstrukcióju

kat, amikor Wilbur tartott
világsikerű bemutatót. 1908-ban
Orwill és Thomas Selfridge
hadnagya gép harctéri
haszná!hatóságának bizonyításá
ra tartott bemutató repülés során
a leszállásnál a gép összetört,
Selfridge meghalt, Wright Orwill

súlyosan megsérül. Egy évvel később a bemutatórepülés már sikeres volt. Orwill a
továbbiakbans sikeres vállalkozó lett, repülőgépmotorokat gyártott. Első híres
csillagmototja az 1925-ben készített Whirlwind volt. A továbbfejlesztett dugattyús
Wright-motorokat 1960-ig gyártották. (Révai N1.19k.595 0./ Larousse 1994.3k.1143
o., Mnl.18k.718 o.»



KER5TIN HESSELGREN *1872. - +1962.AUGUSZTUS 19.

Svéd politikus. A svéd parlament első női képviselője. Érdeklődésének
középpontjában a közgazdasági ismeretek hatékonyabb gyakorlati
alkalmazása állt, a vállalatok vezetésének területén. 1921-ben
alapította meg Az Emberi Erőforrások Egyesűletét (The Association of
Human Resources Management), melynek elnökeként dolgozott.
Tevékenységének elismeréséul a Svéd Kutató Tanács a művészetek

fejlesztésére Észtországban, a tartaui egyetemen hozott létre a
művészetek fejlesztésére egy Kesrstin Hesselgren svédnyelvű

alapítványt. Svédországban az általa létrehozott fent említett intéz
mény - a saját eredményeiket segítők munkájának elismeréséül I<esrtin Hesselgren
díjat alapított. A hollandiai Springer Kiadó pedig kiadta 2004-ben Lene Buchert
Hesselgrenről szóló könyvét. (Internet: htLP:í/www.ingentaconnect.com/coment. )



JAKUB BART - éISINSKI *1856.AUGUSZTUS 20. 
+1909.0KTÓBER 16.

Cseh származású német teológus, költő és drámaíró. Prágában
végezte katolikus teológiai tanulmányait, majd pap lett., de állandó
konfliktusban állt az egyház felsőbb vezetőivel. Ezért ezek a körök
hosszú évekig nem ismerték el munkáját és érdemeit. Ideiglenesen
szerkesztői munkával is foglalkozott a versírás mellett. Verseken
kívül szonetteket, balladákat és drámákat is írt szorb nyelven. (A
szorb nyelv a nyugati szláv nyelvek egyik alcsoportja, melyet
kb.120.000 ember beszéli Németország délkeleti részén.) Első

versgyűjteménye 1884-ben jelent meg. Későbbi köteteit a XIX,szá
zad végén és a XX.század elején publikálták. Első szorb nyelvű regényével - a Hazafi
és renegát - vált ismertté. A legnagyobb szorb-nyelvű költőnek tartják.
(Meyers:Handbuch über die Lit.1964.182 o., Internet:)http://www.bl.
uk/collections/ , flw.com/ )

OTAKAR OSTRCIL *1879.FEBRUÁR 25. - +1935.AUGUSZTUS 20.

Cseh zeneszerző és karmester. Zd. Fibich tanítványa volt. 1920-ban
a Prágai Nemzeti Színház operatársulatának vezetője lett. Korai
szerzeményeiben még a romantika mellett kötelezte el magát,
később önálló, disszonanciákban gazdag stílust fejlesztett ki.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.52 o.)

ALFRED LEOPOLD ISIDOR KUBIN *1877.ÁPRILI5 10. 
+ 1959.AUGUSZTUS 20.

Cseh származású osztrák grafikus. Klagenfurtban és Münchenben
végezte művészeti tanulmányait. M.Klinger és F.Goya akvatinta
munkáinak hatására fantasztikus szörnyeket, torz figurákat
ábrázoló tintarajzokon kezdett el dolgozni. Ilyen műve pl. A pók.
Vonalas szecessziós jellegű művei szorongó, nyomasztó
sejtelmekkel teli fantasztikus képzeteket fejeznek ki. A XX.század
első éveitől mint grafikus és könyvillusztrátor vált ismertté.
Grafikai sorozatai: Sansara, A hét halálos bűn, Haláltánc, Húsz
kép a bibliából, Egy rajztoll kalandjai. Az 1906-os Párizsi útja
után Zwickledtben telepedett le. 1909-ben saját illusztrációival
jelentette meg A másik oldal című szatírikus-fantasztikus regé

nyét. Az 1930-as években ismét fantasztikus lényeket ábrázoló tinta rajzokat készített,
mint pl. A kobra. (Műv.L.1966.2k.726 o., MNL.llk.603 o.)



CARLOS JUAN FINlAY *1833.DECEMBER 3. - +1915.AUGUSZTUS
20.

Kubai orvos. 1881 óta foglalkozott a különböző trópusi betegségek
kel, főleg a sárgaláz és a szúnyogok által okozott
csípések ártalmaival. Ezeknek a betegségeknek a
megelőzésére és leküzdésére nagyszabású felvilágosító
munkát végzett. Tevékenységével megalapoLla a
bacilusgazdák és a betegséghordozók elméletét.
(Larousse 1991.1k.864 o., Brockhaus NI.)

ROGER WALCOTT SPERRY *1913.AUGUSZTUS 20. 
+1994.ÁPRILIS 17.

Amerikai pszichofiziológus, neurobiológus. A chicagói és a
Harvard egyetemen zoológiát, neurobiológiát, pszichológiát
tanult, 1935-ben végzett. Irodalomból és pszichológiából
tudományos fokozatot szerzett. A chicagói egyetemen
zoológiából 1941-ben doktorált. 1946-52 között a chicagói
egyetemen dolgozott, ott kezdte tanulmányozni az
idegrostok regenerálódását és a két agyfélteke részvételét a
tanulásban és az emléktárolásban. 1954-ben a California
Institute of Technology pszichobiológiai professzora lett és folytatta megkezdett
állatkísérleteit. Az 1960-as években lehetővé vált, hogya különválasztott agyféltekék
működését emberen is tanulmányozza. Epilepsziában szenvedő betegeken
végrehajtott műtétek pozitív eredményt hoztak. A viselkedési tesztek arra a
felismerésre vezettek, hogya bal félteke dominenciája nem általános érvényű, hanem
csak a beszéd, az írás, a verbálisan kifejezhető gondolkodás vonatkozásában áll fenn.
A vizuális memória, vagy az alakfelísmerő képesség szempontjából a jobb félteke a
domináns. A bal félteke a "logikus", a jobb félteke az "intuitív" gondolkodás színhelye.
A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1981-ben kapta "az agyféltekék
funkcionális specializációjával kapcsolatos felfedezéseiért". A díj egyik felét neki, másik
felét megosztva David Hunter Hubel amerikai orvosnak (lásd II.27.) és Torsten Nils
Wiesel svéd neurobiológusnak (*1924) ítélték.(Nobel-díjasok Kis1.1985.727 o.,
MNL.16K.230 o.)

KURT SCHUMACHER *1895.0KTÓBER 13. - +1952.AUGUSZTUS 20.

Német politikus. Meggyőződéses szociáldemokrata, aki a II.vi
lágháború után ismét megalakította a
Németországi Szociáldemokrata Pártot 
SPD-t -. Az NSZK egyik számottevő politikai
támasza volt. 1948-ban a német parlamenti
tanács tagja, majd a kacellária egyik vezető

politikusaként dolgozott. (Brockhaus NI., A
XX.század Kr.1994.)
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EDWARD SUESS *1831.AUGUSZTUS 20. +1914.APRI IS 26.

Osztrák geológus. Tanulmányait a prágai és bécsi egyetemen
végezte. A tektonika és az ősföldrajz egyik megalapozója.
Tudományos pályafutását a brachiopodák és ammoniteszek
rendszerével kezdte 1852-ben a bécsi udvari ásványtárban. A
Berni Egyetemen az öslénytan tanára 1856-ban, majd 1861-től a
geológia professzora voll. Az Alpokban végzett munkája során
jutott arra a következtetésre, hogy a hegységképződésben a
vízszintes elmozdulásoknak jelentős szerepük van. Elsőként

vetette fel a Gondvana őskontinens és a Tethys ősóceán

gondolatát. Első nagyobb munkája 1862-ben jelent meg, melyben
Bécs környékének geológiai problémáival foglalkozott. A Duna szabályozása kapcsán
erős szálak fűzték Magyarországhoz. Egy ideig a bécsi tudományos akadémia elnöke
volt. A Magyar Földtani Társulatnak 1886 óta volt tisztelebeli tagja. A földgolyó
gaológiájáról írt első összefoglaló mű, a Szemben a Földdel című mű szerzője. Liberális
politikusként 1869-től részt vett az osztrák politikai életben, 1873-tól a Reichsrat
alksóházának volt a tagja. (Révai NI.l7.k.201 o.,Larousse 1994.3k.645 o.,
MNL.16k.315 o.)

HORTHY ISTVAN *19ü4.DECEMBER 9. - +1942.AUGUSZTUS 20.

Magyar gépészmérnök, politikus. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó (lásd
11.9.) elsőszülött fia. 1928-ban a budapesti József Műegyetemen szerzett
gépészmérnöki diplomát. 1928-29-ben a csepeli Weiss Manfréd Gyár Jupiter repűlő

motor-osztályának munkatársa, 1929-ben - egy évig - a Ford Művek dearbourne-j
telepán munkás, majd tervezőmérnök volt. 1930-1940 között a MÁVAG fömérnöke,
igazgató helyettese, majd igazgatója, egyben vezérigazgatója lett. A Magyar Államva

sutak elnöki teendői közben repülögép-vezetöi képesítést
szerzett, rendszeresen repült. Tartalékos főhadnagyként

szolgált a seregben. 1942.februá r 19-én - atyja előterjesztésére

- az országggyűlés - alsó- és felsőház - közfelkiáltással
kormányzóhelyettesi tisztségre Horthy Istvánt választotta meg.
A választást több külföldi ország üdvözölte, Németország
viszont e kérdésben hallgatott. Köztudomású volt, hogy az
ifj.Horthy nem volt németbarát. A keleti arcvonaton 1942.július

1. óta vadászrepülöként szolgálatot teljesítő Horthy István főhadnagy,

kormányzóhelyettes harcfeladatának megkezdésekor "Héja" típusú vadászgépével kis
magasságban dugóhúzóba került, és egy domboldalnak ütközve szörnyethalt. A
szerencsétlenség okaként a hivatalos szervek a kellő gyakorlatának hiányát jelölték
meg a nehezen manőverezhető repülőgép vezetésében. Özvegye, született Gyulai
Edelsheim Ilona grófnő szerint, férje merénylet áldozata lett. A nácik ugyanis tisztában
voltak Horthy István német-ellenességével. (A XX. Század Kr.1994., MNL.9k.625 o.)



BERNARDO O'HIGGINS *1776.AUGUSZTUS 20. - +1842.0KTÓBER
24.

Chilei politikus. Peru utolsó alkirályának,
Ambrosio O'Higginsnek a fia. 1790-1802
között Londonban, majd Cádizban élt,
megismerkedett a liberális eszmékkel, és a
latin-amerikai spanyol gyarmatok
függetlenségének a híve lett. 1803-tól
birtokain gazdálkodott. A függetlenségi
háború kirobbanása után, 1810-ben részt

vett a felkelés megszervezésében. 1813-tól a chilei csapatok parancsnoka volt, de az
1814.októberi rancaguai csatában súlyos vereséget szenvedett a királypárti erőktől, és

Argentínába mene-
kült. l817.januárban
José de San Martinnal
(lásd II.25.) tért
vissza, és jelentős

szerepe volt Chile
felszabadításában. A
végső csapást a Rio
Maipo mellett
l818.április 5-én kiví

vott győzelem mérte a spanyolokra. 1818-ban a független Chíle "legfőbb vezetője"

lett. A kormányzás O'Higgins kezébe került. A chilei állam ideiglenes alkotmánya
jóváhagyta Bernardo O'Higgins főkormányzói egyeduralmát. Reformjai
megteremtették az új állam jogi, oktatási és pénzügyi alapjait, de fokozaatosan
elszigetelődött, diktatúrája alatt konzervatívok és liberálisok harcoltak egymással.
Hatalmát 1823-ban katonai puccs döntötte meg. Élete végéig Peruban élt
száműzetésben. (Az Emberiség Kr.1991.,Larousse 1994.3k.146 o., Brockhaus Nl.,
MNL.14k.57 o.)

BENJAMIN HARRISON *1833.AUGUSZTUS 20. - + 1901. MÁRCIUS
13.

Amerikai politikus. William Henry.Harrison az USA 9.elnökének (lásd
II.9.) unokája. Ügyvéd, majd Indiana szövetségi állam republikánus
szenátora volt 1881-87-ig. 1889.március 4-én iktatták be hívatalába
az USA 23-ik elnökeként. Rendkívüli mértékben megemelte az
iparvédelmi vámokat, magas nyugdíjat biztosított a polgárháború
veteránjainak, megnövelte a pénzverésre fordítható ezüst
mennyiségét, s betiltotta a kereskedelmet korlátozó trösztök
müködését. Elnöksége idején hívták össze az első pánamerikai
konferenciát (1889-91), a berlini konferencián - 1889 - a Samoa
szigertcsoportot brit-német-amerikai közös protektorátus alá vonták.
Az alacsony mezőgazdasági árak és személyes népszerűtlensége

miatt az 1892-es választáson vereséget szenvedett a demokrata párti G.C1evelanddel
szemben. Mandátuma lejárta után a San Francisco-j
egyetem tanára lett. (Révai N1.9k.548 o., Larousse
1992.2k.56 o., MNL.9k.245 o.)



IGOR KRICSEVSZKIJ *1963. - +1991.AUGUSZTUS 20.

Orosz fiatalember, a Mihail Gorbacsov (lásd IlL2.) ellen irányuló
puccs áldozata. Míg a szabadságát töltő Gorbacsovot krimi
nyaralójában fogva tartották, 1991.augusztus 20-ról 21-re virradóó
éjjel döntő fordulat következett be. A titkosszolgálat, a KGB
parancsnoksága alatt álló 70 harckocsival kísérletet tett a
·visszarendeződés érdekében az orosz Parlament épületének
megrohamozására. A barikádokat védők közül 3 fiatalemberen
gázoltak át a harckocsik, köztük volt Igor Kricsevszkij is, aki életével
fizetett a sikertelen puccskísérletért. (Az emberiség Kr. 1366 o.

ALTÖTTING

Németországi kisváros Bajor ország szövetségi államban az Inn jobb
partján. 403 m tengerszint feletti magaságban fekszik. Lakosainak
száma 11.000 fő volt 1986-ban. Szűz Mária kegyhely, búcsújáróhelye a
Gnaden kápolna. Fogadalmi temploma 1499-ből, a Tilly-kápolnája
1425-ből való. A Tilly kápolna állítólag a rómaiak által épített templom
maradványa volt, ahol a család több tagja van eltemetve és amelyben
a Wittelsbach család számos tagjának a szívét őrzik. A Karoling Palota-
kápolnában a "fekete Madonna" kegyképét őrzik a xIV.századból. -

Altöttingben tartotta 1947.auqusztus 20~án "országgyűlését" a ILvilágháború
után nyugatra emigrált magyar képviselők egy része, azok akik az 1939-es
választásokon mandátumot nyertek. Az "országggyűlés" legitim magyar törvényhozó
testületnek nyilvánította magát. Nem ismerte el a budapesti kormányt, annak
intézkedéseit, kijelentve, hogy Magyarország a szovjet érdekszféra helyett 
hagyományaihoz híven - a Nyugat-európai demokráciákhoz kíván tartozni. A
létrehozott emigráns kormányt Kisbarnaki Farkas Ferenc (*1892-+ 1980) vezette,
azonban sehol sem talált elismerésre, ezért 1949-ben kénytelen volt "lemondani".
(Révai Nl.1k.502 o., MNL. 1993.1k.680 o.)

JUAN BASUTISTA ALBERDI *1810.AUGUSZTUS 20. 
+1884.JÚNIUS 18.

Argentin politikus. Juan Manuel de Rosas Artgentin politikus (*1793
+1877) diktatúrájának ellenzőjeként1838-ban emigrált, Uruguayban,
majd Chílében élt. Rosas bukása után írta meg Az Argentin
Köztársaság politikai megszervezésének alapjai és kiindulópontja
című fő művét 18S2-ben, amely az argentin alkotmány alapja volt.
Ebben központi, szövetségi kormány felállítása, a bevándorlás
szorgalmazása, a külföldi tőke bevonása mellett foglalt állást. Az
18S0-es, 1860-as években Argentina teljhatalmú megbízottja volt
Párizsban, Madridban, Washingtonban és Londonban. (MNL.lk.424
o.)



ADALBERT VON CHAMISSO DE BONCOURT *1781.JANUÁR 30. 
+1838.AUGUSZTUS 21.

Francia származású német költő, természettudós. Eredeti neve Louis Charles Adéla·ide
de Chamisso de Boncourt. A forradalom idején Franciaországból szüleivel
Németországba menekült. Berlinben a királynő apródja voltr majd porosz
katonatisztként harcolt Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) ellen. A katonai pályával
azonban hamarosan szakítollr irodalmi, filoLóriai és lerméSLeltudományi hajlamai
miatt. 1812-15 között a berlini egyetemen növény- és álattant valamint
orvostudományi tanulmányokat folytatott. l8l5-tól l8l8-ig egy orosz expedíció tagja

ként világkörülI úton vett részt. 1819-től a berlini botanikus
kert felügyelője lett. Botanikai kutatásai mellett zoológiával
is foglalkozottr leírta a zsákállatok nemzedékváltását.
Vizsgálta a korallzátonyok keletkezését. 1832-től haláláig a
Deutscher Museenalmanach irodalmi folyóirat egyik
szerkesztője volt. r"1üvei a német irodalmi romantika
hatását mutatják. Legismertebb művének a Peter Schlemihl
különös története és a Peter Schlemihl csodálatos története

címü elbeszélésének alapötlete, fantasztikus cselekménye E.T.A Hoffmannt (lásd
VI.25.) idézi. Útleíró műveit társadalom bíráló szemlélet, humor és képteremtő
fantázia jellemzi. Verseire a romantika erőteljes népi hagyománya hatott.
Költeményeit többen megzenésítették. Pl. Robert Alexander Schumann (lásd
VII.29.):Asszonyszerelemr asszonysors című dalcíiklusa az ő verseire készült. Az
egyén és társadalom kapcsolatainak igényes elemzésével már a német polgári
realizmus előfutára volt. (Larousse 1991.1k.456 o., Világir.KisencikI.1976.1k.216 o.,
MNL.5k.279 o.)

CONSTANTIN ALEXANDER FREIHERR VON ECONOMO
*1876.AUGUSZTUS 21. - +1931.0KTÓBER 21.

CONsrANTlN'CONOM01876-1931 Osztrák ideggyógyász. 1917-ben jelent meg az Encefalítis
lethargica ról szóló nagyszabású munkája. Hosszú időn keresztül
dolgozott együtt Kosinas-sal.

~EPUBUKUSTERREICH

CHRISTIAN SCHAD *1894.AUGUSZTUS 21. - +1982.FEBRUÁR 25.

Német festőr grafikus. 1923-ban Németországban az
expresszionizmusból kinövő "Új tárgyiasság" nevű
stílusirány képviselője volt. 1915-20 között Zürichben
és Genfben éltr ahol a dadaisták felé fordult. 1918
ban egy egyéni foto-formát - Schadographie-t
fejlesztette ki. Portrékat és aktokat is készített.
(Brockhaus CD.)



II.FÜLÖP ÁGOST *1165.AUGUSZTUS 21. - +1223-JÚUUIS 14.

Franciaország királya 1180-l223-ig. VILLajos francia király (ur.1137-ll80) és
Champagne-i Adél fia. Még apja életében, 1179-ben királlyá koronázták, de uralkodni
csak apja halála után kezdett. Feleségűl vette Hainaut-í Izabellát, vele hozományként
megkapta l180-ban Artois grófságot. Először egy feudális felkeléssel kellett
szembeszállnia sikerrel, annektálva az amiens-j és a montdidier-i grófságokat. Ezután
felvette a harcot a Plantagenetek birodalma ellen, akiknek hatalma állandó fenyege

tést jelentett a Capeting-mona rch iána k. 1173-74-ben tá mogatva
II.Henrik angol király (ur.1154-1189) fiainak kÖLLük
I.Oroszlánszívű Richárdnak - apjuk elleni lázadását, és elnyerte
Vermandois egy részét és ILHenriket ll89-ben megaiázó
kapitulációra kényszerítette. LOroszlánszívű Richard angol királlyal
(ur.1189-ll99) részt vett a harmadik keresztes hadjáratban.
Onnan l191-ben való visszatérése után elfoglalta a normandiai
Vexint. V.Lipót osztrák herceg (1177-1194), 1192-ben a hazatérő

Richárdot elfogatta és Bécsnek kiszolgáltatta. ILFüölöp Ágost ezt
tudva, megtámadta Richárd franciaországi birtokait. Richárd,
kiszabadulása után Normandiában indíLott háborút II.Fülöp ÁgosL
ellen és két alkalommal verte szét ILFülöp Ágost seregét. Később
- 1202-14 között - Fűlöp Ágost elfoglalta Normandiát, Maine-t,

Anjout, Toureine-t és Poitou nagyobb részét. A Plantagenetek birodalmának
szétzúzásával utat nyitott a Capetingek hatalmának kiterjesztéséhez a királyság
terűletén. Sikerei emlékére kapta az utókortól az "Ágost" nevet. Nagy része volt a
bírói és közigazgatási főtisztviselői valamint udvarnagyi tisztségek megteremtésében,
továbbá a curia regisnek, mint kormányzati szervnek a megszervezésében, és
általában az olyan intézmények felvirágoztatásában, amelyek a monarchikus
centraliLációnak a későbbiekben eszköLeivé váltak. (Larousse 1991.1k.942 o., Révai
N1.8k.237 O., MNL.8k.381 o.)

