HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

10. kötet
OKTÓBER

OKTÓBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

+ADAMS Abigail
+ADAMS John
+AMERIKA FELFEDEZÉSE

USA 2. First Lady-je

28.

Amerikai politikus, USA 2.elnöke

19.

1492.

12.

+ANDRÉE Salomon Austin

Svéd mérnök

+ANKARA

Törökország

18.

fővárosa

23.

+ARADI VÉRTANÚK
+ARHENIUS Svante August

6.
Svéd fiziko-kémikus
költő,

+ASTURIAS Miguel Ángel

Guatemalai

+ASSZAD Háfez al

Szíriai tábornok

+ASZTRID

Belga királyné

+AUBERJONOIS René
+BACALBASA Anton
+BAEYER Johann Friedrich Adolf von

Svájci

N

író

2.
N

19.
6.
3.

festő

11.

Román ír6

2.

Német kémikus

N

31.

+BÁLINT Endre

Ma gya r

festő

+BARBU Iscovescu

Román

festő,

szobrász, politikus

24.

+BARRANDE Joachim

Francia geol6gus, paleontol6gus

5.

+BARRY John

Amerikai tengerész tiszt

13.

+BATTHYÁNY Lajos

Magyar politikus

6.

+BELLO Andrés

Venezuelai

27.

költő,

+BEN GURION David

Izraeli államférfi

+BENATZKY Ralph

Osztrák

+BERGSON

Francia filoz6fus

Henri Louis

filol6gus, jogtud6s

15.
16.

zeneszerző

16.
18.

N

színésznő

22.

+BERNHARDT Sarah

Francia

+BIHARI János

Magyar cigányprímás,

+BÍRÓ Lászl6

Magyar újságíró, feltalál6

24.

+BLANC Jean Joseph Charles Louis

Francia politikus, teoretikus, történész

29.

+BUCHER Steen Steensen

Dán ír6

11.

+BOHR Niels Henrik David

Dán fizikus

+BOURDELLE Émile-Antoine

21.

7.

N

Francia szobrász,
műszaki

zeneszerző

festő

+BOZEK Josef

CSeh

+BÖLÖNI György

Magyar ír6, újságíró

+BRANDT Willy

Német politikus

1.
21.

szakember

30.
N

8.

+BRANLY Édouard

Francia fizikus

23.

+BREDEL Willi

Német ír6

27.

+BRICE Fanny

Amerikai énekes komika

+BROCK Isaac

Angol katona

6.

+BRUCKNER Anton Josef

Osztrák zeneszerző

11.

+BUDAPESTI DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS

TEMPLOM

31.

29.

+BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

28.

+BÜCHNER Georg

Német író

+BYRD Richard Evelyn

Amerikai tengerész,

17.
repülőgép

+CANO Alonso

Spanyol építész, szobrász,

+CANOVA Antonio

Olasz szobrász

+CASTELFRANCO Giorgione da (v. fordítva) Itáliai

navigátor

25.

festő

S.
13.

festő

25.

+CHANDRASEKHAR Subrahmanyan

Amerikai asztrofizikus

+CHODOWIECKI Daniel Nicolaus

Német rézkarcoló,

+CLAUDIUS Drusus Nero Germanicus Tib.

Római császár, történetíró

13.

Kelet-Algériai város

13.

festő

16.

+CONSTANTINE
+CRANACH Lucas

idősebb

Német

+CREMER Fritz

19.

N

festő

16.

Német szobrász, grafikus

22.

+CRUZ Páter

Portugál pap

1.

+CZEKANOWSKI Alexander

Lengyel geográfus

3.

+CSEHSZLOVÁKIA MEGALAKUKLÁSA 1918.
+CSERNISEVSZKIJ Nyikolaj Gavnlovics

28.
Orosz filozófus, irodalom esztéta, író

29.

+CSONKA János

Magyar gépészménök

27.

+DAHL Johann Christian Clausen

Norvég

+DAMJANICH János

Magyar honvéd tábornok

6.

festő

14.

+DEÁK Ferenc

Magyar politikus

17.

+DÉNES az Igazságos

Portugália királya

9.

+DESPIAU Charles

Francia szobrász

28.

S.

Francia filozófus, író

+DIDEROT Denis

Spanyol herceg, hadvezér

+DON JUAN d'AUSTRIA

1.

Kanadai politikus

+DOUGLAS Thomas Clemet

20.

Belga zongoramüvész,

+DURLET Emmanuel

Olasz

+DUSE Eleonore

zeneszerző

színésznő

Eger magyarországi város

+EGER VÁRA

11.
3.

13.

UPU

9.

+EISENHOWER Dwight David

Amerikai politikus, USA 34. elnöke

14.

+ENSZ ÉLELMEZÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI

SZERVEZETE

+EGYETEMES POSTAEGYESÜlET

ca rel

1874.

=

FAO

16.

Holland festő

12.

+FARKAS Ferenc

Magyar zeneszerző

10.

+FATIMA

Közép-Portugáliai település

13.

+FABRITIUS

+FELSENSTEIN Walter

Osztrák

+FIBICH Zdenek

Cseh

operarendező

zeneszerző

8.
15.

+FIGL Leopold

Osztrák politikus

2.

+FISCHER Emil Hermann

Német szerveskémikus

+FISCHER Vizenz

Bécsi

+FRANCE Anatole

Francia regényíró

+GANDHI Indira

Indiai

9.

N

festő

26.
N

12.

politikusnő

310

költő

+GARNEAU Hector de Saint-Denys

Kanadai

+GASPA Philippe Aubert de

Kanadai író

30.

+GEORGE Heinrich

Német színész

9.

24.

+GERGELY - NAPTÁR

15.
festő

+GLATZ Oszkár

Magyar

+GOBBI Tito

Olasz operaénekes

+GODDARD Robert Hutchinges
+GOSSAERT Jan

24.

S.

Amerikai fizikus, rakétakutató
Dél-németalföldi

+GOTIHELF Jeremias

13.

festő

l.

Német regényíró

+GOWON Yakubu

Nigériai politikus, katonai

+GRANIT Ragnar Arthur

Svéd neurofiziológus

+GRECO Emilio

Olasz szobrász

+GUISAN Henri

Svájci katonatiszt

+HADIK András

Magyar politIkus, katonai

+HALAS Frantisek

Cseh

22.
vezető

19.
N

30.

11.
210
vezető

16.

költő, műfordító

3.

+HALLER Albrecht von

Svájci orvos, botanikus, fiziológus,

+HARNETI William Michael

Amerikai

költő

16.

festő

29.

28.

+HARVARD - EGYETEM ALAPÍTÁSA 1636.
+HASTINGSI CSATA A BAYEUXI FALI

KÁRPITON

+HAVEL Vaclav

Cseh író, politikus

1066.

+HÉLION Jean

Francia

14.

S.

festő

27.

Kanadai író

+HEMON Louis

12.

Angol pedagógus

+HILL Rowland Sír

3.

Svájci jogtudós, történetíró

+HILTY Karl

12.

festő

+HLOZNIK Vincent

Szlovák

+HODZSA Enver

Albán politikus

+HOFER Karl

Német

+HOGARTH William

Angol

22.
16.

festő

ll.

festő, rézmetsző

25.

+HONNORAT André

Francia szociál-politikus

10.

+HOOVER Herbert Clark

Amerikai politikus, USA 310elnöke

20.

+HUGÓ capet

Frank tartományi herceg

24.

Amerikai politikus

+HULL Cordell

Amerikai építész

+HUNT Richard Morris
+1. BALKÁN HÁBORÚ

2.
310

18.

1912.

+1. MIHÁLY Hohenzollem

N

Románia királya

25.

+1. MIKLÓS

7.

Montenegró királya

+1. SÁNDOR

Szerb-Horvát-Szlovén uralkodó

9.

+1. SÁNDOR

Görögország királya

25.

+IGLESIAS Pablo

Spanyol politikus

18.

+11. IZABELLA Bourbon

Spanyolország

+ II . KÁROLY Hohenzollern

Román király

+III. RICHÁRD

királynője

10.
15.

Anglia királya

2.

+JAHN Friedrich Ludwig

Német pedagógus

15.

+JONAS Franz

Osztrák politikus

4.

+KÁLMÁN Imre

Magyar

+KAUFMANN Angelica

Svájci

zeneszerző

24.

festőnő

30.

+KAZINCZY Ferenc

Magyar író. irodalom szervező

27.

+KIRCHHOFF Gustav Robert

Német fizikus, matematikus

17.

+KITTENBERGER Kálmán

Magyar Afrika-kutató, vadász, útirajz-író

10.

+KJERULF Theodor

Norvég geológus

25.

+KLEIST Heinrich von

Német író

18.

+KOMITAS

Örmény zeneszerző, dalénekes

7.
8.

+KONOPNICKA Maria

Lengyel

költőnő

8.

+KORB Erzsébet

Magyar

festőnő

17.

+KLM HOLLAND KlRÁLYI LÉGITÁRSASÁG

+KRÚDY Gyula

Magyar író

21.

+KUBIN Otakar

Cseh

festő

22.

+LAMARTINE Alphonse-Marie-Louis de Pr.

Francia

+LANGETTI Giovanni Battista

Itáliai

+LE CORBUSIER

Francia elméleti író,

+LE FORT Gertrud Freiin

Német

+LEE Robert Edward

Amerikai katonai

+LEIBL Wilhelm

Német

festő

23.

+LEICHARDT Ludwig Friedrich

Német utazó

23.

+LHOTAK Kamil

Cseh

+LIPPI Fra Filippo

Itáliai

+LISZT Ferenc

Magyar zongoraművész, zeneszerző

költő,

politikus

21.

festő

költő-

és

22.
6.

festő

írónő

11.

vezető

12.

festő

22.

festő

9.
22.

festő

+LOTZ Károly

Magyar

+LUMIÉRE Auguste Marie Nicolas

Francia Fizikus

13.
19.

+LUNYIK - 3 ŰRHAJÓ
+LÜBKE Heinrich
+MADERSPERGER Josef

4.
Német politikus,

földmérő

Osztrák szabómester
zeneszerző

+MADETOJA Leevi Anit

Finn

+MAGYAR ORRADALOM ÉS SZABADSÁG-

HARC

+MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA

1989.

1956.

14.

2.
6.

23.
23.

+MÁLTAl LOVAGREND

26.

+ MAR6TH I György

Magyar pedagógus

+MARSHALL George Catlett

Amerikai tábornok

+MASON George

Amerikai jogtudós

7.

13.

16.
N

+MENA y MEDARNO Pedm de

Spanyol szobrász

+MERGENTHALER Otbnar

Amerikai órás. finommechanikus

+METSU Gabriel

Holland

+MICSURIN Ivan Vlagyimirovics
+MIKES Kelemen Zágoni

16.

28.

festő

24.

Orosz kertész, növénynemesítö
Magyar memoáríró,

+MILLAY Edna St .Vincent

Amerikai

27.

műfordító

2.

költőnő

19.

festő

+MILLET Jean Francois

Francia

+MITTERRAND Francois

Francia politikus

26.

+MONTGOLFIER FIVÉREK

Francia gyáros, feltaláló testvérpár

15.

4.

zeneszerző, zenepedagógus

+MOSONYI G. Mihály

Magyar

+MRSTIK Alois

Cseh író

+MUELLER Otto

Német

+MUKHTAR Ahmed

Török hadvezér és államférfi

31.
14.

festő,

litográfus

16.

28.

+NAGYSÁNDOR József

Magyar honvéd tábornok

6.

+NANSEN Fridtjof

Norvég Sark-kutató, zoológus, óceonogr. N

10.

+NAVARIN6I ÜTKÖZET

1827.

20.

+NDK NEGALAKULÁSA 1949.

7

+NÉMETORSZÁG ÚjRAEGYESÍTÉSE 1990.

3.

+NEVADA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

31.
festő

+NEVAN Eugen

Szlovák

+NIETZSCHE Friedrich Wilhelm

Német filozófus

+NIGÉRIA FÜGGETLENSÉGE

15.
15.

1960.

+NURMI Paavo

1.

2.

Finn hosszútávfutó

16.

+O'NEILL Eugene Ladstone

Amerikai drámaíró

+OBRUCSEV Vlagyimir Afanaszjevics

Orosz geológus, geográfus

10.

+OFFENBACH Jacques

Francia

zeneszerző

+ORDONEZ osé Battle y

Uruguayi politikus

5.
20.

+ORLAI PETRICH Soma

Magyar

+PARNELL Charles Stewart

Ír politikus

+PATINIER Joachim

Németalföldi

+PAYETTE Julie

Kanadai

+PAZ ESTENSSORO Victor

N

festő

22.
6.
festő

5.

űrrepülőnő

Bolíviai politikus

20.
2.

+PELÉ

Brazil labdarugó

+PETROV Kuzma Szergejevics

Orosz

+PICASSO Pablo Ruiz

Spanyol festő, grafikus, szobrász

25.

+PIERO DELLA FRANCESCA

Itáliai festő, matematikus, elméleti író

12.

festő

21.

25.

+PIRANESE Giovanni Battista

Olasz építész, régész, rézkarcoló

4.

+PLATEAU Joseph

Belga fizikus

14.

+POE Edgar Allan

Amerikai író, költő

7.

+PORUMBESCU Ciprian

Román

zeneszerző

14.

+QUERCIA Jacopo della

Olasz szobrász

+RAJKIN Arkagyij Iszaakovics

Szovjet-orosz

+RAKOVSZKI Georgi Szava

Bolgár szabadságharcos, író, politikus

20.

esztrád-művész

24.
21.

Angol író, államférfi, felfedező, történetíró

+RALEIGH Walter Sír

Angol kémikus

+RAMSAY William Sír

N

29.
2.
31.

+REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
erdőmérnök

+RESSEL Joseph Ludwig

Osztrák

+REZA PAHLAVI Mohammed

Iráni sah

+RICKENBACKER Edward Vernon

Amerikai pilóta,

10.
26.

autóversenyző

8.

+RIMET Jules

Francia sport-funkcionárius

+RIOPELLE Jean-Paul

Kanadai

+RISTORI Adelaide

Olasz

+ROBARTS John Parmenter

Kanadai politikus

18.

+ROBBIA Andrea della

Itáliai szobrász

28.

+ROCA Julio

Argentin államférfi

19.

+ROMAKO Anton

Osztrák

festő

20.

+ROTTMAYR Johann Michael

Osztrák

festő

25.

+SALK Jonas Edward

Amerikai mikrobiológus

+SARATOGAI CSATA

15.

festő

7.

színésznő

9.

28.
17.

1777.
zeneszerző

+SCARLATTI Pietro Alessandro

Itáliai

+SCHÜTZ Heinrich

Német

22.

+SEGNER János András

Magy.szárm. német fizikus, orvos, matem.

9.

zeneszerző

14.

+SERVET Michael

Spanyol antitrinitárius orvos, teológus

27.

+SIEBOLD Philipp Franz von

Német természettudós

18.

+SIGNORELLI Luca

Itáliai

+SIKORSKY Igor

Amerikai

+SLADEK Josef Vaclav

Cseh

+SLEVOGT MAX

Német

+SMERAL Bohumir

Cseh munkásmozgalmi aktívista

+SMITH Michael

Kanadai biokémikus

+SORGE

Szovjet

Richard

festő

16.

repülőgép konstruktőr

költő,

26.

müfordító

25.

festő

8.
25.
N

hírszerző

1936.

4.
4.

+SPANYOLORSZÁGI NEMZETKÖZI

BRIGÁDOK

+STEIN Aurél

Magy.szárm. brit régész, orientalista

26.

+STEIN Heinrich, Friedrich Karl von

Porosz államférfi

26.

+STEPHENSON Robert

Angol mérnök

+STRAUSS Johann ifjú

Osztrák

zeneszerző

14.

16.
25.

+STRESEMANN GUSTAV

Német államférfi

N

3.

+STUR Ludovit

Szlovák költő, politikus, nyelvtudós

29.

+SVERDRUP Otto

Norvég tengerész

31.

+SWIFT Jonathan

Ír író

19.

4.

+SZABADSÁG - HÍD
+SZADAT Mohamed Anvar el

Egyiptomi államférfi

+SZAVOJAI Jenő

Francia nagyherceg

18.

+SZENT EDITH Stein

Német filozófusnő, karmelita apáca

12.

+SZENT FERENC Assisi

Itáliai prédikátor

N

6.

3.

+SZENT HEDVIG Sziléziai

Bajor hercegnő

15.

+SZENT HELORI

Francia egyházmegyei ügyvivő

17.

+SZENT JÁNOS Kapisztrán

Ferencesrendi prédikátor

23.

+SZENT LUKÁCS

Evangelista

18.

+SZENT TERÉZ Avilai Nagy

Spanyol karmelita apáca

4.

+SZENT TERÉZ Lisieux-i kis
+SZENT WOLFGANG

Karmelita apáca

1.

Német misszionárius, püspök

31.

+SZOJUZ - 6 - 7 - 8 ŰRRAKÉTA

23.

4.

+SZPUTNYIK 1.
+TATTARESCU GHEORGIU

Román festő

24.

+ TERZAGHI Karl Anton von

Osztrák kultúrmérnök

25.

+ THADDEN Reinhold von

Német jogász

10.

+ THAER Albrecht Daniel

Német mezőgazdász, író, tanár, orvos

26.

Német festő

+THOMA Hans

2.

+ TOMASSEO Niccolo

Olasz történész, nyelvész, író

9.

+ TORRICELLI Evangelísta

Itáliai fizikus, matematikus

15.

+ TRUDEAU Pierre EIli ott

Kanadai politikus

18.

+TYCHO Brahe

Dán csillagász

24.

+V. RÁMA

Sziám uralkodója

23.

+VAGA Pietro del

Olasz festő

19.

+VALLE INCLÁN Ramon Maria del

Spanyol író

28.

+VAUGHAN WILLIAMS Ralph

Brit zeneszerző

12.

+VERESCSAGIN Vaszilij Vasziljevics

Orosz

+VERGILIUS Publius Maro

Római költő

festő

Holland

+VERROCCHIO

Olasz ötvös, szobrász, festő

+VI. KÁROLY

15.

festő

+VERMEER Johannes

+VESZTFÁLIAI BÉKE

26.
31.
7.
24.

1648.

Habsburg

+VICKERS Jon
+VIGNOLA Jacopo Barozzi da

Német-római császár

20.

KanadaI operaénekes

29.

Itáliai építész

1.

+VILLAESPESA Francesco

Spanyol költö, drámaíró

14.

+VIROiOW Rudolf

Német orvos, patológus, antropológus

13.

+VITOLD Nagy

Litvánia fejedelme

27.

+VLAMINCK Maurice de

Francia

festő

ll.

12.

+VOSZHOD - 1
+WARBURG Otto Heinrich

Német orvos, biokémikus

+WATTEAU Jean-Antoine

Francia
Német

+WEISER Grethe

8.

N

festő

10.

színésznő

2.

+WETTSTEIN Johann Rudolf

Svájci jogtudós

27.

+WILLKIE Wendell Lewis

Amerikai politikus

8.

+WREN Christopher Sír

Angol építész, asztronómus, matematikus

20.

MEXIKÓVÁROS

12.

XIX. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK

1968.

október 27-ig (Pótlistaán)

XVIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1964.

TOKIO

+YOUVILLE Marie Marguerite Dufrost de la

Kanadai egyházi rend alapító

október 24-ig

+ZEEMAN Pieter

Holland fizikus

+ZIMMERMANN Ágoston

Magyar állatorvos

15.
N

9.
6.
20.

+ZÓLYOM VÁRA
+ZULOAGA Ignacio

10.

(Pótlistán)

Spanyol

festő

31.

OKTÓBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

BOURDELLE Émile-Antoine

Francia szobrász, festő

1.
1.

CRUZ Páter

Portugál pap

DON JUAN d'AUSTRIA

Spanyol herceg, hadvezér

GOSSAERT Jan

Dél-németalföldi

NIGÉRIA FÜGGETLENSÉGE

1.

festő

1.

1960.

1.

SZENT TERÉZ Lisieux-i kis

Karmelita apáca

1.

VIGNOLA Jacopo Barozzi da

Itáliai építész

1.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ARHENIUS Svante August

Svéd fiziko-kémikus

BACALBASA Anton

Román író

FIGL Leopold

Osztrák politikus

HULL Cordell

Amerikai politikus

lll. RICHÁRD

Anglia királya

MADERSPERGER Josef

Osztrák szabómester

MIKES Kelemen Zágoni

Magyar memoáríró, műfordító

NURMI Paavo

Finn hosszútávfutó

PAZ ESTENSSORO Victor

Bolíviai politikus

RAMSAY William Sír

Angol kém ikus

THOMA Hans

Német festő

WEISER Grethe

Német színésznő

N

N

N

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASZTRID

3.

Belga királyné

CZEKANOWSKI Alexander

Lengyel geográfus

3.

DUSE Eleonore

Olasz színésznő

3.

HALAS Frantisek

Cseh költő, műfordító

HILL Rowland Sír

Angol pedagógus

3.
3.

NÉMETORSZÁG ÚJRAEGYESÍTÉSE

1990.

STRESEMANN GUSTAV

Német államférfi

SZENT FERENC Assisi

Itáliai prédikátor

3.
3.
3.

I O

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
JONAS Franz

4.

Osztrák politikus

LUNYIK - 3 ŰRHAJÓ

4.

MILLET Jean Francois

Francia

festő

4.

PIRANESE Giovanni Battista

Olasz építész, régész, rézkarcoló

SMITH Michael

Kanadai biokémikus

SORGE

Szovjet

Richard

4.
4.

N

hírszerző

4.

SZABADSÁG - HÍD
SZENT TERÉZ Avilai Nagy

4.

4.

Spanyol karmelita apáca

SZPUTNYIK 1.

4.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
BARRANDE Joachim

Francia geológus, paleontológus

CANO Alonso

Spanyol építész, szobrász,

5.
5.

festő

DIDEROT Denis

Francia filozófus, író

5.

GODDARD Robert Hutchinges

Amerikai fizikus, rakétakutató

5.

HAVEL Vaclav

Cseh író, politikus

5.

OFFENBACH Jacques

Francia zeneszerző

5.

PATINIER Joachim

Németalföldi festő

5.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ARADI VÉRTANÚK

BROCK Isaac

Angol katona

6.
6.
6.

DAMJANICH János

Magyar honvéd tábornok

6.

LE CORBUSIER

Francia elméleti író, festő

6.

ASSZAD Háfez al

Szíriai tábornok

BATTHyÁNY Lajos

Magyar politikus

MADETOJA Leevi Anit

Finn zeneszerző

6.

NAGYSÁNDOR József

Magyar honvéd tábornok

6.

PARNELL Charles Stewart

Ír politikus

6.

SZADAT Mohamed Anvar el

Egyiptomi államférfi

6.

ZIMMERMANN Ágoston

Magyar állatorvos

6.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
BOHR Niels Henrik David

Dán fizikus

L MIKLÓS

Montenegr6 királya

7.

N

7.
7.

KLM HOLLAND KIRÁLYI LÉGITÁRSASÁG
MASON George

7.

Amerikai jogtudós

7

NDK NEGALAKULÁSA 1949.
POE Edgar Allan

Amerikai ír6, költő

7.

RIOPELLE Jean-Paul

Kanadai festő

VERROCCHIO

Olasz ötvös, szobrász, festő

7.
7.

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
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BRANDT Willy

Német politikus

FELSENSTEIN Walter

Osztrák opera rendező

KOMITAS

Örmény zeneszerző, dalénekes

KONOPNICKA Maria

Lengyel

N

8.

8.

költőnő

RICKENBACKER Edward Vernon

Amerikai pilóta, autóversenyző

SLEVOGT MAX

Német

WARBURG Otto Heinrich

Német orvos, biokémikus

WILLKE Wen dell Lewis

Amerikai politikus

8.

8.

8.

festő

8.
N

8.

8.

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
DÉNES az Igazságos
EGYETEMES POSTAEGYESŰLET

1874.

Portugália királya

9.

UPU

9.

FISCHER Emil Hermann

Német szerveskémikus

GEORGE Heinrich

Német színész

9.

I. SÁNDOR

Szerb-Horvát-Szlovén uralkodó

LIPPI Fra Filippo

Itáliai

festő

9.
9.

RISTORI Adelaide

Olasz

színésznő

9.

SEGNER János András

Magy.szárm. német fizikus, orvos, matem.

9.

TOMASSEO Niccolo

Olasz történész, nyelvész, író

ZEEMAN Pieter

Holland fizikus

9.
9.

N

9.

N

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
zeneszerző

FARKAS Ferenc

Magyar

HONNORAT André

Francia szociál-politikus

10.
10.

II. IZABELLA Bourbon

Spanyolország királynője

10.

KITTENBERGER Kálmán

Magyar Afrika-kutató, vadász, útirajz-író

10.

NANSEN Fridtjof

Norvég Sark-kutató, zoológus, óceonogr. N

10.

OBRUCSEV Vlagyimir Afanaszjevics

Orosz geológus, geográfus

10.

erdőmérnök

RESSEL Joseph Ludwig

Osztrák

THADDEN Reinhold von

Német jogász

10.

10.

WATTEAU Jean-Antoine

Francia festő

10.

XVIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1964.

TOKIO

10.

október 24-ig

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000
AUBERJONOIS René

Svájci festő

11.

BUCHER Steen Steensen

Dán író

ll.
zeneszerző

BRUCKNER Anton Josef

Osztrák

DURLET Emmanuel

Belga zongoraművész, zeneszerző

11.
11.

GRECO Emilio

Olasz szobrász

11.

festő

HOFER Karl

Német

LE FORT Gertrud Freiin

Német költő- és írónő

VLAMINCK Maurice de

Francia

11.
11.

festő

ll.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
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AMERIKA FELFEDEZÉSE
FABRITIUS

1492.

12.

ca rel

Holland festő

12.

FRANCE Anatole

Francia regényíró

HEMON Louis

Kanadai író

N

12.

HILTY Karl

Svájci jogtudós, történetíró

LEE Robert Edward

Amerikai katonai

PIERO DELLA FRANCESCA

Itáliai

festő,

12.

vezető

12.

matematikus, elméleti író

SZENT EDITH Stein

Német filozófusnő, karmelita apáca

VAUGHAN WILLIAMS Ralph

Brit

12.
12.

zeneszerző

12.

VOSZHOD - 1
XIX. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK

12.

12.
1968.

MEXIKÓVÁROS

október 27-ig

12.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
BARRY John

Amerikai tengerész tiszt

13.

CANOVA Antonio

Olasz szobrász

13.

CLAUDIUS Drusus Nero Germanicus Tib.

Római császár, történetíró

13.

CONTANTINE

Kelet-Algériai város

13.

EGER VÁRA

Eger magyarországi város

13.

FATIMA

Közép-Portugáliai település

13.

GLATZ Oszkár

Magyar

festő

13.

LOTZ Károly

Magyar festő

13.

MENA Y MEDARNO Pedro de

Spanyol szobrász

13.

VIRCHOW Rudolf

Német orvos, patológus, antropológus

13.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
festő

DAHL Johann Christian Clausen

Norvég

EISENHOWER Dwight David

Amerikai politikus, USA 34.elnöke

14.
14.

HASTINGSI CSATA A BAYEUXI FALI

KÁRPITPN

14.

LÜBKE Heinrich

Német politikus, földmérő

14.

MRSTIK Alois

Cseh író

14.

PLATEAU Joseph

Belga fizikus

14.

1066.

PORUMBESCU Ciprian

Román zeneszerző

14.

SCHÜTZ Heinrich

Német zeneszerző

14.

SPANYOLORSZÁGI NEMZETKÖZI

BRIGÁDOK

14.

VILLAESPESA Francesco

Spanyol költö, drámaíró

1936.

14.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00
BELLO Andrés

Venezuelai költő, filológus, jogtudós

15.

FIB ICH Zdenek

Cseh zeneszerző

15.

GERGELY - NAPTÁR
II. KÁROLY Hohenzollem

15.
Román király

15.

JAHN Friedrich Ludwig

Német pedagógus

15.

MONTGOLFIER FIVÉREK

Francia gyáros, feltaláló testvérpár

15.

15

•
Szlovák festő

15.