MARCOS BOTZARIS *1788 KÖRÜL - + 1823.AUGUSZTUS 21.

Híres s7uliota nem7etség neve a Botzaris, akik a XIILs7á7ad végén a
törökök elleni küzdelmekben s utóbb a görög szabadságharcban
tüntették ki magukat. ~, család Marcos nevű tagja előbb francia
szolgálatban állt és csak 1820-ban tért vissza Epiruszba. A görög
szabadságharc kitörése után 1822-ben a nyugati harctéren harcolt s
különösen f\1issolunghi védelmével tűnt ki. 1823.augusztus 21-én
éjjelén Karpenisi mellett megtámadta az albánok 4.000 főből álló
elővédét, de mindjárt a csata elején elesett. Hőstetteiről a görög nép
dalaiban emlékezik meg. Öccse Koszta Botzaris, bátyja halálát a törö

kökön bOss7ulta meg. (Révai N1.3k.620 o.)



JULES DESTRÉE *1863.AUGUSZTUS 21. - +1936.JANUÁR 2.

Belga politikus. Belgiumban l840-ben indult meg a hivatalos francia nyelv mellett a
flamand, holland nyelv effogadtatásáért való küzdelem, melynek eredményeként
l870-ben megszületett az első nyelvtörvény, ami nem oldotta meg a lakosság
identitás-különbségeit. Az l884-es európai gazdasági krízis Belgiumban is éreztette
hatását. Ez a kétféle feszültség volt jelen a közéletben, amikor Derstrée politikai pá

lyafutása kezdődött. l886-ban csatlakozott a Belga
Munkáspárthoz, majd néhány jogász barátjával bizottságot
szerveztek azzal a céllal, hogy létrehozzák a Népek HázáL
l890-ben került sor az első Vallon Kongresszusra. 1912-ben
nyilt levelet intézett a belga királyhoz, amelynek fő állítása az
volt, hogy van belga állam, de nincs belga nép. A vallon
mozgalom kezdetét jelentette ez a levél, és még abban az
évben ismét Vallon Kongresszust tartottak, amely összehozta
a Belga Munkáspártot és a Liberális Pártot, és megalakult a

Vallon Társaság. Elnöki tisztét Destrée látta el. Álláspontját az 1923-ban írt Val/onok
és flamandok címő művében írta le. Csaknem 20 éves folyamatos küzdelem folyt az
általános választójogérl és az igazságos nyelvtörvényekért. A nyelvi problémák
területén harcuk az 1930-as években fokozatosan vezettek csak eredményre.
Internet:http://www.Academiedeliterature.be/academie.......• crips.be/wallonie ......•
labellepoque.dej...... ,Larousse lk.590 o.)



NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT = INTERNATIONAL RED CROSS

Nemzetközi segélyszervezet. Henry Dunant (lásd
V.8.) - látva a solferinói csata sebesültjeinek sorsát

1863-ban megalapította a Vöröskereszt
Nemzetközi Bizottságát, amelynek működését -
Dunant kezdeményezésére 1863-ban, majd
1864.auqusztus 22-én ősszeült genfi
nemzetközi értekezleten elfogadott, 16 állam által
aláírt egyezmények szabályozzák. Feladata lett a
háborús sebesültek és hadifoglyok ellátása, nemzeti hovatartozástól
függetlenül, a háború áldozatainak segélyeze, a természeti csapások károsultjainak
támogatása. 1864 után sorra alakultak a Vöröskereszt nemzeti bizottságai. Az 1899
es genfi egyezmény kiterjesztette tevékenységét a tengeri sebesültek ellátására,
1929-től ellenőrizheti a hadifoglyokkal való bánásmódot, az 1946-os genfi egyezmény
a civil lakosság védelméről intézkedik háború esetén. A megállapodás többek között
kimondja, hogy háborúban a sebesültek nem tekinthetők ellenségnek, a szolgálatot
végző személyzet, a kórházak és a betegszállító járművek semlegesek. Az eltünt
személyek kereső szolálata folyamatosan múködik. A Nemzetközi Vörös!<ereszt
pártatlanság, semlegesség, emberiesség és önkéntesség elvei alapján működik.

Központi irányítási szerve, a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága kizárólag svájciakból
áll és 152 nemzeti szervezet munkáját kordinálja, székhelye Genf. Zászlaja fehér
alapon vörös kereszt, vörös félhold, vörös oroszlán vörös Dávid-csillag. A szervezet
jelvényei védettséget adnak meghatározott egészségügyi intézményeknek, ezek
személyzetének, illetve felszerelésének. A Nemzetközi Vöröskereszt három ízben
kapott Nobel Béke-díjat: 1917-ben a hadifoglyok megsegítéséért és felkutatásáért,
1945-ben a II. világháborúban kifejtett munkájáért és 1963-ban a szervezet 100 éves
fennállása alkalmából. (Nobel-dijasok Kis1.1985.554 o., Larousse1994.3k.67 o.,
MNL.13k.694 o.)

MALTA
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JEAN-FRANCOIS DE GALAUP LA PÉROUSE *1741.AUGUSZTUS
22. - +1788.

Francia tengerész, felfedező. iatal kora óta érdeklődött az előző korok hajósai iránt,
ezért céltudatosan a tengerészeti akadémián tanult. 15 éves korától hajón dolgozott.
1757-töl már a hétéves háborúban is részt vett, ahol példaadó szorgalmával felhívta
magára vezetői figyelmét. 1780-tól parancsnoki feladatokat látott el. 1781-82-ben
kivételes taktikai, vezetési és navigációs képességeivel tűnt ki az angolok elleni
támadások során. Ezt követően tervezte meg világkörüli útját. Látszólag Franciország

dicsőségére szolgáló tudományos expedícióról beszélt, de a
valóságban az utazás célja új területek felfedezése, azok
katonai erejének felmérésére és a tengeren túli kereskedelmi
kapcsolatok megteremtése volt. Az expedícióban 2 hajó és
114 tudományos szakember vett részt. 1785.augusztus l-én
indultak el Brestből, átszelték az Atlanti-óceánt, körülutazták
Dél-Amerikát, majd az Észak-Amerika-i partok mellet a mai
Alaszkához értek, ahol egy erődöt hoztak létre, mely mai

nevén Lituya Bav. Innen Kína partjaihoz hajóztak, majd megérkeztek Formoza
szigetére. Innen írt levelében felhívta a francia illetékesek figyeimét a sziget stratégiai
fontosságára és elfoglalásának szükségességére. Formoza elhagyását követően az
ausztráliai Botany Bay felé indultak, ahova 1788.január végén meg is érkeztek. Miután
erről szóló jegyzeteit postára adta, tovább indultak, de hajói a tengerbe vesztek.
Roncsaikat csak 1826-ban találták meg Santa Cruz egyik szigetének korállzátonyain.
Internet: http:jjwww.britannica.comjebi ....•acadenuc.read.edzjformosawin.tue.nl/ ... )



SAMUEL PIERPONT lANGLEY *1834.AUGUSZTUS 22. 
+19ü6.FEBRUÁR 27.

Amerikai asztrofiLikus. Előbb építésL, majd 1865-től a Harvard
College-i csillagvizsgáló segédje, 1867-től pedig tanára volt,
miközben az Allegheny - Pennsylvániai - obszervatórium
igazgatói tisztét és betöltötte. Különösen a Nap fizikáJának
kutatása terén vannak nagy érdemei. Mint kiváló fizikus a
repülés problémájával is behatóan foglalkozott. 1887-91
között több repülőgép modellt épített, melyek közül egybe
gőzmotort is beszerelt. Ez a gép 1896-ban már repült. Későbbi

modelljei ugyan nem repültek, de elméletének helyességét igazolták. Nevéhez fűződik

a meteorológiai sugárzástanban a földfelszínre beérkező napsugárzás; energia
mennyiségének meghatározására használt mértékegység a JanQ.!m!:. (Révai N1.12k.486
o., MNL.llk.781 o.)

BRIGHAM YOUNG *1801.JÚNIUS 1. - +1877.AUGUSZTUS 22.

Az észak-amerikai mormon felekezet vezére, politikus. Eredetileg ács, festő és üveges
volt. 1832-ben tért át a mormon vallásra. 1835-ben az egyházuk 12 apostolának
egyikévé jelölték őt és az amerikai államokba küldték hittérítő munkára. 1841-től az
egyház vezető testületének tagja, 1844-ben, az alapító Joseph Smith (*1805-+ 1844)
meggyilkolása után, a mormon egyház vezetője lett. Az üldöztetés miatt a mormonok
élén az USA akkori határain kívülre, a Nagy Sós-tóhoz vándorolt, ahol 1847.jú!iusban

megalapította Salt Lake Cityt. 1847-ben az egyház elnökévé
és prófétájává választották. A terület l848-ban az USA része
lett. 18Si-ben Utah Territórium kormánY7ója és indiánügyi
biztosa lett. i858-ban, többek között a mormonok által
elfogadott többnejűségre hívatkozva, a szövetségi
kormányzat leváltotta a több mint 20 felesége miatt, de
egyházát és gyakorlatilag a Territórium lakosságát továbbra
is ö irányította. Az Északamerikai Egyesült Államok elnöksége

által a Territórium területére kinevezett bírákkal, kormányzókkal sok nehéz küzdelme
volt. Az általa útnak indított mormon misszionáriusok 1877-re több mint 360 telepet
alapítottak a mai Utah, Idaho, Arizona, Új-Mexikó, Nevada és Kalifornia területén.
l850-ben részt vett a mai Utah Egyetem, l876-ban a Brigham Young Egyetem
megalapításában. (Révai N1.19k.614 o., MNL.18k,746 o.)



ANDERS LEONARD ZORN *1860.FEBRUÁR 18. 
+1920.AUGUSZTUS 22.

Svéd festő és rézmetsző, szobrász.. Szobrásznak készült és a
stockholmi akadémián tanult 1877-81 -között. Hosszabb európai
utazások után 1888-ban Párizsba költözött, 1896-tól Mórában lakott.
Eklektikus stílusa az impresszionizmuson kívül magába olvasztotta az
akkor népszerű japán művészet egyes elemeit. Realista formálása
merész, heves, széles ecsetkezeléssel és tisztán alkalmazott élénk
színhasználattal párosult. Alakos kompozíciókat, portrékat, tájképeket
és plain air aktokat festett egyforma virtuozitással. Egyik
legismertebb képe a Két fürdőző lány. Családtagjairól faragott néhány

mellképet fából és bronzból. egy Wasa Gusztávról készített emlékszobra is ismert
Mórában. 1939-ben - Moraban - szülővárosában emlékére Zorn-Múzeumot nyitottak.
A modern svéd művészet nemzetközi jelentőségű mestere. (Műv.LAk. 777 o.,
MNL.18k.870 o.)

GIUSEPPE DE NITTIS *1846.FEBRUÁR 25. - +1884.AUGUSZTUS
22.

Olasz származású francia festő. Előbb Nápolyban, majd
Párizsban J.L.GérÖme-nál és E.Meissonier-nél tanult. Első

sikerét 1896-ban aratta Asszony papagájjal című képével.
Rövid londoni tartózkodás után Párizsban telepedett le.
Legismertebb művei párizsi és londoni utcarészleteket
ábrázolnak bájos, fiatal nőalakokkal. Ilyen pl. A Bois de
Boulogne korzója című képe is. (Révai NI.14kA93 o.,
Műv.1967.3k.528 o.)

JEAN-HONORÉ FRAGONARD *1732.ÁPRILIS 5. 
+ 1806.AUGUSZTUS 22.

Francia festő és grafikus. A szerelem és az életöröm
kirobbanó virtuozitású festője, aki minden műfajjal

kísérletezett, többek között igen sokat rajzolt. Párizsban
Boucher tanítványa volt, 1752-ben a Jeroboám bálványoknak
áldoz című képével elnyerte a római ösztöndíjat. De annak
igénybevétele előtt el kellet végeznie négy évet az előkészítő

iskolában. 1756-61 között a római francia akadémián a
manierista és barokk festők munkáit csodálta meg. Akkor
ismerkedett Itália művészetével, tanulmányozta
Rembrandtot, Halst és legfőképpen Rubenst. 1761-ben
visszaköltözött Párizsba és műkereskedőknek dolgozott,
karakterfejeket és tájképeket festett. 1773-ban a Corésus és



Callirrhoé című képéért az Akadémia tagjává
választották. Bankároknak és az Opera
táncosnőinek palotáit dekorálta, festett tájképeket,
gáláns jeleneteket, tipikus rokokó témákat Boucher
zsáner erotikus boudoire világát pikantériával
fűszerezve. Ilyenek pl. A hinta, Fiatal lány az ágyán
kutyuskájával játszik, Retesz című művei. Igen
könnyed, lendületes stílusban alkotta meg képzelt
alakjait. Egyik fő művének A szerelem
kibontakozása című sorozatát tekinthetjük, melyet
Madame du Barry számára készített. A zár című

képét a faktúra újszerűsége és kifinomult líraiság jellemez, és ez egybeesik a
neoklasszicizmus előretörésével. Munkássága utolsó korszakában allegórikus
kompozíciók mellett, mint a Szerelem forrása című képe, az egész életművére

jellemző könnyed zsénerjelenetek festését folytatta, amire példa A lopott csók című

munkája. Életművében megtalálhatók a hagyományos keresztény képtémák is, mint
pl. A pihenő Szent Család, vagy a Pásztorok imádása című képei. Élete vége felé
múzeumszervezéssel foglalkozott, 1793-tól a Központi Művészeti Múzeum
szervezőbizottságának az elnöke volt. Elfeledett festőként halt meg.
(Műv.L.1966.2k.l07 o., Larousse 1991.1k.90S o., MNL.8k.246 o.))



EDGAR LEE MASTERS *1869.AUGUSZTUS 23. - +1950.MÁRCIUS 5.

Amerikai iró, költő Jelentős közéleti szerepet játszó jónevű ügyvéd
fia, aki őGmaga is ügyvédi pályára lépett. 25 évig Chicagóban
folytatott ügyvédi gyakorlatot, mikbzben író illetve kbltőként is
bemutatkozott. Életműve több mint 30 verseskötetben, ugyanennyi
regényben, tucatnyi életrajzban, tanulmányban öltött testet,
melyekből maradandóságot csak az 1915-ben megjelent Spoon
River-i antológia biztosít számára. Szabad verssoraiban az amerikai
népnyelv egyszerűsége ötvöződik az ókori görög epigrammák elteljes
lömörségével. (Világir.KisencikI.1976.2k.51 o.)

SZABÓ ERVIN *1877.AUGUSZTUS 23. - +1918.5ZEPTEMBER 30.

VIKTOR KAPLAN *1876.NOVEMBER 27. - +1934.AUGUSZTUS 23.
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Osztrák mérnök. A hidraulikus turbinák szakértője, aki
többször tökéletesítette a propellerturbínákat és feltalálta a
mindmáig nevét viselö, állitható emelkedésü légcsavarokat.
1912-b n szabad Imaztatta tubin' ját, - a Kaplan-turbínát 
mely a kis esésű vÍzierőművek - folyami erőművek - korszerű

vízturbinája. Az első Kaplan-turbinát 1921-ben Brnoban
helyezték üzembe. iv1agyarországoln a tiszalöki erőműben
niűködnek 35 mW-os Kaplan-turbinák. (Sra khaLJs Ni.!
Larousse 1992.2k.339 o.,Új jvlagy.L.1961.4k.37 o., iViNL.IOk.)

fv1agyar szociológu , könyvtáros. Ungváron járt
gimnáziumba, Pesten volt jog-hallgató és 1899
ben ott szerzett áilamtudománYI doktorátust,
majd Bécsben folytatta tanulmányaIt. A német,

: franc!a, angol és olasz nyelv ismerete lehetövé
tette egyéb speciális tanulmányok folytatását is.
Tanulmányai befejeztév , könyvtáros gyakornok
lett a képviselőház könyvtárában, majd 1900
tavaszán a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamaia születendő könyvlárának veLetője.

1911-től a Fővárosi Könyvtár igazgatója volt, melyet korszer
társadalomt dományi szakkönyvtárrá alakított és létrehoz a

fiókkbnyvtári hálózatát. Részt vett a ársadalomtrudományi Társaság munkáJában,
1906-tól alelnökeként. A Huszadik Század munkatársa, egy ideig szrkesztője is volt.
1900-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, a Népszava cikkirója és a
centralizáció ellen fellépő belső ell n zés vezér volt. 1905 után fokozatosan
eltávolodott a szociáldemokrata mozgalomtól és nézeteiben az anarchoszindikalizmus
vált meghatározóvá. A marxista eszmék első terjesztői közé tartozott, kiadta és
előszóval látta el Marx és Engels válogatott írásait. Egyik fő műve, n elyet már súlyos
betegen fejezett be a Társadalmi és pártharcok a 48-49-es maoyar forradalomban.
(Larou se 1994.3k.666 o., Évforduiók I MN .16k.404 o. -



FERDINAND GEORG WALDMÜLLER *1793.JANUÁR 15. 
+ 865.AUGUSZTUS 23.

Osztrák festő A bécsi akadémián tanult. Működését mint
'"O"""O\IU'O"03 "o" miniatűrfestő kezdte. Rövidebb zágrábi tartózkodás után a Baden

bei Wien-j szinház dekorátoraként működött. 1817-ben visszatért
Bécsbe. 1829-ben Bécsben a képtár őre és az akadémia tanára
lett. A bécsi biedermeier vezető képviselője. A bécsi polgárság
kedvelt festője volt. Pszichológiai elmélyülés helyett a virtuóz
könnyedséggel megfestett külső megjelenítésre helyezte a súlyt.
Tájképein Ausztria különböző vidékeit ábrázolta. smert képe a Rét
fákkal, mely a Práterben, vagy az Alpokban készített tájkép
sorozata. Az l840-es évekői készített életképeinek mozgalmasabb

kompozíciói újszerű felfogást képviselnek. Ez érzékelhető pl. az Alsó-ausztriai paraszt
mennyegző, vagy a Foglalás után, Anya és gyermeke című

képein. 1846-tól nyilvánosan és írásában szembefordult az
akadémista oktatási módszerekkel.
Londonban, majd az USA-ban tett látogatása
után megjelent írásai miatt állásából
felmentették és 1857-ben nyugdíjazták, majd
csak l863-ban rehabilitálták. Szabad
iskolájában az l840-es évektől az általa
követendőnek tartott, természetesebb
festészeti felfogást oktatta. Számos magyar
festő tartozott tanítványai közé, mint pl.
Madarász Viktor (*1830-+1917), Zichy Mihály
(*1827-+1906), Borsos József (lásd VIII.19.),

Orlasi Petreich Soma (lásd X.22.). (Műv.L.1968.4k.720o., MNL.18k.625 o.)

EDMUND IGNATIUS RICE *1762.JUNIUS 1. - +1844.AUGUSZTUS
23.

Ír pedagógus. Megalapította a Keresztény Testvérek társaságát, és az
ahhoz tartozó iskolákat. l\1iután a felesége meghalt, l8ü2-ben a
szegénysorsú fiúk nevelésére iskolát alapított Waterfordban. 1838-ban
Angliábn és Ausztráliában is alapílotlak hasonló iskolákat. Ezeknek az
intézményeknek első és legfelsőbb igazgatója is ő volt. (Britannica CD.)

FRAY LUIS PONCE DE LE6N *1527. - +1591.AUGUSZTUS 23.

Spanyol költő. A salamancai kolostorban Ágoston-rendi
szerzetesként élt és az ottani egyetem teológia tanára volt.
Költeményei, ódái között számos vallási, hősi, hazafias és
bölcse/eli témák találhatók. A verselés mellelt lefordílolta az
Énekek Énekét és hangot adott a biblia latin fordításával - a
Vulgátával - kapcsolatos ellenvéleményének is. Ezzel magára
vonta a valladolidi inkvizíció haragját és négy és fél évre
bebörtönözték. Kiszabadulása után visszatért a salamancai
egyetemre, majd később rendje fővikáriusává nevezték ki.
(Révai NI~ iSk.575 o.)



JAN KOCHANOWSKI *1530. - +1584.AUGUSZTUS 24.

Lengyel költő 1544-től a krakkói, majd a königsbergi, 1552-től, a
padovai és a párizsi egyetemen tanult. Kiválóan megtanult latinul és
görögül, verseini is főként latinul kezdett. Eszményképei a
klasszikusok, főként Francesco Petrarca (lásd VII.19.) és Flaccus
Quintus Horatius (lásd XI.27.) volt. Sokat uta70tt, több ors7ágot be

járt lóháton. 1559-ben tért haza. Műveltsége a
mágnási kastélyokba vonzotta. Az Egyetértés és A
szatír avagy a vadember címő verseiben a főurak

oktalan fényűzését és vallási viszályalt ostorozza,
nemzeti reformokat követelve. 1564-68-ban
Zsigmond Ágost lengyel király (ur.1548-1572)
titkára volt. 1571-ben a családi birtokra költözött és
az irodalomnak élt. 1578-ban jelent meg A görög
követek eiutsítása című drámája az antik görög

dráma mintájára irt tragédiája az Iliász témáját alkalmazta a korabeli lengyel politikai
viszonyok szemléltetésére. A Siratóének dmű versciklusában kétéves kislányának
elves7tésével ért fájdalmát énekelte meg. Élete végén dalokat is írt Gyászdalok
címmeL A lengyel irodalomtörténetben Adam Miczkiewicz (lásd XI.26.) előtt ő a
legnagyobb költő, a humanizmus kiemelkedő képviselője volt. (Világir.l<isencikI.1976.
lk. 596 O., MNL.l1k.158 o.)

CONSTANTIN NEGRUZZI *1808. - +1868.AUGUSZTUS 24.

Román író, költő. Moldvai kisbojár családból származott. Apja görögül
és franciául taníttatla. Írói pályáján SLergejevics Alex Puskin (lásd
VI.6.) indította el. A román nemzeti irodalom kibontakoztatóinak
egyike. Több román folyóiratnak volt a megalapitója. 1840-ben a
román nyelvű NemLeli Színház igaLgatÓja is volt. Magyarul a
Megtiport ország című történelmi elbeszélése jelent meg, melyet erős
drámaiság, a romantikus és realisztikus elemek ötvözete, a lélektani
és társadalmi kérdések iránti érzékenység és a népies valamint
archaikus kifejezésekben bővelkedő nyelvezet jellemez. (Larousse
1994.3k.48 o., Világir.KisencikI.1976.2k.114 o.)

GEORGE STU88S *1124.AUGUSZTUS 24. - +1806.JÚUUS 10.

Angol festő és grafikus. Yorkban, majd 1760-lól Londonban
dolgozott. Kitűnő állatképfestő, a ló-anatómia kiváló
ismerője. Email- és porcelán-rajzokat is készített.
(Múv.L.1968.4k.366 o.)



I.HOHENZOLLERN FERDINÁND *186S.AUGUSZTUS 24. .
+1927.JÚUUS 20.

Románia királya 1914-töl 1927-ig. Hohenzollern
Sigmaringen-házból származó Lipót német herceg
második fia. Gyermektelen nagybátyja LKároly
román király (ur.1881-1914) öt szemelte ki utódjául
és 1889-ben hívatalosan is lrónőrökösnek

proklamálta. 1893-ban feleségül vette Alfréd
edinburgi herceg legidősebb leányát Máriát, akitől

két fia és három leánya született. 1913-ban, a
2.Balkán-háborúban irányította a román hadsereget.

1914.október 1O-én - I.Károly halála után - foglalta el a trónt. 1916
ban Ion Bratianu miniszterelnökkel (*1864-+1927) és a kormánnyal egyetértésben
támogatta Románia belépését az Antant oldalán az Lvilágháborúba.
1916.decemberben, Bukarest elfoglalása után Iasiba menekült. 1919-ben részt vett a
Magyar Tanácsköztársaság elleni intervencióban. Uralkodása alatt kötötték meg a
trianoni szerződést 1920-ban, valamint csatolták Besszarábiát, Bukovinát, Dobrudzsát
és Erdélyt Romániához, amelynek következményeként kialakult Nagy-Románia. 1920
ban államcsínnyel Alexandru Averescu tábornokot (*1859-+ 1938) ültette a
miniszterelnöki székbe. Fiát, Károlyt lemondatta a trónörökösi jogáról, és utódjául
unokáját, Mihályt jelölte ki. (Új Magy.L.1960.2k.327 o., Révai N1.7k.408
o.,AXX.Század Kr.1994., MNL.7k.879.o.)

JOHANN KONRAD ESCHER VON DER LINTH *1767.AUGUSZTUS
24 - +1823.MÁRCIUS 9.

Svájci politikus, mérnök. Tanulmányai befejezése után atyja
gyárában dolgozott. 1798-99-ben a Francia Köztársaság által
létrehozott Helvét Köztársaság nagytanácsának elnöke volt. A
kövedtkező három évben az általa alapított Schweizerischer
Republikaner című lapot szerkesztette, mely Svájc azidőbeli

történetének egyik legföbb forrásműve volt. Legnagyobb édeme a
Linth folyó medrének kimélyítése volt. 1808-tól 1822-ig fáradozott e
fontos és nagyszabású terv megvalósításán, amelynek
megvalósításával a Zürichi-tó körüli mocsarakat lecsapolhatták. A

Unth-telepen árva gyermekek számára nevelőintézetet alapított. Érdemeiért a zürichi
államtanács neki és utódainak a "Von der Linth" jelzőt adományozta. Politikai
gazdaségtannal, természetrajzzal és geológiával is fodlalkozott. A Linth-csatorna
mellett emlékszobrot állítottak emlékére. (Révai N1.6k.7D7 o., MNL. 7k.482 o.)

KASIMIR STANISLAWS GZOWSKI *1813.MÁRCIUS 5. 
+ 1898.AUGUSZTUS 24.

Kanadai épitész. Ontario tartományban a közművek felügyelője volt.
Működése alatt új utakat, csatornákat, hidakat és kikötőket

építettek. Tevékenysége elismeréséül Viktória Kereszt kitüntetésben
részesült. (Kanadai L.)



SZENT MARIA MICHAELA DESMAISIERES *1809.JANUÁR 1. 
+ 1865.AUGUSZTUS 24.

Spanyol szent. Már gyermekkorában elhagyta a madridi szülői

házat és ellenállt minden kísérletnek, hogy megházasodjon .
Néhány évig bátyjával élt, aki párizsi és brüsszeli követ volt.
Minden cselekedetét a mély vallási meggyőződésből fakadó
iránymutatás vezérelte. Spanyolországba történő visszatérése
után a szegény és beteg emberek védelmének szentelte
minden idejét. Kitartó munkával 1856-ban egy jótékonysági
intézményt hozott létre, melyet négy évi működés alapján a
Szent Szék nevében IX.Pius pápa (lásd V.13.) 1860.szeptember

lS-én jóváhagyott. A szervezet - többek között - az utcalányok megsegítéséért is
dolgozott. 1865-ben Rómába utazott, amikor a kolerajárvány kitört. A betegek
támogatására sietett, de elkapta a fertőzést, melybe belehalt. 1934.,augusztus
25-én avatták szentté. (Internet: http://
www.heiligenlexikon>de/BiogrfaphienM/Maria_Michaele ,
htt~/ww.adoratrices.,com/home.php?lang=en)

LEOPOLD SIMONEAU *1916.MÁJUS 3. - +2006.AUGUSZTUS 24.

Kanadai operaénekes. Egyetemi tanulmányait a Laval Egyetemen végezte, majd
Montrealban folytatta, ahol megkezdte hangjának képzését. Ott találkozott Pierrette
Alarie-vel, akivel számos produkcióban együtt énekelt. Elsö Mozart szerepét - Don
eu rzio, Figaró házassága - az 1944-es Montreal Fesztiválon énekelte. Egy évvel
később, 1945-ben ösztöndíjat kapott, amely lehetövé tette, hogy New Yorkban
tanuljon tovább. 1946-ban összeházasodott Alarievel. 1945-ben debutált a Metropoli

tenben, 1949-ben a párizsi Operában debutált. 1951
ben már Mozart specialistaként szerepelt. 1952-ben
Stravinsky Oedipusában lépett fel a szerző vezénylete
mellett. 1953-ban a Don Giovanni tenor-szerepét
énekelte a milánó; Skálában. 1956-ban Mozart
születésének 200 éves jubileumán az akkor élő

legnagyobb karmesterekkel lépett fel. Az 1950-es
években feleségével koncerttúrán vett részt. Operákban
is felléptek és lemezeket is készítettek együtt. 1959

ben egyik felvételük nagydíjat is nyert. 1963-ban többször is alakította a Don
Giovanni tenor-szerepét, amelyet, 1965-ig 185-ször játszott és énekelt el. Ezt
követően operaszínpadon már nem lépett fel, de 1970-ig adott koncert-esteket.
1971-ben a quebeci kulturális minisztérium miniszterhelyettese lett. Ugyanebben az
évben kapta meg a legkiválóbb kanadaiak számára létesített kitüntetést. Hasonló
kitüntetést kapott 1990-ben Franciaországban. (Internet:http://www.bach
cantatas.com/Bio/Simoneau-Leopold.htm)



RUDOLF BREITSCHEID *1874.NOVEMBER 2. 
+ 1944.AUGUSZTUS 24.

Német újságíró, politikus. Szülővárosában, Kölnben végezte el a középiskolát, majd
1894-98 között a Müncheni Egyetemen közgazdász, a Marburgi Egyetemen jogi
diplomát szerzett. 1898-tól egy hamburgi, majd hannoveri liberális lap szerkesztője

volt. 1903-ban csatlakozott a liberális Szabad Demokraták Szövetségéhez. 1904-től

tagja lett Berlin város tanácsának és a Brandenburg tartományi parlamentnek. Az
1912-es választások után belépett a Német Szocialista Pártba és szerkesztője volt A
szabad ember címü folyóiratnak 1920-ig. Az I.világháború alatt megjelent pacifista A
szocialista címü külpolitikai folyóiratot szerkesztette. A háború utáni első

szociáldemokrata többségű kormány idején, Németország kegnagyobb
tartományának, Poroszországnak a belügyminisztere lett. 1922-től a Szociáldemokrata

Párt és a Független Szociáldemokrata Párt képviselőcsoportjának

külügyi szóvivője, 1924-től a Reichstag Külügyi Bizottságának a
tagja, 1928-tól a szocialista frakció elnöke. Az 1929-es gazdasági
válság nehézségeinek megoldására egyre többen vártak megoldást
a pártoktól. Az 1930-as választások után a Reichstag legerősebb

pá rtj a a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt lett, mellyel
szemben a tolarencia politikáját támogatta. 1933-ban Hitler Adolf
(lásd IV.30.) hatalomátvétele után Svájcba, majd Franciaországba
menekül. Onnan tartotta a kapcsolatot a Prágába menekült
Szocialista Párttal. Franciaországba emigrált szocialista politikusok

találkozóján vett részt 1935-ben, melynek eredménye a bevándorlók által alapított
Népfront, szövetség Hitler diktatúrája ellen. A Népfront 1936-ban tartotta a
Nemzetközi Konferenciát, melyet Breitscheid vezetett. Franciaország elleni német
támadás után 1940-ben, megalakult Vichy-kormány rendőrsége, a német Gestapo,
feleségével együtt - 10 hónappal szülés után - Marseilles-i lakásukról Németországba,
a Sachsenhausen-i koncentrációs táborba szállította 1941.február ll-én. 1943-ban
átszállították a Buchenwaldi táborba. 1944.augusztus 24-én a szövetséges légierő

támadása során életét vesztette. Nem tisztázottak azonban halálának körülményei.
(Internet: http:jjtrnslate.googleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl =de&u = )



EMIL THEODOR KOCHER *1841.AUGUSZTUS 25. - +1917.JÚUUS
27.

Svájci orvos, sebész. 1865-ben szerezte orvosi diplomáját a berni
egyetemen. A bécsi egyetemen Theodor Billroth osztrák sebész
(*1829-+1894) tanítványa volt. 1872-től 1917-ig a berni egyetem
sebészprofesszora volt. Erdeklődése már korán a vér és a mirígyek
funkcióira terelődött, a sebészet területén a vérzéscsillapítás,
antiszeptikus sebkezelés, lőtt sebek ellátása volt kutatási területe. /
Számos jelentős újítással gazdagította a műtéttant, főként az ,iiELVETIA 5'5
epehólyag-, a sérvműtétek, a gyomor-, a bél-, izületi reszekciók, a
gége és a garat tumorainak eltávolítása területén. Leglényegesebb eredményeit a
pajzsmirígy betegségeivel és azok sebészi gyógyításával kapcsolatban érte el.
Tanulmányozta a kretinzmust, a Basedow-kórt stb. Elsőként végzett pajzsmirígy
eltávolítást 1876-ban. Leírta a pajzsmirígy eltávolítása után bekövetkező kóros
lesoványodást Felfedezte a cachexia thyreopriva betegséget" Ezzel új szemléletet
adott a pajzsmirígy sebészeti kezeléséhez. Az általa kifejlesztett érfogó ma is fontos
sebészeti műszer. A vállficam helyreigazítására aóta is használják a Kocher-műfogást.

A fiziológiai vagy orvostudományi Noobel-díjat 19Q9-ben kapta na pajzsmirígy
fiziológiája, patológiája és sebészete terén végzett munkáiért". (Nobel-díjasok
Kisl.1985,413 O., MNL.llk.158 o.)

II.WITTELSBACH LAJOS O Ó FRIGYES VILMOS
*1845.AUGUSZTUS 25. - +1886.JÚNIUS 13.

Bajorország királya. Atyja, II.Miksa bajor király (ur.1848-1864) halála után került a
trónra 1864.március lQ-én, és haláláig 1886.június B-ig uralkodott. A porosz szellem
ellensége, mizantróp és megalomániás uralkodó volt. Az 1866-os porosz-osztrák
háború kitörésekor Ausztria mellé állt, de a gyors osztrák vereség után kénytelen volt
a poroszokkal védelmi-szerződést kötni. A francia-porosz háborúban már a poroszok

oldalán vett részt. 187D-ben Otto von Bismarck (lásd IV.l.)
nyomására ő szólította fel I.Vilmos porOSL királyt (lásd
XII.12.) a császári cím felvételére. Miután nem sikerült
elérnie, hogya császári cimet a bajor és porosz királyok
felváltva viseljék, az egyébként is apolitikus uralkodó

'. ,l visszavonult a közélettől. 1875 után, nem lépett már
Ll'Il1\'\(' II KO"I!: VO" ll"'''"'' 1H4\ IMMI> nyilvánosság elé. Minden idejét nagyszabású művészeti

vállalkozásokkal töltötte. Támogatta Richard Wagner (lásd V.
22.) művészi elképzeléseit. A fővárostól elvonultan, pazar fénnyel épült és berendezett
hegyi kastélyaiban töltötte idejét. Pazarlási hajlama egyre nőtt és 1886 elején kitört
régóta lappangó elmebaja, és júniusban őrültnek nyilvánították. Berg kastélyába vitték
és Gudden nevű orvosa felügyeletére bízták. Egyik sétája alkalmával a Starnberg-tóba
ölte magát, magával rántva orvosát is. (Larousse 1992.2k.612 o" Révai N1.12k,430
o., MNL.llk.730 o.)



·········

CALASANZAI SZENT JÓZSEF *1556. - +1648.AUGUSZTUS 25.

A kegyesrendiek vagy piaristák
~ ItOL'U PIA I J:". III ~(J.<\RH '" ,

IM1·1991 szerzetesrendjenek alapttoja. A
Cafasanza spanyol nemesi család
leszármazottja. Tanulmányait
Leridában, majd Valenciában
végezte. Súlyos betegségéből

felépülve lépett papi pályára. 1583
ban szentelték pappá. Előbb a
leridai, majd az urgeli püspök
mellett szolgált. Később elkerült
Rómába, ahol templomokban, köz

tereken prédikált és tanított. A Szent Dorottya egyház plébánosával Rómában egy
házat béreltek és megvetette alapját a később elterjedt kegyesrend iskoláinak.
VIILKelemen pápa (1592-1605) az iskolát egyházilag szabályozott intézménnyé
alakította, és ezzel teremtette meg a piarista rend alapjait. Az iskola vezetőjéül

Calasanzai Józsefet jelölte ki. XV.Gergely pápa (1621-1623) pedig a rend generálisává
nevezte ki. Egész lelkével, szeretetével a gyermekek oktatásán és nevelésén
fáradozott. XIV.Be'nedek pápa (1740-1758) 1748.augusztus 18-án a boldoggá,
XIII.kelemen pápa (1758-1769) pedig 1762-ben a szentek sorába iktatla. A
keresztény egyház augusztus 25-én ünnepli emlékét. (Révai NIAk.22ü o.,
MNL.10k.347 o.)

LEONARD BERNSTEIN *1918.AUGUSZTUS 25. - +1990.0KTÓBER
14.

Amerikai zeneszerző, karmester és zongoraművész. A Harvard
Egyetemen Walter Hamor Piston zeneszerző (*1894-+1976)
tanítványa volt. Ö volt az első karmester, aki kizárólag az USA-ban
folytatta tanulmányait és aki nemzetközi elismerést aratott. 1945-49
között a New York-i Szimfonikusok karmestere, 1951-55 között a
karmesterképző vezetője, 1958-tól 1970-ig a New York-i
Filharmonikusok zenei vezetője, majd - Dimitri Charles Peter
Mitropou lus (* 1896-+ 1960) utóda ként ka rmestere volt.
Mindenekelőtt Gustav Mahler (lásd V.18.) műveinek tolmácsolásával
szerzett hírnevet magának. Ezt követően foglalkozott erőteljesebben

zeneszerzéssel. Zenéje, ritmikai vitalitásával tipikusan amerikai. Mű

vei között szimfóniát, gyermekdalokat, balett-, film- és szinpadizenét egyaránt
megtalálunk. Műveiben a neoklasszicizmustól a dzsesszig a legkülönbözőbb

stíluselemeket próbálta felhasználni és egybeötvözni. A legismertebb művei közé
tarozik a West Side Story című musical és az USA 200. évfordulójára írt Songfest.
1955-ben megkezdett televíziós műsoraival a zenei ismeretterjesztés egyéni műfaját

teremtette meg. (Brockhaus: Zenei L.1983.1k.188 o., Larousse 1991.1k.309 o., A
XX.Század Kr.1341, 1343 o., MNL.3k.712 o.)
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MORLEY CALLAGHAN *1903.FEBRUÁR 2. - +1990.AUGUSZTUS 25.

Kanadai író. A Toronto-i egyetemen sLer.!:elt állalános
művészeti diplomátl de behatóan tanulmányozta a különböző

tudományágakat is. 1928-ban jogi diplomát is szerzett.
Tanulmányi ideje alatt is dolgozott egy torontói lapnál, ahol
találkozott Ernest Hamingway-vel (lásd VII.22.). Igazi
hivatásának az írást tartotta. Első írása 1928-ban jelent meg
Különös menekült eimmel. Novellás-kölelél egy New York-i
cég adta ki Egy bennszülött Argosy címmel. Megházasodott és

Franciaországba ment, ahol Hamingway mellett Fitzgerald F. Scott (lásd XII.21 .. ) és
James Joyce ("'1882-+ 1941) tarloLtak baráti köréheL. Műveire nagy hatással voll a
naturalista irodalom. 1930-tól csaknem évente jelentek meg regényei, amelyekben a
keresztény teológiai- és a kétértelmű szerelmi jellemzések komplexen jelentek meg. A
II.világháború idején - főként pénzügyi okokból - ujságoknál és rádióállomásoknál
dolgozott. Családi halálesetek után ismét visszatért az irodalomhoz. 1951-ben A
szeretett és elvesztett című regényével elnyerte a Kanadai Főkormányzó Díját. 1963
ban írta meg páriLsi emlékeit Az a nyár Párizsban című regényében. Életének utolsó
két évtizedében munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el. (Internet:http://www.
athabascau.cajwriters , tidayubkuteratzre.cinj )

BÉL MÁTYÁS *1684.MÁRCIUS 22. - +1749.AUGUSZTUS 25.