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm

Német filozófus

15.

RIMET Jules

Francia sport-funkcionárius

15.

SZENT HEDVIG Sziléziai

Bajor hercegnő

15.

TORROCELLI Evangelista

Itáliai fizikus, matematikus

15.

VERGILIUS Publius Maro

Római költő

15.

YOUVILLE Marie Marguerite Dufrost de la

Kanadai egyházi rend alapító

15.

NEVAN Eugen

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
BEN GURION David

Izraeli államférfi

BENATZKY Ralph

Osztrák

16.

zeneszerző

16.

CHODOWIECKI Daniel Nicolaus

Német rézkarcoló, festő

16.

CRANACH Lucas idősebb

Német festő

16.

ENSZ ÉLELMEZÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI

SZERVEZETE

=

FAO

HADIK András

Magyar politikus, katonai vezető

HALLER Albrecht von

Svájci orvos, botanikus, fiziológus,

HODZSA Enver

Albán politikus

16.
16.
költő

16.
16.

MARÓTHI György

Magyar pedagógus

MARSHALL George Catlett

Amerikai tábornok

MUELLER Otto

Német festő, litográfus

O'NEILL Eugene Ladstone

Amerikai drámaíró

SIGNORELLI Luca

Itáliai festő

16.

STEPHENSON Robert

Angol mérnök

16.

16.
N

16.
16.
16.

N

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
BÜCHNER Georg

Német író

17.

DEÁK Ferenc

Magyar politikus

17.

KIRCHHOFF Gustav Robert

Német fizikus, matematikus

17.

KORB Erzsébet

Magyar festőnő

17.

SARATOGAI CSATA

17.

1777.
Francia egyházmegyei ügyvivő

SZENT HELORI

17.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ANDRÉE Salomon Austin

Svéd mérnök

BERGSON

Francia filozófus

Henri Louis

L BALKÁN HÁBORÚ

18.
18.

N

18.

1912.

IGLESIAS Pablo

Spanyol politikus

18.

KLEIST Heinrich von

Német író

18.

ROBARTS John Parmenter

Kanadai politikus

18.

SIEBOLD Philipp Franz von

Német természettudós

18.

Szavoyi Jenő

Francia nagyherceg

18.

SZENT LUKÁCS

Evangelista

18.

TRUDEAU Pierre Elliott

Kanadai politikus

18.
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
ADAMS John

Amerikai politikus, USA 2.elnöke

ASTURIS Miguel Ángel

Guatemalai költő, író

CHANDRASEKHAR Subrahmanyan

Amerikai asztrofizikus

GOWON Yakubu

Nigériai politikus, katonai

LUMIÉRE Auguste Marie Nicolas

Francia fizikus

MILLAY Edna St .Vincent

Amerikai

19.
N
N

vezető

19.
19.
19.
19.

költőnő

19.

ROCA Julio

Argentin államférfi

19.

SWIFT Jonathan

Ír író

19.

VAGA Pietro del

Olasz

festő

19.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
DOUGLAS Thomas Clemet

Kanadai politikus

20.

HOOVER Herbert Clark

Amerikai politikus, USA 31.elnöke

20.

NAVARINÓI ÜTKÖZET

1827.

20.

ORDONEZ osé Battle y

Uruguayi politikus

PAYETTE Julie

Kanadai

QUERCIA Jacopo della

Olasz szobrász

20.

ROMAKO Anton

Osztrák festő

20.

VI. KÁROLY

Német-római császár

20.

Angol építész, asztronómus, matematikus

20.

Habsburg

WREN Christopher Sír

20.

űrrepűlőnő

20.

ZÓLYOM VÁRA

20.

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
BIHARI János

Magyar cigányprímás, zeneszerző

21.

BOZEK Josef

Cseh műszaki szakember

21.

GUISAN Henri

Svájci katonatiszt

21.

KRÚDY Gyula

Magyar író

21.

LAMARTINE Alphonse-Marie-Louis de Pr.

Francia

költő,

politikus

21.

PELÉ

Brazil labdarugó

21.

RAKOVSZKI Georgi Szava

Bolgár szabadságharcos, író, politikus

21.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
BERNHARDT Sarah

Francia színésznő

22.

CREMER Fritz

Német szobrász, grafikus

22.

GOTIHELF Jeremias

Német regényíró

22.

HLOZNIK Vincent

Szlovák festő

22.

KUBIN Otakar

Cseh festő

22.

LAN GETIl Giovanni Battista

Itáliai festő

22.

LHOTAK Kamil

Cseh festő

22.

LISZT Ferenc

Magyar zongoraművész,zeneszerző

22.

ORLAI PETRICH Soma

Magyar

SCARLATII Pietro Alessandro

Itáliai zeneszerző

festő

22.

22.
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000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
ANKARA

Törökország fővárosa

23.

BRANLY Édouard

Francia fizikus

23.

LEIBL Wilhelm

Német

LEICHARDT Ludwig Friedrich

Német utazó

festő

MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁG- HARC

23.23.
23.

1956.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA

1989.

SZENT JÁNOS Kapisztrán

Ferencesrendi prédikátor

23.
23.
23.

SZOJUZ - 6 - 7 - 8 ŰRRAKÉTA
V. RÁMA

23.
Sziám uralkodója

23.

000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
festő,

BARBU Iscovescu

Román

BÍRÓ László

Magyar újságíró, feltaláló

24.

GARNEAU Hector de Saint-Denys

Kanadai költő

24.

GOBBI Tito

Olasz operaénekes

24.

HUGÓ Capet

Frank tartományi herceg

24.

KÁLMÁN Imre

Magyar zeneszerző

24.

METSU Gabriel

Holland

RAJKIN Arkagyij Iszaakovics

Szovjet-orosz esztrád-művész

TATTARESCU GHEORGIU

Román festő

24.

TYCHO Brahe

Dán csillagász

24.

VESZTFÁLIAI BÉKE

szobrász, politikus

24.

festő

24.
24.

1648.

24.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
BYRD Richard Evelyn

Amerikai tengerész, repülőgép navigátor

25.

CASTELFRANCO Giorgione da

Itáliai festő

25.

HOGARTH William

Angol festő, rézmetsző

25.

I. MIHÁLY Hohenzollern

Románia királya

25.

I. SÁNDOR

Görögország királya

25.

KJERULF Theodor

Norvég geológus

PETROV Kuzma Szergejevics

Orosz

PICASSO Pa bio Ruiz

Spanyol festő, grafikus, szobrász

25.

25.

festő

25.

ROTTMAYR Johann Michael

Osztrák festő

25.

SLADEK Josef Vaclav

Cseh költő, műfordító

25.

SMERAL Bohumir

CSeh munkásmozgalmi aktivista

25.

STRAUSS Johann ifjú

Osztrák zeneszerző

25.

TERZAGHI Karl Anton von

Osztrák kultúrmérnök

25.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 OOO
FISCHER Vizen z

Bécsi festő

26.

Francia politikus

26.

26.

MÁLTAI LOVAGREND
MITTERRAND Francois
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REZA PAHLAVI Mohammed

Iráni sah

26.

SIKORSKY Igor

Amerikai repülőgép konstruktőr

26.

STEIN Aurél

Magy.szárm. brit régész, orientalista

26.

STEIN Heinrich, Friedrich Karl von

Porosz államférfi

26.

THAER Albrecht Daniel

Német mezőgazdász, író, tanár, orvos

26.

VERESCSAGIN Vaszilij Vasziljevics

Orosz

festő

26.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOO
BÁLINT Endre

Magyar festő

27.

BREDEL Willi

Német író

27.

CSONKA János

Magyar gépészménök

27.

HÉLION Jean

Francia festő

27.

KAZINCZY Ferenc

Magyar író. irodalomszervező

MICSURIN Ivan Vlagyimirovics

Orosz kertész,

SERVET Michael

Spanyol antitrinitárius orvos, teológus

27.

növénynemesítő

27.
27.

VITOLD Nagy

Litvánia fejedelme

27.

WETTSTEIN Johann Rudolf

Svájci jogtudós

27.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00
ADAMS Abigail

USA 2. First Lady-je

28.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

28.

CSEHSZLOVÁKIA MEGALAKUKLÁSA 1918.

28.

DESPIAU Charles

Francia szobrász

28.

HARVARD - EGYETEM ALAPÍTÁSA 1636.

28.

MERGENTHALER Ottmar

Amerikai órás. fjnommechanikus

28.

MUKHTAR Ahmed

Török hadvezér és államférfi

28.

ROBBIA Andrea della

Itáliai szobrász

28.

SALK Jonas Edward

Amerikai mikrobiológus

28.

VALLE INCLÁN Ramon Maria del

Spanyol író

28.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00
BLANC Jean Joseph Charles Louis

Francia politikus, teoretikus, történész

29.

BRICE Fanny

Amerikai énekes komika

29.

CSERNISEVSZKIJ Nyikolaj Gavrilovics

Orosz filozófus, irodalomesztéta, író

29.

HARNETI William Michael

Amerikai festő

29.

RALEIGH Walter Sír

Angol író, államférfi, felfedező, történetíró

29.

STUR Ludovit

Szlovák költő, politikus, nyelvtudás

29.

VICKERS Jon

Kanadai operaénekes

29.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
BÖLÖNI György

Magyar író, újságíró

30.

GASPA Philippe Aubert de

Kanadai író

30.

GRANIT Ragnar Arthur

Svéd neurofiziol6gus

KAUFMANN Angelica

Svájci festőnő

N

30.
30.
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BAEYER Johann Friedrich Adolf von

Német kémikus

BUDAPESTI DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS

TEMPLOM

GANDHIIndira

Indiai

HUNT Richard Morris

Amerikai építész

MOSONYI G. Mihály

Magyar

N

31.
31.

politikusnő

31.
31.

zeneszerző, zenepedagógus

31.

NEVADA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

31.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

31.

SVERDRUP Otto

Norvég tengerész

31.

SZENT WOLFGANG

Német misszionárius, püspök

31.

VERME ER Johannes

Holland festő

31.

WHlTE Patti Dudley
ZULOAGA Ignacio

~os-----------~~

Spanyol

festő

31.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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OKTÓBER

ÉMILE-ANTOINE BOURDELLE *1861.0KTÓSER 30. +1929.0KTÓBER 1.
Francia szobrász és festő. Apja faszobrász volt, ő maga
Tolulouse-ban és Párizsban végezte tanulmányait. 1890-től
Auguste Rodin (lásd XI.17.) legkedvesebb segítője volt.
Mestere hatása mellett az archaikus görög és a középkori
román szobrászat hatása érvényesült életművében. Rodin
hatására emlékeztető szobrai: Ingres mellszobra, Beethoven,
Anatole France, a híres Ijazó Heraklesz stb. Az 1910-es
években alakult ki sajátos, szenvedélyes formaképzésű,
erőteljesen mozgalmas monumentális-romantikus szobrászi
felfogása. Ilyen a domborműsorozat a párizsi Théatre des
Champs-Elysées-n a Léon Chladel-emlékmű, Mickiewiczemlékmű. Monumentális szobrain ak zöme az I.világháború
után keletkeztek, amikor a történelmi stílusok korszakán túl
sajátos, erőteljes, mozgalmas és invenciózus felfogást alakított ki. Ilyenek: Alvéar tábornok emlékműve, Minerva-szobor. Közel 900 szobrot
készített. A századforduló egyik legjelentősebb szobrásza volt Rodin és Aristide Joseph
Maillol (lásd IX.27.) mellett. Dekoratív üvegablaka a Le Raincy-i templomot díszíti.
Arcképeket, zsánerképeket is festett. Pasztellképeket, könyvillusztrációkat is készített.
(Műv.L.1965.1k.288 o., Larousse 1991,1k.368 0.,MNL.4k.418 o.)

DON JUAN d'AUSZTRIA *1547.FEBRUÁR 24. - +1578.0KTÓSER

1.
Spanyol herceg, hadvezér. V.Károly német-római császárnak és
I.Károly néven spanyol királynak(lásd.II.24.) Barbara Blombergtől
(*1527-28
k.-+1597)
született
természetes fia. Apja titokban neveltette
Spanyolországban . II.Fülöp spanyol király
(lásd V.21,) elismertre féltestvérének. És
megfelelő rangot biztosított a számára. Az
egyházi pálya
helyett a hadvezérit
választotta. Először a felkelő mórok ellen
harcolt 1568-ban, majd 1569-ben a
granadai molriscók ellen. A hatalmas keresztény fiottának lett a fővezére, melyet II.Fülöp, a pápa, Velence és Genua állítottak
ki a törökök ellen. Ennek a Szent Liga hajóhadnak a főparancsnokaként a
1571,október 7-én Lapanto mellett fényes győzelmet vívott ki a török hajóhad felett,
és 12.000 keresztény gályarabot szabadított ki. 1573-ban elfoglalta Tuniszt. 1576-ban
Nápoly helytartója és Németalföld kormányzója lett. 1578.január 31-én a németalföldi
felkelőkön fényes győzelmet aratott Gembloux mellett. Tervbe vette Stuart Mária skót
királynő (ur.1542-1567) kiszabadítását és az angol-skót trón megszerzését, de a
pestis miatt hirtelen bekövetkezett halála már ebben megakadályozta. (Révai
N1.10k.773 o., Larousse 1992.2k.298 o, MNL.6k.736 o.

JAN GOSSAERT *1478 KÖRÜL - +1532.0KTÓBER 1.
Dél-németalföldi festő. Eredeti neve
Mabuse.
1509-ben
Rómában
megismerte a kortárs itáliai festők
munkáit. Hazatérve fokozatosan
eltávolodott a helyi tradícióktól, a
Királyok imádását Hugo van der
Goes (*1440 k.-+1482) és Gerard
David (lásd VII!.13.) művei ihlették.
Egyik triptychonjának középképe
Krisztus
az
Olajfák
hegyén
jelenetével Albrecht Dürer (lásd
IV.26.) és Andrea Mantegna (lásd
IX.13.) hatásáról tanúskodik. E
periódusának legjelentősebb műve
a mecheleni katedrálisba készített
oltárképe, a Szent Lukács a Madonnát festi. 1515-ben Burgundiai Fülöp megbízta
Gossaert-ot és Jacopo de Barbari itáliai festőt (*1440-1450+1516 előtt) suytburgi
kastélyának díszítésével. Ezekből egy kép maradt
fenn Neptunusz és Amphitrité. Ádám és Éva című
kompozíciója, Maddonnái technikai tökéJyük
ellenére modorosak. Dürer 1520-as németalföldi
látogatása és metszeteinek elterjedése után
kezdett
el
foglalkozni
metszetkészítéssel.
Jelentősek
arcképei
is.
Művészete
fontos
összekötő láncszem volt az északi késő gótika és
a
romanizmus
között.
(MNL.8k.717
o.,
Műv.1.1966.2k.238 o.)

NIGÉRIA FÜGGETLENSÉGE
Nigéria független ország Nyugat-Afrikában a Guineai-öböl mentén,
800 km-es tengerparttal. Az ország a szárazföld felé 1.000 km-re
nyúlik be. A XVI.századtól rabszolgakereskedelméről volt elsősorban
ismert. A XIX.század közepére hódítóként az angolok is megjelentek
és az egész partvidéket elfoglalták. 1914-ben létrehozták Nigéria
gyarmatot. Az első függetlenségi mozgalmak a II. világháború alatt
indultak el az ibo törzsbeli Nnamdi Azikiwe nigériai politikus (*1904+ 1996) vezetésével. Az etnikai alapon szerveződött politikai
szervezetek a politikai függetlenség elnyerését tűzték ki célul. Az
1958.évi londoni konferencián elfogadott rendezés alapján
1960.október l-én a Nemzetközösségen belül független monarchiává vált Nigéria. A Kamerun Nemzeti Tanácsa és az Északi Népek Kongresszusa
nevű
szervezetek megállapodása
szerint Nigéria
főkormányzója
Azikiwe,
miniszterelnöke Abubakar Tafawa Balewa (*1912-+1966) lett. 1963. októberben
kikiáltották a Nigériai Szövetségi Köztársaságot, első elnökévé Azikiwét választották,
és ezt a posztot 1966-ig töltötte be. (Larousse 1994.3k.87 o., MNl.13k.785 o.)

USIEUX-I KIS SZENT TERÉZ
+1897.5ZEPTEMBER 30.

*1873.JANUÁR 2. -

Karmelita apáca. Eredeti neve Marie-Franc;oise-Thérese Martin.
16 évesen lépett be a lisieux-i Karmelbe, ahol szerény
életvitelét a szüntelen lelkigyakorlatok és a felebaráti szeretet
gyakorlásából álló Istenhez vezető "kis út" keresése töltötte ki.
A missziók és a tüdőbajosok, valamint Japán védőszentje A
zárda főnöknőjének utasítására lelki életéről, gondolatairól
írásban kellet beszémolnia. Ezeket a levél formában írt
dokumentumokat Histoire d'une - Egy lélek története - címmel
halála után 1898-ban adták ki, majd számos nyelvre lefordították. Ebből ismerhetjük
meg lelki életét, tanítását. Tuberkulózisban halt meg, sírja rövid időn belül
zarándokhellyé változott. 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. IIJános Pál
pápa (1978-2005) 1997-ben egyházdoktorrá nyilvánította. Ünnepe oktÓber l-én
van. (Larousse 3k.856 0.,MNL.. 17k. 349 o.)

JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA
+1573.JÚUUS 7.

*1507.0KTÓSER 1. -

Itáliai építész. Festőnek tanult Bolognában, de amellett épitészeti tanulmányokat is
folytatott. 1530-ban Rómába költözött. 1551-ben III.Gyula pápa (1550-1555)
megbízása alapján a Villa Giulia tervezésénél Bartolomeo Ammanatival (*1511+1592) és Giorgio Vasarival (lásd VI.27.) dolgozott együtt. Önállóan építette meg
Caprarolában - Viterbo mellett - Alessandro Farnese bíboros számára az ötszögű alaprajzú rendkívül eredeti várkastélyt, a Villa Palazzo Famese-t
1559-73 között. 1564-től 1573-ig - Buonarotti Michelangeló
(lásd III.6) ut6daként - a római Szent Péter-templom
építésze. O tervezte a templom oldals6 kupoláit. Neve
elsősorban a római II Gesü-templom terveihez kapcsolódik,
amelyet 1568-tól épített a jezsuiták számára. Alaprajzával és
főhomlokzatával
a
barokk térrendszer mintája
lett.
Homlokzata, amelyet Giacomo della Porta (*1540 körül+1602) fejezett be 1584-ben, a barokk építészet kiinduló
pontja. Rendkívüli hatást gyakorolt az utókorra a Regola delli cinque ordini
dell'architettura cimű elméleti művével, mely a XVI-XVII.századi építészet alapműve
lett, és különféle átdolgozásokban világszerte tankönyvül szolgált. (Révai N1.19k.229
o., MNL.18k.442 o.)

CRUZ PÁTER

*1859.JÚUUS 29. -

+ 1948.0KTÓSER 1.

Portugál pap. Középiskoláit szülővárosában Liszabonban végezte,
majd a coimbrai egyetemen tanult 1880-ig. 1882-ben szentelték
pappá. 1894-ig árvaházi igazgató, 1896-1903 között a S.Vicente
de For kolostor főnöke volt. Jeles népszerűsítője volt a Fatimaban
1917 októberében történt csodának (lásd X.13.). Portugália
apostolaként őrzik emlékét. (Internet:http://www.padrecruz.
orgf.
, parochia.hu )íí

HANS THOMA *1839.0KT6BE

2. -

1924.NOV MBE

7.

Német festő. A karlsruhei művészeti iskolában Johann Wilhelm Schirmernél (*1807+1863) tanult. 18G8-ban tett párizsi utazása során Gustave Courbet (lásd VI.10.)
mellett nagy hatással voltak rá a barbizoni mesterek. Az ő példájuk nyomán,
közvetlenül a természet után kezdett festeni. Ilyen képe pl. a Fiú a halott szarvassal
vagy A Rajna partja Sackingennél c;:ímű munkái. 1874-ben Itáliában járt, ahol a
monumetális dekoratív művészet felé fordult. lB/6-ban Frankfurtban telepedett le,
ahol a város több épületét díszítette falképekkel. Arnold
Böcklin svájci festő (*1827-+1901) művei nyomán
allegorikus-mltologlkus témákat örökített meg. 1882-ben
Wagner operákhoz 5 freskót készített. Festészetét
fenntartásokkal fogadták, fő támogatója Henry Thode
művészettörténész (*1857-+1920) volt. Münchenben 1890ben rendezett gyűjteményes kiállítása hozta meg számára a
sikert. 1890-ben az akadémia tiszteletbeli tagjává
választották. Később az akadémia tanára és a Kunsthalle
vezetője lett Karlsruheban. 1908-ból származik fő műve, a 11 festményből álló Jézus
életét ábrázoló sorozat, valamint a 12 hónap-kép és a 7 planéta-kép, melyek a róla
elnevezett karlsruhei Kunsthalleban láthatók. NaturaHsta ábrázolásmódját a romantika
érzelmessége és a szecesszió szimbolizmusa gazdagította. Művészetének erényei
főként természetszeretetét tükröző tájképein érvényesülnek. Művészetében a
és a Jugendstil
naturalizmus elvei
a biedermeier szentimentalizmussal
szimbolizmusával keverednek. Múzeumát a karlsruhei Kunsthalle részeként, még
életében - 1909-ben - megnyitották. (Műv.L.1968.4k.536 O., MNL.17k.435 o.)

SÍR WILLIAM RAMSAY *1852.0KTÓBER 2. - +1916.JÚLIUS 23.

It.190.

Angol
kémikus.
1872-ben
doktorált szerves
kémiából
Tübingenben, Rudolph Fittig német kémikus (*1835-+1910)
N08ELPRl.5
munkatársaként. 1874-ben a glasgow; egyetemi kinevezése után,
""'Uy
.
, .. O
,.,vtOv
l880-ban Bristolban, majd a londoni egyetemen a szervetlen
._~
kémia professzora volt. Nem csak kiváló kémikus, de művelt
zenész és nyelvész is volt. Kutatásait a szerveskémia területén
SVERICE 40
kezdte, de hamarosan a fizika és a szervetlen kémia felé fordult,
elsősorban a folyékony és gáz halmazállapotot vizsgálta. Tanulmányozta az anyagok kritikus halmazállapotát, a gőznyomás és hőmérséklet közti
összefüggést. 1887eben felfedezte a víz katallzáló hatását az ammónia-sósav
reakcióban. John William Strutt Rayleigh angol fizika professzorral (lásd VI.30.) 1894ben hozták nyilvánosságra az argonnak, 1895-ben
a héliumnak, 1898-ban a
kriptonnak, neonnak és xenonnak nevezett gáz felfedezését. 1898-tól újabb gázok
felfedezése történt, melyek egy csoportba sorolhatók és vegyértékük nulla.
Meghatározta koncentrációjukat a levegőben, atomsúlyukat és új csoportban
elhelyezte ezeket a gázokat hélium, neon, argon, kripton, xenon sorrendben a
Mengyelejev-féle periódusos rendszerben. A csoport utolsó tagját - a radioaktív
radont - i90l-ben F.E.Dorn fedezte fel. Eredményeit 1888-ban a Royal Society
tagságával és 1902-ben lovagi cím adományozásával is elismeték. A radioaktív
sugárzás egyik első áldozataként halt meg hosszú szenvedés után. A kémiai Nobeldíjat 1904-ben kapta lIelismerésül a levegőben előforduló közömbös gázok
felfedezéséért és a periódusos rendszerben elfoglalt helyük meghatározásáért".
(Nobel-díjasok Kis1.1985.632 o.)

CORDELL HU
Amerik i politiku~. Cumberlandban vé_elte egyetemi t nu!rnányait,
ügyvédnek ké züit, de fiatalon bekapcsolódott a politikai éi tb .

Részt vert az 1898-as spanyol-amerikai háborúban, és ezredesi
1907-ben képviselővé
rangot ért el. Tenessee államban
választották. Thomas WoodroN Wilson elnök (lásd XII.28.)
~á"ozá
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'1933 ban
mint aktív közgazdász - kidolgozta ClZ USA behozata/i
vámrendszerÉL, és a Koingresszussal elfogadtatta a kölcsönös
kereskedelmi egyezmények törvényét, a GATT előzményét. Franklin
Delano Roosevell (lásd IV.12.) elnöksé e idején 1933-44 kÖt:ölL
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külügymini zter volt. Fontos szerepet töltött bD az am rikai-szovjAt

diplomáciai kapcsolatok rendezésében
933-ban és a latin-amerikai államol, 'al
tolytatott Jószomszédság pol!t!káJának k!alakításában. A. _l.Vllágháború Idején 1942ben kölcsönös segítségnyújtási enyezményt kötött a Szovjetunióval. 1943-ban részt
vett a teh""run: konferencián. Az ENSZ lapítá- tyjának ekinthe\.ő, elért 19"1S-b n
Nobel békedfjat kapo++. (Nobe!-dfj~rok Kis1.19S5.368
r·1NL.9k.683 o.)
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Svéd fiziko-kémikus. Az uppsalai, majd a stockholmi
egyetemen tanult, 1884-ben doktorált a gal van Iku...

"/

v zetöképcsségrő!
készftett
dissz€lrt~ci6jával.
Tanulmányútjain neves kutatókkal dolgozott együtt. A

mai értelemben vett elektrokémia egyik megalapítója
volt. Felismette, hogy a l1íg vizes oldatokban az erős
~av k, báájok és sók molekulái ionok íorrn jában
vann k j l

n,

S kidolgoz

éj

az

I ktrolitos dL S7

i' ió

elméietét 1887-ben. Felállított elméletében - szemben
a kémikusok elutasító véleményével
Wol gang
Ostwald német kémikus (*1883-+1943) felismerte annak jcléntőségét, és támogatta további munkájában. A kémiai rcdakciókinctikában
hőmérsé"letfüggé ét - e;z a-' Arrh nil,) -~örv' ny - ,
bevezette az aktiválás! energia fogalmát. Megállapította a fizikai-kémiai torv"ények érvén ességét a biológiai
folyamatokban.
Ö~llöndíjjal
Würzburgb ,
Grazb n
é~
Am . rdamban d Igozott, m jd 1891-0 n t' rt
vissza
Stockholmba,
ahol
1893 ban
fizlkaprofesszon katedrát kapott. 1897-tő!
1901-Ig
az
egyetem
re!'to a
oIolt.
Dl z : ,-!6e! ,él té
vábbfejle zt
, mély
még ak gyeng
I k roli o 'ra vol+- érv' ny r .
~J1áslk nagy kÜlatási területe a kozmogónia
volt. Vizsgálta a nap aItokat, a vulkánokat és meteorológiai/ag fontos

felismert" .. r ak iórebesség

lm ~zf rikus jelen~ gekkel is fogi lkezolt. A k':midi N bei-dij l 1903-b rt kdpt
I k roiitos disszo j' ió Im" t'n k f jf d"z's"rt' '" k'mi f"'jl"~zt's t rAn

rendkívüii eredményeiért". (Nobel-díjaso i Kis1.1985.36 o., MNL.2kA 5 o.)
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Magyar memoáríró és műfordító. Erdélyi köznemesi családból származott. Volozsvárott
járt gimnáziumba a jezsuitákhoz. Fiatalon, 1101-ben került II. Rá kóczi Ferenc (lásd
III.27.) udvarába mint apród, majd mmt bejáró, végül mint főkamarás szolgálta urát.
Hű~ége jeiéül elkbérte Lengyelorsz ' gba, Franciaországba b, hol megisrnerkedelL cl
fran ia irodalommal és kultúrávai. Később törÖkOrs7ági
bUjdosásában is társa maradt i7i7.október iQ-től. 720-tól
Rodostóban te!epdtek le. Egyénrsége ezek alatt az évek
alatt alakult ki. A francia klasszicista levél hatására a
magyar irodalomban ő teremtette meg az "irodalmi levél"
műfaját. 207 fiktív levelének első darabjait 1717.október
lO.-én, az utolsót l758.december 20-án írta képzeletbeli,
Konstantinápolyban élő "édes nénjéhez" P.E. grófnéhoz, a
napi
történé~ekről
dn kd6tázó
~Lílusban.
Leveleiben
öniróniával megírt szerelmi bánata, politikai ügyek, a fejedelem portréja, az idegen ország egzotikumai, oivasmány-élmények és a gyötrő
honvágy egyaránt helyet kaptak. 1794-ben Ku!tsár István adta kl Torokországl levelek
címmel, mely stílusában a rokoko és az erdélyi népnyelv elemeit elegyíti. 17 kötetnyi
vallásos és erkölcstani munkát fordített franciából. Jelentős szépirodalmi munkája még
a Mulatságos napok dmű novellagyüjteménye, pedagógiai műve az Ifjak Kalauza.
(Világir.KisencikI.1976.2k.72 o., Révai N1.13k.741 o., ~·1NL.13k.12l o.)