Magyar evangélikus lelkész, tanár és író, polihisztor. 1701-től Pápán volt nevelő, majd
1702-től Besztercebányán bölcsészeti, 1704-től a hallei egyetemen teológiai, közben
történelmi és államismereti tanulmányokat folytatott. August Hermann Francke
(*1663-+ 1727) német evangélikus teológus mellett ismerkedett meg az ortodoxiával
szemben, a tartalmasabb cselekvő keresztény életre helyező, annak megvalósításáért
küzdő protestáns mozgalommal, a pietizmussal. Három éves peregrinációja illetve
hallei egyetemi évei során főleg Christophorus Cellarius német filológus (*1638
+ 1707) földrajzi-történeti szemléieteI valamint a felvilágosult abszolutizmus ideológiai

előkészítőiként jelentke7ő Christian Thomasius német
rRA, KILJRTJK NYVVt\SAR 199WKT()R~RI3-18. jogász és filozófus (*1655-+1728) és Gottfried Wilhelm

40Ft Leibniz német filozófus (lásd XI.14.) filOZófiája hatott
rá. 1708-tól 1719-ig rektor, tanár, liceumi igazgató és
lelkész Besztercebányán és Pozsonyban. Tanári és

~~~l-'-. lelkészi pályája során pietista szellemben oktatott.
II Munkássága rendkívül kiterjedt. Számos tudományos

teológiai, pedagógiai, nyelvészeti és történeti-földrajzi
munkák egész sorát hagyta az utókorra. Új alapokra
helyezte a latin oktatását, tankönyveket s7erkesztett

imakönyvet és verseket írt. Tudományos munkáit latinul írta, egyházi műveiben,

prédikációiban, alkalmi verseiben a magyar, német és szlovák nyelvet használta.
Külföldi akadémiák és tudós társaságok válas7tották tagjaik közé Londonban,
Berlinben stb. Az első osztrák tudományos társaságnak alapító tagja volt. Főbb művei:

Compendium, avagy rövid summája az egész keresztény tudománynak (1713),
Újszövetség (1717), 10 vármegye ismertetése 5 kötetben Mikovinyi Sámuel építész,
térképész, rézmetsző (*1700-+ 1749) térképeivel, Adparatus ad historiam Hungariae
(1735-46), Tractatus de re rustica Hungarorum, Magyarorsz:'g népének élete 1730
táján, A magyarországi halakról és azok halászatáról stb. (MNL.3k.497 o.)



IX. SZENT CAPET LAJOS *1215.ÁPRILI5 25. - +1270.AUGUSZTUS
25.

Franciaország királya. Atyja, VIII.Lajos francia király (ur.1223-1226) halála után
1226-ban mint gyermek került a trónra, anyja KasLtíliai Blanka uralkodott helyette
régensként. E minőségében letörte a vazallusok veszélyes lázadását és megkötötte
VII.Rajmunddal Toulouse grófjával (*1197-+ 1249) a párizsi szerződést 1229-ben. Ez
véget vetett az albigensek elleni keresztes hadjáratnak és biztosította a Capetingek
örökösödését a Toulouse-i Grófgságban. Lajos 1234-ben házasságot kötött Provencei
Margittal. Kb.1240-től egyedül uralkodott. Öccsét, Anjou Károlyt - a későbbi I.Károly

nápolyi királyt (ur.1282-1285) összeházasította Beatrix provance-i
királylánnyal, így 1246-ban megszerezte Provance-t. 1248-ban
megszervezte a hetedik keresztes hadjáratot és 1248.
augusztusában behajózott Egyiptom felé. 1250 februárjában
vereséget szenvedett EI-fltlanszúra mellett és fogságba esett. Nagy
váltságdíj fejében kiszabadult, visszatért 1254-ben
Franciaországba. Ettől kezdve minden erejét királysága
újjászervezésére összpontosította. Megerősítette hatalmát,
reformálta az igazságszolgáltatást, egységes pénzrendszert
vezetett be, királyi biztosokat nevezett ki, megvetette a parlament
intézményének alapját. Fontosnak tartotta az oktatást, udvari
káplánja, Robert de Sorbon (*1201-+1274) teológiai kollégiumot
alapított szegény diákoknak, amelyből később kifejlődött a nevét

viselő párizSi egyetem a Sorbonne. 1270-ben az általa szervezett nyolcadik keresztes
hadjáratot vezette Tunis7ba, ahol 1270.augus7tus 25-én pestisben meghalt.
Feddhetetlenségének, becsuletességének híre, erős igazságérzete még életében
általános tiszteletet szerzett számára és a keresztény világ döntőbírájává avatta.
1297-ben VIII. Bonifác pápa (1294-1303) szentté avatta.. (Révai NI. 12k.431
c.,Larousse 1992.2k.608 o., MNL.llk.731 o.)



XVII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1960.AUGUSZTUS 25. 
SZEPTEMBER 11. RÓMA, OLASZORSZÁG

Szép és a sport szempontjából igen jelentős olimpiát rendeztek az "örök városban". Az
1956-os téli olimpia az első és az 1960-as nyári olimpia a második "tévésített"
olimpia, mely hosszú távú kedvező kihatással volt az olimpiák programjára és
jövőjére.

Rómában gyönyorű stadion épült, melyeket Luigi Nervi tervezte. A kis és nagy
sportcsarnokok kupolái napsugaras alaprajzúak, és valóban be is fogadják a fényt,
amely átszövi az egész teret, és különleges atmoszférát teremtett asportolók
gyakorlataihoz. A város csodálatos műemlékek százaival vette körbe az olimpiai
versenyeket. PI. a bírkózók a Maxentius-bazilika monumentális oszlopai között gyúrták
egymást, az úszók a Szent Péter-bazilika kupolájára láttak a vízből, a tornaversenyek
díszletét Caracalla termái adták, a maratoni futók pedig a Via Appián koptathatták a
kövezetet és áthaladtak Nagy Konstantin diadalíve alatt.
Az ünnepélyes megnyitó augusztus 25-én volt, az olimpiai lánggal Giancarlo Peris
atléta érkezett és lobbantotta fel.
A versenyeken 83 nemzet képviseltette magát 5396 versenyzővel, köztük 610 nővel.

A versenyzők 17 sportág 150 versenyszámában álltak rajthoz. A részvevők között 189
magyar sportoló volt jelen.
Aranyérmet szerzett ökölvívás lepkesúlyban Török Gyula, kard egyéni versenyben
Kárpáti Rudolf, a férfi kard-csapat, öttusa egyéni versenyben Németh Ferenc, az
öttusa-csapat és kenu egyes 1.000 m-es versenyben Parti János. Ezüstérmesek férfi
atlétika kalapácsvetésben Zsivótzky Gyula, kötöttfogású bírkózás pehelysúlyban
Polyák Imre, kard egyéni versenyben Horváth Zoltán, a női tőrvívó-csapat, öttusa
egyéni versenyben Nagy Imre, kajak egyes 1.000 m-es versenyben $zöl/ősi Imre,
kajak kettes 1.000 m-es versenyben a páros és kajak egyes 4 x 500 m-es váltó-szám
versenyző;. Bronzéremmel tért haza féfi atlétika 1.500 m-es síkfutásban Rózsavölgyi
István, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, a vízilabda-csapat, súlyemelés középsúlyban
Veres Győző, a kenu kettes páros 1.000 m-en, a kajak kettes páros 500 m-en és a
labdarugó-csapat.
Magyarország a nemzetek pontversenyében a VI. helyen végzett.
A kajak egyes 4 x 500 m-es váltó csak ezen a versenyen szerepelt olimpiai
versenyszámként.
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JAMES FRANCK *1882.AUGUSZTUS 26. - +1964.MÁJUS 22.

iDJAMES (!2 FRANCK
l{lIBB2
ö l964

~MAX
"'BORN
~IBB2
~ 1970
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Német fizikus. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben kezdte,
majd Berlinben folytatta. 1906-ban doktorált. Az 1.világháború
után egy évi katonáskodást követően a berlini egyetem tanára,
majd a göttingeni egyetem kísérleti fizika tanszékét vezette 12
évig. 1933-ban a nácik elől elöbb Dániába, majd az USA-ba
ment. A baltimore-i John Hopkins Egyetem, majd 1938-tól a
ctlicágói egyelem profeSSlora volt. Guslav Ludwig Hertl-cel (lásd
VII.22.) folytatott kísérletei kben az elektronok az azokat gyorsító
feszültség függvényében hol rugalmasan szóródtak, hol pedig le
fékezödtek és energiát adtak át az atomoknak. Elsőként bizonyították kísérleti úton az
atomok diszkrét energiaszintjeinek a létezését, s ezzel alátámasztották Max Planck
(lásd IV.23.) kvantumhipotézisét. Kisérleteik alapjaiban megerősítette Niels Henrik
David Bohr dán fizikus (lásd X.7.) hat hónappal korábban publikált atomszerkezeti
elképzeléseit. Jelentős munkásságot fejtett ki a fotokémia területén is. A
II.világháború alatt részt vett az amerikai atombomba-programban. 1945-ben elnöke
voll egy ludós lanácsnak, mely felhívla a figyelmet az alombomba bevetésének
veszélyeire, és a bomba katonai bevetése helyett az elrettentő erő lakatlan területen
való bemutatását javasolta. Az 1925-ös fizikai Nobel-díjat 1926-ban kapta, megosztva
Gustav Ludwig Hertz-cel "az elektronok és atomok közötti ütközés törvényeinek
felfedezéséért". (Nobel díjasok Kis1.1985.263 o., MNL.8k.285 o.)

ALBERT BRUCE SABIN *1906.AUGUSZTUS 26. - +1993.MÁRCIUS
3.

Orosz származású amerikai orvos, mikrobiológus. 1921-től élt az USA-ban. Orvosi
diplomáját a New York-i EgYetemen szerezte 1931-ben. Itt kezdte meg a járványos
gyermekbénulással kapcsolatos kutatásait. 1935-39 között a New York-i Rockefeller
Institute for Medical Research-ben virológiai kutatásokat végzett. Bebizonyította, hogy

a gyermekparalízis nem légúti, hanem elsődlegesen a
tápcsatorna fertőzése. Jonas Edward Salk (lásd X.28.) által
kifejlesztett vakcinával párhuzamosan kidolgozta a védőoltás

tartósabb védettséget adó formáját cl Sabin-cseppet. A
szájon át adható védőoltást élő, de legyengített vírusok
képezték. Majomkísérletek után, 1955-ben adták az első

oltást embernek. Ezt követően nagy oltási kampány
kezdődött, amelynek eredményeként a gyermekbénulás
eltűnt az USA-ból és számos európai országból. Világszerte

sikerrel alkalmazzák 1962 óta és igen sok kisgyermeket védett meg a szörnyű

betegségtől. Módszert dolgozott ki a toxoplasmosis kimutatására. Ismertek
pneumococcus-típus meghatározására vontakozó munkái. Vizsgálta a vírusok elleni
immunitás kialakulásának folyamatát, az idegrendszert megtámadó vírusokat és a
vírusok szerepét a rák kialakulásában. (Larousse 1994.3k.528 o., Ormos
M. :Világtörténet 1988.3k.16ü o., A XX.százd Kr.1994.79 o., MNL.15k.699 o.)



T ÉODORE G' IC ULT * 791. UG ZTU 26. - +1824.JANUÁR
26.

Francia festő. Carle Vernetnél (*1758
+ 1836) és Pierre-Nar isse Guérinnél
(*1774-+1833) kezdett lanulni, de
fejlődésében nagy szerepe volt a
hellenisz íkus sz rk f' gok
csoportjeleneteiről készült
tanulmányoknak, és Giovanni Santi
Raffaello (lásd IV.6.), Michelangelo
Caravaggio (lásd VII.18.), Piet r Pauwel
Rubens (lásd VI.28.) képei másolásának.
Antoine Jean Gros (*1771-+1835) is
nagy hatással volt munkás_ágára. Az első

romantikus fe tőként tartották z' mon,
de gyszersmind r li is. gy .ni
formanyelvét lovas kompoziciók - Roha

mozo vadásztiszt, Sebesült vértes - rajzolasa és festése útján kereste. Ezek mellet
állattanulmányokat is készített, mint pl. a Heverésző macska, Orosz/ánpár című képei.
Bemutatkozása különösebb sikert nem hozott. 1816-ban Olaszországban f Ifedezte
magának Buonarotti Michelangelo (lásd III.6) müvészetét, majd hazatérve
megfestette fő művét a Medúza tutaját dmű képét l818-ban, melyen a kla~szikus

kultúrához való vonzódá_a szembesült a kortárs világ kifejezésének vágyával.
Ho szabb időre Angliába utazott, ahol a képével nagy ikert aratott. Angliában több
hatás érte: a XVIII. zá7adi William Hogarth ang I fe tő (Iá d X.25.) polgári moralizáló
festészete, valamint a kortárs John Constable angol festő (lásd VI.l1.) és Richard
Parkes Bonington angol festő (*1801-+1828) friss tájszemlélete érezhető az Epsomi
verseny című képén. V isszatérve Párizsba portrékat készített elmebetegekről,

bűnözőkről. Ábrázolásmódjának 's színvilágának mer'szsége, szenvedélyess ' g ! m ly
a morbiditás iránti bizonyos vonzódással társult - mint A b%nd nő címü képe - ,
egyszerre több művészeti stílus előfutárává tette .. (MŰv.L.1966.2k.200 o., Larous~e

1991.1k.985 o" MNL.8k.590 o,)

IGUEZ TIZÓN *1717.JÚUUS 14. 
2 .

Spanyol építész. Spanyolország legjelentékenyebb építésze
volt a barokkbó! a klassziciztl1usba való átmen t idején.
1735-ben F.Javura, később Giovanni Battista. Sacehetti olasz
építész (*7-+ 1764) mellet dolgozott a madridi királyi palota
újjáépítésénél. 1752-lől aL Academía de San er ando
építészeti osztályának vezetője, 1764-től Madrid város
éptőm st r volt. Tö b madridi t mplom í é fűződik

nevéhez. (MŰv.L.1968.4k.86 o.)



TOVO ODA *1420. - +1506.AUGUSZTUS 26.

Japán zen-buddhista szerletes, festőművesL. _redeti neve Szessú
Tóyó. Okoyamában kezdte fostészeti tanulmányait, amelyeket
Kyotóban folytatott Tensho Shubun japán festő, zen-buiddhista
szezetes (*1394-+ 1427) irányításávaL Ugyanis ~ XIV·
XVLszáza'dban - a ~·1üíOmachi törtÉnelmi periódüsában - javarészt a
zen-buddhizmus papjai irányitották a kulturális életet, akik a kínai
műveitségük révén a festészetben a kínai mestereket követték. A
XV.század végéig a festők többsége a zen-papok közül került ki. 
1437-ben Kínába utazott, ahoi néhány 7en-koiostort ismert meg és a
régebbi mesterek munkáit tanulmányoLta. VissLaterve Japánba Ya

maguchi Profecture-ben telepedett le, innen utazta körül Japánt. Alkotásaiban a kínai
művészeti mintát adaptálta a japán esztétikai és érzelmi környezethez. Zen-buddhista
képeket festett, spanyclfalakat díszített táj-, madár- és virágképekkel. Munkáin
Muromachí-Suiboku-iskola egyszínű tintával - tussal - törtÉnő festészeti technikáját
alkalmazta, s ezen a területen a legnagyobb japán művésznek tartják.
(Internet: http://www.britannicacom/eb/article............chiron.vaidosta.edu/ .
en.wikipedia.orgjwikiiSessu, ;v1NL.I0k.208 O., iviűv.L.4k.274o.)

CHARLES AUGUSTUS LINDBERGH *1902.FEBRUÁR 4. 
+1974.AUGUSZTUS 26.

-(', ~~\:.l R~?· ~.~~-.\... .· /'" .
• REPUBUQUE DE
: CÖTE D'lVOIRE

: 500F

YORK

Amerikai mérnök, óceánrepülő,. t·1érnöki tanulmányainak befejezése után 1920-22
ben Nebraskaba ment, hogy repülni tanuljon. 1926 végén 25.000 dolláros díjat tűztek

ki él New York és Párizs közötti táv megáiiás n 'lküli végigrepülésére. St.Louis-i
üzietmeberek pénzügyi támogatásávai, Lináberghnek: sikerÜlt egy repüiögépet építtet-

nie, a Spirit of
St. Loist. Már első

próbarepülésén a
nyugati parttÓl St.
Louisig rekordidő

alatt tette meg az
utat. 1927.május
20-án indult útnak
Long Islandbói
Párizs felé. 33, órás
repüléssel, 5.810 km
megrétele után szállt
le a Párizs Le
Bourget repülőterÉn,

ahol ujjongó tömeg
várta. Elsőként

repüite át az óceánt
egyedül, másodpiió-
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ta és navigátor nélkül. Az évszázad hőse lett és
számtalan kitünte-tésben részesült. sült. Egy újabb

távrepülése alkalmával
ismerkedett meg az USA
mexikói nagykövetének
leányával, Anne Morow-val,
akit később feleségül vett.
1932.március 2-án elrabolták
20 hónapos kisfiát, és 50.000
dollár váltságdíjat kértek az
elrablók a gyerekért, amit

meg is kaptak. Néhány nap után találták meg a gyereket, akit meggyilkoltak.
1934.szeptember 19-én LartóLtatták le Bruno Richard Hauptmann aSLtalosL, a bűntény

gyanúsítottját. Lindbergh az amerikai légierő-nél teljesített szolgálatot, majd
dandártábornokként ment onnan nyugdíjba. (A XX.század Kr.1994., MNl.12k,146 o,)

SIGMUND JAHN

Német űrrepülö. A Szojuz 31 szovjet űrhajóval 1978.auqusztus
26-án szállt fel és a kapott feladatainak végrehajtása utáni
1978.november 2-án érkezett vissza a földre. Az űrben 67 napot,
20 órát, 12 percet és 47másodpercet töltött el.



xx. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1972.AUGUSZTUS 26. 
SZEPTEMBER 11. MÜNCHEN ÉS KIEL, NÉMET SZÖVETSÉGI
KÖZTÁRSASÁG

Az olimpiai játékok történetében először a müncheni olimpiára épített a rendező

ország a versenyzők komfortosabb ellátását biztosító úgynevezett olimpiai falut. Az
olimpiára épített stadion is kivívta a világ csodálatát. A világon először egy 75.000
m2-es felület fölé adril-üveg-acél kötélhálót feszítettek, amely hatalmas acélpilonokra
támaszkodva mint egy óriási pókháló borult a sportközpont fölé, a stadionra, az
úszómedencére és a sportcsarnokra .. Ez az "égi és földi táj összhangja" már a XXI.
századot idézte.
A vitorlás versenyeket Kielben rendezték meg, ahol a vitorlás iskolahajók parádéja
vívta ki a nézők lelkes tetszését.
A megnyitó alkalmával Günther Zahn atléta gyújtotta meg az olimpiai lángot.
A versenyekre 121 ország nevezte be 7.863 versenyzőjét, akik 22 sportág 187
versenyszámában vetélkedtek.A versenyek állandóan telt lelátók előtt zajlottak.
A magyar színeket a 232 fős magyar csapat képviselte, akik közül 73 sportolónk
állhatott fel a dobogó valamelyik fokára, hogya 6 arany-, 13 ezüs és 16 bronzérmét
átvegye. Aranyérmet nyert súlyemelés légúlyban Földi Imre, ökölvívás papírsúlyban
Gedó György, kötöttfogású bírkózás középsúlyban Hegedűs Csaba, párbajtőr egyéni
versenyben Dr. Fenyvesi Csaba, a párbajtőr-csapat és öttusa egyéni versenyben
Balczó András. Ezüsérmesek: súlyemelés lepkesúlyban Szűcs Lajos, női 100 m-es
hátúszásban Gyarmati Andrea, ökölvívás könnyűsúlyban Orbán László, váltósúlyban
Kajdi János, férfi tőrvívás egyéni versenyben Dr. Kamuti Jenő, férfi kardvívás egyéni
számban Maróth Péter, női tőrvívás egyéni versenyben Bóbis Ildikó, a női tőr-csapat,

az öttusa-csapat, 1.000 m-es férfi kajak kettesben a páros, az 1.000 m-es kanadai
egyesben Wichmann Tamás, és a labdarúgó-csapat. Bronzérmet szerzett súlyemelés
lepkesúlyban Holczreiter Sándor" pehelysúlyban Benedek János, félnehézsúlyban
Horváth György, 100 m-es női pillangóúszásban Gyarmati Andrea, kötöttfogású
bírkózás nehézsúlyban Kiss Ferenc, szabadfogású bírkózás légsúlyban Klinga László,
félnehézsúlyban Bajkó Károly, nehézsúlyban Csatári József, férfi párbajtőr egyéni
versenyben Kulcsár Győző, a férfi kard-csapat, 1.000 m-es férfi kajak egyesben Csapó
Géza, 500 m-es női kajak egyesben Pfeffer Anna és lövészet szabadon választott
fegyverrel Pap Lajos.
Az olimpiai játékok 11. napján - szeptember 5-én - kora reggel öt óra tájban arab
terroristák - a Fekete Szeptember csoport tagjai - megtámadták az izraeli olimpiai
csapat szálláshelyét és megöltek két sportolót, és 9 főt túszúlejtettek. Túszaikért
cserébe izraeli börtönökben fogva tartott arabok szabadon engedését követelték. A
követelés elutasítása után a terroristáknak és túszaiknak egy repülőgépet bocsátottak
a rendelkezésükre Fürstenfeldbruck repülőterén. Este a rendőrség mesterlövészei
tüzet nyitottak a merénylőkre. A lövöldözésben két terrorista, egy rendőr és mind a
kilenc túsz életét vesztette. Az olimpiai játékokat a NOB határozata értelmében a
gyászünnepség megtartása után folytatták.
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1972. szeptember 5. A müncheni
olimpián a Fekete Szeptember nevű

palesztin terrorista szervezet 8 embe
re behatol az olimpiai faluba. Két iz
raeli sportolót azonnal megölnek, ki
lencet túszul ejtenek. A túszok szaba
don bocsátása fejében Izraelben fog
va tarton terroristák szabadon enge
dését követelik, de Izrael megtagadja
követelésük teljesítését. Ekkor két he
likoptert kémek, hogy a túszokkal
együtt Tuniszba repüljenek. Felszál
láskor német kommandósok megtá
madják a helikoptereket, a túzharcban
az izraeli sportolók és 8 terrorista éle
tét veszti, 3 terroristát elfognak. Az
olimpiai zászlót félárbócra eresztik,vo

de a játékok folytatódnak. Az elfogott

SPITZER BUDREl

SPRINGER JAKOV

CHALFIN ELIEZER

SPIRA EMITZAR

SLAVIN MARK

Áldozatul esett izraeli sportolók

terroristák kevés időt töltenek börtön
ben, ez év október 29-én a Fekete
Szeptember eltérít egy német re
pülőgépet, és a német hatóságok sza
badon engedik őket.

Erec



GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL *1770.AUGUSZTUS 27. 
+i831.NOVEjvjBE-R 14.

Német filozófus. 1788-93 között filozófiát és
teológiát té'iiiült TCibingenben. Egyetemi évei alatt
kötött barátságot Friedrici-I Vv'i1heim Joseph
Scheiiing német fíioLórussal (*1775-+1854) és
Johann Christian Friedrich Höideriin néme' köitővei

(lásd III.2Ü.). Bern .. Frankfurt a házitanitoskodás
Ideje volt 1793-96 kozott, m!kOzben megirta Jézus
élete és ,,~ pozitiv 'lalfás esz,rnéjérlek birá!ata címU

műveit. Jénában megjefentette Hit és tudás cfmű munkáját 1802-ben. f'JürnbGrgbcn
gimnáziumi igazgató 1808-16 között. Ebben az jdőszakban jelentette meg A logika
tudománya cmű művét. 1816-ban Heidelbeígben, majd Be,linben egyetemi taná"
később proíesszor,és több ízben a rektorI tfsztséget IS betöitötte. Filozflóíiája berlinI
évei dlall vált N émetor~Lágbdn ismertté és f1ép~zerüvé, sől uralkodóvá - mintegy
negyedszázadra - az egyetemeken és a műveit közvéieményben: de hatást gyakoroit
Európa-szerte. Itt tartotta 1818-31 között nagyhatasú történetfiiozófiai,
tl!ozóflatorténet! és esztétlkal elöadása!t. A k!assz!kuS német, !!ozóf!a !döben utolsó és

legnagyobb alakja, aki objeytfv idealista bölcse!etében a dia!eyt!kus
gondokodás fontos a!ape!vc:t dolgozta kL Objektív idealista
alapokon nyugvó, te:jesen zárt, a végérvényes és abszolút :gazság
igényével fellépő filozófiai ,endszelt alkotott. ""lőadásai A jogfIlozófia
alapvonalai vaGY a természetjog és az á//amtudománv vázlata
címmei jeientek meg. Esztétikdját, meiy a szép eszméjéből indul ki,
az esztétikum egyedi vonásainak iogikai lj' on való megközelítése és
~ m(ívészet jeienségeinei< vi7sgéÍiatában a történeti eiv
érvényesítése Jellemz!. A ko!tő! nyelv elemzése után Jutott el a ko!

tőiség és a próza megkü!önböztetéséhez, majd az ábrázolás á!ta!ános formáján és az
objektum és a szubjektum sajátos viszonyán a!apuló műfajok meghatározásáhez.
Halála után jelent meg az Előadások a világtörténet filozófiájáról, Esztétikai előadások,
Előadások a filozófia történetéről es Előadások a val/ás filozófiájáról.
(Világir.Kisenciki,1976.1k.461 o.,Larousse 1992.2k.75 o.)

Itáliai festő. Igen fiata!cn érkezett Ve!encébe, Gentile
Be!!in: (*1429 k.- l 1507) tanítványa voJt, de Giorg:onc
(lásd X.25.) volt az igaLi mesteie. Töle vette át
szenvedélves, íObusztus stíiusát. A velencei iskolához
tartozott de pályaíutása egésL Európához kötötte,
akárcsak hatása: mert nagymértékben meghatározta a
Nyugat festés7etét. Később Giov~nni Reiiini (iéÍsd
X_.29.) mühe!yében tanult. Giorgioneva! kozosen do!go

zott első ismert munkáján, a Fondaco dei Tedeschf külső' freskádíszitésén 150S-ban.
Humanista irodalmi és filozófiai ferrásokra támaszkodik fiastalkori mitológiai műveinek
'Iiemell""rlo" da~ah;ai 11:1 c: I,n .... ,·" "'"\~ é"i 6,,... ,:;;./,./; s.,ö~t"'\le"""'" ~""\I ~nJ,';le~,....r-"'r""\ r"V'\c"f"'" . ,c;.u I LJJ I ~-'~J "V"•.H öL i-'::It e-..::t IV/VI LC;'~I /tl, Itl~'Y ~V"(;,I ""(;..,,.c;. .. II. ~ v

galmazza a íeneszánsz deíű sLépségideálját. ELzel szemben kavaígó íészletek
eqvségbe foqlalása, f'larsoqó kolorit Jellemzi Mária mennybernenetele dmű festiTiényét,



mely 1515-18 között készült. Ebben az időben kezdődött Tiziano szédületes
pályafutása. Királyok, hercegek, pápák festője lett. Ez a pályafutás 1530 táján nem
zetközivé vált. Ugyanakkor festői modora szabadabbá, kontúrjai oldotttabbá, a meleg
és hideg színek összhangja finomabbá vált. Ezt mutatja pl. V.Károly arcképe, vagy a
Mária mennybevétele. Eleonora Gonzaga számára készült az Urbinói Vénusz 1536
ban, amely ragyogó színeivel, a humanizmus szpségeszményét költői érzékenységgel,
megragadó ábrázolásmódjával Tizianó érett korszakának fő műve. 1540-45 között
manierista korszak következett, azaz olyan bibliai jeleneteket készített, amelyeken a
rajzosság dominált. Ezt visszatérés követte olyan képekhez, ahol a pogány kultúra hu-

manista megfogalmazása kifinomult kolorittal társul. 1545-ben Rómába ment, ahol a
Farnese család megbízásainak tett eleget, a család tagjait ábrázoló portrék,
csoportképek elkészítésével, pl. a III.pál pápa unokaöccseivel; Alessandro és Ottavio
Farnesevel. Portréfestészetének csúcsát jelenti a Fiatal férfi portréja 1545-ben. 1548
ban az augsburgi birodalmi gyűlésre utazott, ahol a Habsburgok és az udvar
előkelőségei mellett több festményén a császárt is megörökítette, pl. V.Károly a
mühlbergi csatában. 1549-ben visszatért Velencébe. Ekkor készültek ILFülöp spanyol
király (lásd V.2!.) megbízására mitológiai témájú festményei, mint Danaé, Vénusz és
Adonisz. Tiziano alkotókedve, megújulásra való hajlama öregkorában .sem csökkent,
ebben a korsLakában a formák megtört, meleg, lágy árnyalatokban oldódnak fel és a
bevetődő fénysugarak szinte kísérteties atmoszférát teremtenek. Ilyen képe pl.az
1569-es Önarcképe vagy a Töviskoronázás. Tragikum, drámaikság hatja át a
síremlékének szánt - Palma (il) Giovane (*1544-+1628) által befejezett PJetát.
Munkájáért nemesi rangot kapott és élete delén velencei palotájában a kor hírességeit
fogadta. Ezt a palotát 1549-ben megvásárolta, ahol főúri életet folytatott. Hatalmas
életműve egész stílus-korszakot ölel fel a quattrocentó végétől a barokk küszöbéig.
Művészete egymással ellentétes törekvésű periódusok váltakozásában bontakozott ki,
de valamennyi korszakban gyümölcsöztetni tudta korábbi műveinek eredményeit.
Arcképfestészetével meg teremtetle az ideálportré és a jellemábrázolás sL:intéLisét.
(lVlűv.L.1968.4k.556 o., Larousse 1994.3k.893 o'r MNL.17k.520 o.)
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FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO *1562.NOVEMBER 25. 
+1635.AUGUSZTUS 27.

Spanyol író. Mielőtt írni tudott volna, már verseket költött. Egyetemi tanulmányait
nem fejezte be. 1583-ban részt vett egy azori-szigeteki expedícióban. 1583 körül
megismerte első szerelmét Elena Osoriót. Politikai okok miatt Elena apja feljelentése
alapján, száműzték Madridból illetve Kasztíliából. 1588-ban feleségül vette Isabel de
Urbinát, majd részt vett az Ármáda balsikerű expedíciójában 158B.július 31-én.
Visszatérve Valenciába, letelepedett és 1589-től Alba herceg titkára volt, s a
hercegnek írta az Arcadia című pásztorregényét. Később csak a drámaírással
foglalkozott, mint megélhetési forrással. 1595-ben - felesége halála után - Madridba
költözött és 1598-ban elvette egy jómódú mészáros leányát, miközben kapcsolatot
tartott fenn Camilla Lucindával is, akitől több gyermeke született. 1613-ban második

felesége is meghalt. Életvitelének és mély vallásosságának
összeegyeztethetetlensége végigkísérte egész életét. 1614-ben
Toledóban pappá szentelték ugyan, de szerelmei ezzel sem értek
véget. Utolsó nagy fellángolása Marta Nevares nevéhez fűződik. Élete
nagy részét a nőknek szentelte, akiket 1800 komédiájában is
megjelenített. Témáit aBibliából, mitológiából, keleti mesékből,

népdalokból és politikai eseményekből merítette, melyekből

kialakította a tragikomédia végleges formáját. Ez a forma a három
felvonás, háromezer verssor. Drámaelméletét A színműírás új művé

szete korunkban című művében fejtette ki. A világirodalom legtermékenyebb
drámaírója, a spanyol nemzeti dráma megteremtője volt. Legismertebb színdarabjai
az úgynevezett becsület-drámák. A spanyol történelmi időkbe helyezett darabok hőse

többnyire közrendű ember, aki utólagos uralkodói jóváhagyással, maga áll bosszút a
becsületére törő nemesen. Legnépszerűbb vígjátéka A kertész kutyája. Történelmi
tényen alapul a Gyílkos falu című drámája. Szatírikus, lírai, epikus költeményei közül a
Drake admirális tettei vagy A romancera szelleme kiemelkedőbb. Költészetének
kevésbé időtálló részét alkotják az elbeszélő költemények, pl. a Tasso ihlette
Meghódított Jeruzsálem vagy aMacskaviadal című vígeposz. Tárgyköre igen széles,
nyelve gazdag! verselése zengzetes. A termékenysége mellett gyorsaságáról is híres
volt. Képes volt három óra alatt egy komédiát megírni. (Világir.KisencikI.1976.2k.466
o., Larousse 1994.3k.1045 o.fvlNL.18k.300 o.)

V. SIXTUS PÁPA *1520.DECEMBER 13. - +1590.AUGUSZTUS 27.

Családi nevén Felice Peretti. Még nem volt 9 éves, amikor a Szent
Ferenc-rendi kolostorba lépett. Teológiai doktorátust szerzett.
1547-ben Sienában szentelték áldozópappá, és részint mint
hitszónok, tanár és író, majd mint tartományfőnök működött.

1557-60-ig főinkvizítor volt Velencében, de szigorúsága miatt
felmentették. 1566-ban pőspökké szentelték és rendfőnőkké

választották. 1570-ben V.Pius pápa (1566-1572) fermói érsekké



nevezte ki, majd bíboros lett. XIILGergely pápa (1572-1585) idején visszavonult, és
rendezte, majd kiadta Szent Ambrus írásait. XIILGergely halála után 1585.április 24
én 65 éves korában egyhangú szavazással választották pápává. Gyorsan helyreállítot
ta a rendet a Pápai Allamban, felszámolta a banditizmust, de szigorúságával sok
ellenséget szerzett. Új kölcsönöket és adókat vezetett be, szabályozta az árakat.
Korlátozta a bíborosi kollégium hatáskörét, csökkentette a kardinálisok számát,
testületük tanácsadó szervvé vált, de a bíborosok fontos szerepet kaptak a kúria hiva

talainak vezetésében. Rendelkezései 158B-ig, a II.vatikáni zsinatig 
1962-65- érvényben maradtak. Az ellenreformáció egyik legfontosabb
képviselője volt. Külpolitikájában támogatta a hugenottákkal szemben
a francia katolikusokat és az Angliával szembeni spanyol terveket.
1590-ben megjerlentette a Vulgata javított kiadását, melynek első

példányát már az új nyomdában nyomtak. Szorgalmazta a tridenti
határozatok végrehajtását. Kialakította a Szent Kollégium végleges
formáját, rendezte a római kongregációkat és meghatározta feladata

ikat a kormányzásban. Az ő pápasága idején fejeződött be a SLent Péter-lemplom
kupolájának építése, a Szent Péter téren felállított Caligula obeliszk, az Aqua felice
vízvezeték, a lateráni palota és a koldusok részére tágas ispotály. A Vatikánhoz L1j
szárnyat építtetett, itt könyvtárat és a nyomdát helyezte el. Építkezései nyomán a
középkori város barokk arculatot kapott.(Révai l'J1.16k.840 o., Larousse 1994.3k.601
o., MNL.16k.110 o.)

CARL BOSCH *1874.AUGUSZTUS 27. - +1940.ÁPRILI5 26.

Német kémikus. 1894-ben szerzett mérnöki oklevelet a berlin
charlottenburgi műegyetem metallurgia és gépészet szakán. 1896
ban a lipcsei egyetemen hallgatott kémiát és ott doktorált szerves
kémiából 1898-ban. Nagy hírű ipari szakember, szervező és
szaktanácsadó volt. 190B-ban egy 180 munktársat foglalkoztató
laboratóriumot rendeztek be számára. AHáber-féle
ammóniaszintézist nagyiparri gyártási módszerré fejlesztette. A
Leuna-művekben ammóniaüzuemet létesített 1916-17-ben, ami a
műtrágyagyártás kiindulási pontját is jelentette. Az L világháború
befejezésekor részt vett a versaillesi béketárgyalásokon, mint ipari
szaktanácsadó. 1923 után a metanolszintézis és a szén hidrogéne
zése felé fordult. A kémiai Nobel-djat 1931-ben kapta, megosztva Friedrich Bergius
német kémikussal (*1884-+ 1949) lIa nagynyomású kémiai eljárások felfedezése és
kifejlesztése terűletén végzett munkáiért". (Nobel-díjasok Kis1.19B5.106 o.,
MNL.4k.380 o.)

LYNDON BAINE5 JOHNSON *1908.AUGUSZTUS 27. 
+1973.JANUÁR 22.

Amerikai államférfi. Szegény texasi farmer család gyermeke volt.
Tanárképző főiskolát végzett 1927-30-ban. A Demokrata párt egyik
képviselőjének títkáraként került be az országos politikai életbe.
Politikai pályáját demokrata szenátorként kezdte, majd 1960-tól a
kongresszus alelnöke volt. 1963.novemberben John Fitzgerald



Kennedy elnök (lásd XL22.) meggyilkolása után váratlanul felruházták elnöki
hatalommal. Az 1964-es elnökválasztáson győzelmet aratott, Ő lett az USA 36-ik elnö

ke. Számos szociális, oktatásügyi és szakképzési porogrammal
támogatta a legszegényebb rétegeket. A polgárjogi törvények
megtiltották minden nyilvános helyen a faji megkülönböztetést, az
iskolai szegregációt, szavazati jogot adott és lehetövé tette a
fekete családok felemelkedésének lehetöségét a középosztály
soraiba. A Medicare nevű program a legidősebbek, aMedicaid
pedig a szegények egészségügyi biztosításáról gondoskodott 1965
től. Belpolitikai sikereiről külpolitikai kudarcai elterelték a
figyelmet. Az 1960-as évek második felében egyike lett országa
leggyűlöltebb személyének a vietnárni háború kiterjesztése miatt.
SLembe kellett néznie faji ellenségeskedéssel is. NépsLerűségének

rohamos csöokkenése miatt az 1968-as választásokon már nem
indult. (Larousse 1992.2k.289 o., A XX.Század Kr.1994.,
MNL.l0k.317 o.)

IVAN JAKOVICS FRANKO *1856.AUGUSZTUS 27. - +1916.MÁJUS
28.

Ukrán költő, író, irodalomtörténész. A lembergi egyetem bölcsészkarán tanult. Az
egyetemi diákkkör tagjaként munkás csoportokkal és emigráns forradalmárokkal
került kapcsolatba, ezért l877-ben letartóztatták. Szabadulása után írta a Kőtörők

címü leghíresebb versét. Később a galíciai munkásmozgalom egyik vezetöje lett, ezért
. 1880-ban újra letartóztatták. 1881-89 között újságírÓként dolgozott,

ekkor már az ukrán irodalom vezető személyiségének számított.
1893-ban Bécsben doktorált. Életműve rendkívül sokrétű és gazdag
volt. 40 év alatt csaknem 5.000 művet alkotott. Tarasz Hrihorovics
Sevcsenko (lásd IIL10.) utáni korszak legjelentősebb ukrán költője

és írója volt. Műveiböl kiemelkedik a Mózes, akinek a személyében
olyan vezért ábrázol, aki egy új társadalom képét villantja fel és
valósítja meg. Műveiben a polgári társadalom valamennyi rétegét
bemutatta szépítés és torzítás nélkül. Irodalmi és elméleti
tanulmányai jelentősen hozzájárultak az ukrán irodalotudomány fejlő

déséhez. Műveit eszmei és gondolati telítettség, forradalmi hév, mély humanizmus, a
népek testvériségének gondolata jellemzi. (Világ ir. Kisenci kI.1976.1k. 362 o.,
MNL.8k.296 o.)



JUNIPERO SERRA *17i3.NOVEMBER 24. - +1784.AUGUSZTUS 28.

Spanyol ferences-rendi szerzetes, misszionárius. Kalifornia
legrégebben felfedezett területén, ahol 1542-ben Juan Rodriguez
Cabrillo spanyol konvisztádor (lásd 1.3.) partra lépett, ott 1769-ben

San Diego del Alcala néven ferences
missziós rendházat létesített. Tevékenysége
eredményeként több mint 6.000 indiánt
tudtak a misszionáriusok keresztény hitre
télríteni. A település feltehetően innen kapta
a San Diego nevet. (MNL.15k.766 o.)

KARL BÖHM * 1894.AUGUSZTUS 28. - + i981.AUGUSZTUS 14.

Osztrák karmester. 1919-ben a grazi egyetem jogi karán dokotorált,
de közben zenét is tanult. 1917-ben debütált a grázi operaházban a
Sakingeni trombitással. Bruno Walter német karmester (*1876
+1962) 1921-ben meghívta a müncheni operához. 1927-ben
Darmstadtban, 1931-ben Hamburgban főzeneigazgató volt. 1933
ban nagy sikerrel debütált Bécsben a Trisztán és Izold előadásán a
Bécsi Filharmónikusok élén. 1934-43 között a drezdai opera
igazgatója, 1943-45-ben és 1954-56-ban a bécsi Staatsoper, 1950
53-ban Buenos Airesben a Teatra Colón karmestere volt. 1956-tól
állandó szerződést nem vállalt, de rendszeresen vezényelt Salzburg

ban, Bayreuthban, Bécsben, Berlinben, Milánóban, Münchenben, Párizsban, New
Yorkban. A legnagyobb elismerést Mozart-, Wagner-, Richard Strauss- és Bruckner
interpretátorként váltotta ki, valamint nagy sikerrel vezényelte kocerteken és
felvételeken Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms és Berg műveit is.
(Brockhaus:Zenei L.1983.1k.233 O., MNL.4k.438 o.)

CONSTANT TROYON *1810.AUGUSZTUS 28. - +1865.MÁRCIUS 20.

Francia festő. Első mesterei a sevres-i
manufaktúrában dolgozó virágfestők voltak. Eleinte
tájképfestészettel foglalkozott. Hollandiai utazása
idején, 1847-48 körül megismerkedett az állatkép
specialista, Albert (oyp (*1620-+1691)
festészetével. COYD hatására kezdte festeni a
barbizoni iskola szellemében a tájban elhelyezkedő

állatcsoportjait, főként teheneket, mint pl. a
Tehénpásztor és a Pásztorjelenet című festményei.
(Műv.L.1968.4k.590o.,MNL.17k. 757 o.)



III. BORISZ *1894.JANUÁR 30. - +1943.AUGUSZTUS 28.

Bulgária királya 1918-1943-ig. Atyja
LFerdinánd bolgár király (lásd II.26.)
lemondása után került 1918-ban a
trónra. Ellenezte Alekszandar
Sztambolijszk bolgár politikus,
miniszterelnök (*1879-+ 1923)
politikáját, és támogatta az 1923-as
jobboldali államcsínyt, mellyel
Sztambolijszkit megbuktatták. 1930
ban kötött házasságot Giovanna olasz

hercegnővel, III.Viktor Emanuel olasz király (lásd XLll.) lányával. 1934-től diktatóri-
kus rendszert vezetett be, 1935-ben

~ • • • [Q} puccsszerűen leváltotta Kimon Sztojanov
~[~~ Georgiev bolgár politikus, miniszterelnök
~ (*1882-+ 1969) kormányát és az országot
@ ! személyes megbízottaival kormányozta. A

,.. 'wi" 2.Balkán-háborúban elvesztett területek
~ -.~ visszaszerzése érdekében német-orientált

külpolitikát folytatott. 1941.március l-én
hozzájárult a német csapatok országán történő áthaldásához és csatlakoztatta orszá

gát az antikomintern
paktumhoz német
japán paktum a SZU
ellen és a
háromhatalmi egyez
ményhez német
japán-olasz egyezmény
Eur6pa új felosztásár61 

, de nem egyezett bele, hogy bolgár csapatok részt vegyenek a Szovjetunió elleni
háborúban. 1943 tavaszán kapcsolatot keresett az angol-szász hatalmakkal is.
Tisztázatlan körülmények között halt meg, de feltehetően a nácik gyilkolták meg.