III. RICHÁRD

* 1452.0KTÓBE.

2. -

+ 14..... ,~,UGU...,Z

l

US 2 .

Anglia királya 1483-tól 148 -ig. Richard yorki herceg kisebbik
íia, IV.Edward angol ki ály (ur'.1461-1483) ÖCC e, Glou este
hercege. Bátyja - IV.Edward - halála után - 1483.ápriiis 9-én Angiia régense lett a7 akkor . - éves n trónra kerüiö IV. dward fia, - V.!::dward (ur.1438) mellett. Hamarosan
összetűzésbe került bátyja özvegyével, Elisabeth Woodwille-Iel
és támogatóival. Indítványára a nemesi gyűlés IV.Edward
házass~gát
érvénytelennek,
gyermekeit
törvénytelennek
nyilvánította. 1483.június 25-én megkoronáztatta magát. Az ifjú
királyt, - unokaöccsét - elfogatta, és testvéreivel eqyütt meggyiikoiLalla. Feltehetően V .Edward sont"ázát találták meg 1674-ben a Tower' ralai
között. Henry Stafford Buckingham hercege vezetésével lILRichard zsarnok uralma
llen feikelés robban ki, melyet sik rüit leverni . Az újabb felk I' vezetőj H nry
! udor - a későbbi vn.Hennk angol király (ur.148S-1S09) - a bosworthflelds! csatában
1485.augusztus 22-én legyőzte. III.Richárd maga is elesett a csatában. Ő volt az
utolsó York-király. Mint a kegyetlen, nagyravágyó, önös érdekeiért a leghitványabb
gaztctt@krc is I< pes uralkodó p~ldájaként mutatja be Shakespeare III. Richárd címü
drámája. (Larousse 1994.3k.476 o., Révai Nl.16k.272 o., ~·1NL.15k.482 o.)

LEOPOLD F G·

*

02.0K.IÓ--- -. - +1965.iviÁJÜS 9.

Osztrák politikus. Eredetileg agrármérnök volt. 1927-tő! uZ
alsó-ausztriai keresztényszocialista Paraszt-szövetség egyik
vezetője volt. 1938 után koncentiációs táboiba keiült,m
1945-ben halálra ítélték, de a háború gyors befejezése miatt
nem került. végrerhajt.cbra.. 1945-töl 1951-ig dZ O~ztrdk
Néppárt gyik alapítója 's Inöke, majd i94 .d ember 20án a négy megszáiiási övezetre osztott Áusztria szövetségi
kancellárjává választották. 19_3- 9 kozött kulugymln!szter,
1959-tö! 1962-ig pedig a parlament elnöke volt. 1962-tö!
haláláig ismét A!só-Ausztria tartományi fönöke volt. (Larousse 1991.1k.860 o., Brockhaus NI.CD., A XX.Század Kr.1994., Új Magy.L.1960.2k.343
o., MNL.8k.ll o.)

JO EF MADERSPERGER

"'17 ~. KTÓBER 6. - +1850.0KTÓSER 2.

Osztrák szabómester. Szülővárosában - Kufsteinben - tanulta a
rrlesterséget és ott is dolgozott 1790-ig. Ekkor 6 sbe kezdett
dolgozni: és minden igyekezete arra irányult, hogya kézi varrást
utánzó varrógépet s7erkes7thessen. Az öSS7es s7abaó i dF>jét e cél
megval6sitásának szentelte. _ok év! munka eredményeként
1814-ben építette meg az első olyan varr6gépet, amelyen a tű
hegyén elhelyezett szem, avagy lyuk lehetövé tette a
végtelenített cérna haszn 'Iatát. A géphez fűződö előjog' val CSak
3 évvel később élt. 1839-ben a gépét a Polytechnikai Intézetnek
ajándékozta. 1841-ben bronz-Éremmel
ismerték el találmányát. A gép ipari alkalmalására első ízben 1846-ban került sort
amikor Amerikába sikeresen használatba vették. A siker és elismertség ellenére
Mélóersperger
gy bé i menhely n sz g' nyen és magányosan hait meg.
(lnternet:http://www.aelou/ae!ou.encyC!op.m/... )

GRETHE WEISER

*1903.FEBRUÁR 3. - +1970.0KTÓSc

2.

Német színésznő. Eredeti neve MathiIde Ella Dorothea Nowka.
Drezdában végezte iskoláit és 18 éves korában éhség-sztárjkka!
kényszerít tte ki szülei beleegyezését f' rjh€zmenéséhcz. Férje Josef
Weiser osztrák zsidó cukorgyáros volt. A cukorgyár tönkrement t ezért
féi)e Beilinben próbálkozott megélhetést teremteni az ottani Charlott
Kabaré működtetésével. Felesége itt kezdte el szinművészi
pályafutását. 1937-től fiimszerepeiben is sikeres volt. Szakmai kőrök
ben is
lism r' st kapott t hets' ges
iőadóműv 'szi telj sítményeiért. Komiku<;
rogtönzéselvel a közönség körében is nagy sikert aratott. Film- és színházművészI
társai nagyra becsülték segítőkészségét és fegyelmezett szakmai magatartását. 1968ban az NSZK Becsületrendjével tüntették ki. 1970-ben - második férjével együtt autóbaleset áldozata I tt. (Kanadai L.)

v

DR. VI~TOR P·Z -ST-NSS-RO * 907.0k7Óa-- I

2001.JUNIUS 7.
Bolíviai politikus. La Paz-j egyetemen gazdaságtörténet tanára

volt 1939-41 között. 942-ben a mérsékelt reformista Nemzeti
Forradalmi Mozgalom - MNR - alapító tagja, 194 -44-ben
pénzügyminiszter volt. 1946-51 között Argentinában élt
emlgráci6ban. A szomszédos országokkal vivott több éves
háború nagyon legyengítette az országot, sö~ még területi
veszteségekhez is vezetett. A gazdasági élet összeomlott, ami
katonai uralom bevezetésÉt jelentette. Az országban nőtt a
íeslüllség, ami 1952.április 9-én PaL Eslenssoro kÖLlchsasági
elnökségéhez vezetett. 1956.auguzsztus 5-ig voit állameinök. 1825. óta 70 választott
elnökből ő volt az első, aki a választási időszakot kitöltötte.1960-64-ben ismét Boiivia
koztársaságl elnoKévé választották. f!4.Z 1964.novemberl katonaI puccs után Ismét
emigrációba
kényszerült,
1966-ban
a
limai
egyetem
professzora
volt.
1971.augusztusban Hugo Banzer Suárez katonai vezető (*1926) államcsfnye után tért
haLa, sikertelenül indult az 1979 es és 1980 as elnökválasztáson. 1985 89 ben
harmadszor is az ország köztársasági eIneke lett. (~·1NL.14k.606 o.

PAAV

NURMI

1897.JÚNIU

1

- +11973.0KTÓSER 2.

Finn hosszútávfutó. =,-,,,-,-,,,=-=,,,,,,-,-,,-,<,,,-,-k 1920-ban 10.000 m-en, mezei futás egyéni és
csapatban,
1924-ben 1.500 m-en, 5.000 m mezein, ~.OOO
m-en és mezei csapatban,
98-ban 0.000 m-en.
Olimpiai ezüstérmes
1920-ban _.000 m-en,
1928-ban 5.000 m-en, 3.000 m akadállfutásban.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség az amatörszabályzat megsértése miatt 1932-ben
eltiltotta a veiSenyzéstől. 1952-ben íehabllltálták. Különböző távokon összesen
hússzoros világcsúcstartó. Legjob eredményeit 1924-ben futotta: 1.500 m: 3.52.6
5.000 m: 14:28.2
10.000 m:-O:06.2.
perccel.
Az egyetemes atlétika eg/ik legnagyobb alakja. Szobrát, - mely Vainö Aaltonen 'lásd
III.8.) alkotása - még életében felállították a helsinki olimpiai stadion előtt.
(MNL.13k.876 o.)

ANTON BACALBA5A

*1865.FEBRUÁR 21. - +1899.0KTÓBER 2.

Román író. Kitűnő ismerője volt a héber nyelvnek és
irodalomnak. Héberre fordította Vasile Alexandri (lásd.VII.21o)
által összeállított népdalgyűjteményt. 1872-től - az akkori
Romániában tevékenykedő amerikai főkonzullal együtt
támogatta a zsidó bevándorlást Palesztínába. Részt vett a
brüsszeli Zsidó Konresszuson 1872-ben, ahol a zsidóság
problémájával fogla Ikozta k. 1891-ben vitairatot adott közre reagálva N.Ceaur Aslan antiszemita propaganda-írására
Veszélyt je/entenek-e a zsidók azokra a nemzetekre, ahol élnek?
címmel. 1893-tól Ion Luca Caragialeval (lásd.I.30.) együtt
szerkesztette a Moftul Roman című kultúrális magazint.
(Inernet:www.acvaria.com/an .....• icLro .....,romanianjewish.org/)

CHARLES NETTER

*1826. -

+ 1882.0KTÓBER 2.

Francia zsidó politikus. Rabbinikus család sarjaként nevelkedett. Strassburgban és
Belforban végezte tanulmányait. Az üzleti érdekeltségei Londonhoz, Moszkvához és
Lillehez kötötték. Párizsban élt és a tudomására jutott antiszemita incidensek
hatására, - mint amilyen Edgar Mortara kanonok ügye volt, akit elraboltak
18S8.június 23-án a zsidó szüleitől, mert a cseléd megkereszteltette a gyereket, egyike lett azon hat alapító tagnak, aki létrehozta az Egyetemes Izraelita
Egyesületet (AIU). A szervezet célja a küzdelem a gyűlölet és előítéletek ellen és
egy olyan fiatal idealista és harcos zsidó közösség létrehozása, akik szolidárisak azokkal,
akik
szenvednek
vallási
meggyőződésük
vagy
származásuk miatt. A Szövetség a kis létszámú zsidóság nagy
mérvű jóakaratot és szeretetet akart közvetíteni. Nettert
nevezték ki főtitkárrá. A szervezethez csatlakozott 1863-ban
Isaac Moise Adolphe Crémieux francia igazságügyi miniszter
(*1796-+1880), aki 1863-80-ig a szervezet elnöke volt. 1868ban Netter az Oszmán Birodalomhoz tartozó Palesztinában járt és
hazatérve azt javasolta, hogy ott új mezőgazdasági települést
kell létrehozni, amely mezőgazdasági iskolaként is szolgál a zsidó
férfiak számára. Később a török császártól kihallgatást nyert
ebben az ügyben és a terv megvalósításához a császár, Jaffa közelében földterületet biztosított a szervezet számára. 1870-ben Mikveh Izrael néven
megalakult a szervezet, melyhez anyagi forrás kiegészítésként Netter is hozzájárult.
A sok nehézség közepette egészsége megromlott a szokatlan életkörülmények
miatt, ezért visszatért Európába. Továbbra is támogatója maradt az iskolának.
Részt vett a Marokkóban élő zsidóság biztonságának a védelmében, foglalkozott az
orosz zsidó menekültek kivándorláSi problémáival is. Őt tartják az izraeli zsidó
mezőgazdaság és mezőgazdasági szakiskola megalapítójának. Több izraeli város
utcája
viseli
a
nevét.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/
trabslate_c?hl=hu&sl=en&u=
)

FRANTI5EK HALAS *1901.0KTÓBER 3. - +1949.0KTÓBER 27.
Cseh költő és műfordító. Anyagi nehézségek miatt nagyon
fiatalon munkába állt egy könyvkereskedésben Brünnben.
Később szerkesztéssel foglalkozott, majd Prágában már az Orbis
könyvkiadói lektora volt és pótolta iskolai képzettsége hiányát.
Az 1930-as években már jelentős szerepet játszott a cseh
irodalomban. 1936-ban részt vett a spanyol polgárháborúban.és
is
tevékenykedett.
A
a
kommunista
mozgalomban
lI.világháború idején az illegális sajtóban jelentek meg írásai.
1945-től haláláig a Tájékoztatási Minisztérium Kiadói Főosztá
lyának volt a vezetője és a Cseh Írók Szindikátusának elnöke. Urája komor
hangvételű, az emberi lét értelmét keresi, ijeszti az öregedés és a halál. Ezt fejezi ki
A kakas elűzi a halált című verseskötete. Szereti a rövid, határozott, találó
kifejezéseket s csillogó metafórákkal dolgozik. Az 1930-as évek közepén írt verseiben
a szerelmi lírája és a spirituális jelenségek iránti érdeklődése került előtérbe. Ö
tolmácsoltaa elsőként cseh nyelven Ady Endre műveit. (Világir.KisencikI.1976.1k.447
o., MNL.9k.136 o.)

ELEONORE DUSE * lSSS.OKTÓBER 3. - + 1924.ÁPRILI5 21.
Olasz színésznő, tragika. A századforduló olasz színjátszásának
legünnepeltebb egyénisége. Színészcsafádból származott. 1872 óta
sorra aratta sikereit hazájában és külföldön. Európa fővárosainak
színházait szinte megostromolták a nézők, hogy őt láthassák. A
Jugendstil érzékeny, csupa ideg női ideálját testesítette meg. 1878ban E.Rossi társulatában lépett fel Nápolyban. Nagyszerő alakításokat
nyújtott Shakespeare, Goldoni, Ibsen és ifj.Dumas darabjaiban.
1886-ban már saját társulatával járta a világot és aratott siskereket.
1892-1907 között többször vendégszerepelt Budapesten is, ahol
1892.április 27-én a Kaméliás hölgy című darabban hódította meg a
magyar közönséget. Legtöbbet játszott legendás szerepe ifj. A. Dumas
A kaméliás hölgy Gauthier Margitja volt. Gabriele D 'A nnunziova I (lásd 111.3.) való
találkozása meghatározó volt pályájára. A neves olasz költő - kettejük szenvedélyes
kapcsolatáról A tűz című művében tett költői vallomást. De G. D'Annunzio több
darabjának főszereoét Duse színészi alakjára írta. Nem játszotta, hanem élte szerepeit
- írták róla a kortársi kritikák. Művészete először megdöbbentette, majd magával
ragadta néző it. Egy vendégjáték során Pittsburghban halt meg. (A XX.Század
Kr.1994.321 o., Színházi KisI. 1969. 116 o., MNL.6k.873 o.)

SÍR ROWLAND HILL

* 1795.0KTÓBER 3. - +1879.AUGUSZTUS 27.

Angol pedagógus, postaügyi reformátor. Az
egységes levéldíj, az úgynevezett pennyporto-rendszer bevezetője. A nevét ismertté
tevő reform-munkája 1837-ben jelent meg,
. amelyben a brit postaintézmény gyökeres
.( reformját és a sok tételű drága és komplikált
levéltarifa helyébe az egységes levéldíj
megállapítását javasolta. Ezt a reformot a brit
parlament
1839.december
26-án
6-án
megszavazta
és
1840. május
kibocsájtották a világ elsŐ postabélyegét,
melynek tervezője R.Hill volt. A módszer annyira bevált, hogy hatása alatt az összes
európai államban áttértek ugyanilyen levéldíj tarifára. A brit parlament 20.000 font
sterling nemzeti jutalmat szavazott
meg
R.Hill
számára.
A
Westminsterben van eltemetve, ahol
1881.május
11.
óta
márvány
mellszobra
áll.
Magyarországon
1888.május ll-én miniszteri rendelet
jelent meg minden postai küldemény
bélyeggel történő bérmentesítéséről. (Larousse 1991.1k.293 o., Révai NI.I0k.97 o.)

GUSTAV 5TRE5EMANN *1878.MÁJUS 10. - +1929.0KTÓBER 3.
Német államférfi. Közgazdasági és jogi tanulmányai befejeztével több
ipartársulat jogi ügyeit vezette, majd 1902-ben megalapította a szász _
iparosok szövetségét. 1903-ban belépett a Nemzeti Liberális Pártba
(NLP). 1907-ben a Német Birodalmi Gyűlés képviselőjévé
választották. Az I.világháború idején támogatta a szélsőséges német
hadicélokat, szerepe volt a kompromisszumos béke megkötésére
hajló Theobald von Bethmann-Hollweg kancellár (*1856-+1921)
megbuktatásában. 1918-ban megalapította a Német Néppártot.
1923.augusztus 13-án birodalmi kancellár lett, de már november 23án - miután nem kapott bizalmat - lemondott és december l-vel
vállalta a külügyi tárca vezetését. 1925.december l-én ő írta alá a locarnói
szerződést, mely jelentős nemzetközi enyhülést hozott. Elérte, hogy Németország
belépjen a Népszövetségbe., majd 1926-ban a német-szovjet semlegességi szerződés
aláírója is ő volt. Síkraszállt a német és a francia nép közötti problémák békés
megoldása mellett. Aristide Briand francia politikussal (lásd III.28.) folytatott thoiryi
megbeszélésén a Rajna-vidék határidő előtti kiürítéséért cserébe pénzügyi segítséget
ígért a francia gazdaság stabilizálására. Nobel-békedíjat A.Briand-nal megosztva
1926-ban kapta. (Larousse 1994.3k.642 o., Nobel-díjasok Kis1.1985.747 o., Révai
N1.17k.177 o., MNL.16k.298 o.)

II

ASSISI SZENT FERENC *1181. VAGY 1182. - +1226.0KTÓBER

3.
Itáliai prédikátor, hittérítő. A ferences
szerzetesrend alapítója. Eredeti neve
Giovanni Bernardone volt. Gazdag assisi
posztókereskedő
fiaként
gondtalan,
szabados ifjúkort töltött. Részt vett az
között
kitört
Assisi
és
Perugia
háborúban, egy évet töltött fogságban
és hazatérése után, 1203-ban ideglázat
kapott. Felgyógyulása után minden
idejét betegek ápolására, a nyomorultak
megsegítésére fordította. Elhagyta otthonát, lemondott vagyonáról, koldúsként kéregetett, ápolta a lepra-telep betegeit.
1206-tól imádkozó remeteként élt és hamarosan csatlakozott hozzá Assisi tizenkét
lakosa, akik elfogadták a szegénységről és az apostoli küldetésről vallott eszméit. A

kis közösség Portiunculában élt. Társaival testvéri közösséget, majd szerzetesrend i
alapszabályt készített. 1210-ben Rómában III.Ince pápa (1198-1216) és 1215-ben a
lateráni zsinat is csak szóbeli engedélyt adott, majd 1223-ban III.Honorius pápa
(1216-122) írásban formailag is megerősítette a szerzetesrend létrejöttét. Közben
1210-ben megalapította Assisi Klárával (*1193/94-+1253) közösen a klarisszák apá-

carendjét, 1221-ben pedig a Harmadrendet, ami a ferencesekkel eszmeileg azonosuló,
de világi életmódot folytató laikusok társulata volt. A Szentföldről hazatérve
megbetegedett, lemondott a rend vezetéséről, 1224-ben visszavonult Alberna
hegyére. A legenda szerint Assisi Ferencre halála előtt két évvel, Jézus rányomta
kínszenvedéseinek sebhelyeit. Ez indította trubadúr-Ielkületét a Naphimnuszának
megírására. Ez a mű az olasz irodalom első szövegeinek egyike. Halála után,
1228.július 16-án IX.Gergely pápa (1227-1241) szentté avatta. Eletének történetét
Bondone di Giotto (lásd 1.8.) festette meg az assisi templom képein. Emléknapja
október 4-én van. A férfi és női Ferences-rendek, a bázeli püspökség" Assisi városa, a
szegények, vakok, foglyok, sánták, hajótöröttek, árúsok, kereskedők, szabók,
takácsok, szociális munkások, környezetvédők és 1939 óta Olaszország védőszentje.
(Larousse 1991.1k.847 o., Révai N1.7k.415 o., Brockhaus NI.CO., MNL,7k.881 o.)
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NÉMETORSZÁG ÚJRAEGYESÍTÉSE
1989.november 9-én leomlott a berlini fal. Helmut Kohl az NSZK kancellárja (*1930)
meghirdette a két Németország egyesítésének programját, amelyet rövid ellenállás
után a nagyhatalmak is tudomásul vettek. 1990.szeptember 12-én Moszkvában a
Szovjetunió, az USA, Nagy-Britannia, Franciaország az NSZK és az NDK
külügyminiszterei a vitáskérdések tisztázása után aláírták az úgynevezett 2+4-es NSZk, NDK + USA, SZU, Nagy-Britannia, Franciaország megbeszélések záródokumentumát. A "Németország ügyét
befejező rendezés szabályozásáról szóló szerződés" egyesíti
a nemzetközi szempontokat a német ujraegyesítéssel. A
megegyezés legfontosabb része, egy békeszerződésnek
felel meg, amely szerint 1990.oktÓber 3-án az NSZK és
so
az NDK egyesülésével - formailag az NDK területénm
alakult öt tartomány és Berlin csatlakozásával - Németország ismét egységes lett. A II.világháborúban győztes négy nagyhatalom lemondott a
megszállók jogairól, Németország visszakapta teljes szuverenitását a bel-és
külpolitikában.. A német parlament 1991-ben Berlint nyilvánította az ország
fővárosának. 41 évi elválasztottság után helyreállt a német állam egysége. (A
XX.Század Kr.1994.1340-41 o., MNL.13k.666 o.)

ALEXANDER CZEKANOWSKI
+ 1876.0KTÓSER 3.

*1833.FEBRUÁR 12. -

Lengyel geográfus, felfedező. Még gyerekként vett részt az
orosz cári diktatúra ellen, a Lengyelország szabadságáért
küzdők sorában, melyért 1845-ben Szibériába deportálták. 47
évet töltött száműzetésben, melyet kutatásokra fordított. 186975 között a Bajkál-hegytömeget, a közép-szibériai folyókat és
tavakat kutatta. Munkáját az utazók és felfedezők számára
alapított
kitüntetés
ezüst
fokozatával
ismerték
el.
(Internet: http://www.eurocollections.com/
, geocities.
comjwlad
)

ASZTRID *1905. - +1935.0KTÓBER 3.
Belga királyné. III.Lipót belga király (lásd IX.26.) svéd származású
felesége. Szépsége, szerény viselkedése és az elesettekkel
szembeni szolidaritása egész Európában népszerűvé tette.
Házasságukból három gyermekük született: Josephine-Charlotte,
Ba/dvin, a későbbi I.Baldvin király (lásd VII.3!.) és A/bert, I.Baldvin
utóda 1993-tól a trónon II.Albert néven. (Bélyegvilág 2006j4.sz.
Dr.Somogyi T.)
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JEAN FRANCOI5 MILLET

* 1814.0KTÓBER 4. - + 1875.JANUÁR 20.
Francia festő. Normandiai paraszt
családból származott. 1834-36 között
Cherbourgban
tanult,
1837-től
Párizsban Hyppolite-Paul Delaroche
(*1797-+1856) volt a mestere. Eleinte
idéző
a
XVIII.század
hangulatát
pásztorjeleneteket
festett
és
arcképfestészettel is foglalkozott. A
nélkülözések miatt elhagyta Párizst és
1849-ben Barbizonba költözött. Itt
fedezte fel a dolgozó ember és a
festői
ábrázolásának
természet
lehetőségeit

Műveinek

középpontjába.a kétkezi munkát végző, földeken dolgozó embert állította, bemutatva a mindennapi robot terheit,
ugyanakkor képeinek szereplőit csaknem heroikus monumentalitással ruházta fel.
Festményeinek realizmusát hangsúlyozták a sötétebb tónusú színek. A barbizoni
mesterek között ő az egyetlen, aki az emberi alakot állította képeinek középpontjába.
Ilyen képei: Magvető,Kalászszedők, Burgonyaültetők, Angelus stb. Tájképei a végtelen
tér érzetét keltik, a szimbolizmussal mutatnak rokonságot, pl. A tél című képe.
Nyomorban halt meg és csak jóval halála után, az 1800-as évek második felében
kezdődött
műveinek
megbecsülése
és
értékének
komoly
emelkedése.
(Műv.L.1967.3k.346 o., MNL.13k.150 o.)

GIOVANNI BATII5TA PIRANESI
+ 1778.NOVEMBER 9.

* 1720.0KTÓBER 4. -

Olasz építész, régész, művészetteoretikus, rézkarcoló. Építészeti tanulmányait
Nápolyban végezte. Olvasmányai felkeltették érdeklődését az antik művészet iránt,
ezért 1740-ben Rómában, majd Velencében dolgozott. Főleg a grafikus és rézkarc
művészethez vonzódott. 1743-ban jelent meg első rézkrcsorozata, a Prima Parte,
1743-44-ben Nápolyban és Herculaneumban készített vázlatokat. 1744-ben visszatért
Rómába, ott telepedett le, de sokat utazott, gyakran látogatta a
Herculaneumban és Pom pej ben folyó ásatásokat. Az antik építészet
és a római régiségek rajongója volt. Számos régészeti írása jelent
meg. Az ókori és a barokk Róma épületeit több nagy metszetsorozatban ábrázolta. Rendkívül látványos, megkapó hatású látképei
európai hírnevet szereztek számára. A veduta műfajának - a tájkép
kategóriájába tartozó képzőművészeti műfaj - képviselője volt,
munkái a Róma ókori emlékeit és barokk kori épületeit, városképeit
bemutató topografikus grafikai lapok, valamint antik ihletésű fantáziaépületek rajzai. Igen termékeny művész volt, több mint 2.000 grafikai műve ismert.
Építészeti munkái a klasszicizmus szellemét sugározzák. Sokoldalú művész volt,
tervezett épületeket, bútorokat, dolgozott ásatásokon, műemlékeket restaurált.,
elméleti munkákat írt. Sorozatait 29 kötetben adták ki 1836-b an. (Műv.L.1967.3k.769
o., MNL.14k.814 o.)
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FRANZ JONAS

* 1899.0KTÓBER 4.

- +1974.ÁPRILIS 24.

Osztrák politikus. Hétgyermes családban nőtt fel. A betűszedő
mesterséget
tanulta
ki.
Már
fiatalon
csatlakozott az Osztrák Szociáldmekorata
Párthoz, melynek 1932-ben titkára lett a
bécsi
Florisdorf
kerületben.
1934-ben
letartóztatták a szociáldemokraták februári
felkelése kapcsán, de egy év múlva
felmentették és a szakmájában helyezkedett
el. A II.világháború után, 1946-tól Bécs
21.kerületének elöljárója, 1951-től 1965-ig
Bécs polgármestere és tartományi főnöke
volt. Jelentő szerepe volt a város újjáépítésében. 1965 május 23-án először, Ausztria
köztársasági elnökévé választották, majd 1971.április 25-én ismételten bizalmat
kapott e poszt betöltéséhez. Ismert és elkötelezett eszperantgista volt. (A XX.Század
Kr.1994.1084 o., MNL.l0k.325 o.)

RICHARD SORGE

* 1895.0KTÓBER 4. - +1944.NOVEMBER 7.

Német
származasu
politikus
és
újságíró, szovjet hírszerző. 1919-től a
Németországi Kommunista Párt tagja,
részt vett az 1920-as Ruhr-vidéki és az
1923-as hamburgi felkelésben. 1925ben szovjet állampolgár lett, belépett a
bolsevik pártba, és aKomintern
szolgálatába állt. 1929-től Sanghajban,
1933-tól Tokióban
a
Frankfurter
Zeitung tudósítója volt. Első jelentései
a
németek
Szovjetunió
elleni
időpontját
támadásainak
várható
tartalmazták,
amit
Joszif
Viszárijonovics Sztalin (lásd III.5.)
nem vett figyelembe. Japánban is
szabad
bejárása
és
közvetlen
kapcsolata volt kormánykörökkel és
nagykövetségekkel, így részletes beszámolókat küldhetett Moszkvába. Információt
adott 1941.szeptember lS-én arról, hogy Japán az azt követő 6
hónapban nem indít támadást a SZU ellen, és a rajtaütés-szerű
Pearl Harbor-i támadásról is. Ezért vezényelték át a távolkeleti
szovjet csapatok zömét Moszkva védelmére. 1941.október 18-án a
japán rendőrség letartóztatta és hosszú fogság és kegyetlen
kihallgatások után halálra ítélték és kivégezték. Halála után kapta
meg, sok évtizedes munkájáért a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
(Brockhaus NI., Brockhaus CD.,A XX.Század Kr.1994.578 o.,
MNL.16k.181 o.)
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AVILAI NAGY SZENT TERÉZ *1515.MÁRCIUS 28. -

+ 1582.0KTÓBER 4.
Spanyol karmelita apáca. Eredeti neve Tereza de
Cepda y Ahumada. Anyja halála után, 1528-ban apja
az Ágoston-rendi apácák nevelőintézetébe adta, de 2
év múlva megbetegedett, hazatért, és több mint 3
évig ápolásra szorult. 1536-ban titokban elhagyta a
szülői házat és apja tiltása ellenére belépett az avilai
karmelita kolostorba .. Letette a fogadalmat és 1558ban meghirdette a karmelita életmód eredeti
szigorának a visszaállítását. 1562-ben IV.Pius pápa
(1559-1565) engedélyével megnyitotta a sarutlan
karmeliták első rendházát, az avilai San José
kolostort, amely az ő rendszabályait követte. A karmelita rendfőnök engedélyezte további rendházak alapítását Teréz eltérő véleménye
dacára. 15 rendházat alapítottak Spanyolországban. II.Fülöp spanyol király (lásd
V.2l.) támogatta őt, így Teréz hívei független joghatóságot kaptak, és ezt 1580-ban
XIII.Gergely
pápa
(1572-1585)
is
megerősítette,
így létrejött a sarutlan
amelyet
1593-ban
karmeliták
rendje,
VIII.Kelemen pápa (1592-160) önállósított.
Teréz egyik térítő útja közben halt meg.
1614-ben V.Pál pápa (1605-1621) boldoggá,
1622-ben XV.Gergely pápa (1621-1623)
szentté avatta. 1970-ben VI. Pál pápa (19631978) egyházdoktorrá nyilvánította. Több
műve, önéletrajzi írása, melyet 1561-ben kezdett meg, verse és levele maradt fenn.
Főleg misztikus írásaival - mint pl. A tökéletesség útja (1573), A belső várkastély
(1577) - írta be nevét nem csak a spanyol, hanem a világirodalomba is. Emléknapja
október 15. Spanyolország védőszentje. (Larousse 1994.3k.856 o., Révai N1.18k.175
o., MNL.17k.348 o.)

SZPUTNYIK 1.
1957.oktÓber 4-én a Szovjetunió
repülő

először indított a világűrbe műholdat, azaz olyan

testet, mely a földi atmoszférán kívül, mint mesterséges bolygó kering Földünk

körül. 95 perc alatt kerüli meg a Földet, átmérője 58 cm, tömege 83,6 kg. Keringési
pályáját 230 km magasságban kezdi és 28.000km/óra sebességre gyorsul. 21 napon
keresztül sugározott jeleket a Földre. (A XX.Század Kr.1994.845 o.)
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LUNYIK - 3
1959.oktÓber 4-én a Szovjetunió űrszondát indított el, mely 7.000 km távolságra
megkerülte a Holdat, majd visszafordult a Föld felé anélkül, hogy leszállt volna.
Október 18-án 47.500 km-re megközelítette a Földet és képeket továbbított a Hold

tulsó oldaláról. Két 200 és 500 mm gyujtótávolságú kamera a Hold-felszín 70 %-át
lefényképezte, a képek előhívása, rögzítése, szárítása automatikusan történt az
űrállomás fedélzetén. Ezt követően a képek egy másik tartóba kerültek, ahonnan
eleketronikus televíziós közvetítés történt a Földre. (A XX.Század Kr.1994.869 o.)

SZABADSÁG - HÍD
A híd építését 1893-ban határozták el és la96.oktÓber 4-én avatták fel
Budapesten az akkori Fővám tér és Sáros fürdő között az átkelő Duna-hidat. A
hídavatáson az akkori uralkodó Ferencz József is jelen volt, akiről a hidat Ferencz
József hídnak nevezték et. A hidat Feketeházy János hídépítő mérnök (*1842-+1927)
alapgondolata alapján Czekelius Aurél hídépító
mérnök (* 1844-+1927) tervezte, statikai
tervezője Beke József és Csillik István, az
öntöttvas-szerkezet épitészeti kiképzésének
tervezője Nagy Virgil építészmérnök (*1859+1921) volt. A két mederpilléren nyugvó
háromnyílásos
konzoltart6s,
rácsos
vasszerkezetű híd középső nyílása 175 m, parti
nyílásai egyenként 78,1 m, a hídpálya szélessége 20,1 m. Teljes hossza 331,2 m.
Budapest legrövidebb hídja. A II.világháború során a németek 1945.január 16-án
robbantották fet. Újjáépítése után 1946.augusztus 20-án adták át a forgalomnak,
nevét Szabadság-hídra változtatva. Négy évtized után - 1985-86-ban - teljesen
felújították. (Népszabadság 1993.október 4.)
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Dr. MICHAEL SMITH

*1912.ÁPRILIS 26. - +2000.0KTÓBER 4.

Angol származású kanadai biokémikus. Iskoláit
Blackpoolban végezte, de latin tudás hiányában
nem vették fel sem az Oxford sem a Cambridge
Egyetemekre. Így Manchester-i Egyetem kémiai
és
19S6-ban
doktorált.
szakán
végzett
Tanulmányai és kísérletei folytatásához kanadai
ösztöndíjat kapott és Vancouverben dolgozott.
1960-66-ban a Kanadai Halászati Kutatói Tanács
CANADA49
vancouveri laboratóriumának kémiai osztályát
vezette, és az egyetem biokémiai tanszékének
docense 1966-ban, majd professzora 1971-től,
végül pedig a biotechnológiai laboratórium
igazgatója volt 1987-től 1996-ig. Egyetemi és
laboratóriumi funkciói mellett - 1981-ben Ben
Hall és Earl Davie tudományos munkatársak közreműködésével megalapította a Zymos biotechnológiai vállalatot, ahol egy dán
gyógyszergyár rendelésére kidolgozták az emberi insulin élesztőből történő
előállítását. - Az alapvető kutatási területe a nukleinsavak kémiája, az irányított
mutagenezis megvalósítása. Módszert dolgozott ki egy adott nukleotid kicserélésére
a nukleinsavláncban, vagy abból való kiiktatásra, illetve egy adott helyen egy új
oligonukleotid-szakasz beiktatására. Az oligonukleotid alapú irányított mutagenezis
kidolgozásáért és alkalmazásáért Karye Banks Mullis amerikai biokémikussal
(*1944)
megosztva 1993-ban kémia Nobel-díjat kapott a nukleinsav-kutatás
területén végzett munkájáért, amely a fehérjekutatást is elősegítette.
(MNL.16k.130 o., Internet: http://nobelprize.org/ chemistry .... )

LEROY GORDON COOPER
BER 4.
tESKOSLOVEHSKO

*1927.MÁRCIUS 6. - +2004.0KTÓ-

Amerikai asztronauta. Elemi- és középiskoláit szülővárosában
végezte, majd 19S6-ban Kentuckyban szerzett repülőmérnöki
diplomát. 19S9-ben kerűlt a NASA leendő űrrepülőinek körébe.
1963.május lS-16-án a Faith 7 capsule nevű űrhajóval
huszonkétszer kerülte meg a Földet. 1965.augusztus 5-én a
Gemini űrhajóval nyolc napot töltött a világűrben. 1967.-ben
az oklahomai városi Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.
1970-ben visszavonult a NASA kötelékéből és a továbbiakban
műszaki kutatásokkal foglalkozott. Számos aztronautikai
szervezet tagja volt és számtalan kitüntetésben részesült.
(Internet:www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/cooper
,
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/Cooper.htm)
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KÁLLAI FERENC

*1925.0KTÓSER 4. - +2010.JÚUUS 11.

Magyar színész. Eredeti neve Krampner volt. Kereskedelmi Szakközépiskolai érettségi
után rögtön jelentkezett a Színművészeti Akadémiára, ahova mindjárt felvették és
1944-ben végzett. 1945-től a Szabad Színházban, majd 1946-tól a Belvárosi
színházban kezdte pályafutását. 1948-ban a Nemzeti Színház társulatának a tagja lett.
2000-től a Pesti Magyar Színház művésze volt. 1977-1990 között a Színház- és
Filmművészeti Főiskola tanára, 1987-től egyetemi tanár volt. 1981-1990 között a
Szfnházművészetl Szövetség elnöke, 1985-1989 között orsággyűlésl képviselő, a kulturális bizottság tagja volt. A klasszikus és a mai
világirodalom, valamint a magyar drámairodalom
számos
főszerepét
játszotta
el,
kiemelkedő
jellemábázoló erővel az Othello Cassiusától kezdve a
Falstaff címszerepéig. Az ügynök halála fiú alakjától
a mai magyar írók által írt figurákig. Drámai és
tragikus hősöket egyaránt sikeresen alakított.
Alakításait gyakran színezte humor és finom irónia.
Megszámlálhatatlan
színpadi
szerepei
közül
kiemelkedik
Móricz
Zs.. Úri
muri...5zakhmáry
Zoltán,
Shakespeare:Macbeth... Macduff,
Büchner:Danton halála... Danton, Gogol:A revizor... Polgármester, M.Gorkü:Éjjeli
menedékhely...Luka, Machiavelli: Mandragora...Nicia, Csurka I.:Döglött aknák... Paál a
ketteske stb. Filmszínészként is emlékezetes alakítások fűződnek a nevéhez. Nagy
erejű

jellemábrázoló

művészete a

kisemberek

megformálásában

teljesedett

ki.

Emlékezetes alakítása a Katonazene huszártisztje, az Iszony Takaró Sanyija, és Bacsó
Péter:A tanú című filmjének Pelikán gátőrje volt. Ez utóbbival egy korszak jelképévé
vált. Utolsó filmszerepét Sándor Pál fi Imrendezőtől kapta a Noé Bárkájában.
(Internet:http://hu.wikipedia.org/wikijK%C3All1aLFerenc
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ALONSO CANO *1601.MÁRCIUS 19. - +1667.0KTÓBER 5.
Spanyol építész, szobrász és festő. Sevillában tanult Francesco
Pacheco (lásd XI.3.) és Castillo Juan festőknél, valamint Juian
Martinez Montanes szobrásznál (*1568-+1649). 1638-tól udvari
festő volt Madridban, de dolgozott Sevillában és Granadában is.
1644-ben felesége megölésével vádolták, emiatt Valenciába
menekült. 1652-ben a granadai székesegyház kanonokja lett, de
e tisztségétől 1655-ben megfosztották. 1667-ben a granadai
székesegyház főépítészévé nevezték ki. Jelentős alkotása a székesegyház homlokzatának három óriási íve és a kupolás Magdolna-templom. Mint
építész ő alkalmazta először az oszlopok, pillérek törzsén fent függő kartust. Mint
szobrász és mint festő is a sevillai iskola tagja volt. Egyházi szobrai realisztikus színe-

zett faszobrok, a spanyol barokk szobrászi hagyományait képviselik. Legnagyobb
sikerét, mint festő aratta. Festészete a sevillai elődök stílusához kötődik. Számos
templomot díszített freskóival. Legjobb művei közé tartozik a Halott Krisztus és ülő
Madonna, Madonna del Rosário stb. A spanyol barokk egyik legsokoldalúbb, jelentős
képviselője volt. (Révai N1.4k.255 o., Műv.L.1965.1k.367 o., MNL.5k.79 o.)

JOACHIM PATINIER *1485 KÖRÜL -

+ 1524.0KTÓBER 5.

Németalföldi festő. Az európai tájképfestészet első jeles mestere
volt. 1515 előtt valószínűleg Bruggéban dolgozott, Gérard David
(lásd VIII.13.) műhelyében és Hieronymus Bosch (*1450 k.-+1516)
volt rá hatással. 1515-ben lett mester az antwerpeni festőcéhben.
Quinten Metsys (*1466-+1530), Gérard David, Adrian Isenbrant
(*?-+1555) és Joos van Cleve (*1490 k.-+1541) egyes művein ő
festette a táj képi hátteret, viszont mások az ő festményein az
alakokat. Alig több mint húsz sajátkezű munkája rendkívül jelentős
a művészet történetében. Ő tette a tájképet autonóm festői műfajjá
Németalföldön. Bár minden képén vallásos témát dolgozott fel,
érdeklődésének homlokterében a tájábrázolás állt, az emberi alak
általában alárendelt szerepű volt a természeti környezetben. Ilyen pl. Tájkép Szent
Jeromossal, Krisztus megkeresztelése, Menekülés Egyiptomba. Sok követője utánozta
stílusát. (Műv.L.1967.3k.714 o., MNL.14k.587 o., Brockhaus NI.CD.)
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DENIS DIDEROT *1713.0KTÓBER 5. - +1784.JÚUUS 31.
Francia filozófus, regény- és drámaíró. Kézműves fia, akit kanonok nagybátyja
hatására papi pályára szántak. A jezsuiták iskolája helyett Párizsban szabadegyetemi
előadásokat hallgatott és bár diplomát szerzett 1732-ben, csak apró-cseprő
munkákból élt. Megismerte Párizs bohém-világát, melyet a Rameau unokaöccse című
művében festett le. Megismerkedett és összebarátkozott Mablyval, Etienne Condillac
francia filozófussal (*1714-,,1780), Jean Jacques Rousseau-val
(lásd VIL2.). Lord Antony Shaftesbury:sszé az érdemről és az
erényről című műve, amit lefordított, hozzásegítette gondolatai
tisztázásához. Ezekről a gondolatokról adott számot a Filozófiai
gondolatokban, miközben az élet értelme foglalkoztatta. Írt egy
szabados hangvételű regényt 1747-ben Fecsegő csecsebecsék
címmel és megpróbált összefügéseket találni a tudományos
felfedezések és a metafizikai spekuláció között. Évtizedekig 1746-80 között - dolgozott az Enciklopédia szerkesztésén.
Megteremtette a művészeti kritikát - Szalonok -, közreműködott
Journec du Timbrc
Grimm Irodalmi levelezésének kiadásában, kidolgozott egy
IlliI'UBLlQUIl fRA CAI II
materialista elméletet - D'Alembert álma -, elmélkedett a színház
2,00+0,40 _°l~:'~: esztétikájáról
- Paradoxon a színészről - , és ezt a Törvénytelen
fiú és a Családapa című darabokkal illusztrálta. Utolsó éveiben
anyagi nehézségekkel küzdve, árúba bocsátotta nagyszerű könyvtárát. 1773-ban
Oroszországba utazott II.Katalin cárnő (ur.1762-1796) meghívására, aki egy elegáns
gesztussal úgy vásároita azt meg, hogy élete végéig Diderot birtokában hagyta. Az
egyetemes érdeklődésű, elmés társalgó, egyértelműen a XVIILszázad filozófusa volt.
(Világir.KisencikI.1976.1k.278 o., Larousse 1991.1k.596 o.)

ROBERT HUTCHINGES GODDARD *1882.0KTÓBER 5. + 1945.AUGUSZTUS 10.
Amerikai fizikus, rakétakutató. Az amerikai űrkutatás egyik
legjelentősebb elindítója volt. 1907-ben jelent meg A
bolygóközi térbeli navigáció lehetőségeiről címú műve. 191943 között a worcesteri Clarc Egyetem fizikaprofesszora volt.
1914-től foglalkozott a rakétatechnika elméleti és kísérleti
kérdéseivel. Többlépcsős rakétájára
1914-ben már amerikai szabadaimat
kapott. A rakétameghajtásra eleinte
szilárd üzemanyagokkal kísérletezett,
csak 1920 után foglalkozott folyékony
hajtóanyagokkal. 1926.március 16-án
Massachusetts állambeli Auburnban
útnak indította a világ első folyékony üzemanyagú rakétáját. 1930-tól a Guggenheim
Alapítvány támogatásával a Roswellben kikalakított telepen végezte kísérleteit. 1935ben, elsőként sikerült elérnie rakétával a hangsebességet. Eredményei és találmányai
úttörőek voltak a rakéltafejlesztés terén. A NASA greenbelti kutatóközpontja róla
kapta a nevét. (Az Emberiség Kr.1991.900 o., Larousse 1991.1k.l00l o., MNL.8k.673
o.)
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JACQUES OFFENBACH *1819.JÚNIUS 20. - +1880.0KTÓBER S.
Német származású francia zeneszerző. A párizsi konzervatórium
növendéke volt, gordonkázni" majd Jacques Frometal Halevynél
(*1799-+1862) zeneszerzést tanult. Zenei pályáját a párizsi szalonokban kezdte, ahova Friedrich Freiherr
von Flotow (*1812-+1883) vezette be. A
Théatre Franc;ais karmestereként 1850-55
között
színpadi
zenéket
komponált
Alexandre Dumas (lásd VII.24.), Theophile
Gautier (*1811-+1872), Alfred de Musset
(lásd V.2.) és mások darabjaihoz. Az
előadott zenei paródiákban és humoros
ének-kettősökben kitűnt a zenés bohózat iránti érzéke. 1855-63-ban a Champs
Élysées-n kis színházat vezetett, amelynek igazgatója, karmestere és zeneszerzője is
volt. Korai műveinek többségét itt adták elő. 1858-ban az Orfeusz az a/vi/ágban című
vígoperája alapozta meg világhírnevét. Legjelentősebb kompozíciói az 1860-as
években kerültek színpadra. Így a Szép He/éna, Kékszakáll, A gera/steini
nagyhercegnő, A banditák. A második császárság bukása megtörte pályáját. 1876-ban
amerikai turnéra ment. 102 színpadi művet írt. A francia operett legnagyobb alakja,
zenéjét gazdag dallamosság és humor jellemzi. Korának polgársága lelkesen fogadta a
társadalom visszásságait kigúnyoló, látványos vígoperáit és operettjeit Az Orfeusz az
a/vi/ágban című egész estét betöltő vígoperája a legnépszerűbb műve maradt, mely
nyolc hónapig volt műsoron megszakítás nélkül. A Hoffmann meséi című fantasztikus
operáját már betegen komponálta. Mivel hangszereini már nem tudta, ezért az operát
csak négy hónappal halála után tudták bemutatni. Kecses és fülbemászó dallamaival,
valamint keringőinek és kánkánjainak gyújtó ritmusával a természetes és vidám
műfajnak legbuzgóbb képviselője volt a zenében. Egy könyvet írt Egy muzsikus
útinap/ója címmel.,(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.11 o., Larousse 1994.3k.143 o.,
MNL.14k.52 o.)

JOACHIM BARRANDE

*1799.AUGUSZTUS 11. - +1883.0KTÓBER

S.
Francia geológus, paleontológus. 1820-ban az elűzött
francia királyi családdal Angliába, majd Csehországba
.:
ment száműzetésbe. A prágai-medence ó-paleozoikumi
- azaz a földtörténeti ókor - rétegeit vizsgálta, és
!
mintaszerűen dolgozta fel háromkaréjos ősrák- és
pörgekarú faunáját. A háromkaréjos ősrák vagy
'"
Trilobita, az ízetlábúak egyik kihalt osztálya, a
XXlJI MIDZl
pörgekarú vagy Brachiopoda a tapogatókoszorúsok
osztályába tartozó tengerekben és édesvizekben élő
úgynevezett mohaállat volt, 1 mm és 8 cm közötti méretben. Hatalmas ősmaradvány
gyűjteményt állított össze. Kutatásairól 22 kötetes monográfiát írt 1852-ben.
(MNL.3k.300 o.)

l

21

VACLAV HAVEL

* 1936.0KTÓBER 5. -

Cseh író, politikus. Cseh nagypolgári család gyermeke és ez fiatal
éveiben súlyos hátrányt jelentett. Középiskolába nem vették fel, ezért
vegyészlaboránsként dolgozott és esti tagozaton végezhette csak el a
gimnáziumot. 1955-57-ben a Prágai Műszaki Ergyetemen, 1962-67
között a Zene-, Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult. 1960-68ban a prágai Divadio Na zábradli színház színpadtechnikusa,
dramaturgja, majd segédrendezője volt. A cseh neoavangárd abszurd
irányzatát képviseli drámáival. A karrierizmus és a társadalom torzképe a Kerti ünnepély című színműve. Az embert eszközként felhasználó manipuláció
paródiája A leirat című darab. Főbb drámái még: Audiencia, Verniszázs. Az irás mellet
aktív résztvevője volt a politikai életnek. Egyik alapítója, majd elnöke a Független Irók
Klubjának. A "prágai tavasz" idején tevékenyen részt vett a reformmozgalomban,
egyike volt az alkotás szabadságát, a kulturális autonómiát és a cenzúra eltörlését
követelő íróknak. A Varsói Szerződés beavatkozását követően 1969-ben műveit
betiltották, művei csak a nyugati kiadóknál és szamizdatban jelenhettek meg. Ő maga
sörgyári dolgozóként tudott csak munkát kapni. A Charta 77 ellenzéki mozgalom
alapítója és szóvivője, az Igazságtalanul Üldözöttek Védelmi Bizottságának alapítója.
Ellenzékli tevékenysége miatt állandó rendőri megfigyelés alatt állt.
1970-1989 között háromszor ítélték el, öt évet ült börtönben. Részt
vett a Polgári Fórum megalakításában, annak szóvivője. A keleteurópai változások viharai nyomán, 1989.december 29-én a
Csehszlovák Köztársaság államfőjévé választották. Miután a szlovák
nemzetgyűlés a Csehszlovákiából való kiválás mellett döntött, és
deklarálta függetlenségét 1992.július 20-án, bejelentette lemondását.
1993.január 26-án - az önálló Cseh állam megszületését követően
2003.januárig - a Cseh Köztársaság első elnöke volt. (Larousse 1992.2k.1992.2k.70
o., A XX.Század Kr.1994., MNL.9k.294 0.,19k.)
CfSKO LO 'f 'SKO

~

ZALMAN SHAZAR *1889.NüVEMBER 24. -

+ 1974.0KTÓBER 5.

Orosz származású izraeli politikus. 1892-ben a hagyományos ultraortodox Yesívaban kezdte meg a tanulást. Nagyon korán
ismerkedett meg szocialista és a világirodalommai, filozófiával.
Fiatalon belépett a Tziyon szervezetébe. 1907-ben egy zsidó
lapkiadónál kezdett dolgozni, majd letartóztatták. Két hónap múlva
Szentpétervárott tanult orientalizmust. Tanulmányainak költségét
egy jiddis újság biztosította. 1911-ben járt Izrael földjé,!), majd
1912-ben Németországban történelmet és filozófiát tanult. O volt az
'N'W"l 0.35
egyik alapítója a cionista munkásmozgalomnak 1916-ban és a He
ro....
Halutz - Sion úttörői - mozgalomnak 1917-ben Németországban.
1924-ben Palesztinába költözött, tagja lett az Általános Munkaügyi
Szövetség titkárságának, a Histadrut-nak, majd csatlakozott aDAVAR című napilap
szerkesztőségének munkatársaihoz.
1947.novemberében a Zsidó Ügynökség
delegációjának tagja volt az ENSZ Közgyűlésén. 1949-ben az első Knesszet oktatási és
kulturális minisztere lett 1951-ig. 1952-től a Knesszet folyamatos tagjaként a Zsidő
Ügynökség ügyvezetője, 1956-tól ügyvezető elnöke volt. 1963-ban a Knesszet
megválasztotta Izrael Állam elnökévé, 1968-ban újra választották. Irodalmi
tevékenysége is ismert. Több könyv szerzője, főként önéletrajzi, fikciós tudomá nyos
értekezések
és
a
zsidó
történelem
könyveinek
témája.
(Intemet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl/en&u=
)
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LEEVI ANIT MADETOJA *1887.FEBRUÁR 17. -

+ 1947.0KTÓSER 6.

Finn zeneszerző. A helsinki-i zeneakadémia docense, majd
től
a professzora volt. A finn késő-romantikus
megteremtője. (Brockhaus NI.)

LE CORBUSIER

1937stílus

* 1887.0KTÓSER 6. - +196S.AUGUSZTUS 27.

Svájci születésű francia építész, elméleti író és festő. Eredeti neve
Charles Édouard Jeanneret-Gris. Eredetilg zománcozást" vésnökséget
és díszítőfestést tanult, és egy ideig azt tanította. 1907-ben
Itáliábaan járt tanulmányúton, majd Bécsben, 1910-től - kisebb
megszakításokkal - Párizsban. Ott is telepedett le. Ebben az időben
dolgozott Josef Hoffman osztrák építésznél (*1870-+1956), Auguste
Perret francia építőmérnök (*1874-+1954) és Peter Behrens német
építész irodájában, barátságot kötött Tony Garnier francia építésszel
(*1869-+1948) és Ludwig Mies van de Rohe amerikai építőművésszel
(lásd III.27). 1920-ban folyóiratot indított, ebben fejtette ki az építészettel kapcsolatos elgondolásait, az öt "alapkövetelményét", melyeket egyes
épületein meg is valósított. Ezek: 1.A tartó és a teherhordó szerkezetek szétválnak,
2.Az épületet lapos tető fedi, lehetőleg tetőkerttel, 3.Az alaprajz kötetlen, 4.A
helyiségeket teljes szélességben megnyitott ablakok világítják meg, 5.A homlokzat
kötetlen. A II.világháború után megvalósuló épületei egyre inkább a forradalmian új,
plasztikus formálás mesterművei, mintegy az építészet és a
képzőművészetek
új ötvözetei.
Legismertebb
művei:
Stuttgart: Weissenhof-telep lakóházai, Garches: Stein villa,
Poissy: Villa Savoye, Moszkva: Centroszojuz irodaház, Párizs:
egyetemi város, svájci diákok otthona, Marseille: Unité
d'Habitation, Berlin-Chasrlottenburg: lakóházak, Ronchamp:
Zarándok-kápolna, Csandigarh, India: kormányzati központ
városrendezési terve és épületei, Ahmabádáb: Villa Sarabhia,
Cambridge, USA, Harvard Egyetem: Carpenter Center for
Visual Arts. Hatalmas és átfogó elméleti tevékenység ét több mint 20 könyve jelzi.
(Larousse 1992.2k.643 o., MNL.llk.870 o.)

ISAAC BROCK

* 1769.0KTÓBER 6. -

+1812.0KTÓBER 13.