Halála után az ötesztendős fia - ILSzimeon - vette át a trónt. (A xX.Század Kr.1994.,
Az Emberiség Kr.1991., Új Magy.L.1959.1k.341 o., Larousse 1991.1k.358 o.,
MNLAk.327 o.)

PETER FENDI *1796.SZEPTEMBER 4. - +1842.AUGUSZTUS 28.

Osztrák festő A bécsi akadémián tanult, kedvesen finomkodó
bécsi életképeket és gyermekportrékat festett. Joseph
Danhauser (*1.805-+ 1845) és Georg Ferdinand Waldmüller
(lásd VIII.23.) mellet a kor egyik legjelentősebb bécsi
zsénerképfestője volt. Műv.L.1966.2kA2.o.)



JERUZSÁLEMI SIRATÓFAL

Jeruzsálem nyugati részén álló Siratófal
története Salamon király (ur. Kr.e.
972/964-926.) idejére vezethető vissza,
amikor megépítette az első templomot,
méltó helyet teremtve Mózes (lásd
IlL li. ) - tízparancsolatot tartalmazó 
kőtáblájának. A templom építése hét
évig tartott. Kb. Kr.e.952-ben avatták
fel. ILNabukodonozor babilóniai király
(ur.Kr.e.604-562.) Kr.e.S87.augusz
tus 28-án elpusztította Jeruzsálem

''',.s •. s városát - a templommal együtt - és a
zsidókat Babilonba deportálta. Ez volt az
un. babiloni fogság. Visszatérésük után,

Kr.e.520-ban újjáépítették a templomot, mely ezt követően még 500 évig állt.
Kr.e.19-ben LNagy Heródes (ur. Kr.e 37-4.március vagy áprilisig), Judea
egyeduralkodójának nevéhez jelentős építkezések fűződtek, így a Jeruzsálemi
Templom teljes újjáépítése is. Az akkor átépített templom Kr.u. 70-ig maradt fenn
épségben, amikor egy zsidó felkelés megtorlásaként a rómaiak földig rombolták úgy,
hogy csak a nyugati fala maradt épségben. Ez a Siratófal, mely a zsidók számára a
világ legszentebb helye, ahol - főként a legnagyobb zsidó ünnepek idején - évente kb.
negyed millió ember elsiratja a zsidók történelme során rájuk mért összes
szenvedésüket, halottaikat és a fal hasadékaiba csúsztatott papírlapokon küldik
Istenhez könyörgéseiket. (Révai N1.14k.165 o, MNL.9k.408 o, 15k.737 o.,
Internet: http://beluard.freeweb.hu ..... )

JAIME LUCIANO BALMES lal0.AUGUSZTUS 28. - + 1848.JÚUUS 9.

Spanyol egyházböleselő, pap és újságíró. A cerverai papi
szemináriumban tanult, majd pappá szentelése után a
szeminárium tanára lett. tevékenysége megbecsüléseként
1835-ben tisztelebeli doktorrá fogadták. A rendkívül eszes pap
aquinói Szent Tamás (lásd III. 7.) Summáját tanulmányozta.
Fő feladatának atomizmus - Szent Tamás filozófiai-teológiai
rendszere - korszerűsítését, az újkori polgári filozófiákkal való
összekapcsolását tekintette. 1837-től Vichben matematikát is

tanított. Kora protestantizmusát éles hangon bírálta. Felnőtt tevékenységének rövid 10
éve alatt, tekintélyes mennyiségű filozófiai értékű munkát hagyott hátra, melyekből

magyar fordítás is megjelent Szentkláray Jenő közreműködésével. A katolikus filozófia,
a skolasztika xIX.századi megújúlásának előkészítője volt. (Révai NI.2k.513 o.,
MNL.3k.131 o.)



SZILÁGYI TIBOR *1942.AUGUSZTUS 28. -

Magyar színész. 1965-ben végzett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán. Először a Kecskeméti
Katona József Színházhoz szerződött 1965-ben,
majd 1968-ban átment a Veszprémi Petőfi

Színházhoz egy évadra. 1969-ben már Budapesten a
Thália Színházban dolgozott 1973-ig. 1973-tól 1977
ig a József Attila Színház társulatának a tagja volt.
1977-től 1979-ig a Nemzeti Színházhoz szerződött,

majd 1979-től 1990-ig a Vígszínház tagja volt. Ezt
követően ismét a József Attila, majd a Nemzeti Színházban játszott, végül 1997-ben
az új Színház társulatához csatlakozott. 2003-tól a Soproni Petőfi Színház művészeti

igazgatója lett. A színház mellett számos filmben és tévésorozatban szerepelt, illetve a
rádióban is gyakran hallható. Néhánya színpadi szerepeiből : Sütő A. :Káin és
Ábel...Káin, Schi/ler:Don Carfos... II.Fülöp, Shakespeare:Makrancos hölgy... Petruchio
stb. Az utóbbi évek filmjeiben is jeleskedett, így játszott a Családi Album, Kisváros,
Rendőrsztori, Üvegtigris, Eszter hagyatéka, Rokonok, Üvegfal, Limonádé stb.című
filmekben. Rendezte a Páratlan páros, Csodálatos vagy Júlia, Nyitott ablak, A kaktusz
virága, Bolha a fülben stb.című darabokat.számos kitüntetése között legmagasabb a
Kossuth díja. (Internet:http://hu.wikipedia.org/wikijSzil%C3%Algyi_Tibor)

RÉGI OPERA - FRANKFURT
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A Régi Opera, azaz Alte Oper, Frankfurt am Main első operaháza volt.
Az épületet, melynek építését a város lakossága finanszírozta, 1880
ban nyitották meg és korának egyik legszebb épülete volt. A
II.világháború bombázásai során elpusztult és újjáépítése sokáig vita
tárgyát képezte. Mivel 1951-re felépült a Frankfurti Operaház, az
Opernhaus, sokan feleslegesnek tartották újjáépítését. Azonban
Ig81.augusztus 28-án megnyitotta kapuit a közönség előtt.

(Internet:http://hu.wikipedia.org/wikijFrankfurt_am_Main)



JEAN BAPTISTE POINTE DU SABLE
28

1745. - +1818.AUGUSZTUS

A mai Haiti szigetén született, apja egy francia tengerész, anyja egy
afrikai származású rabszolganő volt. Apja Franciaországban
taníttatta. Az i770-es években érkezett a Chicago folyón a majdani
Chicago város területére, mely akkor a Brit Birodalomhoz tartozott.
A területen akkor már franciák, amerikaiak, britek és amerikai
felfedezők is tartózkodtak. Du Sable ott létre hozott egy
kereskedelmi állomást a Chicago folyó torkolatánál. Üzlete virágzott
és központja lett a fehér prémvadászoknak és prémkereskedőknek.

Közvetlen kapcsolatban állt a kanadai francia kereskedőkkel. Miután
beszélt több indiai nyelvjárásban, franciául, angolul és spanyolul,
könnyen tudott kapcsolatot kiépíten minden nációval. l776-ban, az

amerikai függetlenségi háború kitörésekor a brit hatóságok - francia-barátsággal
vádolva - családjával együtt őrizetbe vették, annak ellenére, hogy igen jellemes
embernek ismerték el. i796-ban unokája volt az első gyermek, aki Chicagoban
született. laDD-ban eladta chicagoi vagyonát és visszatért Peoriába, ahol korábban is
élt. i8i3-ban egyik unokájához költözött a Missouri államban lévő St. Charles nevű

városkába, ott is halt meg. (Internet:http:jjtrabslate.googleusercontent.comjtranslate
_ c?hl=hu&sl=em&u= )



FRANS HALS *1584 KÖRÜL - +1666.AUGUSZTUS 29.

Holland festő. Dlrck Hals (lásd III.19.) bátyja. Már
gyermekkorában Antwerpenböl visszatértek Harlembe, ott
tanult és nevelkedett. Egész életét Harlemben töltötte. Karel
van Mander (*1548-+1606) műhelyében tanult festeni,
1610-ben belépett a Szent Lukács Céhbe. Legkorábbi szignált
műve Jakobus Zaffius portréja 1611-böl. Egyéni stílusa már
itt is megmutatkozott, miszerint a képmást laza
ecsetvonásokkal, az egyes festékrétegeket egymástÓl el nem
választva festette meg. Az 1620-as években stílusára és
témaválasztására az utrechti caravaggisták hatottak, melyet
az Éneklő fiú kutyával című képe mutat. Munkájának
középpontjában mindig az emberábrázolás állt. Az 1620-30
as években számos ízes, életvidám népi figurák jelennek
meg képein. Ilyen a Vidám ivó, A cigánylány, A Mulatt vagy a
legismertebb Malle Babbe vagy a harlemi boszorkány. Az

1630-as évek jelentették portréfestö karrierjének csúcsát. Kompozíciói egyszerűbbek
és összefogottabbak lettek,
beállításai a frontálishoz
közelítenek Példa erre a Píeter
Jacobsz és családja című
képe. 1630 után stílusa
letisztult és Anthonis van
Dyckéra (lásd III.22.)
emlékeztet. Az alakok
lélektani ábrázolása kifinomult

és kötetlen ecsetkezelésével mondanivalójának
lényegét érzékletes frissességgel sikerült
kifejeznie Többször kapott megbízást különbö

ző testületek tagjainak vagy vezetőinek megfestésére. Ilyen
megbízás alapján készült 1639-ben A Szent György lövészegylet
tisztjeinek lakomája, A haarlemi Szent György lövészegylet
tisztjei és őrmesterei, valamint 1664-ben a kérlelhetetlen
szigorral jellemzett, a maga döbbenetesen csúnya, rideg, önző

arcaival is rendkívül szuggesztív csoport-arcképe Az aggok
menhelyének elöljárói és Az aggok menhelyének elöljárónöi
című képei. Ez utóbbi két képével a rembrandti művészet

csúcsát közelítette meg. Életműve az egyenletes fejlődés útját
mutatta, F.Hals a holland festészet Rembrandt (lásd VII.1S.) e

lőtti korszakának legnagyobb alakja, az európai portréfestészet kiváló képviselője volt.
(Révai NI.9k-.429 o.,Mőv.I..1966.2k.338O., Larousse 1992.2k,36 o" MNL.9k.165 o.)
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PÓR BERTALAN *1880.NOVEMBER 4. - +1964.AUGUSZTUS 29.
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MAGYAR POSTA

Magyar festő. A budapesti Mintarajziskolában eltöltött egy év után Münchenben
folytatta tanulmányait az akadémián. 1901-ben Nemzeti Szalonon kiállított
Önarcképével elnyerte a kiállítók számára alapított Harkányi-féle ösztöndíjat. Ezzel az
ösztöndíjjal utazott Párizsba és a Julian Akadémián tanult tovább Jean-Paul Laurens
(*1838-+ 1921) mellett. 1903-ban hazajött és számos kiállításon szerepelt jelentős, az
expresszionizmus jegyeit hordozó arcképekkel. A Nyolcak alapító tagja lett 1909-ben.

Nagyszabású dekoratív munkákra kapott megbízást, így a Vas
utcai iskola mozaikjának elkészítésére Róth fVliksával (lásd
XII.26.), majd a Népopera - ma Erkel Színház - oromzatát
díszítő 11 m-es freskójának az elkészítésére. Az 1.világháború
alatt frontrajzoló volt és az elhagyott, feldúlt földekről készültek
szép rajzai. Kapcsolatba kerül Kassák Lajossal (lásd II1.21.) és
az aktívista MA folyóirat körével. 1919-ben a
Tanácsköztársaság híve lévén, direktóriumi tag lett. Toborzó
plakátjai az aktívizmus kollektív művészetideálját testesítették
meg. A Tanácsköztársaság bukása után Szlovákiába emigrált,
ahol portrékat, - pl. Károlyi Mihály - tájképeket festett. 1936-
ban fél évet a Szovjetunióban töltött, mad 1938-tól 1948-ig Pá

rizsban élt. Ott főként szimbólikus értelmű erőteljes állatrajzokat, bikákat ábrázoló
képeket, rajzokat készített. 1948-ban tért haza, csatlakozott az Európai Iskolához,
mely 1945-48 között egy modern művészeti csoportosulás volt. 1948-tól 1960-ig A
Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Több történelmi zsánerképet festett, fő művei

azonban remek emberlátású portréi voltak. (Műv.L.1967.3k.806o., MNL.15k.16 o.)

OUVER WENDELL HOLMES *lS09.AUGUSZTUS 29. 
+1894.0KTÓBER 7.

Amerikai regényíró és költő. Eredeti foglalkozása orvos, a
Harvard egyetemen az anatómia és fiziológia professzora

- volt. Az új-angliai hagyomány tipikus képviselője. A
- romantika és a képzelőerő szabad szárnyalásának az

ellenzője az irodalomban. A naturalizmus elveinek
megfelelően azt vallotta, hogy az ember előre detreminált,

. s így kérdéses, hogy felelőssé tehető-e tetteiért.
Leghíresebb műve A despota a reggelizőasztalnál című

esszé-gyűjteménye. Versei könnyedek, élénkek, nem túl súlyos veretűek.

(Világir.KisencikI.1976.1k,490 o.)



FRANZ HERMANN SCHULZE - DELITZSCH *1808.AUGUSZTUS 29. 
+1883.ÁPRILI529.

Német közgadasági író, gazdaság-politikus. A szövetkezeti
mozgalom előharcosa volt Németországban. 1848-ban a porosz
nagygyűlés tagja, 1861 után többször porosz képviselő volt.
Felfogásában a manchesterizmushoz állt közel. Szociálpolitikájában
az önsegélyezés elvét hírdette. A szövetkezetekről vallott nézetei
élesen eltértek a Friedrich Wilhelm Raiffeisen német közgazdász
(lásd III.30.) elveitől. 1849-től folyamatosan alapított
nyersanyagokat és félgyártmányokat beszerző, majd fogyasztási és
hitelszövetkezeteket. Tevékenysége nyomán 1881-ben már közel

3.500 Schulze-Delitzsch-féle szövetkezet működött Németországban. A Ferdinand
Lasalle-(Iásd VIII.3l.) féle szövetkezetekkel szemben nem állami támogatással
szervezendő szövetkezeteket hozott létre, hanem az önsegélyezésre alapította
szervező tevékenységét. Elve a szabad kereskedelem és a teljesen szabad verseny
volt az ipar területén. (Új Magy.L.1962.6k.41 o., Révai N1.16k.675 O., MNL.15k.889
o.)

VI.PIUS PÁPA *1717.DECEMBER 27. - +1799.AUGUSZTUS 29.

Eredeti neve Giovanni Angelo Braschi. 1753-ban XIV. Benedek pápa (1740-1758)
titkára lett, 1758-ban szentelték pappá. 1766-tól az apostoli kamara kincstárnoka,
1773-tól bíboros volt. 1775.február 15-én választották pápává. Pápasága idején
újjáélesztette a nepotizmust, palotákat építtetett, megkezdte a Róma környéki
mocsarak lecsapolását. Igyekeztt jó kapcsolatot tartani az európai udvarokkal, de a
felvilágosodás terjedése nehéz helyzetbe hozta a pápaságot. 1782-ben tett bécsi
látogatása, amely azt célozta, hogy ILJózsef császárt rábírja nézetei, vallási intézke

dései visszavonására, eredménytelen maradt. A német főpapok

pistoiai zsinatán a pápának csak tiszteleti főséget adó nemzeti
egyház megteremtéséről határoztak. Sok gondot okozott neki a
francia forradalom. Franciaországban a forradalmi kormányzat
elkobozta az egyház vagyonát, polgári alkotmányt adott a
papságnak és hűség-esküt követelt tőle. VLPius megtiltotta a
hűség-eskő letételét, elítélte a papság polgári alkotmányát és a
forradalmat. I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) 1796-ban elfoglalta
a Pápai Államot. 1797.februárban csak értékes műkincsek, óriási
hadisarc, Romagna, Bologna és Avignon átadásával tudta
megvásárolni a békét. 1797.decemberben felkelés tört ki Rómá

ban. 1798.februárban a franciák elfoglalták Rómát, megszüntették a pápa világi
hatalmát és kikiáltották a köztársaságot. VLPiust először a firenzei karthauzi
kolostorba száműzték, majd 1799.márciusában fogságba vetették, a valence-i
kastélyba hurcolták, ahol meghalt. Halálakor Napoleon kijelentette, hogy "meghalt az
utolsó pápa" és fél évig nem engedte eltemetni a holttestet. (MNL.14k.836 o.)
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Szent életű férfiú, zsidó próféta. Zakariás papnak és Erzsébetnek
- Szűz jvíária rokonának - voil egytien fia. 29 láján kezdle a
jviessiás közeii eijöveteiét hírdetni. A pusztában prédikáit, a
blJnbánati keresztséget hírdette a bünök bocsánatára. Számos
követője volt, tanítvánYOkat gyüjtött maga köré, és akik büneiket
megbánták és hfvei tettek, azokat a Jordán vizében
nlegkereszte!te. Jézust (*Kr.e,7-4.k.-+Kr.u.30-32 k.) is a Jordán
v;zében éi keíesztefte meg. Beszédei és magatartása miatt
veszélyesnek látszott, mert elítélte Heródes Antipasz galilea~

tetrarcha (ür.Kr.e4-Kr.ü.39) házasságtöltését és vérfeitőző kap
csolatát Herodiássai (*?-+Kr.u.39) ELért Herodiás leányának, Salomenak kívánságára
Heródes Antipasz fejét vétette. Tanítványai a hagyomány szerint Szamariában
temették el. .8.Z egyház június negyedik vasárnapján születésének, augusztus 79
!ü pedig halálának - lefejezésének - emléknapját ünnepli. (Révai Nl.l0k.765 0'1

f·1NL.l0k.171 ü.)

,
MOHACS

jviagyarürszági várü5 a Déi-Dünántúion! Baranya megyében! a Duna jobb partján és a
j~iohácsi-szigeten. Fontos foiyami kikötő. Lakosainak száma 20.32ó fő voit 1990-ben.
Arpád-kori teiepOiésr meiyet 1093-ban 1.Szent Lászió (iásd \/11.29.) a pécsváradi
püspöknek adományozott. A tatárjárás alatt elpusztult, lakossága a környék
mocsaraiba menekült. 1323-ban a pécsi püspök birtoka volt, 1332-ben egyházashe!y.

,A, X\/.század elején város, majd mezőváros tett. Itt velt a középkori
magyar történelem tragikus kimenetelű ütközete I.Szulejmán
sZültán ('1'1494/95-+1566) csapataival .1Ji4Q__au..CiUsZiu- ~:!:

i!!; amikoris a kb. 25.000 főnyi magyar hadsereg megsemmisítő

vereséget szenvedett. .8. menekülő !!.Lajos magyar király
(1ft' 11:;1k_1t::2k) ic ólotót \/Oc7totto 11:;.d.1_hon kot'jHt t;:,t';:'v .It'::olnrYl
\v ...... ..." ..... ...., .. ..., ...., . ..., .......""'''' ...... '''' • ""'-'''-''''''''''''''''' ....... .. ..., I'" ~ ......,. I ...... I\,A.I\,. ,"V'VI' VIUIVIII

alá és Mihadzs né'v'en törők szandzsák székhely vett .1687-ben l a
nagyhaísányi csata után szabadult fel l84C-től szabadalmas
mezőváros vült. A XVIILszázadban SZErb püspöki székhely I a
XIX.század végén rnár körzeti közpünttá fejlődött. 1929-től megyei
jogú város, kiterjedt tanyaviiággal. jviűemiékei:Római katolikus

vo;t feren es .empiom és rendház 1740-böi r a püspöki -zent Kereszt-tempiomr meiy
1714-1799 között épült; id. Dorfmeister István osztrák festő (*1725.-+1797)
falképeive!, ortodox szerb templom a XV!!!.századból, !!.Lajos em!ékobe!!szk, rajta
bronz dombormű, a városházal me!y 1926-27-ben épült td. mohács! Történelmi
Em!ékhely a várostó! délre !étesült, a mohácsi csatában elesettek tömegsirja fe!ett.
(Laíousse 1992.2k.947 O., M~JL.13k.215o.)



BESZTERCEBÁNYA - BANSKA BYSTRICA
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Szlovákiai város az Alacsony-Tátra délnyugati
lábánál, a Garam folyó mentén. A város
lakóinak csaknem fele magyar. Az Árpád-kor
elején kis bányásztelep volt, majd a tatárjárás
idején elnéptelenedett. IV.Béla magyar király
(lásd V.3.) telepítette be türingiai szászokkal. A
XIV.század közepétől rezet, higanyt, a
xV.század elejétől ólmot is bányásztak. 1494

ben az augsburgi Fuggerek kapták zálogba a bányászati és érckereskedelmi jogokat.
Később a bányák kimerültek és az utolsó bányabezárás 1878-ban volt. A város
védőfalait megerősítették él török veszedelem miatt és itt tartották Buda elfoglalása
után az első országgyűlést 1542-ben. 1620-ban itt kiáltották ki Bethlen Gábort (lásd
II. L) magyar klrállyá, amit visszautasított. A városban többször pusztított tűzvész,

1761-ben csaknem az egész város leégett. 1776
ban püspöki székhely. A XX.században már a
Felvidék egyik legjelentősebb ipari és kereskedelmi
központja. 1919-ig Magyarországhoz tartozott.
1944.auqusztus 29-én itt tört ki a szlovák
nemzeti felkelés és hét hónapon keresztül a
felkelés effojtásáig a városban volt a nemzeti
szervek, katonai és partizánalakulatok kőzpontja. A
történelmi városrésze védett műemlékegyüttes.

Kiemelkedő műemlékeaz 1565-ből való reneszánsz
városháza, a későgótikus Mátyás-ház, a Bethlen-ház, Bél Mátyás lakóháza, püspöki
rezdencia, a római katolikus templom, a Szent Erzsébet templom, a késő-gótikus

szlovák templom és a klasszicista evangélikus templom. (MNL.3k.745 o.)

CHRIS A. HADFIELO *1959.AUGUSZTUS 29. -

Kanadai űrrepülő. Már 15 évesen ösztöndíjas vitorlázórepülő

volt. 1978-ban bevonult a kanadai hadseregbe, ahol 1982