Angol katona. Kanadában tisztviselőként dolgozott. 1812-ben az
Egyesült Államok elleni háború során tanúsított magatartásáért,
bátorságáért a Kanada Hőse kitüntetést kapta. (Kanadai L.)
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ARADI VÉRTANÚK
Aradi

Vértanúk,

az

1848-49-es

magyar

szabadságharc

leverését

követően,

1849.október 6-án - a bécsi forradalom egy éves évfordulóján - Aradon kivégzett
tizenhárom honvéd főtiszt gyűjtőneve. A világosi fegyverletétel - augusztus 13 - után
a főtiszteket az orosz főparancsnokhoz, Ivan Fjodorovics Paszkievicshez (*1782+1856) vitték Nagyváradra, aki - Görgey Artúr (lásd V.21.) kivételével - augusztus
22-én Gyulán átadta őket az osztrák katonai hatóságoknak. A császári csapatok
főparancsnoka báró
Julius Heinrich Friedrich Ludwig von Haynau osztrák
(*1786-+1853)
szabad
kezet
kapott
a
magyarországi
táborszernagy
"rendcsináláshoz". Augusztus 25-én Hennig tábornok parancsnoksága alatt, Karl Ernst
törzshadbíró vezetésével 14 tagú hadbíróságot állított fel, amely lázadás és
felségsértés
vádjával
szeptember
21-26.között
formális
tárgyalások
és
meghallgatások után hirdette ki a halálos ítéleteket. A tábornokok tárgyszerűen
védekeztek, az ítélet azonban már előre elkészült. Kiss Ernő (*1799-+1849)
altábornagyot, és Schweikdel József tábornokot golyó, Aulich Lajos (*1793-+1849),
Damjanich János (*1804-+1849), Dessewffy Arisztid (*1802-+1849), Knézié Károly
(*1808-+1849), Láhner György (*1795-+1849), Leiningen Westburg Károly (*1819+1949), Nagysándor József (*1804-+1849), Poeltenberg Ernő (*1807-+1849), Török
Ignác (*1795-+1849) és Vécsey Károly (*1807-+1849) tábornokokat, Lázár Vilmos
(*1815-+1849) ezredest kötél általi halálra ítélték. Az aradi vértanukéval együtt zajló
perbern Gáspár Andrást (*1804-+1849) csak lázadásban találták bűnösnek, ezért 10
év várfogságra ítélték. Lenkey János (*1807-+ 1849) ügyében nem hoztak ítéletet,
mert ő a fogságban megőrült. Haynau, miközben Komárom alatt Klapka Györggyel
(*1820-+1892) tárgyalt a vár átadásáról, jóváhagyta az ítéleteket, a kegyelmi
kérvényeket elutasította, de Lázár és Dessewffy büntetését "kegyelemből" golyó általi
halálra változtatta. Egyben elrendelte, hogyakivégzéseket októőber 6-án, a pesti nép
által felkoncolt Theodor Baillet de Latour osztrák táborszernagy (*1780-+1848)
halálának évfordulÓján hajtsák végre. 1849.október 6-án hajnalban az aradi vár Északi
sáncában előbb a négy golyó általi, majd a vártól Délre a kilenc kötél általi halálra ítélt
főtisztet végezte ki Franz Bott brünni városi hóhér. A holttesteket a kivégzések helyén
hantolták el. A vértanúk emlékére Huszár Adolf szobrász (*1842-+1885) készített
emlékművet, melyet Zala György szobrász (*1858-+1937) fejezett be és első
alkalommal 1890.október 6-án lepleztek le. (MNL.2k.265 o.)

~

I~

o'"
o..

""~

~

<.:>

<
::&

~7
~ ~

20-10,-.611-1JJ

-

-

41Alj"

E
II

~
~
~

~
~

24

DAMJANICH JÁNOS *1804.DECEMBER 8. -

+ 1849.0KTÓBER 6.

Szerb származású magyar honvéd tábornok. A császári hadsereg tisztje volt. 1848ban százados volt a 61.sorgyalogezredben. 1848.március 31-én összeszólalkozott a
magyar átalakulást gyalázó Haynau altábornaggyal, ezért egy gránátos század
parancsnokaként az itáliai hadszíntérre vezényelték. 1848.júniusban tért haza, és
belépett a magyar honvédségbe. Június végétől a 3.honvédzászlóalj őrnagyaként a
bácskai hadszíntéren harcolt. 1848 novemberétől ezredesként
hadosztályparancsnok volt. 1849 januárjától a bánsági hadtest
parancsnoka lett, a Délvidék kiürítése után Versecnél
visszaverte az őt üldöző szerb csapatokat. Jelentős szerepet
játszott az 1949. évi úgynevezett tavaszi hadjárat sikerében, a
III.hadtest parancsnokaként. Sebesülése után, Kossuth Lajos
kinevezte az aradi vár főfelügyelőjévé, majd annak parancsnoka
lett 1849.július 27-től. Augusztus 17-én átadta a várat az orosz
csapatoknak, akik átadták őt az osztrákoknak. Az osztrák vérbíróság ítélete alapján
1949.október 6-án kivégezték. Rendkívüli bátorsága, határozottsága, elszántsága a
veszélyek közt, és bámulatos halálmegvetése, kitartása és lángoló hazaszeretete a
forradalmi hadsereg legtöbb sikert és eredményt felmutató, legfényesebb győzelmeket
arató vezérévé tette. (Larousse 1991.1k.562 o., Révai N1.5k.266 o., NL.6k.289 o.)

NAGYSÁNDOR JÓZSEF

* 1804.0KTÓBER 17. - + 1849.0KTÓBER 6.

~agyar honvéd tábornok, aradi vértanú. 1819-től a császári.'irályi hadsereg tisztje volt 1847-ig, akkor kérte nyugdíjazását
főszázadosként.
1848.júniustól
a
Pest
megyei
lovas
nemzetőrség őrnagya lett, 1848.szeptembertől a Bánátban
harcolt, 1849.januártól ezredes, a bánáti, illetve 3. hadtest
hadosztályparancsnoka,
áprilistól
a
feldunai
hadsereg
lovasságának főparancsnoka és vezérőrnagyként az I.hadtest
parancsnoka volt. Részt vett a tápióbicskei és isaszegi císatákban is. Buda bevételénél személyesen vezette rohamra katonáit. Részt vett a júniusi
Vág-menti harcokban, a júliusi komáromi, váci és az augusztusi debreceni csatában.
1849.augusztus 13-án Világosnálk letette a fegyvert. A fegyverletétel után Aradra
vitték és a többi tábornok-társával együtt kötél általi halálra ítélték, melyet
1849.október 6-án végre is hajtottak. Személyes bátorságával, feddhetetlen
jellemével és hazafias érzelmével a szabadságharc egyik legnemesebb alakja volt.
(Larousse 1994.3k.25 o., Révai N1.14k.236 o., MNL.13k.528 o.)

GRÓF németújvári BATTHyÁNY LAJOS *1807.FEBRUÁR 14. + 1849.0KTÓBER 6.
Magyar politikus. Katonai szolgálat teljesítése után, 1827-ben
jogtudományi vizsgát tett a
zágrábi
akadémián,
majd
tett.
nyugat-európai
utazást
Hazatérése után kapcsoldott be a
politikasi közéletbe. 1830-tól a
felső tábla tagja volt. 1834-ben
házasságot kötött Zichy Antónia
grófnővel (*1816-+1888), akitől három gyermeke, Amália (*1837-+1922), Ilona
(*1842-+1929) és Elemér (*1847-+1932) született. 1839-től a főrendi ellenzék egyik
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vezére, 1841-től az Országos Iparegyesület és a Magyar Kereskedelmi Társaság,
1847-48-ban az Ellenzéki párt elnöke volt. 1848.március lS-én tagja volt az
országgyűlés reform követeléseit tartalmazó feliratot Bécsben átadó küldöttségnek.
1848.március 17-én V.Ferdinánd osztrák császár (lásd VI.29.) miniszterelnökké
nevezte ki. Batthyány ekkor megalakította az első felelős magyar kormányt. Hozzákezdett a honvédelem megszervezéséhez, felállította a
nemzetőrséget, kibocsátotta az új pénzt a Kossuth-bankót. Az
alkotmányosság alapján a bécsi udvarral való megegyezésre
Jelacie
horvát
bán
(*1801-+1859)
törekedett.
Josip
hadseregének támadása után - 1848 szeptemberében lemondott, de Kossuth Lajos (lásd III.20.) és mások kérésére
hívataiban maradt és fegyverbe szólított a támadás kivédésére.
Mivel átalakított kormányát az udvar elutasította és a
magyarországi haderők élére gróf Lamberg Ferenc Fülöpöt
(*1791-+1848)
nevezte
ki,
Batthyány
lemondott
miniszterelnökségéről. Nemzetőrként harcolt, de hamarosan
megsebesült. Felgyógyulása után ismét részt vett az országgyű
és munkájában és szorgalmazta a tárgyalások megkezdését az osztrákokkal. Alfred
herceg Candidus Ferdinand Windischgratz osztrák tábornagy (*1787-+1862) az
országgyűlési delegáció tagjaként nem volt hajlandó fogadni, sőt 1849 januárjában
elfogatta. Budán, Pozsonyban és Laibachban raboskodott, majd Ölmützben a
haditörvényszék halálra ítélte. Az ítéletet - kötél általi halált - Haynau (*1786-+1853)
1849.október 3-án jóváhagyta. A kivégzést megelőző éjjelen a felesége által
becsempészett tőrrel súlyos sebet ejtett magán, így akasztás helyett 1849.október 6án, az aradi vértanúk kivégzésének napján a pesti Újépület udvarán golyó által
végezték ki. Holttestét a pesti ferencesek templomuk kriptájában helyezték el, onnan
1870.június 9-én országos gyászmenet kísérte a Kerepesi-temetőben felállított
mauzóleumba. Emlékét Budapesten a Batthyány-örökmécses hírdeti. (Larousse
1991.1k.259 o., MNL.3k.376 o.)

MOHAMED ANVAR EL - SZADAT *1918.DECEMBER 25. +1981.0KTÓBER 6.
Egyiptomi államférfi.Értelmiségi cvcsaládból származott, a
kairói Katonai Akadémián végzett 1938-ban. Katonatiszt, az
EGYPT
Ifjú Egyiptom Nemzeti Párt tagja volt. A II.világháború idején
1980
összeesküvés miatt az angolok töübbször bebörtönözték.
1950-ben belépett a Szabad Tisztek Szervezetébe. 1952-ben
részt vett a királyságot megdöntő puccsban. Gemal Abdel
Nasszer (lásd 1.15.) halála után az alelnöki székből került a
köztársasági elnöki tisztségre 1970-ben. 1980-tól a
miniszterelnöki feladatokat is ellátta. Kiszakította országát a
Szovjetunióval való függő helyzetéből és nyugat-barát arab
politikát kezdeményezett. Sok ellenséget szerzett magának
az arab világban, amióta felvette a kapcsolatot Izraellel.
tárgyalt az
1977.november 19-20-án Jeruzsálemben
egyiptomi-izraeli konfliktus békés rendezése érdekében.
1978-ban Camp Davidban tárgyalt amerikai és izraeli vezetőkkel, majd 1979.március
26-án Egyiptom és Izrael békeszerződést kötött. Ezek után több arab állam
megszakította kapcsolatait Egyiptommal. 1981.október 6-án Kairóban egy katonai
parádén, amelyet a jóm-kippuri háború nyolcadik évfordulója alkalmával rendeztek,
terrorista merénylet áldozata lett. A Nobel-békedíjat 1978-ban kapta, megosztva
Menáhem Volfovics Begin izraeli politikussal (lásd VIII. 16.) .(Az Emberiség
Kr.1991.1057 o., Nobel-djasok Kis1.1985.756 o., MNL.16k.419 o.)
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ZIMMERMANN ÁGOSTON *1875.DECEMBER 3. - +1963.0KTÓBER

6.
Magyar állatorvos, szakíró. A budapesti Állatorvosi Akadémián
végzett 1895-ben, majd az Állatorvosi Főiskolán szerzett 1905ben állatorvos-doktori oklevelet. Az Állatorvosi Főiskolán HutYra
Ferenc (lásd XII,20.) mellett dolgozott. 1901-07 között a
belgyógyászati ambulanciát és a poliklinikát vezette. 1937-44
között felsőházi tag, 1939-40-ben a Műegyetem rektora is volt.
Fő kutatási területei: a gerincesek, főként a madarak és az
emlősök összehasonlító és funkcionális anatómiája, a belső
elválasztású mirígyek szövettani és fejlődéstani vizsgálatok.
kérődzők összetett gyomrával, a tejmirígy
Foglalkozott a
szövettani
és
fejlődéstani
kérdéseivel,
a
végtagok
csontvázrendszerével. Szakcikkei az Állatorvosi Lapokban és német szakfolyóiratokban jelentek meg. A Magyar Tudományos Akadémia tagja és
Kossuth-díjas
tudós
volt.
(A
XX.Század
Kr.1994.,Új
Magy.L.1962.6k.769
0.,MNL.18k.848 o.)

CHARLES STEWART PARNELL *1846. - +1891.0KTÓBER 6.
Ír politikus. Felháborította az ír parasztságot sujtó, zsaroló jellegű
adóbehajtás, és hazája ügyének szentelte magát. 1875-1891 között
~ brit parlament tagja, az ír önkormányzatért folyó harcot irányító
Onkormányzati Liga és az ír agrár-rendszer reformjára törekedő Ir
Földszövetség vezetője volt. Képviselővé
választása után figyelme a nacionalista
pártra irányult és azt magabiztosságával és
tekintélyével hatékony politikai eszközzé
formálta.
Kezdetben
szerencsésen
gyakorolta a parlamenti obstrukciót. 1879ben az írországi törvényhozói függetlenségéért folyó harc vezetője lett. Nagy tekintélynek örvendett és mint "Írország
koronázatlan királyát" ünnepelték. 1886-ban William Ewart Gladstone brit politikussal
(*1809-+1898) megbuktatta Marquess of Salisbury (*1830-+1903) kormányát, de
rövid időn belül újra Salisbury-kormány alakult. Parnell kíméletlen harcot indított
ellene, ezért elfogták, majd személyes ügyei miatt vádat emeltek ellene. Párthívei is
elpártoltak tőle, miután tekintélye a bírósági eljárás során erősen sérült.
1890.december 8-án nem választották már vezérükké. (Révai NI.15k.211 o., Larousse
1994.3k.267 o., MNL.14k.551 o.)

HÁFEZ AL - ASSZAD
SYRIA

~J"-'

* 1928.VAGY 1930.0KTÓBER 6.

Szíriai tábornok. 1971-től a Szíriai köztársaság elnöke. A
muszlim kisebbségi alavita szektához tartozó paraszti
családban született. A Szovjetunióban kapott katonatiszti
kiképzést 1958-ban. A Baasz Párt tagjaként, 1963-ban
közreműködött a párt hatalomra kerülésében. Honvédelmi
miniszter, a légierő parancsnoka és a párt vezetőségének
tagja volt 1963-tól 1970-ig. Az 1971 márciusi népszavazáson
köztársasági elnökké, augusztusban a Baasz Párt főtitkárává,
1972-ben a Nemzeti Haladó Front elnökévé és a fegyveres
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erők főparancsnokává választották. Az i973-as arab-izraeli háború után elérte, hogy
az izraeli csapatok visszahúzódjanak Sziriai területéről. 1976-ban, majd 1987 elején
csapatokat küldött Libanonba és 1989-re Libanon nagy részére kiterjesztette a szíriai
ellenőrzést. Hosszú ideig élvezte a Szovjetunió támogatását. Azon kevés arab vezetők
közé tartozott, akik Iránt támogatták az Irak elleni háborúban i980-88-ban. Az 199091-es öböl-konfliktusban is Irak ellen lépett fel.(Magy.NI.1994.2k.472 o.)

SVRIA
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EDGAR ALLAN POE *1809.JANUÁR 19. - +1849.0KTÓBER 7.
Amerikai
Iro,
költő.
Déli
vándorszínész
házaspár gyermeke volt, de már kétéves
korában teljes árvaságra jutott és egy Allan
nevezetű
richmond i
kereskedő
házában
nevelkedett. 1826-tól a Virginia Egetemen
tanult görög, latin, francia, spanyol és olasz
nyelvet. 1830-tól egy évig hadi akadémiára
járt. 1835-től a Southern Literary Messenger,
majd 1847-ig több más magazin szerkesztője volt. 1836-ban feleségül vette 13
esztendős unokahúgát, aki 1847-ben - hosszas betegség után - meghalt. Akkor
elveszítette lelki egyensúlyát, alkoholizmusba sűlyedt és teljesen összeroppant. Írói
pályája kezdetén szigorú kritikusként vált ismertté. Első próza kötete a Groteszk és
arabeszk rémnovellák gyűjteménye volt. Elbeszélései is nagy részében a borzalom, a
lelki abnormitás, a téboly, a mindenféle gyötrelem dominált, de a
romantikus halál- és érzelemkultusz jegyeit is hordozzák, mint pl.
a A Morgue utcai kettős gyilkosság, Az aranybogár, A vörös halál
álarca stb. A detektívtörténet megteremtője volt. Urája közel áll
a szimbolizmus költészetéhez. Első verseskötete 1827-ben jelent
meg. Költészetére John Milton angol költő (*1608-+1674) és az
angol romanmtikus líra második nemzedéke hatott. Versei közül
legjelentősebek a test és lélek közötti párbeszéd középkori
műfaját felelevenítő írásai. Egy tucat halhatatlan vers szerzője,
mint pl. A holló, amelynek keletkezéséről A műalkotás filozófiája
című esszéjében számolt be. (Világir.KisencikI.1976.2k.204 o.,
MNL.14k.874 o.)

I. MIKLÓS

* 1841.0KTÓBER 7. - +

?

Montenegro királya. Petrovics Mirko hercegnek, Danilo
fejedelem öccsének a fia. Eredeti neve Nikita Petrovics
Nyegos. Iskoláit Triesztben és Párizsban végezte.
1860.augusztus 14-én foglalta el Montenegro fejedelmi
(ur.1860-1918).
Többször
keveredett
a
székét
törkökkel háborúba, többnyire sikerrel. Az 1878.évi
berlini kongresszuson a nagyhatalmak elismerték
Montenegro függetlenségét, területét 5.100 km2-rel
megnövelték. A XX. század elején megalakultak az első
bankok, gyárak" a tőke beáramlás. 1909-ben megnyílt az első vasútvonal. I.Miklós
fejedelem 1905-ben kibocsátotta az ország első alkotmányát. Kapcsolata Szerbiával
megromlott, Olaszország felé közeledett, majd 1910.augusztus 28-án, uralkodásának
50 éves évfordulóján felvette a királyi cimet, II.Miklós orosz cár (lásd V.18.) pedig
kinevezte orosz tábornaggyá. Orosz közvetítéssel békét kötött Szerbiával és 1912-ben
csatlakozott a Balkáni-szövetséghez és a Balkáni háborúkban újabb területeket
szerzett. Az I.világháború idején 1916-ban osztrák-magyar megszállás alá került.
1918.november 26-án Karagyorgyevicsek puccsal megfosztották I.Miklóst trónjától.
Ismert volt irodalmi tevékenységéről is. Legismertebb drámája A Balkán cárnője, mely
a szerb színpadok kedvelt darabja volt. (Révai N1.13k.743 o., MNL.13k.277 o.)
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NIELS HENRIK DAVID BOHR *1885.0KTÓBER 7. +1962.NOVEMBER 18.
Dán fizikus. Aage Niels Bohr Nobel-díjas
dán fizikus (*1922) apja. 1911-ben
végzett a Koppenhágai egyetemen, majd
Cambridgé-ben Joseph John Thomson
angol
fizikus
(lásd
XII.18.),
Manchesterben Ernest Rutherford angol
fizikus (lásd VIII.30.) csoportjában tanulmányozta az atom szerkezetét. 1916-tól Koppenhágában
egyetemi tanár, 1920-tól haláláig a számára alapított
Elméleti Fizikai Intézet igazgatója volt, mely tisztségében fia
kvantumelméletet
atomokra
alkalmazva
követte.
A
atom
Nap-rendszerhez
kialakította
a
Rutherford-féle
hasonlító Bohr-modelljét 1913-ban. Ez az atom-modell
számos jelenség értelmezését tette lehetővé. Az uránhasadás
felfedezése
után
felépítette
a nagy
magok hasádásának elméletét.
A
kvantummechanika értelmezésében kidolgozta a komplementaritási elvet, amely
szerint a hullámok és a részecskék mozgásuk során egyazon valóság egymást kiegészítő aspektusai. Az általa felismert korrespondencia-elv
szerint az atomvilágban érvényes kvantummechanika nagy
méretek esetén a klasszikus mechanikába torkollik. 1939ben leírta az akkor fölfedezett atommaghasadást. A
először
Svédországba,
majd
II.világháború éveiben
Angliába, végül az USA-ba menekült, ahol fiával együtt
részt vett az atombomba tervezésében is. 1945-ben tért
vissza Koppenhágába. Évtizedekig a magfizika vezető
személyisége volt. A fizikai Nobel-díjat 1922-ben kapta "az
atomok szerkezeté-nek és az azokból eredő sugárzásoknak vizsgálatáért". (Nobeldíjasok KisI. 1985.95 o., Larousse 1991.1k.344 o., MNL.4k.218 o.)

KLM = HOLLAND KIRÁLYI LÉGITÁRSASÁG LUCH1VAART -MAATSCHAPPIJ

KONINKLIJKE

A világon elsőként alakult meg a KLM Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij Holland Királyi
Légiforgalmi Társaság
1919.oktÓber 7-én. 1920.májusában
indult el az Amszterdam-London útvonalon
első nemzetközi járata. 1924-ben ez a
légitársaság
repült
először
TávolKeletre.egy fa-géppel, mely Amszterdamból a mai Dzsakartába repülése közben leszállt az akkori budaörsi repülőtéren
üzemanyagért és élelemért. A II.világháború után is a KLM indított elsőnek járatot
Észak-, majd Dél-Amerikába, és 1946-ban Afrikába, 1951-ben Ausztráliába, majd
1958-ban Tokióba. Műkődésének első évében 345 utast, 22 tonna teheárút és 3 tonna
postai küldeményt szállított. Jelenleg évente több mint 10 milió utast és 400.000
tonna árút szállít a világ minden tájára. Vonalhálózatának hossza 421.000 km.
Budapesten 1957-ben nyitott irodát, az 1990-es évek végén naponta 3 BpAmszterdam járatot tart fenn.(Új Magy.L.1961.4k.156 o., MNL.llk.137 o.)
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VERROCCHIO *1435-36 KÖRÜL - +1488.0KTÓSER 7.
Olasz ötvös, szobrász és festő. Eredeti neve Andrea del Cione.
Művészeti
tanulmányait Giuliano de' Verrocchio ötvösmester
műhelyében kezdte, innen származik a neve is. Bár egész életében
az ötvösmesterséghez hű maradt, ilyen jellegű munkái alig
ismertek.Az 1460-as években Sandro Botticellivei (lásd V.17.) Fra
Filippo Lippi (lásd X.9.) segédjeként dolgozott a prátói katederális
freskóciklusán. 1465-től már műhelyt tartott fenn Firenzében,
tanítványa volt Lorenzo di Cred i (lásd 1.12.), Bernardino Pinturicchio
(lásd XII.ll.) és Leonardo da Vinci (lásd IV.15.) Szobrász-tevékenységéről a legkorábbi emlék az 1464-67 között készült intarziás márványlap, mely
Cosimo de' Medici San Lorenzo-beli sírját díszíti. Jónéhány márvány szarkofágot
készített különleges díszítésekkel. 1476 előtt készítette bronz Dávidját nagy
mértékben Antonio di Jacopo del Pollaiuolo (*1433-+1498) hasonló képének hatása
alatt. Mintázott egy szinte elröppenően könnyed Delfines puttót. Képmás-mellszobrai
közül kimagaslik a Primulás hölgye. Elkészítésében feltehetően
Leonardo is közreműködött. A Battlstero ezüstoltárának reliefsorát
folytató domborművét, a Keresztelő Szent János lefejezését
drámaiság és kifejező gesztusok jellemzik. Az Orsasnmichele
homlokzati fülkéjében felállított bronz szoborcsoport, a Krisztus és
Tamás, a finoman formált alakok lelki kapcsolatát hangsúlyozza.
1480-ban velencei megrendelésre kezdett hozzá utolsó és talán
legnagyobb hatású műve Colleoni lovas szobrához A viaszmodell és
az öntőforma elkészítése után megbetegedett,s hamarosan
meghalt. A talapzat és a kész mű felállítása Alessandro Leopardi
(*?-+ 7,1482-1522 között működött) munkája. Művészetében a
valóság finom megfigyelése, dekoratív szépséggel és elegánciával
párosult. Szobrai szuggesztív erejeűk, fennkölt ünnepélyességgel hirdetik alkotójuk
tehetségét. Festői tevékenysége Krisztus megkeresztelése című képe alapján ismert.
Elkötelezett híve volt az olajfestészet új utat mutató forradalmi alkalmazásának.
(Műv.L.1968.4k.674 o., Larousse 1994.3k.l064 o., MNL.18k.376 o.)
I

NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSA
A II.világháború után a német Népi Tanács és az Antifasiszta Demokratikus Blokk
elnöksége elhatározta, hogya nyugatnémet állam megalakulását követően a szovjet
megszállási övezetben létre kell hozni egy történelmi államalakulatot, a Német
Demokratikus Köztársaságot. Ezért plenáris ülést hívtak össze. Ezen az ülésen a

moszkvai emigrációból hazatért kommunistákból alakult Nemzeti Tanács jóváhagyta a
nemzeti front manifesztumát, és elhatározta, hogy ideiglenes Népi Kamarának nyilvá-
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nítja magát, és a Népi Tanács által 1949.májusában
elfogadott alkotmányt a Német Demokratikus Köztársaság
alkotmányának tekintik. Ezzel
1949.oktÓber 7-én kikiáltották a Német Demokratikus
Köztársaságot.
A
kormány
alakítására Otto Grotewohl
IX.2l.)
kapott
(lásd
megbízást.
Október
ll-én
pedig Wilhelm Picket (lásd
1.3.) választották meg államelnöknek. Az ország fővárosává Berlin szovjet megszállás alatt álló részét /Kelet-Berlin
néven/ nyilvánították. (A XX.Század Kr.1994.728 o.)

GEORGE MASON *1725. - + 1792.0KTÓSER 7.
~

j

JEAN-PAUL RIOPELLE

Amerikai jogtudós. Az észak-amerikai Virginia
állam törvényhozó testületének volt a tagja. A
intézményének
elítélését
rabszolgaság
szorgalmazta és javasolta ennek a problémának
az emberi jogokról szóló törvénybe való
lefektetését. (Kanadai L.)

* 1923.0KTÓBER 7. - +2002.MÁRCIU512.

Kanadai festő, grafikus. A tasizmus, avagy a modern művészet II.világháború után
kibontakozó áramlatának képviselője. 1943-45-ben a montreáli iparművészeti és
képzőművészeti iskolában tanult. Érdeklődését Paul Emil Borduas (lásd n.22.)
irányította az automatikus írás és a szürrealizmus felé, és közösen létrehozták az első
kanadai absztrakt csoportot Automatisták néven. 1947-ben, a csoport első kiállításán
mutatta be tubusból közvetlenül a vászonra nyomott festékkel készült absztrakt
festményeit. 1953-ban részt vett a lírai absztrakt festők tárlatán. 1958-tól
szobrászattai, 1960-tól kollázzsal, litográfiával - az úgynevezett litokolázzsal - és
pasztellel is foglalkozott. Az 1960-as években absztrakt tájképeket festett, mint pl. A
hegy. 1977-78-ban festette a fekete-fehér Iceberg-sorozatot, majd képeinek absztrakt
hátterébe helyezve természetből vett motívumok, kalligrafikus vonalak, állati és
emberi figurák jelentek meg. Erre jellemző pl. a Vadkacsák című képe. Munkásságáért
1962-ben UNESCO-kitüntetést kapott. (MNL.15k.512 o., Kanadai L.)
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KOMITAS *1869. OKTÓBER 8. - +1935.0KTÓBER 22.
Örmény zeneszerző, dalénekes és népzene-szakértő. Nevét Gomidasnak is írják. Írói
álneve Soghomon Soghomonian vagy Solomon Solomonian. Gyerekként árvaságra
jutott és egy Vagarshapat-i szemináriumba küldték, hogy egyházi éneklést tanuljon.
1893-ban - iskolái elvégzése után - felvette a Komitás nevet, amelyet egy
VII.században élt örmény zsoltárszerző viselt. Az örmény népzene, népdalok és egyházi zene érdekelte legjobban, melyeknek alapján elkezdett
saját zenét is szerezni, melyekbe beleszőtte az örmény
motívumokat. 1896-99 között Berlinben továbbképezte
hangját. Visszatérve hazájába intenzív népdalgyűjtésbe
kezdett.
A több
ezer
népdalgyűjteménye
alapján
tanulmányt adott ki. Ő volt az örmény népdalok
'. legjelentősebb gyűjtője. Pontos és részletes kutatásai
tudományos alapot teremtettek az örmény zenetörténelemnek. Nyugat-európai hangversenyszervezési munkáit is maga vállalta és ezeken a hangversenyeken maga gyűjtötte népdalokat és saját
szerzeményeit adta elő, és ezzel nemzetközi érdeklődést tudott kelteni hazája zenéje
iránt. A népi alapokra épített dalai és kórusmunkái, valamint egyházi szertartási
énekei ma is népszerűek az örmények körében, akik közül sokan őt tekintik legfőbb
zeneszerzőjüknek. 1910-ben Isztambulban telepedett le. Az 1915-ben zajló örmények
elleni hajsza annyira megviselte idegeit, hogy 1919-től haláláig egy párizsi kórház
lakója volt. (Britannica 2001.)

WALTER FELSENSTEIN *1901.MÁJUS 30. - +1975.0KTÓBER 8.
Osztrák operarendező. A grazi műszaki főiskolán végezte
tanulmányait. Színházi pályafutását 1923-ban színészként
kezdte Lübeckben. Játszott Mannheimben, Bázelben, majd
Freiburgban. 1932-től a kölni operaház, 1934-1940 között a
zürichi városi Színház főrendezője volt. 1940-től a berlini
Schiller Theater, 1945-től a Hebbel Theater rendezőjeként
tevékenykedett. Vendégrendezőként megfordult Milánóban,
Frankfurt am Main-ban, Hamburgban és Moszkvában.
G.Rennerttel és Wieland Adolf Gottfried Wagnerrel (*1917+1966) a német zenés színház egyik nagy megújítója.
Koncepcióját a zenei ősszöveghez való viszonyulás és a kifejező színészi alakítás igénye jellemezte. Jelentős rendezése volt: Orfeusz az alvilágban
1948-ban, Carmen 1949-ben, Varázsfuvola 1954-ben, Szentivánéji álom 1961-ben
stb. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.562 o., MNL.7k.797 o.)

EDWARD VERNON RICKENBACKER * 1890.0KTÓBER 8. +1973.JÚUUS 23.
Amerikai pilóta és autóversenyző. Az I.világháború idején tűnt ki
szakmai ismereteivel és bátorságáva!. Később egy repülőtársaság
vezetője lett. 1918-ban 22 ellenséges repülógép és 4 lég-ballon
megsemmisítése miatt amerikai kiválóságnak és hősnek számított.
(Kanadai L.)
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MAX SLEVOGT

* 1868.0KTÓBER 8.

- + 1932.SZEPTEMBER 20.

Német festő. A müncheni akadémián Wilhelm von Dieznél
(*1839-+1907), Párizsban a Julian Akadémián tanult, 1890-ben
Itáliában járt tanulmányúton. A Jugend és a Simplizissimus című
lapok rendszeres rajzolója volt. 1910-től Berlinben élt, ahol
hamarosan a város egyik vezető művésze lett. Az 1914-es
egyiptomi útján készült rajzai és akvarelljei a német
impresszionista festészet csúcspontját jelentik. Számos falképet
festett, így saját kastélya zenetermében operák jeleneteit
ábrázolta,
könyvtárának
mennyezetét az Ezeregyéjszaka
áX SLEVOGT meséivel
díszítette. Az 1920-as évek végéig igen jelentős grafikai
tevékenysége. Litografált illusztrációkat készített a világirodalom
ml
nagyalkotásaihoz, mint pl., Ilias, Macbeth stb., Grafikai sorozati
• DEUTSCHE §,UN)ESfDST
- Ali Baba és a negyven rabló, Szindbád - is jelentősek, valamint
rézkarcokat készített Mozart Varázsfuvolájához, melyek szellemes könnyedségükkel a modern német grafika kiemelkedő alkotásai. Illusztrációi
közül
kiemelkedik Goethe
Faustjához
készített
510
Iitográfiája
és
11
metszete.(Műv.L.1968.4k.295 o., MNL.16k.126 o.)

. 120

OTTO HEINRICH WARBURG
+1970.AUGUSZTUS 1.

* 1883.0KTÓBER 8. -

Német olrvos, biokémikus. Kémiai tanulmányait a berlini egyetemen
végezte 1906-ban Emil Herman Fischer (lásdX.9.) vezetésével. 1911ben a heidelbergi egyetemen kapott orvosi diplomát. 1931-ben a
Vilmos Császár Bilógiai Intézet professzora, majd az ottani
Sejtfiziológiai Intézet igazgatója volt. Kutatási terülkete az
egészséges, illetve a rákos sejtek anyagcseréje. Ayz edlsők között
figyelt fel arra, hogya daganatsejtek növekedéséhez jóval kevesebb
oxigén szükséges, mint az egészségesekéhez. Az 1920-as éávekbedn
az élő sejtek oXigénfogyasztásának mérésére sejtlégzésmérő műszert
fejlesztett ki és bevezette a gáznyomás csökkenésének mérésén alapuló manometriás
módszert. Izolálta az első f1avoproteint és megállapította, hogy ezek az enzimek csak
egy másik kom ponenssel,a flavin-adenin-dinukleotiddal - koenzimmel - együtt
képesek részt venni a sejtek dehidrogenálásában. A légzőfermenttel kapcsolatos
kutatásait 1929-ben Az élö anyag katalitikus hatásairól című könyvében foglalta össze.
A fiziológii vagy orvostudományi Nobel-díjat 1931-ben kapta Ifa légzőferment
természetének és funkciójának felfedezéséért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.815 o.,
MNL.18k.637 o.)

WEN DELL LEWIS WILLKIE *1892.FEBRUÁR 18. - +1944.0KTÓBER

8.
Amerikai politikus, ügyvéd. Az indiánai egyetemen szerzett jogi
diplomát, de az ügyvédi működését az I.világháború félbeszakította.
1940-ben a Republikánus Párt jelöltjeként indult az elnökválasztáson sikertelenül. 1944-ben újra indult, de miután ellenezte Franklin Delano
Roosevelt (lásd IV.12.) háborús poltikáját, népszerűtlenné vált.
Visszavonta nevezését és még abban az évben meghalt. (Britannica
2001.)
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WILLY BRANDT *1913.DECEMBER 18. - +1992.0KTÓBER 8.
Német politikus. Eredeti neve Herbert Ernst Karl Frahm volt. A
Brandt
nevet
a
munkásmozgalomban
használta.
Szociáldemokrata munkás családból származott és ő maga is
már 1928-ban csatlakozott a Német Szociáldemokrata Párt
ifjúsági szervezetéhez, és 1930-ban a pártnak a tagja lett. Első
cikkei a helyi szociáldemokrata napilap a Lübecker Volksboten
hasábjain jelentek meg. 1931-ben csatlakozott a pártból kivált
radikálisabb Szocialista Munkáspárthoz. 1933.január 30-án, a
nácik hatalomátvétele után feketelistára került, ezért 19 éves
korában menekülnie kellett. Előbb Norvégiában, majd 1940-től
Svédországban élt. 1937-ben haditudósítóként részt vett a spanyol polgárháborúban.
A II.világháború befejeztével visszatért Németországba és 1945-től őrnagyi rangban a
norvég katonai misszió sajtóattaséja volt Berlinben. 1947-ben a Német
Szociáldemokrata Párt felkérésére a párt és a megszálló katonai hatalmak közötti
összekötőként tért vissza a politikai életbe, és megtartotta az illegalitásban felvett
nevét. 1949-től 1957-ig képviselő volt, majd 1957-ben Nyugat-Berlin kormányzópolgármestere lett és 1966-ig töltötte be ezt a posztot. Az 1966-os választások után
az NSZK alkancellárja és külögyminisztere lett. Az 1969-es választások után pedig ő
lett az NSZK negyedik kormányfője, egyben első szociáldemokrata kancellárja.
Mindezek mellet 1964-től 1987-ig az SPD elnöke is volt. Belpolitikai reformok
sorozatával az NSZK-t a térség szociálisan a legfejlettebb államává kívánta alakítani.
Mint vezető államférfi, poltikus a nyugatnémet diplomácia keleti nYitásának
kezdeményezője volt. Személyéhez fűződik az NDK-val való párbeszéd megindítása is.
majd
1968-ban
Diplomáciai
kapcsolatot
létesített
1967-ben
Romániával,
Jugoszláviával. Aláírta a német-lengyel szerződésben Lengyelország nyugati határának
az Odera-Neisse vonalát. 1972-ben az NDK-val megnyitotta az utat az
együttműködéshez. 1974.május 6-án magára vállalta a Günter Guillaume-féle
kémbotrányért a felelősséget és lemondott szövetségi kancellári tisztségéről, de az
SPD elnöki tisztét 1987-ig ellátta. 1976-tól 1989-ig a Szocialista Internacionálé elnöke
volt. Kül- és belföldön jelentős politikusként tartják számon, mert a nemzetközi
békepolitika és a fejlődés elkötelezettje volt. A Nobel-békedíjat 1971-ben kapta, a
régóta ellenséges országok kibékülését elősegítő politikájáért. (Nobel-díjasok
Kis1.1985.116 o., Larousse 1991.1k.378 o., A XX.Század Kr.1994.1391 o., MNL.4k.493
o.)
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MARIA KONOPNICKA

*1842.MÁJUS 23. - +1910.0KTÓBER 8.

Lengyel költőnő. Iskoláit SuwaJkiban, majd Varsóban végezte.
l862-ben ment férjhez a falausi birtokán élő Konopnickihez. Az
l863-as felkelésben férje családjának több tagja részt vett, ezért
férjével a német - porosz - uralom alatti területre menekültek. Az
l865-ös amnesztia után tértek haza, és egyre jobban
elszegényedtek. A súlyos anyagi gondok, a hat gyermek
nevelésével kapcsolatos problémák, nehezen tették lehetővé
irodalmi tevékenységét. Ezért l876-ban otthagyta férjét, a tőle
idegen, konvencionális falusi életformát és gyermekeivel ügyvéd
apjához költözött Varsóba. Apja halála után ismét nehéz
körülmények között élt, de folytatta az írást, melyet a házitamítóskodás számtalanszor megszakított. l884-től nők számára szerkesztett lapot. 25 éves
írói jubíleumára 1902-ben nemzeti ajándékként egy birtokot kapott, és ott élt haláláig.
Verseinek első kötete l881-ben Költemények címmel, második 1883-ban, harmadik
1886-ban, a negyedik kötete pedig 1896-ban jelent meg. 1890-től Ausztriában,
Olaszországban és Svájcban gyűjtött anyagot a Balcer úr Braziliában című főművéhez.
Írt gyermekverseket is, mint pl. az Árva Mariska és a manók. Sok fordítása ismert,
többek között a Heine műveiből valók. Munkáiban megrázó erővel mutatja be a nép,
az elnyomott osztályok helyzetét. Néhány költeménye népdalként él a lengyel
köztudatban. (Világir.Kisencikl.lk.603 o.)

MOSHE SMOIRA

*1888.0KTÓBER 25. - +1961.0KTÓBER 8.

Porosz származású izraeli politikus. Már egész fiatalon tanult
héberül és vonzotta a cionizmus. Ebben jelentős hatása volt
Zalman Shazar (lásd X.5.) nevű rokonának is. A Heidelbergi
Egyetemen jogot tanult, amikor az I.világháború kitört és ő
bevonult a német hadseregbe. Egy akció során megsebesült és
leszerelték. A háború után Berlinben megszervezett egy héber
tanfolyamot, majd a Giesseni Egyetemen fejezte be jogi
tanulmányait és ott doktorált. 1921-ben emigrált Palesztinába és
Jeruzsálemben nyitotta meg ügyvédi irodáját. Meghívták a jeruzsálemi Law SChool óraadó tanárának, és a meghívásnak sok évig tett eleget. Többek
között a Histadrut ügyvédi teendőit is ő látta el. 1930-ban kinevezték a Bíróság
elnökének, ennek tiszteletére a Cionista Világszervezet is elnökeként tisztelte. Izrael
állam megalakulásakor David Ben Gurion (lásd X.16.) nevezte ki a Legfelsőbb Bíróság
elnökévé. Funkcióját hat évig gyakorolta, betegsége miatt, ezért 1954-ben kénytelen
volt
nyugállományba
vonulni.
(Intemet:http:/translate.googleusercontent.
om/translate_c?hl=hu&sl=en&u=
)
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FRA FIUPPO LIPPI *1406 KÖRÜl -

+ 1469.0KTÓBER 9.

Itáliai festő. Filippino Lippi (lásd IV.18.) apja. 1421-ben - 15 éves korában - lépett be
és tett fogadalmat a firenzei Santa Maria del Carmine karmeliták kolostorába, ahol
1456-tól rendfőnök lett. 1431-től szerepel festőként. Dolgozott Sienában, Perugiában,
Pitoiában és Spoletóban. 1434-ben Padovában a Sant'Antonio később elpusztult
freskóit készítette, akkor már ismert festő volt. 1436-ban visszatért Firenzébe és a
Mediciektől kapott megrendeléseket. Korai, 1437-ben készült Madonna című képét a
Masacciót (lásd XII.21.) idéző plasztikus formaadás mellet a bensőséges, lírai
hangvétel jellemzi. A Barbadori-oltár életteliségében, térszerkesztésében teljes
szépségében bontakozik ki stílusa. A Mária megkoronázása című képén szembetűnő a
zsúfolt kompozíció, a mindent átható, titokzatos fény. 1440 után - avevők izléséhez
igazodva - oltárképein Giovanni de Fiesole Fra Angelico (lásd II.18.) választékosabb,
gazdagabb, ragyogó színkezelésű stílusát követte, mint
a Királyok imádása címú képén. A Mária gyermekével
és jelenetek Szent Anna életéből című képe 1452-ből
finom vonal kezelésével, törékenyalakjaival addigi
művészetének szintézise. A II.Aragóniai Alfonz nápolyi
kiálynak (ur.1494-1495) küldött triptichonhoz tartozó
Szent Antal és Szent Mihály az emberábrázolás
mélységével, Jézus imádása az erdőben című képe, a
mesteri fény kezelésével tűnik ki. Legnagyobb szabású
..........,, ....'_. ""....,.t..... "-'GoIlar munkája a prátói Santo Stefano kórusának 1455-64
között készült freskóciklusa : Szent István illetve Keresztelő Szent János születése, Szent István legendája, Keresztelő Szent János a
pusztában, Szent István gyászszertartása és a sorozat legszebb része Heródes
vacsorája Salome táncával. Sajátos lírai művészetét jobban jellemzik táblaképei.
Legtöbb képén a Madonnát festette a quattrocento szellemében, korabeli
polgárnőként. Ilyen képe A Gyermek imádása az erdőben című festménye. Jellemző
művei közé tartozik még oltárképei közül a firenzei San Lorenzo Operi-kápolnájában
az Angyali üdvözlet vagy a Sta Croce Medici-kápolnájában Madonna szentekkel. A régi
források szerint korlátot nem ismerő, élethabzsoló ember volt, művészetét is életöröm
hevíti. Tipikusan a firenzei nép gyermeke, annak életét és típusait ábrázolta. Képei
telítve vannak bájjal, ösztönösséggel, lírával, a színek és formák frisseség ével. Érzéki
szépségű művészete nagy hatásai volt Sandro Botticellire (lásd V.17.) és Domenico
Ghirlandaio (lásd 1.11.) művészetére. (Műv.L.1967.3k.96 o., MNL.12k.164 o.)

HEINRICH GEORGE * 1893.0KTÓBER 9. - +1946.5ZEPTEMBER 25.
Német színész. Eredeti neve Heinz Georg Schulz. 1920-től
1945-ig különböző berlini színházaknál játszott. 1933-tól a
Schiller Szinház rendezője, majd intendánsa lett. Robusztus
alakja, érzéki ereje, nyers humora, erőteljes, vérbő figurák
alakításában
érvényesült.
Démonisága
bonyolultabb
egyéniségek ábrázolására is alkalmassá tette. A Hitler-rezsim
idején a fasisztákhoz csatlakozott és elnyerte a legmagasabb
náci művészeti kitüntetést. A háború után Sachsenhausenbe
internálták és ott halt meg. (Szinházi Kis1.1969.156 o., Brockhaus NI., Brockhaus CD.)
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ADELAIDE RISTORI *1822.JANUÁR 29. - + 190600KTÓSER 90
ITALIA

850

.

Olasz színésznő. Fiatalon lépett színpad ra, eleinte naíva, később
drámai hősnői szerepeket alakított. 1841-ben már vezető
színészként tartották számon. 1847-ben férjhezment Capranica del
GrilIo markezéhez és egy időre visszavonult. 1855-től kűlföldi
turnékon vett részt és nagy sikereket aratott angol és francia
nyelvű játékával Európában, Amerikában és Ausztráliában. Egyike
volt az újkor legjelesebb művésznőinek Végtelenűl kifejező
hanggal és királynői megjelenéssel volt megáldva. Arcjátékát,
melynek nagy jelentőséget tulajdonított, a virtuozitásig tudta
fokozni. (Révai N1.16k.283 o., Színházi KisI. 1969.375 o.)

PIETER ZEEMAN *1865.MÁJUS 25. -

+ 194300KTÓSER 90

Holland fizikus. A leydeni egyetemen végezte tanulmányait,
ahol Heike Kamerlingh Onnes (*1853-+1926) és Hendrik
Antoon Lorentz (* 1853-+ 1928) tanítványa volt. 1893-ban
doktori
cimet.
1890-ben
Lorentz
mellett
szerzett
asszisztensként a Kerr-jelenséget tanulmányozta. 1897-től az
amszterdami egyetem tanára, majd 1908-tól a fizika
professzora, és egyúttal a Fizikai Laboratórium igazgatója, a
számára felállított, később róla elnevezett, vibrációmentes kísérletek végzésére is alkalmas laboratórium vezetője volt 1923-1935-ig. 35 éven át
vezette a fizikai tanszéken folyó optikai és elektromágneses kísérleteket. 1896
októberében felfedezte a spektrumvonalak felhasadását erős mágneses térben. Ezt a
felhasadást normális Zeeman-effektusnak nevezik. A Zeeman-effektus néven ismert
eredményeit a Királyi Tudományos Akadémián Heike Kamerlingh Onnes 1896-ban és
Johannes Diderik van der Waals (*1837-+1923) 1897-ben mutatták be. Ennek az
effektusnak a felfedezése az atomszerkezet megismerésének egyik jelentős lépése.
Sokat fáradozott az optikai és a mágneses műszerek tökéletesítésén is. A fizikai
Nobel-díjat 1902-ben kapta, megosztva Hendrik Antoon Lorentz-cel, Ifa mágneses
térben lejátszódó sugárzási jelenségek vizsgálatáért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.863 o.,
MNL.18k.810 o.)

SEGNER JÁNOS ANDRÁS

* 170400KTÓBER 90 - +1777.0KTÓBER 5.

Magyar származású német fizikus,
orvos és matematikus. A jénai
egyetemen
orvostudományt,
matematikát és fizikát tanult 17251730
között.
Debrecenben
és
Pozsonyban orvosként dolgozott.
Kétéves debreceni tartózkodás után
Jénába tért vissza s ott az egyetem
matematika professzora 1733-ban,
a göttingeni egyetem matematika
és fizika tanára volt 1735-ben. Leonhard Euler svájci matematikus (lásd IX.18.)
ajánlására 1755-ben Halléban telepedett le és ott is az egyetem matematika és fizika
professzora volt. A matematikában még egyetemista korában tette közzé a Decaertes-
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féle előjelszabály bizonyítását 1728-ban. Nála található meg először a valós
együtthatójú polinomok helyettesítési értékének meghatározása grafikus úton. A matematikai logikában Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus
·O'YIH. Inlltmulk,.n, "l,luu.
XI.14.)
nyomán
továbbfejlesztette
a
logikai
(lásd
~
SCh ~
következetések szimbólumrendszerét. Matematikai kézikönyvei
f' Jilnos ':
Andrils ~
a maguk idejében nagyon népszerűek
o
o
voltak. A fizikában a folyadékok áramlását,
a folyadékhártyák tulajdonságait, a merev
testek forgómozgását tanulmányozta. Nevét
az általa felfedezett és róla elnevezett
Segner-kerék őrzi. Tőle származik az a
fontos tétel, amely szerint minden testnek függetlenül alakjától - van három, egymást
egy pontban merőlegesen metsző szabad tengelye. Fő műve A turbinaelmélet
bemutatása. Elméleti és gakorlati eredményei alapján dolgozta ki Euler a turbinák
elméletét. 1748-54 között megszervezte a göttingeni egyetemi csillagvizsgáló
intézetét. A matematikai meteorológia egyik megteremtője volt. Nevét viseli egy
holdkráter. (Larousse 1994.3k.574 o.,Új Magy.L.1962.6k.47 o. Révai N1.16k.719 o.,
MNL.15k.919 o.)
~ull.lt'u,.

I.SÁNDOR *1888.DECEMBER 17. -

+ 1934.0KTÓBER 9. ANDRÉ

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság - később Jugoszlávia uralkodója 1921-1934-ig. Karagyorgyevics I. Péter
király (lásd VIII. 16.) ifjabbik fia. A montenegroi
udvarban nevelkedett, majd Szentpétervárott folytatta
tanulmányait. Miután bátyja lemondott a trónról
1909.március 15-én ő lett a trónörökös. Az 19l2-13-as
balkáni háborúban és az I.világháborúban ő volt a szerb
, seregek főparancsnoka. 1914.júniustól apja betegsége
miatt az ország régense lett. 1915-ben a katonai vereség miatt a kormánnyal és családjával együtt Korfu szigetére menekült.
1918.december l-én ő kiáltotta ki a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot. Az újonnan
kialakított Szerb-Horvát-Szlovén állam régense lett. 1919.június 28-án sikertelen
merényletet kíséreltek meg ellene. I.Péter király halála után 1921.augusztus l6-án az
ország királya lett. 1922.június 8-án házasságot kötött I.Ferdinánd román király (lásd
VIII. 24.) leányával Mária hercegnővel. Soknemzetiségű államában a gazdasági és
politikai elit érdekeit képviselte, ami feszültségekhez vezetett. 1928.június 20-án
Stejapan Radic (lásd VIII.8.) és társai meggyilkolása után polgárháborús helyzet
alakult ki. 1929.január 5-én erőszakosan oldotta meg a hosszú ideje tartó válságot.
Hatályon kívül helyezte az alkotmányt, feloszlatta a parlamentet és január 6-án
törvénybe iktatta, hogy "Az országban minden hatalom a királyé." Királyságát pedig
Jugoszláviának nevezte el, és ezzel megkezdte diktatúrájának kiépítését. Január 24-én
Jugoszláviában minden politikai pártot feloszlattak. Az 1931-ben
hozott új alkotmány nem vetett véget a horvátok illetve az usztasák
'IO(0(\Bf1''''
terrorcselekményeinek.
Franciaországi
hivatalos
látogatása
./~...~:\:{
Marseilleben 1934.október 9-én az ő, a francia külügyminiszter ~)::
Louis
Barthou (*1862-+1934) - és három kísérőjük halálával
/'
végződött. A macedón VMRO által előkészített merénylet tettes a
:i";-·:.:.- ·..···.. Il:l délbulgár Vlada Georgijev volt, akinek bűntársai a horvát titkos
J u <Jo$'t·c..'v lj",
szervezet, az Usztasa tagjai voltak. (Révai N1.16k.532 o., A
XX,Század Kr.1994., MNL.15k.768 o.)

.
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NICCOLO TOMMASEO

* 1802.0KTÓBER 9.

- +1874.MÁJUS 1.

Olasz történész, nyelvész, író. A páduai egyetemen jogot végzett, miközben
másolásból és hírlapoknak írt cikkekböl élt. Firenzében Vieussseux Antológiája
számára dolgozott, majd elkészítette a szinonímák nagy szótárát 1830-ban. Párizsban
kiadta a velencei francia követek jelentéseit olaszul és franciául,
majd Korzikán összegyűjtötte Pasquale Paoli korzikai politikus
(*1725-1807) leveleit s ezzel egyidejűleg gyűjtötte a korzikai
népdalokat, melyeket 1841-ben Veneziában kiadott. Az osztrák
cenzúra korábbi irodalmi tevékenysége miatt kiutasította
Velencéböl és Lombardiából, ahova 1839-ben tért vissza. Az 1848as forradalmi események kapcsán 1848.január 19-én elfogták és
a forradalomban a nép szabadította ki a börtönből. Az ideiglenes
kormány közoktatásügyi minisztere lett. A forradalom leverése
után Korfura menekül, megbetegedett, elvesztette látását, de
töretlenül dolgozott tovább. Később Torinóba költözött és ott írta
meg 1858-tól örökbecsű ötkötetes művét Az olasz nyelv szótára címmel. Nincs a
prózai vagy irodalmi műveknek, az etikai vagy filológiai kérdéseknek az az ága,
melyekkel ne foglalkozott volna. Korára műveinek rendkívüli hatása volt.
(Világ ir. Kisencikl. 197G. 2k.433 o., Révai NI.18 k.342 o.)

EMIL HERMANN FISCHER

* 1852.0KTÓBER 9. - +1919.JÚUUS 15.

Német szerveskémikus. 1871-ben kezdte kémiai tanulmányait a
bonni egyetemen, majd Strassburgban folytatta. 1874-ben
doktorált. 1879-töl a müncheni, erlangeni, würzburgi, majd 1892től a berlini egyetemen kapott professzori katedrát. Munkássága J
rendkívül
sokrétű
volt.
Korának
egyik
legnagyobb
kutatóegyénisége volt. Számos területen ért el korszakalkotó
eredményeket: ftaleinek és rozanilinek szintéztise és vizsgálata
1874-78-ban, fenilhidrazin-szintéztis 1875-ben, indolszintézis
1883-ban, purinok szerkezetvizsgálata és szintézise 1880-84-ben, majd 1894-190Gban, cukrok lánchosszabbítása 1889-ben, az asszimetriés szintézis elve 1894-ben, di
és oligoszaharidok szintéziuse 1909-10-ben, glükozidok szintézise 1912-ben,
aminosavak reszolválása és szintézise 1899-190G-ban, fehérjék hidrolízisének
vizsgálata 1901-02-ben, polipeptidek szintézise 1901-07-ben, barbiturátok szintézise
1904-ben, depszidek és cserzőanyagok vizsgálata 1908-18-ban. Nevéhez fűződnek a
sztereokémiai szabályok kidolgozása is. Kutatásaival hozzájárult a színezékek
szerkezetének felderítéséhez. Később a húgysav szerkezetét tisztázta és több más
purinvázas vegyületet is előállított. Nagy jelentőségűek a cukorkémia területén elért
eredményei, melyekkel megteremtette a klasszikus sztereokémiát. Élete utolsó
előforduló
aromás
éveiben
vizsgálta
a
tanninokat,
a
növényvilágban
karbonsavszármazékokat, amelyeket depszideknek nevezett el. A kémiai Nobel-díjat
1902-ben kapta Ifa cukrok és purinvázas vegyületek szintézise terén végzett rendkívüli
munkája elismeréseként". (Nobel-dijasok Kis1.1985.245 o., MNL.8k.52 o.)
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DÉNES AZ IGAZSÁGOS

* 1261.0KTÓBER 9. - +1325,JANUÁR 7.

Portugál király 1279-től. Atyja III.Alfonz (ur.1245-1279) halála után lépett
1279.február 16-án a trónra. Uralkodásának első 20 évében öccsével Alfonzzal
szemben kellett hatalmát biztosítania. 1277-ben a papság kiváltságait nyírbálta meg,
a Templomos Lovagrendet feloszlatta vagyonát a Krisztus-rendnek ajándékozta.
Intézkedései nyomán a pápa kétszer is kiközösítette. 1297-ben megállapodott Kasztíliával a két királyság között húzódó határról, mely a mai spanyolportugál államhatár alapja lett. 1289-90-ben kiegyezett Rómával, így
megszünt a Portugáliát 1277. óta sújtó pápai átok. 1290-ben
Liszabonban egyetemet alapított, melyet 1308-ban Coimbrába
helyezett át. A feloszlatott Templomos Lovagrend portugál részéből
1319-ben nemzeti lovagrendet alapított. Nagy barátja volt a
tudományoknak és művészeteknek. Sokat tett országa jólétének
felvirágoztatására. Költőként és jelentőset alkotott. A provanszál mintákban gyökerező
barátdalokkal új műfajt teremtő gallego-portugál költészet jeles művelője volt. 76
szerelmes éneke, 52 barátdala és 10 csúfolódó verse ismert, ezek némelyike követi a
provanszál hagyományokat, más részük gyökeresen új kifejezési formákat keresett.
(Révai N1.5k.432 o., MNL.6k.475 o.)