ben villamosmérnöki diplomát, 1992-ben a repülési
rendszerek tudományából doktori címet szerzett. Időközben

lőkhajtásos és vadászrepülő kiképzésben is részesült, majd
Kaliforniában az USA tesztpilóta-képző iskoláját is elvégezte.
Több mint 70 repülőgép tesztelését végezte el.
1992.júniusban - 5.330 űrrepülésre jelentkező közül 
bekerült a 4 kanadai űrhajós-jelölt közé. Két űrrepülésben

vett részt. 1995.november 15-én, amikor először kapcsolt
egy modult űrállomáshoz - a DM dokkolóegységet aMirhez -
az Atlantls amenkai ürrepólőgép. 2001-ben, amikor a

Nemzetközi Űrállomás kikőtőjéhez csatlakoztatták az Atlantis űrrepülőgéppel főlvitt
amerikai zsilipkamra modult. A két űrrepülése összesen 19 napig tartott és a Föld
316-szori megkerülésével járt. 2001-3 között a NASA megbízottjaként az oroszországi
Csillagvárosban koordinálta a két ország és más nemzetközi partnerek
együttműködését. 25 évi szolgálat után ezredesként szerelt le, de azóta is a NASA
űrrobot-részlegének a főnöke. (Internet: http://www.space.gc.ca/asc/eng/
astronauts/biohadfield.asp, MNL.21k.1591,1623 o.)



JACK BUTLER YEATS *1871.AUGUSZTUS 29. - +1957.MÁRCIUS
28.

Ír feső. Apja - John Butler Yeats - festőí, bátyja - WIliam But!era
Yeats - Nobel-díjas költő (lásd VI.13.) volt. A Westminster Művészeti

Iskolában tanult rajzolni, festeni. Még az iskola befejezése előtt

készített grafikákat, karikaturákat és elkészítette elsőképregényét.

Akkoriban elsősorban grafikái és illusztrációi álnéven jelentek meg.
1897-től készített olajfestményeket, de szívesebben foglalkozott
akvarellek festésével, mellyel jobban vissza tudta adni a táj
romantikus hangulatát vagy figuráinak mondanivalóját. 1899-től

Londonban dolgozott 1914-ig, amikor Dublinba költözött. 1920 körül
kifejlesztett egy expres~zionista stílusú érzelmeket is kifetező reálista
ábrázolás módot, mely Irország vidéki életét mutatja be. O kezdte

használni a nagyon világos színeket, vastag festék felhordással és laza
ecsetvonásokkal. Egyes kompozíciói Írország komorabb tájait, koncertermeket,
cirkuszokat, lóversenyeket, kelta mitológiai tárgyakat és jeleneteket ábrázolnak.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl =en&u = )



JACOBUS HENRICUS VAN'T HOFF *1852.AUGUSZTUS 30. 
+1911.MÁRCIUS 1.

Holland kémikus. Előbb a delfti, majd a leydeni egyetemen,
majd August Kekulé von Stradonitz német kémikus (*1829
+1896) és Charles Adolphe Wurtz francia kémikus (*1817
+1884) laboratóriumaiban tanult, 1874-ben doktorált
Utrechtben. 1877-ben az amszterdami egyetemen a kémia,
ásványtan és geológia professzorává nevezték ki. Itt működott .
1896-ig, akkor Berlinben folytatta professzori teendőit.

Elsősorban elméleti kémikus volt. Első tudományos dolgozata
1874-ben jelent meg. Kidolgozta a szénatom tetraéderes térorientációján alapuló
molekula-szerkezet elméletét. Levezette az optikai aktivitás alapjául szolgáló
aszimetriás szénatom és molekula fogalmát. A fizikai kémia területén végzett
munkásságának eredményeit Kémiai dinamikai tanulmányok című művében foglalta
össze 1884-ben. 1886-ban az oldatokkal foglalkozott és kimutatta, hogy az oldatok és
a gázok igen hasonlóan viselkednek. A kémiai Nobel-díjat i90i-ben elsőként kapta lia
kémiai dinamika törvényeinek és az oldatok ozmózisnyomás törvényeinek
felfedezésével tett rendkivüli szolgálatainak elismeréséül". Ő volt az első Nobel-djjal
kitüntetett tudós. (Nobel-díjasok Kis1.1985. 800 o., MNL.9k.530 o.)

WILHELM CARL WERNER WIEN *1864.JANUÁR 13. 
+ 1928.AUGUSZTUS 30.

Német fizikus. A göttingeni és a berlini egyetemeken
tanult matematikát és természettudományokat 1882
ig, majd Hermann Ludwig von Helmholtz intézetében
dolgozott 1882-85-ig. 1896-tól Aachenben, 1899-ben
a giesseni egyetemen, 1900-ban Würzburgban,
később a müncheni egyetemen volt professzor.
Doktori értekezésének témája a Thomas Young angol
fizikus (*1773-+1829) által a fényelhajlással
kapcsolatban feltételezett peremhullámok észlelése
volt. Kapcsolata továbbra is fennmaradt Helmholtz-
cai, hőmérsékletméréssel és hidrodinamikával is kísérletezett és nekilátott a
hősugárzás kérdéseivel is foglalkozni. 1893-ban felismerte a ma Wien-féle eltolódási
törvénynek nevezett összefüggést, majd 3 évvel később - 1896-ban - közzétette a
fekete-sugárzás spektrális eloszlásának egy közelítő formuláját. A Wien-formula kis
hullámhosszakra jól leírja a sugárzás intenzitásának hullámhossz szerinti eloszlását. A
katódsugarakat vizsgálva Joseph John Thomson angol fizikussal (lásd XII.18.)
csaknem egy időben, 1897-ben más módszerrel megmérte az elektronok elektromos
töltésének és tömegének arányát. A csősugárzást tanulmányozva felismerte, hogy az
pozitív töltésű részecskékből áll. A fizikai Nobel-díjat 1911-ben kapta a "hősugárzásra

vonatkozó törvény felfedezéséért". (Nobel-dijasok Kis1.1985.830 o., MNL.18k.681 o.)
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LORD ERNE5T RUiHERFORD*lB1íoiAUGUSZTUS 30. -:.,
+1937.0KTOBER 19.
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Anoo! fizikus. Skót és anoo! származású tizenkétovermekes
csa-jád negyedik gyermeke~ A weliingtoni egyetemen szerzett
okieveiet, 1895-töi ösztöndíjasként Jos ph -ohn Tnomson
angol fizikus (lásd XILi8.) cambridge-i laboratóriumában
dolgozott. 18gB-ban a montreáli MeGi!! egyetem, Ig07-ben a
manchester-i és 1919-tő! a cambridge-i egyetem
f i'L."7',· v,...u~ o...., "v f, pssz"vr, u~ \l1"1~ C::"'7II~~ r"\ I'1;_Z.óI~nrl"r'\ t"V'l~g""osos".-- _ V \J Ilo.. a ~L..U'-UII VJ ,,"-U..11 1',.1'-'1 1 IllU 1'''- "-

vizsgálatokat végzett a gáz:onok és a röntgenbesugárzás
kölcsönhatását, az ionokj elektíOmos térben való viselkedését
és a fény-elektrümos jelenséget tanüimányozta. 1902-ben Frederick 50ddy angoi
kémikussai (iásd IX.2.) közösen megalkotta az ún. radioaktív bomlási elméletét.
Vizsgáiatai aiapot ~dtak a7 atom beiső szerkezet 'nek feiismeréséhe7; a7 atommag
pusztuiásához, a Bohr-féle atommodeii feláiiításához, Feiismerte; hogy az atommag
bomlás sebessége nem befolyásolható, ami
lehetőséget ad a geológiai
kormeghatározásokra. A nitrogént a!fa
részecskékkel bombázvél oxigénhez és
hidrogénhez jutott, ezzel elsőként

való-ítütt III~Y 1919-ben iTtesterséges
atomátaiakítást. Nagyon sok munka és
kísériet vezetett 1911-ben az atommag rei-
fedezéséhez és a Rutherford-féi atommodeii fe!áiiításához, .A. kémiai Nobei-djat 1908
ban kapta "az elemek bomlásának vizsgá!ataiért és a radioaktív anyagok kémiájában
elért eredményeiért". (Nobe!-dfjasok Kis!.1985.662 O., MNL.15k.687 o.)

THEODOR SvEDBERG *i884.AÜGÜSZTÜS 30, - +1971,FEBRUÁR
26.
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Svéd kémikus. Egyetemi tanuimányait az uppsalai
egyetemen végezte; 'jl)ö-D~n doktor(Íit. i 909-tői ennek ~7

egyetemnek volt eiöadója, majd i912-tö! a fizikai kémia
professzora. 1931-tő! 1949-1g az intézmény igazgatója is
\'o!t. Kutatásait egy fiata! tudományág a kol!oid-kémia, fizikai
biokémia 's radiokémia terütén v' g zt . Behatóan vizsgálta
az aranyszolok teímészetét és keletkezésük folyamatát.
Diszpergálási módszert dolgozott ki fémszolok előállítására.
Az i920-as évektöl a diszperz rendszerek sajátüsságainak
vizsgá,atára szerkeszrerre meg az uitracenIrlrugát. A részecskék ieüíepedésének
gyorsítására has7náita fe; cl cen' rifUgát. 1924-ben percenkén' 10.000; kétév múiva
már 45.000 fordulatszámú készüléket szerkesztett. A. makromoiekulák ülepedési
sebességének egységét Svedberg-egységnek nevezik. A kémiai Nobel-díjat 1926-ban
kapta ua diszperz rendszerek terén végzett munkáiértJJ. (!'Jobe!-dijasck Kis!.1985.752
0.( M~JL.16k.363o.)



MARY SHELLEY *1797.AUGUSZTUS 30. - +1851.FEBRUÁR 1.

Angol írónő. Wollstonecraft Godwin filozófus és Mary Godwin írónő

leánya. 1814-ben ismerkedett megi Perd Bysshe Shelley angol
.• költővel (*1792-+1822), aki megszöktettet és Franciaországba,
.. majd Olaszországba utaztak. 1816-ban a felesége lett. rVJeleg

barátságban volt George Gordon Byronnal (lásd 1.22.) Első

"' műveinek egyike útleírást amelyben Shellyvel való szökését
mesélte el. Legismertebbt s egyben fő műve az 1818-ban írt
Frankenstein avagy a modem Prometheusz című fantasztikus
rémregénye, amelyet egy Byron által indítványozott költői

f"lk'""'In versengés alkalmával írt. Számos újságcikket írtt S gondozta és
kiadtra férje műveit. A Frankenstein-regényéből nagysikerű film

készült. (Larousse 1994.3k.588 0.,Világir.KisencikI.1976.2k.326 o.t MNL.16k. 45 o.)

JEAN TINGUELY *1925.MÁJUS 22. - +1991.AUGUSZTUS 30.

Svájci szobrász. 1940-44 között a basel i művészeti iskolában tanult. 1950-ig festett t
ezután a tárgyak téri mozgásának szobrászi problémája kezdte foglalkoztatni. Az
1950-es évek elején fémhulladékból készített szobrokatt amelyek alapját forgó
kerekek alkották. 1953-ban Párizsba költözöttt ott állította ki motorral mozgásba ho

zott, fekete dobozra rögzített fehér reliefjeit. 1955-ben
a Párizsban rendezett t a kinetikus művészetet

népszerűsítő "Mouvement" című kiállítás egyik
résztvevőjeként mutatta be az absztrakt festészetet
gúnyoló, Jajzoló-festő gépei"nek első változatátt
amelyeknek továbbfejlesztett darabjait 1959-ben a
Velencei Biennálén állította ki. Egy happening
keretében hozta működésbe nagyszabásút régi
gépekből, vashulladékokból összeáéllítottt Homage á
New York nevű önromboló szerkezetét a New York-i
Museum of Modern Art kertjében. 1966-ban feleségével

Niki de Saint-Phalle-Ial (*1930-+200.2) a stockholmi Moderna Museetben állították fel
közösen készített /lŐ" címŰt 27 m hOSSZÚt női alakot formáló, belülről bejárható
alkotását. A közönség közreműködését igénylő Rotozazas-sorozatát az 1970-es évek
elején a sínen előre-hátra mozgó Char-sorozat, 1979-ben a bántó hangokat és füstöt
kibocsátó jármű, a Lárma követte. Az 1980-as években mozgó szobraiban a fém
mellett csontg- és koponyadarabokatt madártollakat is felhasznált pl. a Mengele
Halá/tánc című alkotásához. (MNL.17k.475 o.)

POLLACK MIHÁLY JÁNOS *1773.AUGUSZTUS 30. - +1855,JANUÁR
5.

Írországi eredető osztrák családból származó magyar építész.
Tanulmányait Bécsben végezte, ott szerzett építőmesteri képesítést.
1793-94-ben féltestvérénél t Leopold Pollacknál (*1751-+ 1806)
Milánóban dolgozott és ott ismerkedett meg a lombardiai
klasszicizmus alkotásaival. 1798-ban érkezett Pestre, 1802-ben nyert
magyar polgárjogot. Első műve a Krausz János mestertől átvett
Budapest-i Deák téri evangélikus templom (lásd X.31.) építéset mely



1811. tavaszára készült el. Mai homlokzata 1856-ban Hild József (*1789-+1867)
tervei szerint készült. A templommal szomszédos épületek terveit is Pollack készítette.
1808-tól a József nádor (*1776-+1847) által alapított pesti Szépítő Bizottmány tagja
lett, és a tehetségét felismerő József nádor támogatását is élévezte. Fő tevékenységi
területe a pesti házépítés volt, melyek között legkülönbözőbb igényű és méretű

épületek találhatók. Vidéki kastélyok és kúriák építését vállalta az 1820-as évek
közepétől, majd monumentális középületek építése volt fő alkotóterülete. 1803-07 kö-

zött épült a
Besztercebánya-i
Evangélikus templom,
a székesfehérvári
megyeháza. 1817-ben
Pesten épült az
Almássy-palota. Az
1820-as években

épült a szekszárdi megyeháza, a sárospataki kollégium könyvtárépülete, Festetics
palota Pesten, az alcsúti főhercegi kastély és az úgynevezett régi Pesti Vigadó. 1830
as években tervezte a jászberényi városházát, abban az időben épült a volt Ludovika
Akadémia épülete, a Sándor-palota Budán. 1836-44 között folyt a legnagyobb szabású
alkotásának a Nemzeti Múzeumnak az építése. Ma is fennálló alkotásai nemes
művészetét hirdetik. A magyar klasszicizmus kiemelkedő képviselője volt. Fia Pollack
Ágoston (*1807-+1872) is építész, a reformkor egyik ismert alkotója volt.
(Műv.L.1967.3k.788o., MNL.14k..919 o.)

SZŐNYI ISTVÁN *1894.JANUÁR 17. - +1960.AUGUSZTUS 30.

Magyar festő és grafikus. A főiskolán és Nagybányán
Ferenczy Károlynál(lásd 11.8.) és Réti Istvánnál
(*1872-+1945)tanult. 1920-ban állított ki először.

Első képei közé tartozik a Kettős arckép 1917-ből.

Önarcképének zöldesbarna kemény és rajzos stílusa
Rembrandt hatására oldódni kezdett nagyméretű

aktos kompozícióin, mint pl. a Fürdés után című

képe, amelyen a súlyos formák tompa aranybarna
tónusban derengenek. Nyarait, később minden idejét
Zebegényben töltötte, ahol a Duna-kanyar, a család,
a lakosság a motívumok sokaságát kínálta neki.
Akkori kompozíci-ója a Zebegényi est és a Zebegényi

temetés. Több óriási méretű alakos kompozíciót festett. Ilyen az Átkelés a Dunán,
Gyümölcsszedők stb. Rövid római tartózkodás után palettája szinesebbé vált. Akkor
festette az Eladó a borjú és az Este című képeit 1933-34-ben. Az 1930-as évek
közepétől többnyire temperával festette fő műveinek sorozatát, az egyik legszebb
Duna-kanyar táját Szürke a Duna címmel, vagy a Hazafelé című képét, a
látomásszerűen sugárzó Kerti padot, vagy a nagyvonalú Anya kislányával című képét.
1937-től a főiskola tanára volt. Szerkesztette és részben írta A képzőművészet iskolája
című könyvet és írta a Kép című munkát 1943-ban. 1952-ben munkája elismeréséül
Kossuth-díjat kapott. Zebegényi műtermét múzeummá alakították.
(Műv.L.1968.4k.484o.)

-



GIOVANNI FATTORI *1825.0KTÓBER 25. - +1908.AUGUSZTUS 30.

Olasz festő. A firenzei akadémián tanult., majd tanított. Az
úgynevezett Macchiaiuolli csoport egyik tagja volt. -A csoport a
barbizoniak nyomdokain indultak, és az imresszíonizmus elveihez
jutottak. Ők a ,,foltokban festők" - Élet- és csataképeket festett. Ez
utóbbiak az 1859. és 1866. évi olasz hadjáratok epizódjait ábrázoló
csataképek, háborúk jelenetei. Ilyen képei voltak pl.a Lóvásár, A
magentai csata vagy A 49.ezred Costozzánál című festményei.
(Műv.L.1966.2k.28 o.)

SZENCZI MOLNÁR ALBERT *1574.AUGUSZTUS 30. 
+1633.JÚUUS 30.

Magyar költő, író, nyelvész, prédikátor. Iskoláit 5zencen, Győrben, Göncön,
Debrecenben végezte. 1590-től Wittenbergben és Drezdában, 1592-ben
Heidelbergben, 1593-tól Strassburgban tanult. 1596-ban Svájban és Itáliában is
megfordult. 1596-tól Heidelbergben élt. 1600-1607 között a herborni, heidelbergi, alt

dorfi és marburgi akadémiákon tanult. 1603-ban állította össze
élete fő művét, a latin-magyar, magyar-latin szótárt, melynek
bővített kiadása is megjelent 1611-ben. Költő munkásságának
csúcsa a 150 magyar zsoltárt tartalmazó Psalterium
Ungaricum 1607-ből. Ez a munkája több mint 100 kiadás ért
meg. Marburgban adta ki átdolgozva a Károlyi Bibliát, és itt
készült el latin nyelvű magyar nyelvtana 1610-ben. Prágában
Johannes Kepler (lásd XL15.) vendége volt, ott kapott bécsi

professzori állásra ajánlatot. A professzori kinevezés feltétele a katolizálás volt, ezért
az állásajánlatot visszautasította. 1613-ig Oppenheirnben nyomdafelügyelő, majd
Rohoncon lelkipásztor lett. Később visszatért Oppenheimbe, ahol iskolaigazgató lett,
miközben nemzetközileg elismert tehetséges tudós-ember hírében állt. 1624-ben
Bethlen Gábor (lásd ILL) hívására hazatért. Előbb Kassán, majd Kolozsváron
telepedett le. Utolsó éveiben teológiai és erkölcsfilozófiai műveket fordított.
(MNL.16k.630 o.)

CHARLES E BOHLEN *1904.AUGUSZTUS 30. - +1974.

Amerikai politikus. A II. világháború és a hideg háború
alatt komoly szerepet játszott az amerikai külpolitika
irányításában. Részt vett Roosevelt elnök (lásd lA.)
tolmácsaként az 1943-as Teheráni és az 1945-ös Jaltai
Konferencián. A Szovjetunióban felállított amerikai
nagykövetségen dolgozott, majd 1953-57 között Amerika
nagykövete volt Moszkvában. 1957-59-ben a Fülöp
Szigeteken, 1962-68-ig Franciaországban képviselte az
1= .. It • II k t 1= ébké t 10 t' I 06' . d....gyesu.~ A. amo a~ .....gy n~ ....A3-~o. L 8-Ig mm en

amerikai elnöknek tanácsadója volt.
(Internet: http://www.state.gov/r/pa/eijrls/stamps/67018.htm)



ALICE SALOMON *1872.ÁPRILIS 19. - +1948.AUGUSZTUS 30.

Német nő-mozgalom vezetője. 1893-tól ismert aktív kezdeményezője volt a
társadalmi reformoknak. 27 évesen ismert volt véleménye, mely ötvözi az elméleti és
szervezési szociális munkát a pedagógiai és politikai tevékenységgel. 1900-ban a
Német Nők Szövetségében vállalt munkát, majd alelnöke volt a Nemzetközi Nő

Tanácsnak. Ezért nem tudott középiskolai bizonyítányt szerezni, így 1902-től 1906-ig
a berlini Friedrich Wilhelms-Egyetemen, mint vendég diák történelmet
és filozófiát tanult. 1906-ban filozófiai doktori diplomát sszerzett.
Disszertációjának tárgya Az egyenlőtlen díjazás okai a női és férfi
munka között. 1906- ban alapította az első felekezetközi Szociális Női

Iskolát Berlin-Schönebergben, melynek nagy sikere volt. 1909-től a
Nők Nemzetközi Szövetségének volt a titkára. 1933-ig dolgozott a
Német Akadémia Szociális és Pedagógiai Osztályán, ahol vezető

szerepet töltött be az elmélet és a tudomány területén. Alapítója és
elnöke volt az iskolák szociális munkáinak szervezésére létrehozott Nemzetközi
Szövetségnek, de nem tudta folytatni szakmai karrierjét, mert az antiszemitizmus az
I.világháború óta megakadályozta Alice Salomon kinevezését több, őt megillető

pozicióba, s ez megakadályozta őt is nagyobb eredmények elérésében. 1937-ben a
Gestapo kiutasította az országból. Az Egyesült Államokba emigrált, a II.világháború
után nem tért vissza hazájába. (Internet:translate.googleusercontent.
omjtranslate_c?hl = hu&sl =de&u = )

SAVA SUMANOVIC *1896.JANUÁR 22. - +1942.AUGUSZTUS 30.

Szerb festő. 1918-ban kapott diplomát a Képzőművészeti és
az Iparművészeti Főiskolán. 1920-tól 1930-ig Párizsban élt,
ahol az Andrewna Stúdióban dolgozott. Ennek
eredményeként bevezette korai művein a geometrizált
természetes és antropomorf formákat, s ezzel nagyon közel
került analitikai kubizmoshoz. Hazatérése után visszatért
oda, ahol 1921-ben Zágrábban abbahagyta, elszakadt a
konstruktívista technikától és egyfajta neoklasszicizmus volt
megfigyelhető munkáin. Formá i egyre barokkosabbá,
világosabbá váltak, ecsetvonásai lazábbak lettek. Bizonyos
mértékig Matisse (lásd XI!.3!.) hatása is látható. A