EGYETEMES POSTAEGYESÜlET - UNION POSTALE
UNIVERSELLE = UPU.
Az
UPU
az
állami
postáknak
az
egész
világra kiterjedően egymással való szerződése,
a nemzetközi postaszolszolgálat tökéletesítése
működésének
és
összehangolása érdekében Célja az egységes
szabályokon
alapuló
nemzetközi postaforgalom kialakítása. A kezdeményezés dr. Heinrich von Stephan (lásd 1.7.) porosz postafőtanácsostól ered, aki
fenti cél megvalósítására egy megfelelő szervezet létrehozását javasolta.
Tervezetének megvitatására 1874.szeptember lS-én ült össze Bernben a
kongresszus, mely 25 napi tanácskozás után, 1874.oktÓber 9-én megalakította
az Általános Postaegyesületet. Az alapító okiratot 22 állam megbízottja írta alá. Ez
az alapító egyezmény 1875.július l-én lépett érvénybe. Az alapítás után rövidesen
szinte a világ minden állama, illetve postaszervezete tagja lett. Első igazgatója
Eugene Borel (*1835-+1892) lett, aki e tisztséget haláláig töltötte be. Az 1878.évi
párizsi posta kongresszuson az Egyetemes Postaegyesület nevet vette fel. Az
egyesület tagállamai között esetleg felmerülő vitás kérdésekben az érdektelen
államok postaigazgatóságaiból választott bíróság dönt. 1948 óta az ENSZ
szakosított szerve, az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának - ECOSOC irányítása alatt áll. Törvényhozó szerve ötévenként ülésező egyetemes
Postakongresszus, végrehajtó szerve a berni székhelyű Nemzetközi Postairoda,
amelynek feladatkörébe tartozik az információcsere megkönnyítése és az
időközönként tartandó postakongresszusok előkészítése. (Bélyeg-Lexikon 214 o.,
MNL. 7k.80 o.)
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SLmlENSKO

120 ÉVES AZ EGYETEMES POSTAEGYESÜlET

LUNION POSTALE UNIVERSELLE A 120 ANS

JEAN - ANTOINE WATTEAU

* 1684.0KTÓBER 10. - + 1721.JÚUUS

18.
Flamand származású francia festő. 15 éves korában
kezdte tanulmányait Valenciennes-ben JacquesAlbert Gérin festő (+1702) és Antoine-Joseph Pater
szobrász (*1670-+1747) műhelyében. 1702-ben
Párizsba ment, ahol a flamand művészkolónia tagja
lett. 1705 körül Claude Gillot festő (*1673-+1722)
műhelyébe került és a vásári komédiákat ábrázoló
képek megfestésében segédkezett.
1709-ben
fejezte be tanulmányait Claude Audran festő
(*1658-+1734) mellet, aki a velencei mesterekre
hívta fel a figyeimét és lehetővé tette számára,
hogy tanulmányozza Pieter Pauwel Rubens (lásd
VI.28.) Medici Mária-festményciklusát. Rubens mű
vészete
hatott is további
fejlődésére.
Párizsban
összebarátkozott Sirois
képkereskedővel és
családjával, akik kompozícióin is szerepelnek. Művészi
fejlődésének legjelentősebb állomása a gazdag gyűjtővel P.Crozat bankárral való kap-

csolata 1715-ben. Eredeti művészete Crozat palotájának művészi légkörében, a
pompás estélyek, díszes kosztűmök miliőjében bontakozott ki. Ebben az időben
született a Beszélgetés, a La Finette és A közömbös, és több sokalakos kompozíciója.
Ez a zajos életforma nem egyezett természetével, ezért 1716-ban visszatért Sirois
mellé. A következő években remekmúveinek egész sora született. Ilyen volt az
Indulás Cythere szigetére, Bál a szabadban, A gitáros, Szerelem az olasz színházban,
Szerelem a francia színházban, valamint Gilles, mely fő műveinek egyike, és jelképes
önarcképének tartják. Utolsó műve Gersaint képkereskedő cégtáblája. Képei egyszerre
díszletszerű és valóságos tájakra, egy sosemvolt költői világba vezetnek el, végtelenül
finom fényhatású párás aranyszín árnyalataikkal. A XVIII.századi francia festészet
egyik kiemelkedő mestere volt, a sajátos francia rokokó-festészet megtestesítője.
(Műv.L.1968.4k.724o., Larousse 1994.3k.1130 o.)
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FRIDTJOF NANSEN *1861.0KTÓSER 10. - +1930.MÁJUS 13.
Norvég
sarkkutató,
zoológus,
oceanográfus,
politikus.
1882-ben
REPUBLlQUE POPULAIRE ou CONGO
végzett zoológusként a christianiai
egyetemen,
majd
a
bergeni
Természettudományi
Múzeum
Első
sikeres
asszisztense
volt.
expedícióját 1888-89-ben Grönlandon
vezette, ahol az eszkimó lakosságot
Útját Az eszkimók ..
tanulmányozta.
között című könyvében írta meg. 189396 között az általa felfedezett szibériaigrönlandi áramlással sodortatta magát
Fram nevű hajóján, majd szánnal eljutott a sarkvidék addig még ismeretlen
legészakibb pontjára. Északi-tengeri megfigyeléseit Éjen és jégen át című
útibeszámolójában rögzítette. Hazatérése után számos kitüntetésben volt része, majd
az oslói - volt chrisiániai - egyetem tanára, az
oceanográfia professzora lett. 1905 körül politikai
szerepet vállalt. Segítette Norvégia és Svédország
kettéválását 1905-ben. 1908-tól londoni követ volt.
1914-ben
az
orosz
kormány
megbízásából
olll:
...
af'~
z
~ ..
Szibériában járt és a Jenyiszej hajózási viszonyait
....... ~ ~
tanulmányozta. Az I.világháború után fontos
emberbaráti vállalkozásokban vett részt. A menekültek és foglyok ügyével, az orosz éhinség enyhítésével stb. foglalkozott. 1920-ban a Népszövetség egyik bizottságának a főbiztosa lett, amely elérte az
Oroszországban lévő kb. 500.000 hadifogoly nagy részének hazatérését. Az ő
tevékenységének eredménye a Nansen-útlevélként ismert nemzetközi személyi
okmány. 1922-ben Nobel-békedíjat kapott. (Larousse 1994.3k.31 o., Nobel-díjasok
Kis1.1985.545 o., MNL.13k.560 o.)

c;(J tI.··~

JOSEPH LUDWIG FRANZ RESSEL *1793. - +1857.0KTÓSER 10.
Cseh
származasu
osztrák
erdőmérnök.
Sokféle
technikai
találmánnyal foglalkozott, többek között pl. az archimédesi-csavart
alkalmazta a hajók mozgatására. Ezt a találmányát 1826-ban
Triesztben a Civetta nevű gőzösön próbálta ki. Felfedezése
hasznosítatlan maradt, és a hajócsavar gyakorlati alkalmazása más,
néhány évvel később jelentkező feltalálók - köztük a svéd John
Ericcson svéd-amerikai mérnök (*1803-+1889) - nevéhez fűződik,
aki 1836-ban szerkessztette meg a mai hajócsavar őspéldányát.
1863-ban Bécsben a Műegyetem előtt Ressel emlékére szobrot
emeltek. (Új Magy.K.1961.5k.560 o., Révai N1.16k.194 o.)
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KITTENBERGER KÁLMÁN *1881.0KTÓBER 10. - +1958.JANUÁR 4.
Magyar Afrika-kutató, vadász és útirajz író. A lévai tanítóképzőben 1901-ben szerzett
oklevelet. Hat alkalommal járt Afrikában, az állat-földrajz szempontjából a
leggazdagabb keleti részén és az Egyenlítő vidékén. 1902-ben kísérő lett egy Keletafrikai vadászkiránduláson. Négy évig - 1906-ig - járta a Kilimandzsáró őserdőit, a
sztyeppéket, a szavannákat. 1906-1907-ben Danakil-mélyföldön, 1905-12 között a
Viktória-tó keleti partvidékén, ezután Uganda területén utazott és kutatott. Az
I.világháború kitörésekor éppen Ugandában járt. Az angolok kitoloncolták
Indiába,ahonnan öt év után, 1919-ben szabadult. 1920-ban Nagymarosra költözött, a
Nimród című vadászújságot szerkesztette. 1925-ben ismét
Uganda, majd Kongó volt a cél, ahol a nagyvadak és madarak
életét tanulmányozta. Mintegy 60.000 példányból álló 300 új
áIIatfajt tartalmazó gyüjteménye a Nemzeti Múzeum
tulajdonába került. 45 állatfajt neveztek el róla. Életének
utolsó évtizedeiben afrikai vadászélményeit dolgozta fel.
Kiemelkedő szerepe volt a magyar és külföldi múzeumok
természettudományi gyűjteményeinek gyarapításában. A
Természettudományi Múzeumnak 3.713 gerinces, 57.000 gerinctelen állatot küldött. Élővad-befogásával is foglalkozott. 1912-ben 120 állat
Magyarországra juttatásával megalapozta az akkor újjászervezett és újjáépített
állatkert agzotikus állományát. Az 1910-es években sok dokumentumértékű
fényképfelvételt is készített. Úti és vadászélményeiről több írása jelent meg
folyóiratokban és könyv alakjában is, mint pl. Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában,
A megváltozott Afrika, A Kilimandzsárótól Nagymarosig, Vadászkalandok Afrikában
stb. (Révai Nl.llk.346 o., A xX.Század Kr.1994., MTI Nytsz.S7j1271., MNL.llk.l02
o.)

ANDRÉ HONNORAT

*1868.0KTÓBER 10. - +1950.július 24.

Francia szociál-politikus. Életéről nem lehet sokat tudni
1920-ig, amikor is január hónapban közoktatási és
képzőművészeti
miniszteri
tárcát
kapott.
Ebben
a
beosztásában mindössze egy évig dolgozott, mégis életének
hátralévő részét ez az időszak határozta meg. Ugyanis ez év
alatt egy Emile Deutsch de la Meurthe nevű iparos
nemzetközi egyetemi diákcserét kívánt megvalósitani. Honnorát intenzíven kapcsolódott be az elképzelés megvalósításába, mely az érintett
diákok tanulásához szükséges valamennyi feltétel biztosítását - beleértve alakhatást
is - jelentette. Ennek anyagi bázisát a francia kormánytól, bankároktól, tehetős
iparosoktól, külföldi nagyvállalatok tulajdonosaitól igyekezett megszerezni, rengeteg
utazással, utánjárással, publikálással, stb. 1925.június 6-án sikerült egy nemzeti
alapítványt létrehoznia a párizsi egyetem keretében, amely lehetővé tette Párizs
történelmi városmagjában a eité-ben a szükséges adminisztráció kiépítését. 1925-ben
már fogadták az első diákokat. Nevét és emlékét az 1963-ban létesített új diákotthon
a Residence Honnorat őrzi. (Internet:http://www.anglais.ciup.org ... ,inrp.frjshej.... )
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II. BOURBON IZABELLA *1830.0KTÓBER 10. - +1904.ÁPRIUS 9.
Spanyolország királynője 1833-tól 1868-ig.
VII.Ferdinánd spanyol király (ur.1808, 18131833) idősebbik leánya, aki 1833.szeptember
29-én követte atyját a trónon, anyjának - Mária
Krisztinának - gyámsága alatt. Uralkodásának
első évei atyja öccsének - Don Carlosnak
(*1818-+1861) - híveivel a karlistákkal való
küzdelemben teltek el, miután Carlos is
1846.október l-én királlyá kiáltatta ki magát.
1846.október 8-án a cortes - a spanyol
népképviselet - nagykorúvá nyílvánította IzabeIlát és 1846 október 10-én feleségül ment unokatestvéréhez Assisi Ferenchez (*1822+1902). Anyja régenssége - 1841-ig - és Joaquin Fernandez Alvarez Baldomero
Espartero királyi herceg, tábornok (*1792-+1879) diktatúrája után, 1843-tól egyedül
kormányozott. Mivel engedett a heves klerikális és abszolutista reakciónak, önkényes,
elhibázott politikai lépései, botrányosnak tekintett magánélete miatt hamar
népszerűtlenné vált. 1854-ben kirobbant a negyedik spanyol forradalom. Az 1855-ös
liberális alkotmány elfogadására kényszerült, majd belekeveredett a marokkói
gyarmatosító háborúba. Ekkor hatálytalanította a reformokat és visszatért az 1845-ös
alkotmányhoz, mely kiszélesítette a királyi hatalmat. 1868 szeptemberében a haladás
hívei és a demokraták katonai puccsot szerveztek, mely megbuktatta Izabellát és arra
kényszerítette, hogy Franciaországba meneküljön. A trónról azonban csak 1870.június
25-én mondott le, fiának XII.Alfonznak (ur.1874-1885) a javára. (Az Emberiség
Kr.199!., Révai NI.I0k.707 o., Larousse 1992.2k.243 o., MNL.I0k.96 o.)

VLAGYIMIR AFANASZJEVICS OBRUCSEV * 1863.0KTÓBER 10. +1956.JANUÁR 19.
Orosz geológus, geográfus. Az örökfagy jelenségeit kutató intézet
megszervezője és 23 évig annak igazgatója. Közép-Ázsia és a
szomszédos szibériai területek földrajzi és földtani kutatója.
Transzkaszpi expedícióban vett részt 1886-1888-ban, a közép-ázsiai
expedícióval átutazott Mongólián és Kínán 1892-95 között, a
a vasútvonal nyomvonalát vizsgálta 1895-98
Baj ká Itól keletre
között. A Góbi peremén általa felfedezett aszfalttavak vezettek az
első, gyakorlati értékű olajtelephez a Fergánai-medencétől keletre.
Futóhomok-vizsgálatai klasszikusak. Transzbajkáliában vulkánt, a
Mongol-Altajban gleccsert, az Orosz-Altaj ban csúcsot, az Amu-darja
és a Murgat folyók között sztyepet neveztek el róla. (MNL.2002.14k.37 o.)

REINHaLD VON THADDEN - TRIEGLAFF *1891.AUGUSZTUS 13. +1976.0KTÓBER 10.
Német jogász. 1937-től 1946-ig alelnöke volt a Keresztény
Diákok Világszövetségének. Vezető személyisége volt az
ismert templomoknak.
1949-től
1964-ig a Német
Evangélikus Templomnapok elnöki tisztét látta el.
(Brockhaus NI.CD.)
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FARKAS FERENC

*190s.DECEMBER 15. - +2000.0KTÓBER 10.

Magyar zeneszerző. 1922-27 között végezte
Zeneművészeti Főiskolát, melynek befejezése után

el a budapesti Liszt Ferenc
a budapesti Városi Színház - ma
Erkel Színház - korrepetítora és karmestere volt. 1929-31 között Ottorino Respighi
(lásd IV.18.) tanítványa volt a római Santa Cecilia akadémián. 1933-35-ben Bécsben
és Koppenhágában élt. 1935-től a Fővárosi Felsőbb Zeneiskola, majd a kolozsvári
konzervatórium zeneszerzés tanára, majd igazgatója volt 1946-ig. 1946-48 között
Székesfehérváron a konzervatórium igazgatója. 1948-tól nyugállománybavonulásáig 1975-ig - a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
zeneszerzés tanára, tanszékvezetője volt. Műveit nem csak
itthon, külföldön is gyakran bemutatták élőadásban és
hanglemezen egyaránt. Gazdag életműve számos és sokféle
műfajú kompozíciót foglal magában. Ismertek színpadi
művei, mint opera, táncjáték, daljáték, zenés népopera,
musical, balettzene stb. Zenekari művei vonós-zenekarra,
kis-zenekarra. Vokális zenekari művek, kantáták, stb. Ezeken
kívül számos dalsorozat, kórusművek vegyes-, férfi- és gyerekkarra, népdalfeldolgozások énekkarra kísérettel és anélkül stb. Zenéjében fontos
szerepet játszott a régi magyar zene és a magyar népzene. Zeneszerzői munkássága
mellett igen jelentős volt zeneszerzés-pedagógiai tevékenysége. Növendékei közül
került ki a mai zenei élet fontos, különböző arculatú személyisége. Növendéke volt pl.
Ligeti György (*1923), Durkó Zsolt (*1934), Bozay Attila (*1939), Szokolay Sádor
(*1931), Petrovics Emil (*1930) stb. Brockhaus:Zenei L.lk.550 o., MNL.7k.693 o.,
19k.3010.)

JEAN BAPTISTE FRANC;OIS ANDRÉ HONNORAT
10. - +1950.JÚUUS 24.

-*1868.0KTÓBER

Francia újságíró, politikus. Középiskoláját Lyonban végezte.
Pénzügyi nehézségek miatt kénytelen volt elhagyni
családját. Ratal újságíróként kezdte a pályáját. Majd
társszerkesztője lett a Le Rappel című radikális lapnak.
Később,
a
III.Köztársaság
(1870-1940)
néhány
miniszterének ügyvezető asszisztense - kabinetfőnöke volt. 1896-ban létrehozta a Népesség Növekedésével
Foglalkozó Nemzeti Szövetséget annak érdekében, hogy
együtt tegyenek megfelelő intézkedéseket a demográfiai és asszimilációs problémák
rendezésére. 1907-ben Lauzet község tanácsosává választották, mely tisztségét
betöltötte haláláig. 1910-től Az Alpokalja demokratikus baloldali szervezet választott
tagjaként számos javaslatot terjesztett elő a higéniai témakörben, főként a terjedő
TBC ellen. Az I.világháború után humanitárius védelmi bizottságot hozott létre a
háborús árvák felkarolására. 1919-ben szanatóriumot hozott létra svéd és norvég
együttműködéssel a TBC-s betegek számára Párizsban. 1921-ben szenátorrá
választották és tagja lett a külügyi, nemzeti oktatási és közegészségügyi bizottságnak.
1934-ben megteremtette a Roux Alapaítványt fiatal tudósok ösztöndíjára. 1940-es
német támadás után megtagadta a Philippe Pétain (lásd IV.24.) féle Vichy-rendszerét.
1944-ben Charles de Gaulle (lásd XI..9.) mellé állt. Életének jelentős részét a
társadalom szellemi, fizikai, egészségi állapotának javítására, az elesettek, sérültek
támogatására fordította. (Intemet:http.//www.autochromes.culture.fr/index.php?id=
334&L, translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=fr&u=
)
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XVIII. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1964. OKTÓBER 10. - 24.
TOKIO, JAPÁN
Japán már régen vágyott arra, hogy olimpiát rendezhessen. 1964-ben adatott meg ez
a lehetőség, és rögtön olyan versenyeket szervezett, amelyért neki járt volna
aranyérem. Ez a tokioi olimpia kezdete volt a sport történetében egy új korszaknak.
Annyi gonddal, szakértelemmel és előrelátással még nem rendeztek versenyekez,
mint itt. A versenyek során világ- és európai-csúcsok tömegei születtek.
Az olimpiai lángot Yoshinori Sakai atléta gyújtotta meg.
94 ország 5140 versenyzője, köztük 683 nő versenyezett 19 sportág 166
versenyszámában.
A magyar olimpikonok jól felkészülve és kitűnő küzdőképességgel a nemzetek
versenyében a VI. helyen végeztek. A dobogó legfelső fokán aranyérmet kapott a
vízilabda-csapat, kötöttfogású bírkózás pehelysúlyban Polyák Imre, nehézsúlyban
Kozma István, kard egyéni versenyben Pézsa Tibor, férfi párbajtőr-csapat, a női tőr
egyéni versenyben Újlakiné Rejtő Ildikó, a női tőr-csapat, öttusa egyéni versenyben
Dr. Török Ferenc, kisöbű sportpuska lövészet fekvő helyzetben Hammer! László és a
labdarúgó-csapat. Második helyen vézett ezüstéremmel férfi atlétika kalapácsvetésben
Zsivóczky Gyula, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, női atlétika gerelyhajításban Rudas
Márta, súlyemelés légsúlyban Földi Imre, középsúlyban Tóth Géza, férfi kajak-kenu
1.000 m-es egyéni versenyben Hesz Mihály és női torna felemás korláton Makray
Katalin. Bronzérmes lett férfi atlétika súlylökés versenyben Varjú Vilmos, súlyemelés
középsúlyban Veres Győző, az öttusa-csapat, lövészet kisöbű sportpuska három
helyzetben HammerI László és a női talajtorna versenyben Jánosiné Oucza Anikó.

FARKAS FERENC

*190S.DECEMBER 15. - +2000.0KTÓBER 10.

Magyar zeneszerző. 1922-27 között végezte
Zeneművészeti Főiskolát, melynek befejezése után

el a budapesti Liszt Ferenc
a budapesti Városi Színház - ma
Erkel Színház - korrepetítora és karmestere volt. 1929-31 között Ottorino Respighi
(lásd IV.18.) tanítványa volt a római Santa Cecilia akadémián. 1933-35-ben Bécsben
és Koppenhágában élt. 1935-től a Fővárosi Felsőbb Zeneiskola, majd a kolozsvári
konzervatórium zeneszerzés tanára, majd igazgatója volt 1946-ig. 1946-48 között
Székesfehérváron a konzervatórium igazgatója. 1948-tól nyugállománybavonulásáig 1975-ig - a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
zeneszerzés tanára, tanszékvezetője volt. Műveit nem csak
itthon, külföldön is gyakran bemutatták élőadásban és
hanglemezen egyaránt. Gazdag életműve számos és sokféle
műfajú kompozíciót foglal magában. Ismertek színpadi
művei, mint opera, táncjáték, daljáték, zenés népopera,
musical, balettzene stb. Zenekari művei vonós-zenekarra,
kis-zenekarra. Vokális zenekari művek, kantáták, stb. Ezeken
kívül számos dalsorozat, kórusművek vegyes-, férfi- és gyerekkarra, népdalfeldolgozások énekkarra kísérettel és anélkül stb. Zenéjében fontos
szerepet játszott a régi magyar zene és a magyar népzene. Zeneszerzői munkássága
mellett igen jelentős volt zeneszerzés-pedagógiai tevékenysége. Növendékei közül
került ki a mai zenei élet fontos, különböző arculatú személyisége. Növendéke volt pl.
Ligeti György (*1923), Durkó Zsolt (*1934), Bozay Attila (*1939), Szokolay Sádor
(*1931), Petrovics Emil (*1930) stb. Brockhaus:Zenei L.lk.550 o., MNL.7k.693 o.,
19k.3010.)

JEAN BAPTISTE FRAN<;;OIS ANDRÉ HONNORAT
10. - + 19S0.JÚUUS 24.

-*1868.0KTÓBER

Francia újságíró, politikus. Középiskoláját Lyonban végezte.
Pénzügyi nehézségek miatt kénytelen volt elhagyni
családját. Fiatal újságíróként kezdte a pályáját. Majd
társszerkesztője lett a Le Rappel címü radikális lapnak.
Később,
a
III.Köztársaság
(1870-1940)
néhány
miniszterének ügyvezető asszisztense - kabinetfőnöke volt. 1896-ban létrehozta a Népesség Növekedésével
Foglalkozó Nemzeti Szövetséget annak érdekében, hogy
együtt tegyenek megfelelő intézkedéseket a demográfiai és asszimilációs problémák
rendezésére. 1907-ben Lauzet község tanácsosává választották, mely tisztségét
betöltötte haláláig. 1910-től Az Alpokalja demokratikus baloldali szervezet választott
tagjaként számos javaslatot terjesztett elő a higéniai témakörben, főként a terjedő
TBC ellen. Az I.világháború után humanitárius védelmi bizottságot hozott létre a
háborús árvák felkarolására. 1919-ben szanatóriumot hozott létra svéd és norvég
együttműködéssel a TBC-s betegek számára Párizsban. 1921-ben szenátorrá
választották és tagja lett a külügyi, nemzeti oktatási és közegészségügyi bizottságnak.
1934-ben megteremtette a Roux Alapaítványt fiatal tudósok ösztöndíjára. 1940-es
német támadás után megtagadta a Philippe Pétain (lásd IV.24.) féle Vichy-rendszerét.
1944-ben Charles de Gaulle (lásd XI..9.) mellé állt. Életének jelentős részét a
társadalom szellemi, fizikai, egészségi állapotának javítására, az elesettek, sérültek
támogatására fordította. (Intemet:http.//www.autochromes.culture.fr/index.php?id=
334&L, translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=fr&u=
)
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5TEEN 5TEEN5EN BLICHER * 1782.0KTÓBER 11. +1848.MÁRCIU526.
Dán elbeszélő. Pap fia, ő maga is falusi pap volt. Teológiai
diplomát
szerzett, tanárkodott, majd birtokot vásárolt, és a
.
~
11.~2.tU~"I-··~
ILI'.~
.,~
között népnevel ő, reformeri tevékenységet folytatott.
parasztok
~II.·'·_~"''''''
UL'CHI R
l',ti--·
Először egy Ossian fordítással lépett a nyilvánosság elé 1870-ben,
2.00 ,~< ' , '
majd a jütlandi népélet jellemző novelláit és komoly hazafias
U'\'NM:,ri'~
költeményeit ismerhették meg az olvasók.
Népköltészeti
ihletésű,de igen tudatos, elégikus hangulatú személyes lírájának
csúcspontja a Vándormadarak című kötete. Legsajátabb műfaja az elbeszélés.
Novelláit a dán realista próza első darabjaiként tartják számon. Versbetétekkel
tarkított A fonóban című művében először emelte be a jüt táj nyelvet a
szépirodalomba. A XIX.század legolvasottabb dán elbeszélője volt. Összegyűjtött
költeményei két kötetben, noveJlái öt kötetben jelentek meg. (Révai N1.3k.411 o.,
MNL.4k.143 o.)
....

•

j

GERTRUD FREIIN LE fORT *1876.0KTÓBER 11. +1971.NOVEMBER 1.
Német költö- és írónónő, elbeszélő. Hugenotta családból
származott, teológiai, filozófiai és történelmi tanulmányok után
sokat utazott, főleg Itáliában. 1925-ben katolikus hitre tért.
1956-ban a müncheni egyetem teológiai díszdoktora lett. Lírájára
a vallásos ihletésű, himnikus hangú művek a jellemzőek. Az
úgynevezett keresztény irodalom vezető képviselője volt.. A
Himnusz az Egyházhoz című 1924-ben kiadott verses kötetével
nemzetközti hírnevet szerzett. Késő expresszionista-eksztatikus
líráját követően érdeklődése a történelmi realizmus felé fordult. PI. A magdeburgi
esküvő című regénye az erőszak fenyegető veszélye ellen emelt szót 1938-ban. Fő
műve az önéletrajzi vonatkozásokkal teli, jelenben játszódó regénye a Veronika
kendője. Ismert munkája
A pápa a gettóból, Aforizmái, visszaemlékezései, és
elbeszélés-kötetei. (Meyers:Handbuch über die Lit.1964.542 o., MNL.llk.878 o.)