XX.század első felének legjelentősebb ex-Jugoszlávia~i
festője volt.
eInternet: httpo:jjtranslate,googleusercontent.comjtranslate
_c?hl=hu&s/=n&u )



CHRISTIPHER POLHAMMER' *1661.DECEMBER 18. 
+1751.AUGUSZTUS 30.

Svéd tudós. Ismertebb nevén Polhem. Nyolc éves volt, amikor az édesapja meghalt.
Édesanyja ujra férjhezment, de a nevelőapával rossz volt a kapcsolata, ezért
nagybátyjához került. 12 éves volt, amikor a nagybátyja is meghalt, s akkor állt a
saját lábára. Egy cselédállást vállalt Stockholmban. Gyorsan javult a helyzete,
felügyelő lett, akinek számviteli dolgokkal is kellett foglalkoznia. Rendkívüli
matematikai érzéke segítette a feladat tökéletes végrehajtásában. Tíz évi munka alatt
egy műhelyt épített magának, ahol készített, javított és alakított egyszerű gépeket.
Hamar rájött, hogya tudás, illetve a tanulás iránti igényét ki kell elégítenie. Egy helyi
plébános segítette a latin tanulásában. Mechanikai érzékét ismerve, a plébános levél

ben beajánlotta az Uppsalai Egyetemre. Miután előképzettsége

hiányos volt, két középkori, törött és hiányos órát kellett kijavítania,
felvételi vizsgaként. A javítás jól sikerült, így kezdhette 26 éves
korában - 1687-ben - az Egyetemet. 1690-ben megbízást kapott a
svédországi bányászati tevékenység egyszerűbbé, hatékonyabbá,
korszerűbbé tételére. Eredményes munkája eljutott XI.Károly svéd
királyhoz (ur.1660-1697), aki megbízta a Falun lévő rézbánya
korszerűsítésével. 1696-ban Európában is körül nézett, a bányák me

chanikai adottságait tanulmányozta. 1697-ben Stockholmban egy laboratóriumot
hozott létre, a leendő mérnökök képzésének előmozdítására és a szükséges
vizsgálatok lefolytatására. Legnagyobb érdeme a bányászat teljes automatizálása volt.
Ezen kívül új óragyár létesítését irányította, megtervezte a Göta-csatornát, mely
összekötötte az ország keleti és nyugati partvidékét, zárak, lakatok, gátak, zsilipek,
csatornák stb. fűződik nevéhez. Fáradhatatlan energiával és ambícióval dolgozott,
mellyel nagyhatalommá tette a tudomány területén az országot. XII.Károly svéd kiráy
(ur.1697-1718) 1716-ban lovaggá ütötte Svédországért a fejlesztések teruletén tett
erőfeszítéseiért. (Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl =
hu&sl=sv&u= )



CHARLES BAUDELAIRE *1821.ÁPRILIS 9. - +1867.AUGUSZTUS 31.

Francia költő. 1828-ban, atyja halála után anyja feleségül ment Aupick nevű

tábornokhoz, majd a későbbi diplomatához, akit a dacos és érzékeny gyerek gyűlölt.

Baudelaire-t a gimnáziumból kicsapták engedetlensége miatt. Nevelőapja, látva
szertelenségét, 1841-ben egy hosszabb tengeri utazásra küldte. Onnan nem polgári
bölcsességgel tért haza, mint remélték, hanem egzotikus képekkel, szifilisszel, amely
élete végére megbénította. De verseinek egzotikus motívumai nagyrészt ebből az
útból származnak. 1842-ben Párizsban megismerkedett Jeanne Duvallal, egy félvilági
mulatt nővel, aki mellett atyai örökségének jó részét elverte bohém életmódjával.

1844-ben gyámság alá helyezték. 1845-ben adta ki első

képzőművészeti tárgyú kis könyvét Az 1845-ös Tárlat címmel.
Nagy hatással voltak rá Edgar Allaqn Poe amerikai költő (lásd
X. 7.) versei, novellái, melyeket franciára fordított. Az 18S0-es
évek elején ismerkedett meg Madame Sabatier-val, akinek
elküldte hozzá írott verseit. 1857 júniusában jelent meg fő

műve A romlás virágai című verseskötete. Az ügyészség perbe
fogta a könyv kiadóját, majd 6 vers kihagyását rendelték el.

Zaklatott gondolatait és érzéseit, elemző értelmének és érzékeny idegrendszerének
költői megfigyeléseit, sejtelmes nosztalgiáit kristálytiszta formában, kivételes
formaművészettel, mély, tiszta zeneiséggel fogalmazta meg. Annak ellenére, hogy az
irodalmi élet elismerte, egyre nehezebb anyagi körülmények közé került, egészsége
rohamosan romlott, fájdalmait hasissal és ópiummal tudta csökkenteni. 1861-ben
jelent meg A romlás virágai második bővített kiadása és Wilhelm Richard Wagner (lásd
V.22.) muzsikáját elemző tanulmánya. A Baudelaire-i tragikus életérzésnek és
gnosztikus jellegű isten- és lét-felfogásnak értékes dokiumentuma a két szellemi
önéletrajz-töredék, a Röppentyűk és a Meztelen szívem. Prózaverseit, tanulmányait,
naplófeljegyzéseit halála után gyűjtötték kötetbe. (Larousse 1991.1k.260 o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.108 O, MNL.3k.382 o.)

WILLIAM SAROYAN *1908.AUGUSZTUS 31. - +1981.MÁJUS 18.

Örmény származasu amerikai Ira.
Tizenöt éves kora óta dolgozott és
megismerte az örmény, mexikói, kelet
európai és más bevándorlók nehéz
életét. Húsz éves korában már írói
sikerei voltak. Leggyakoribb témáját
saját tapasztalataiból merítette.. Első

novelláskötetének - Lengő trapézon az
ifjú vitéz - szereplői külvárosi, illetve kisvárosi szegények, az 1940-ben kiadott Nevem
Aram kötetének önéletrajzi ihletésű elbeszéléseiben gyermekkorát idézi fel. Az Emberi
történet című regénye ep-izódjaiban egy örmény család élete elevenedik meg. Erős

egyéniséget tükröző, robbanékony, ötletes elbeszélései új szfnt hoztak az amerikai
prózába. Az 1930-as évek végén drámákkal kezdett foglalkozni, csaknem félszáz
drámát írt. Több művét megfilmesítették, és ő maga is több forgatókönyvet,
rádiójátékot, balett-szövegkönyvet és tévéjátékot írt. Három önéletrajzi műve - A Los
Angeles-i biciklista, Itt jön, ott megy, Őn tudja, ki és a Nem haldokló - életművének
javához tartozik. (Világir.KisencikI.1976.2.300 o., MNL.15k.819 o.)



MARIA MONTESSORI *1870.AUGUSZTUS 31. - +1952.MÁJUS 6.

Olasz orvos, pedagógus. Olaszország első orvosnőjeként 1896-ban diplomázott. 1898
ban gyógypedagógiai intézetet alapított, lélektani, fiziológiai és pedagógiai
tanulmányok után a római egyetemen a pedagógiai antropológia tanára volt 1904
1908 között. Kifejlesztette saját speciális nevelési módszerét, és É. Ségiun kutatásai
alapján kidolgozta az érzékelést aktivizáló eszközeit. i907-ben San Lorenzoban létre

hozott gyermekintézményét 1911-ben iskoiává bővítette Az ott
alkaimazott, később továbbrejlesztett módszere világs7erte
elterjedt. A Montessori-módszer szerint a gyermekben
tevékenységi ösztön él, amelynek olyan szabad teret ke!!
engedni, hogya gyermek saját fejlődési ritmusa szerint
bontakoztathassa ki képesség it. Lélektani alapon igyekezett a
gyermekeket öntevékenységgel önállóságra nevelni. Alapelve,
hogya gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését

elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, íejiessze érzékszer
veil, épíl~e fel sLemélyiségét. tv10deiijét eisőként Svájcban és Angliában követték.
1916-ban New Yorkban iétrehozták az első Montessori tanítóképzőt. 1924-tői

Olaszország iskoláiban alkalmazták pedagógiáját. A nemzetközi Montessori Szövetség
székhelye Amszterdam. Az első Magyar Montessori Egyesület 1932-ben jött létre..A,

Budapesti Montessori Társaságot 1991-ben, a Magyarországi Montessori Egyesületet
1992-ben hozták létre. (Larousse 1992.2k.962 o., A ~'(.Század Kr.1994.,
MNL.13k.278 o.)

FERDINAND LASAllE *1825.ÁPRILIS 11. - +1864.AUGUSZTUS 31.

Német politikus, filozófus. Boroszlói zsidó kereskedő fia. Breslauban és Berlinben
filozófiát és tÖlténeimet tanult. Az 1848-as forradalomban, mint radikális demokrata
váll híressé. AL 1850-e5 években visszatérl a tudományos életbe. A hegeli filoLófiával
foglalkozott 2 kötetetes filozófiai munkájában. 1859-ben Franz von 5íckíngen című

verses drámát írt, amely nemzeti és forradalmi érzüietét tükrözte. 1859-ben ,Az olasz
háború és Poroszország feladata" című rdpirattal lépett a politika
porondjára. ,t., szocialista eszmékhez elsősorban gazdasági
elemzéseive! és az abból levont politikai következet!éseivel járult
hozzá. Szerinte a kizsákmányolás alapvetően az úgynevezett
"vasbértörvény"-en alapul, amely szeíint a munkabér nem
emelkedhet magasabbra, mint a létminimum. f\-1egoldásnak a
rnunkás-önigaLgalás alatt álló szakszervezelek létrerlozásál
tartotta alkalmasnak. 1863-ban megalapította az Általános Né

met Munkásegyletet, a történelem első igazi munkáspártját. A munkásságon kívül a
polgári társadalom valamennyi osztályát reakcíósnak tekintette. Karl Marx (lásd
III.14.) és Friedrich Engels (lásd XI.28.) mellett a korai munkásmozgalom
legfontosabb alakja volt, aki rendkívü! nagy gyakorlati érzékkel rendelkezett. Egy
párbajban szerzett· sérülésébe belehalt. (Az Emberiség Kr. 1991.751-2 o., Larousse
1992.2k.628 o., ~·1NL.llk.814 o.



WILLI BAUMEISTER *1889,JANUÁR 22. - +1955.AUGUSZTUS 31.

Német festő. 1905-12 között Stuttgartban dekorációs
festészetet t~H,uit, majd az akadémia növendéke lett.
A-z Lvtlágháború u_án alakult kl konstruktIv kors~aka.

A mechanikus formák művészi felhasználása iránt
fejtett vi érdek!ődést. Az 1930-as évevelején
tanárként dolgozott a frankfurti műv'szeti Iskolában,
ahonnan a nácik 1933-ban elbocsátották. Az 1930-as
évek közepétől képeinek szigorú rendje fellaZUlt, a
formák arnotffá váltak, természeti alakzatok
emlékképei és szabad asszociációs tevékenység alakí

totta őket; a mítikus jelrends7erek által inspirált asszociatív ki feje7ésrnód feié forduit.
Ilyen képei: Vonalfigurák, Azték pári Kék fali A közeledő álom stb. 1945-tői

Stuttgartban éir és az akadémia tanára volt. (MŰv.L.1965.1k.180o., MNL.3k.389 o.»

FRANcor5 - ANI R PH!LIDOR * ~ 7J6.57t=PTEfviB R 7. 
+1795.AUGUSZTUS 31.

Ci1uitné(3i~,~lf!.f

5p~

Francia t:eneszerző és sakkmester. Tekintélyes XVII-XVIII.szd.ladi
párizsi Philidor müvésznevű muzsikuscsa!ád legjelentősebb tagja
volt. Apja, i\ndré Philidor (>i<i647-+i730) királyi muzsikus és
zeneszerző volt, ak: Versailles-ban a királyi zenei könyvtár 6reként
rendszerezte a XVI-XVII.századi francia zenei kéziratokat és
nyomtatványokat, megteremtve a PhiHdor-gyűjteményt. Francois
André Philidor gyermekként került a versailles izenekarba.
Eredetileg Európa legjobb sakkjátékosa volt. Német és Holland útja
során írt sakk-könyvében elsőként fogalmazta meg a sakkjátsziTla
vezérelveit, törvényeit, straté~iájál. 1759-ban szinpadi
komponistaként tűnt fe! Párizsban. Evtizedeken át ő volt az opéra
comique műfajának fő képviselője. Német és olasz stíiuseiemeket
IS beo!vasztott zenéjébe, ennek ellenére a programzenei !llu_ztr':Cl

ék iránti hajlama révén is, mindvégig a francia nemzeti stílus követője maradt,
Néhány lírai tragédiát, egy világi oratóriumot, Requiemet, Te Deumot komponált.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.114 O., ~·1NL.14k.763o.)

HELENA PAULINA MÁRIA VU.MA * laBO.AUGUSZTUS 31. 
+1962.NOVEfV1BER 28.

Ho!!and királynő 1890-1948-ig. lILViimos (lásd ILl9.)
második felesége Ade!haid Emma wa!deck-pyrmonti
nagyhercegnö leánya. ,ll.,tyja halála után, l8g0.november
23-án lépett a trónra/ de nagykorúságáig anyjának
régenssége alatt uralkodott 1898-ig. 1901.február 8-án
ment férjhez II. ~rigyes Ferenc nagyherceg legkisebb
fiárlOz Heinricfl von mecklenburg rlerceghez. Ebből



házasságából született Julianna ( .... 1909-+2004) trónörökösnő. Alkotmányos uralkodó
volt. Az Lvilágháború után jótékonyan LJf'nogaLLa aLokal d :'LerveLeteket, amelyek a
magyarországi szegény gyermekek é!e!mezéséröl és/vagy ho!land csa!ádckná! történő

elhelyezéséről igyekeztek gondoskodni. 1940.májusban a német megs""álláskor a kor-

mánnyal együtt - hosszas rábeszélésre - londoni emigrációba vonult. Rádiós
üLeneteivel az ellenállfás szimbóluma fett. 1945-ben visszatért Hollandiába.
1948.május 12-én lemondott a trónról leánya Julianna (ur.1948-1980) javára, aki
i980-ban lemondott ugyancsak leánya, Beatrix (* 1938) javára trónjáróL CA
xX.Század Kr.1994., Larousse 1994.3k.1092 o., Révai N!.l.g.k.352 O., MNL.18k.483 o.
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DIANA = LADY D *1961.Jlr JUS 1. - +1997.AUGUSZTUS 31-

Brit hercegnő. Eredeti neve Diana Frances Spencer. ,8.ngol főúri

családból származott. 1981.július 29-én feleségül ment Károly
walesi herceghez (*1948), a brit trónörököshöz. Házasságukból 2
fiúk született, Vilmos (*1982) és eníík (*1984) heícegek. 1992-tő!

külön éit fértétöl és 1966-ban rlÍvataiosan is elvált töle, de a weisi
hercegnő dmet használhatta. A rendkívüli népszerűségnek örvendő
üiana ezek után is részt vett a közéietben, jótékonysági akciókat
szervezett, fellépett a taposóaknák betiitásáért. Autóbaiesetben
vesztette életét Párizsban. (!'·1agy.NI.199_.6k.~50 o.)



~ ..- .....

STEINDL IMRE *1839.0KTÓBER 29. - +1902.AUGUSZTUS 31.

Magyar építész. A pesti műegyetem elvégzése
után előbb két, majd hat éven át a bécsi
akadémián tanult. 1869-ben a pesti
műegyetem tanára lett. Munkásságának első

szakaszát a neoreneszánsz alkotások jellemzik.
Ezek közül fontosabbak: a debreceni - már
lebontott - Bika Szálló, az új pesti Városháza,

az Állatorvosi tanintézet, a volt Műegyetem (ma Múzeum krt. 6-8.), az erzsébetvárosi
plébánia-templom. Fő művének a Parlamentnek előzményéül a berlini Reichstag
pályázatára készült terve szolgált. A nemzetközi pályázaton 1883-ban első díjat nyert.
Építését 1885.október 12-én kezdték meg. Az épületet 1902-ben adták át
rendeltetésének. 1904 végéig még dolgoztak belső berendezésén és belső

díszítőmunkákon. A kivitelezést Tandor Ottó vezette. Az angol gótika, a barokk elemek
és az akadémikus-purista építészeti fogalmazás szoros egységbe fonódik ezen a
csodálatos épületen. Az országggyűlés első ülését 1896.június 8-án tartották az új
épületben. Több középkori múemléket állított helyre, vagy alakított át a kor historizáló
stílusában. PI. Vajdahunyad vára, kassai székesegyhá. A historizáló romantikus stílus
képviselője volt. (Műv.L.1968.4k.353 o., MNL.16k.271 o. )

JURISICS MIKLÓS *1490. - +1543 VÉGE VAGY 1544 ELEJE

Horvát főnemes, végvan kapitány. Dalmát nemesi családból
származott. 1526 után LHabsburg Ferdinánd magyar és cseh király
(lásd VII.25.) híve volt. 1527-ben az ő képviseletében vett részt a
horvát rendek királyválasztó gyűlésén. 1528-ban Fiume, majd Kőszeg

kapitánya lett. I.5zulejmán (ur.1520-1566) 1532.évi magyarországi
hadjárata idején augusztus 5-től augusztus 28-ig védte Kőszeg várát
csekély, 28 huszárból, 18 német lovas katonából és 700 menekült
fegyvertelen parasztból álló seregével, a sokszoros túle-rőben lévő

ellenséggel szemben. A török haderő többszöri megad'ásra vonatkozó
felszólítására a rommá lőtt erődöt végül Jurisics csak színleg adta fel,

kitűzött egy török zászlót. Ezzel megakadályozta a Bécs ostromára készülődő török
hadsereg továbbvonulását. A török szultán megelégedett a jelképes megadással, és
1532.auqusztus 31-én 11 órakor a vár alól seregével elvonult. Az ostrom során
Jurisics is megsebesült. Kőszeg templomaiban a harangok mindennap 11 órakor ennek



emlékére megkondulnak. Érdemeiért I.Ferdinánd 1533-ban "kőszegi báró" címmel
tűntette ki, majd 1537-ben adományul kapta Kőszeg városát. --- Az osztrák-magyar

határnál fekvő Kőszeg honfoglalás-kori település. Nevét a
birtokos Köszeg-családról kapta. 1328-ban "szabad
királyi város" címet kapott. Többször cserélt gazdát.
1445-töl - rövid megszakitásokkal - 1647-ig Ausztriához
tartozott. 138 müemlék-épülete van a városnak, melyből

a Jurisics-vár a legértékesebb. A köszegi vár is túrista
látványosság, benne szálloda és múzeum működik. A
város egyéb műemlékei, köztük a Szent Jakab templom,
a városháza, a Patíkamuzeum a gótikus es barokk
stilusokat tátja elénk. --- Jurisics 1529-ben, 1530-ban és

1540-ben I.Ferdinánd követeként tárgyalt a Portén., 1537-ben a vend vidék, 1538-tól
Krajna főkapitánya volt. (Révai NI.11 k.82 0.,12k.182 o. Larousse 2k.305, 546 o.,
Csorba Cs.:Regélö váraink 1997.131 o., MNL.l0k.381 o.)

ESZTERGOMI BAZILIKA
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Messze a táj felett uralkodik a Várhegyre épűlt Bazilika vagy
Föszékesegyház. Alapjait 1Dl0-ben vetették meg, amikor !.István

(lásd VIII.1S.), Szent Adalbert (lásd IV.23.)
tiszteletére emeltetett itt háromhajós bazilikát,
mely az évszázadok alatti háborúskodás során hol
leégett, hol lerombolták. 1543-ban pusztult el ez
a régi magyar főtemplom, melynek helyén épült
fel klasszicista stílusban a Bazilika, melynek
alapkövét 1822-ben rakták le. Tervezője Kühnel
pál építész (*1765-+1824) volt, építésvezetöje

pedig 1824-39 között Páckh János. A Bazilikát végül 1839-től Hild József építész
(*1789-+ 1867) fejezte be. Felszentelése 1856.augusztus 31-én volt.
Magyarország legnagyobb temploma, mely 107 m hosszú, szélessége a közepén 48 m,
a dunai oldalon 40 m. Magassága a kupola keresztjéig 100 mi a két oldaltorony 57 m
magas. A kupolát 24 oszlop tartja, melyek 19 m magasak és ezek között 12 óriási
ablakon át ömlik be a fény. A főhomlokzatot 8 korinthusi oszlopon nyugvó előcsarnok

díszíti, melynek fülkéiben Széchy Dénes prímás (*1410-+1465) és Hunyadi János
(lásd VIII.ll.),továbbá Nagy Lajos (lásd IX.l0.) és Telegdi Csanád esztergomi érsek
(+ 1349) szobrai vannak elhelyezve. Egyetlen hajójában balra van a Bakócz-kápolna,

melyet 1824-ben építettek ide be. Jobbra a Szent Istvánkápolna
Ambrus főherceg és prímás Antonio Canova olasz szobrász (lásd
X.13.) által készitett síremlékével. A kupola belső magassága 70 m,
szélessége 35 m, a belső műmárványozását Lippert József építész
(*1826-+1902) tervei szerint Antonio Detoma olasz mester (*1821
+1895) végeztette 1886-ban. A kereszthajó két végében vannak
rvlichelangelo Grigoletti olasz festő (* 1801-+ 1870) oltárképei. A
kupola alatt két oldalt van Pázmány Péter föpap (lásd III.19.) és
Simor János főpap (*1813-+ 1891) szobra, Della Vedova illetve Strobl
Alajos szobrász (*1856-+ 1926) alkotása. A szentély föoltára Bonani

Péter remekműve carrarai márványból. A főoltár fölött Grigoletti 13 m magas
oltárképe - Mária mennybemenetele -. A kriptában a prímások sírkövei vannak,
köztük Széchy Dénesé és Vitéz János főpapé /*1408-+ 1472). Végakaratának
megfelelően itt helyezték örök nyugalomra Mindszenty József bíboros, hercegprímást
is (lásd V.6.). (Larousse.lk.769 o., Műv.L.1965.1k.648 O., Révai N1.6k.773 o.)
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