MAURICE DE VLAMINCK *1876.ÁPRILI5 4. - +1958.0KTÓBER 11.
Francia festő. Korai munkáinak színvilágára Vincent van
Gogh (lásd 111.30.) és Paul Cezanne (lásd 1.19.) festészete
hatott. A Fauves-művészcsoport egyik alapítója volt 1902ben. Andre Derainnel (lásd IX.8.) Chatouban együtt
dolgozott, közösen alapították - az irányzaton belül - az
École de Chatou-t. Az 1900-as évek elején erőteljes, élénk
hatású, komplementer színekre épülő kompozíciókat festett,
mint pl. a Cirkusz, az Uszályok Chatouban, Piros fák. Az
1920-as évektől az expresszionizmus felé orientálódott, majd
a kubizmus szerkesztő módja volt rá hatással. Jelentős
grafikus is volt. Regényeket is írt, melyeket barátja A.Derain
illusztrált. Önéletrajzi regénye 1929-ben jelent meg.
(Műv. L. 1968.4k.705 o., MNL.18k.564 o.)
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ANTON JOSEF BRUCKNER *1824.SZEPTEMBER 4. -

+1896.0KTÓBER 11.
Osztrák zeneszerző. 1837 nyarán énekesfiúnak vették fel a
Szent Flórián apátságba Ansfeldenben. 1840-től 1845-ig
Linzben, majd Ennsben tanult orgona- és zongorajátékot,
összahangzattant és zeneszerzést illetve a generálbasszus megszakítás nélküli, állandó basszusszólam - művészetében
képezte magát tovább. 1855. végén erősödött meg benne az
elhatározás, hogy zenész legyen. Linzben dómorgonistaként
dolgozott, közben Simon Sechternél, (*1788-+ 1867), majd
O.Kitzlernél tanult zeneelméletet, illetve zeneszerzést. Ekkor
kezdett lelkesedni Wilhelm Richard Wagner (lásd V.22.) zenéjéért, többször meglátogatta a mestert Bayreuth-ban. Linzi korszakából száramznak
első jelentős kompozíciói, több mise, három szimfónia. 1868-ban a bécsi konzervatórium, 1875-ben a bécsi egyetem
Koncertező
tanára
volt.
orgonistaként
elismertté
vált
Franciaországban,
Angliában
és
Svájcban. Legfontosabb műveinek
többsége pl. a Vonóskvintett és a Te
Deum 1871-76-os, illetve 18791885-ös bécsi éveiben készült.
1876-79 közötti éveit és élete
utolsó évtizedét korábbi művei
átdolgozásának, illetve az 1887-ben
elkezdett
9.szimfónia
átdolgozásának
szentelte.
Kompozíciói csak a 7.szimfóniájának
1884-es, Artúr Nikisch magyar származasu osztrák karmester (*1855-+1922) által
vezényelt előadását követően kaptak kedvező visszhangot. Szimfónikus és
egyházzenei szerzőként egyaránt kiemelkedő teljesíményt nyújtott. Vokális stílusára
Giovanni Pierluigi da Palestrina itáliai zeneszerző (lásd II.2.), a XVI-XVII. század i
velencei komponisták, valamint osztrák mesterek hatottak. A wagneri-brahmsi
nyelvezettel rokon, de mégis önálló hanghordozású stílus továbbfejlesztését a
végsőkig kimerítette. Művei - szimfóniák, egyházi és világi művek, kamaramuzsika,
dalok - csiszoltak, nemesen egyszerűek. Dallamvilága érdekesen egyéni. Valami
megfoghatatlan ártatlanság árad múveiből, aminek okát puritán életében, egyszerű
jellemében kell keresni. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.253 o., Falk G.:Zenei
Kis1.1938.99 o., MNL.4k.605 o.)

EMMANUEL DURLET *1893.0KTÓBER 11. - 1977.
Belga zongoraművész, zeneszerző. Nagyapja és apja Antwerpen
neves építészei és a belga neogótikus művészet legfőbb támogatói
voltak. Így ő is az építészet és a középkor misztikájának hatása
alatt nőtt fel és élt, ami későbbi tevékenységét jelentősen
befolyásolta. 1920-59 között az antwerpeni királyi Flaemi
konzervatórium professzora volt. Emlékére Juliane Castro és női
alkalmazottja alapította az Emmanuel Durlet nemzetközi zongora
díjat, melyet háromévente megrendezésre kerülő zongoraverseny
keretében adnak át. (Internet: http:/translate.... web.wanadoo.be/
conservatorium )
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EMILIO GRECO *1913.0KTÓBER 11.

+ 1995.ÁPRILIS 5.

Olasz szobrász. Sírkőfaragónál tanult,
ahol hamar bebizonyosodott plasztikai
érzéke.
Katonai
szolgálata
idején
Palermóban látogatta a művészeti
akadémiát. Első kiállítása 1946-ban volt.
A Velencei Biennálé nagydíját 1956-ban
kapta meg. Legtöbb munkája portré és
táncolókat, és fürdőzőket ábrázoló női
akt.
Szobraiban
keveredik
némi
archaizálás és manierizmus, leginkább
Giacomo Manzu (*1908-+1991) és
Marino
Marini
(*1901-+1980)
felfogásához állt közel. (MNL.8k.815 o.)

KARL HOFER *1878.0KTÓBER 11. - +1955.ÁPRILI53.
Német festő, grafikus. Tanulmányait Karlsruheban
Hans Thománál (lásd X.2.) és L.von Kalkreuthnál
kezdte. 1903-1908 között Rómában, majd 1913-ig
()
:r
m
1.világháború
idején
Párizsban
élt.
Az
lD
C
Franciaországban
internálták,
a
háború
után
Zürichbe
Z
o
m
ment. 1919-ben Berlinbe költözött, ahol a főiskola
cll
tanára lett. A hitleri művészetpolitika kirekesztette,
~
~ BERLIN
műtermét 1943-ban bomba pusztította el. 1945-ben
hozzáfogott Heinrich Ehmsen német festővel (*1886+1964) a berlini főiskola ujjáépítéséhez, melynek haláláig igazgatója volt. O.Nerlingerrel együtt kiadta a Bildende Kunst című folyóiratot.
Nyugat-Berlinben telepedett le. Új klasszicista stílusú korai művei az Lvilágháború
hatására expresszívebbé váltak, festményeit tört kontúrvonalakkal tagolt felületek és
kubisztikus térhatások jellemzik. A fenyegetettség ről valló képein is érzékelhető a
tájképeit, csendéleteit, emberalakjait átható líraiság. Grafikusként mindenekelőtt
litográfiákat alkotott. (Magy.NI.1999.9k.529 o.)
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RENÉ AUBERJONOIS *1882.AUGUSZTUS 18. - +1957.0KTÓBER
11.
. . EUROPA

~~~
,F~-"&.~
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HELVETIA

Svájci festő. Svájcban, Németországban és Angliában a Royal
College of Art-on tanult. 1897-től Párizsban Luc-Olivier Merson
(*1846-+1920) műtermében James Abbott Mac Neill Whistlerrel ír
származású amerikai festő (*1834-+1903) dolgozott. Kezdeti
impresszionista képei után, kb. 1913-tól a kubizmus hatására színei,
formái leegyszerűsödtek. Az I.világháború kitörésekor Lausanne-ban
telepedett le. 1918-ban Stravinszky: A katona története című
balettjéhez tervezett díszleteket. Két murális kompozíciót alkotott,
az egyiket a dézelay-i kolostor, a másikat a lausanne-i palais de
Rumine-ben lévő geológiai múzeum számára. (MNL.2k.603 o.)

RAYMOND MORIYAMA

*1929.0KTÓBER 11. -

Kanadai építész. 1954-ben szerzett
Torontóban az Építészeti Főiskolán
diplomát, majd 1957-ben a Montreáli
McGill Egyetemen polgári és városi
építésztervezöi
diplomát.
1958-ban
kezdte pályafutását Ontario tartomány
városaiban. Rendkívül erős jelleme
párosul
a szakmájához szükséges
érzékenységgel, ezért az általa tervezett
épületek is rendkívülieknek nevezhető
ek. Munkái közé tartozik a Toronto Reference Library, a Scarborough Civic Centre,
Kanadai Nagykövetség épü/ete Tokióban, Bata Cipő Múzeum Torontóban, a casino
Rama és a Rama Reserve északra To ro ntótó I, Buffa/o's Main Street Transit MaII és a
Pa/ace St. Charles, az irodatorony New Orleansban, a Hadi Múzeum stb. 1970-től
Moriyama & Teshima Architects cégként működik. Munkájáért számtalan elismerést és
magas kitüntetést kapott. (Internet: http::lltranslate.googleusercontent.com/translate
_c?hl=hu&sl=en&u=
)
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ANATOLE FRANCE *1844.ÁPRIUS 16. - +1924.0KTÓBER 12.
Francia regényíró. Eredeti neve Fran~ois-Anatole
Thibeault. Párizsban nőtt fel, apjának könyvüzlete
volt a Szajna-parton. Írói pályája későn indult,
lektor volt, majd könyvtáros, az 1880-as évek
végén - néhány évig - kritikus. Parnasszista
költőként indult, 1876-ban bemutatták egy verses
drámját, majd esszével, novellékkal kísérletezett
1881-ben jelent meg első sikeres regénye a
Bonnard Sylvester vétke. Ezt önéletrajzi indíttatású művei követték, mint Servien csodavárásai, vérző vágyak, Péterke,
és a Barátom könyve. 1883-ban megismerkedett Caillavet asszonnyal,
akinek szalonja a párizsi irodalmi élet egyik központja volt. Vele járta be Itáliát,
melynek élményeiből 1894-ben A vörös liliom született. Filozofáló hajlama és humora
a Lúdláb királyné és a Nyársforgató Jakab meséi című regényében szólal meg. Igazi
történelmi regénye Az istenek szomjaznak című műve. Öregkorának nagy munkája a
pártütő angyalok és az Angyalok lázadása. A Virágzó élet című regényében az
emberekből kiábrándultan, de a világ szépségeinek vallomásával búcsúzott az élettől.
Európa-szerte a francia szellem egyik legjellemzőbb képviselőjének tekintették. Gall
mint
finom
iróniáját,
életörömöt
sugárzó
írásait
éppúgy
szerették,
inetellektualizmusát. Az irodalmi Nobel-díjat 1921-ben kapta "a francia szellemet
kifejező ragyogó eleművéért, választékos és erőteljes stílusáért, minden emberi iránt
tanúsított megértésének, elbűvölő charme-jának elismeréseképpen". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.260 0.,Világir.KisencikI.1976.359 o.)

RALPH VAUGHAN WILLIAMS *1872.0KTÓBER 12. + 1958.AUGUSZTUS 26.
Brit zeneszerző. Londonban, Cambridge-ben, Berlinben és
Párizsban végezte zenei tanulmányait. 1896-99 között a
londoni South Lambeth Cha pel orgonistája volt. 1904-től
kutatta, gyűjtötte és feldolgozta az angol népzenét. Első
zeneszerzői sikerét kórusra és zenekarra 1907-ben írt
kantátájával, majd az 1.Sea Symphonyval aratta 1910-ben.
1919-től a londoni Royal College of Music zeneszherzéstanára
és 1920-28-ig a Bach-kórus vezetője volt. Az 1910-es
évektől kora vezető brit komponistája volt. Egyéni harmóniákban, i1lusztratívelemekben, újszerű polifóniában gazdag zeneszerzői stílusa
elsősorban az angol népzenére és a XVI-XVII.századi angol mesterek műveire,
valamint bizonyos fokig egyéni tonalitásfelfogására épült. Célja a német és francia
pldaképektől független, önálló angol zene megteremtése volt. Legjelentősebbek
kórusmúvei és 9 szimfóniája, írt színpadi műveket, versenyműveket, kamarazenét,
népdalfeldolgozásokat és filmzenéket is. Legtöbb fiatalkori művét megsemmisítette.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.586 o.)
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LOUIS HEMON *1880.0KTÓBER 12. - +1913.JÚUUS 8.
Francia származású kanadai regényíró. A gyarmati főiskola
elvégzése után újságíró és riporter volt Párizsban, majd rövidesen
Londonba költözött. 1911-ben, - felesége halála után - Kanadába
települt át. Kezdetben Peribonka nevű faluban egy farmon
dolgozott, majd gyalogosan bejárta Kanada számos vidékét.
Legismertebb regénye a pionír életet és a kanadai tájakat leíró
Maria Chapdelaine című műve, melyet megjelenése előtt már egy
francia nyelvű lap folytatásokban közölt. Hemont Chapleau-ban
Louos H6mon Mono Chapdo_
egy vonat gázolta halálra 1913-ban, regénye pedig 1915-ben
jelent meg, melyet számos nyelvre lefordítottak. Később felkutatták kéziratait és az 1920-as években több regénye, egy elbeszélés-kötete és egy
útleírás-naplója is megjelent. (Világir.KisencikI.1976.1k.469 o., Britannica 2001.

PIERO DELLA FRANCESCA *1416-1420 KÖRÜL +1492.0KTÓBER 12.
Itáliai festő, elméleti író, matematikus. A XV.század egyik
legnagyobb művészegyénisége volt. Leon Battista Alberti (lásd
IV.25.) nyomán a helyes képi ábrázolás alapjának matematikai
pontos ismeretét és alkalmazását tekintette. Festészeti
szakkönyvnek tekinthető az a műve, melyben leírta és
illusztrálta a lineáris perspektívával való ábrázolás módszerét,
amelyet festményei n is alkalmazott. Életműve nagyrészt
szülővárosához - Borgo San Sepolcrohoz - és Arezzóhoz, illetve
Perugiához és északon Ferrara, Rimini, Urbinó humanista
kultúrájú udvari központjaihoz kötődik. 1439-től Firenzében
dolgozott Domenico Venezianóval (* ?-+1461). Az 1440-es
években készülhetett a perugiai Sant' Antonio delle Monache
számára a Trónoló Madonna szentekkel poliptichon. 1445-ben
szülővárosában kapott megbízást egy oltárkép - Misericordiaoltár - festésére, amelyet csak 1460 körül fejezett be. 1450-51től Riminiben Sigismondo Pandolfo Malatesta szolgálatában állt.
Elkészítetette Sigismondo Malatesta portréját, és egy fogadalmi
képet a templomba Sigismondo Malatesta Szent Zsigmond előtt.
1459-ben a pápa megbízásából dolgozott Rómában is. 1466-ban
fejezte be az Arezzoi San Francesco-templom kórusába, a Bacci
család megrendelésére festett freskóciklusát, a Szent Kereszt
törtnetét, mely nem csak fő műve, de a reneszánsz festészet
egyik legfontosabb alkotása is. A freskóciklus stílusát követik a következő évtized
elején, szülőföldjén, készült falképei, Madonna del Porto, San' Agostino-oltár, Krisztus
feltámadása. Kisméretű, kristálytisztán szerkesztett, szokatlan ikonográfiájú táblaképe
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Krisztus ostorozása. Piktúráját a monumentális és a lírai elem összefonódása,
tudományos kutatáson alapuló mértani formálás, mértani szerkezet, szoborszerű
zártság, tudatos komponálás, tiszta kolorit jellemzi. A vonalperspektíva mellett a levegőábrázolás festői problémája is
foglalkoztatta.
Rendkívül
sok
idők
folyamán
freskója
az
elpusztult. Több képe bizonyítja jó
kapcsolatát az urbinói udvarral.
Élete
utolsó
szakaszában
a
humanista műveltségű hadvezér
Federigo da Montefeltro (*1422+1482)
urbinoi
udvarában
dolgozott. Igen ismert képe a
Battista Sforzát és Federigo da
Montefeltrét ábrázoló kettős portréja, a Madonna a gyermekkel két angyal között, Madonna angyalokkal, szentekkel és a
térdeplő Federigo da Montefeltrével. A legfontosabb urbinoi megbízása a Breraoltárkép. Utolsó művei közé tartozik a Krisztus születése zenéző angyalokkal című
oltárképe és az úgynevezett Sednigallia Madonna, ahol a gyermek Jézus eljövendő
sorsa feletti vallásos meditáció kifejeződésedként a két táblakép Máriája emelkedett
zárkózottság ban jelenik meg. Krisztus születése című képe késői stílusának flamand
rokonságára vall, különösen a fényhatások finom alkalmazásával, amivel stílusa
lágyabbá vált. Példája nagyban befolyásolta Olaszországban a reneszánsz elterjedését.
Művészettörténeti jelentőségét lényegében a XX.században ismerték fel. (Larousse
1994.3k.317 0.,Műv.L.1967.3k.759o., MNL.14k.783 o.)

EDITH STEIN *1891.0KTÓSER 12. - +1942.AUGUSZTUS 9.
Német filozófusnő, karmelita apáca. Hívő zsidó család leánya volt, aki
később ateista lett. Wroclawban filozófiát,
pszlhológiát, germanisztikát és történelmet
tanult. Edmund Husserlnél német filozófus
(*1859-+1938)
doktorált Göttingenben,
majd a pedagógia docenseként dolgozott.
1922-ben áttért a katolikus hitre és előbb
középiskolai, majd főiskolai tanár lett. 1933ban a karmeliták rendjébe lépett Teresia
Benedicta a Cruce néven. 1938-ban a náci veszély elől Hollandiába menekült, de
1942-ben Auschwitzba deportálták és feltehetően 1942.augusztus 9-én gázkamrában
fejezte be életét. Pályája során kereste Aquinói Szent Tamás (lásd III.7.)
világnézetének megindokolását a jelenségek módszeréről. Posztumusz fő művében
arra tett kísérletet, hogya fenomenológiai analízisre támaszkodva neotomista
terminológiát használva, megtalálja az élet isteni alapját, az "örök lét"-et. Mészáros
Márta filmrendező (*1931) 1995-ben A hetedik szoba címmel filmet készített róla.
II.János Pál pápa (lásd V.18.) 1987.április 30-án kezdődő németországi látogatása
során boldoggá, majd 1998-ban szentté avatta Edith Steint. 2000-től Európa egyik
védőszentje. (Brockhaus NI.CD., A XX.Század Kr.1994.1265 o., MNL.16k.269 o.)
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ROBERT EDWARD LEE *1807.JANUÁR 19. - +1870.0KTÓBER 12.
Amerikai katonai vezető, az Amerikai Konföderált Államok katonai
Richard Henry Lee Virginia kormányzója, az
háború egyik hőse volt. Robert Edward Lee 1829
óta hivatásos katonatiszt volt, harcolt a mexikói háborúban 1845-48
között, és ő fogta el arabszolgafelkelés kirobbanásával próbálkozó John
Brown amerikai felkelőt (*1800-+1859). 1852-ben a west-poiti katonai
akadémia igazgatója volt. 1861-ben az USA-ból kivált Virginia
szolgálatába lépett. Az amerikai polgárháború idején 1861-65-ben
Virginia főparancsnoka, Jefferson Davis a Konföderáció elnöke (1861-1865) katonai
tanbácsadója, az észak-virginiai hadsereg, majd valamennyi déli haderő
főparancsnoka volt
1862-1865 között. 1862.március-július között megvédte
Richmondot G.B.McClellan hadseregétől, s legjobb tábornokával, Thomas Jonathan
Jacksonnal (*1824-+1863) együttműködve visszavonulásra bírta az Északiakat. Arra
törekedett, hogya hadmúveleteket az Unió területére tegye át. A második Bull Run-i
csatában, 1862.augusztusban aratott győzelme után behatolt
Marylandbe, de szeptemberben vissza kellett vonulnia.
Frederiksburgnál
decemberben
és
Chancellorsville-nél
1863.májusban aratott győzelmei lehetővé tették, hogy újra
észak felé Pennsylvaniába nyomuljanak, de a gettysburgi
csatában (lásd VII.l.) elszenvedett súlyos vereség végleg
védekezésre kényszerítette. 1864.május-júniusi csatákban
jelentős veszteségeket okozott Ulysses Simpson Grant tábornok (lásd IV.26.) támadó hadseregeinek, de eközben saját erői is egyre jobban
felörlődtek. 1865.április 2-án kivonult Petersburgból és április 9-én Appomattox
mellett letette a fegyvert Grant előtt. A déli szövetséges államok legkiválóbb
tábornoka volt. Mint a déli hadak fővezére rendkívüli népszerűségnek örvendett, és a
vereség dacára is a Dél hősének tekintették. Az Unió hivatalosan árulónak
nyilvánította, de nem állította bíróság elé. Arlingtoni birtokát elkobozták. 1865-től
haláláig a lexingtoni Washington College elnöke volt. Lovasszobrát Richmondban
1890-ben leplezték le. Emlékiratai 1886-ban jelentek meg Londonban. (Rávai
N1.12k.573 o., Larousse 1992.2k.645 o., MNL.llk.874 o.)
főparancsnoka. Apja,
amerikai főggetlenségi

VOSZHOD - l.
A
Voszhod
szovjet
űrhajó-tipus,
az
első
többszemélyes űrhajó volt. Felépítése a Vosztokéhoz
hasonló,
leszállását
az
ejtőernyőn
túl
talaj közelben
rakétás fékezés is
segítette.
Gömb
alakú visszatérő
kabinjában két
vagy három űrhajós fért el, ehhez kapcsolódott a műszaki egység. Aháromszemélyes
Voszhod - 1 tömege 5,3 to volt. 1964.oktÓber 12-én a Voszhod - 1 űrhajón
V.Komarov ezredes, B.Jegorov orvos és K.Feoktyisztov mérnök közös űrrepülést
hajtottak végre. (Háromezer Esemény 1966.152 o., MNL.18k.590 o.)
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KARL HILTY

*1833.FEBRUÁR 28. - +1909.0KTÓBER 12.
Svájci jogtudós és történetíró. Tanulmányai befejezése után
ügyvédként dolgozott. 1874-től a közjog és a nemzetközi jog tanára
volt a berni egyetemen. 1890-től tagja volt a nemzeti tanácsnak,
majd 1892-től főhadbírói tisztet töltött be. A hágai bíróság tagja volt
1899-től. Jogi tudományokkal foglalkozó művei mellet Politikai
Évkönyvei is megjelentek 1866-tól. (Révai Nl.l0k.99 o.)

CAREL FABRITIUS

*1622.FEBRUÁR 27. - +1654.0KTÓBER 12.

Holland festő. Első művészeti ismereteit édesapjának köszönheti.
Eredeti szakmája asztalos volt. Még 20 éves sem volt, amikor
Harmensz van Rijn Rembrandt (lásd VII.15.) amsterdami
műhelyében dolgozott, mint annak legtehetségesebb tanítványa.
Az 1640-es évek elején letöltött inaskodás után drámai hatású
bibliai jeleneteket festett Rembrandt nyomán, átvéve mesterének
szabad festésmódját. Korai ismert képe Lazarus feltámadása és
Az éjszakai virrasztó. Eltávolodott mesterének sötés szineitől, és
kialakította saját, karakterisztikus, világosabb palettáját. 16431650 között ácsmesterként és festőként dolgozott, ekkor készült
20
a család barátjának, Abracham Pottemek 1648-ban a portréja.
DOR
1650-ben Delftben telepedett le és ettől kezdve áttért a portré,
az életkép és a csendélet műfajaira. 1652-ben csatlakozott a
Szent Lukács festőcéhhez. Színei sápadtabbak és hidegebbek
lettek, és az érzelmi állapotok kifejezése helyett fokozódó mértékben kezdett tisztán
festői hatásokra törekedni. Ez főként portréin szembetűnő. Néhány évig működött a
delfti festőiskolában, ahol jelentős befolyást tudott gyakrolni többek között a nagy
Johannes Vermeerre (lásd X.3!.) is. Élete nagyon fiatalon tragikus véget ért. 1654ben felrobbant a delfti városi lőporgyár, aminek következtében a város csaknem
egynegyed része elpusztult. A robbantást csak kb. tucatnyi képe élte túl. Rövid
pályafutásának legszebb munkái élete utolsó két évében születtek, amikor a
perspektíva és az illuzionizmus kérdései foglalkoztatták. Utolsó korszakának műve
Deléft látképe, Az őr, A tengelice című festményei. (Művész L.2k.2212 o.,
Internet:http://www.com/maters/f/fabritius.....• abcgallery.com/R/.....• MNL.7kk.644
o.)

----

AMERIKA

FELFEDEZÉSE
A brit, holland, spanyol, portugál és francia
gyarmatosítók
gyarmatbirodalmuk
növelése
céljából indították el hajósaikat a XV. század végén,
vezető
a
XVI.század
elején
az
Ázsiába
kereskedelmi hajóút lerövidítése érdekében a
kb.6.000 km-es tengeri út, az észknyugati átjáró
felderítésére. Elsőként a Kis-Ázsiába való eljutás le-
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hetőségét

kutatva Kolumbusz Kristóf (lásd V.20.) érte el 1492.október 12-én KözépAmerika területén a Bahama-szigeteket. Kifejezetten az átjárót keresve John Cabot
(*1450 k.-+1498 v.1499) 1497.nyarán érte el Észak-Amerika partvidékét. Az
Amerikai Egyesült Államokban Amerika Kolumbusz általi felfedezését - 1492.
október 12. napját nemzeti ünneppé nyilvánították és Columbus Day-nek
nevezik. (MNL.5k.537 o.)
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XIX. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1968.0KTÓBER 12. - 27.
MEXIKÓVÁROS, MEXIKÓ
A Mexikóvárosban megrendezett XIX.nyári olimpiai játékok minden vonatkozásban a
sporttörténelem csúcsát jelentették. A küzdelmek 2.265 m tengerszint feletti
magasságban zajlottak. Ezt megelőzően csak maximum 180 m tengerszint feletti
magasságban fekvő városban folytak versenyek. A nagy magasság által
megkönnyített atlétikai rekordok egész sora született.
Az olimpiai lángot Norma Sotela atléta hozta és gyújtotta meg a stadionban.
112 nemzet képviseletében 5.531 versenyző érkezett, hogy 18 sportág 182
versenyszámában küzdjenek az érmekért.Az olimpiák történetében először 30 ország
sportolói között oszlottak meg az aranyérmek. Mexikó mellett az USA-ból és Afrika új
sportközpontjaiból érkező színesbőrűek fesztiválja is volt ez az olimpia. A színesbőrűek
dominenciája különösen a 100 m-es síkfutás döntőben volt szembetűnő, mert előszőr az olimpiák történetében - egyetlen fehérbőrű versenyző sem volt köztük.
Mind az Amerikai Egyesült Államok, mind az afrikaiak színes bőrű atlétái felhasználták
sikereiket politikai tüntetésre. Az amerikai Tommie Smith és John Carlos fekete
kesztyűben, magasra emelt ököllel álltak a győzelmi dobogón, és hátat fordítottak a
nemzeti zászlónak.
A számos atlétikai világrekordon kívül még egy különleges sportteljesítmény is
feltűnést keltett. Dick Fosbury amerikai magasugró új stílussal mutatkozik be, aminek
a lényege, hogya versenyző először hátával jut át a léc felett. Az eleinte
megmosolygott amerikai atléta 224 cm-es eredménnyel megnyerte a versenyt, és
ezzel megteremti az atlétikában a "Fosbury-flop" divathullámot.
Magyarország sportolói igen jól szerepeltek a játékok során. Aranyérmeseink voltak:
férfi atlétika kalapácsvetésben Zsivótzky Gyula, női atlétika gerelyhajításban Németh
Angéla, kötöttfogású bírkózás légsúlyban Varga János" ólomsúlyban Kozma István,
férfi párbajtőr egyéni versenyben Kulcsár Győző, a párbajtőr-csapat, a férfi kajakkenu 1.000 m-es egyéni versenyben Hesz Mihály, az 1.000 m-es kenu egyesben Tatai
Tibor és a labdarúgó-csapat. Ezüstérmeseink voltak:férfi atlétika 50 km-es
gyaloglásban Kiss Antal, súlyemelés légsúlyban Földi Imre, férfi egyéni tőrvívásban Dr.
Kamuti Jenő, a női tőr-csapat, öttusa egyéni számban Balczó András, az 1.000 m-es
férfi kajak páros, az 1.000 m-es férfi kenu páros, az 500 m-es női kajak páros,
evezésben a kormányos nélküli négyes és a sportlövészet kisöbű sportpuska fekvő
helyzetű
versenyben Hammer! László. Bronzérmet nyertek: férfi atlétika
kalapácsvetésben Lovász Lázár, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, női atlétika
diszkoszvetésben Kleibemé Koncsek Jolán, női ötpróbában Tóth Annamária, a
vizilabda-csapat, súlyemelés váltósúlyban Bakos Károly, kötöttfogású bírkózás
váltósúlyban Bajkó Károly, szabadfogású bírkózás fél nehézsúlyban Csatári József, férfi
egyéni kardvívásban Pézsa Tibor" a férfi kard-csapat, női egyéni tőrvívásban Újlakiné
Rejtő Ildikó és az 1.000 m-es férfi kajak négyes.

xlx.n ... ARIDLI

mEX K

I

lj

T~KD

&

~I~;;.JI~I

ilE 11TAIUHIT( IllUn IF HIU

h
CESKOSL9YENSKO

• OlIMPI

~::

ex

Mfll( ()

1908"

LOTZ KÁROLY *1833.DECEMBER 16. - +1904.0KTÓBER 13.
Magyar festő. Német
apa és magyar anya
gyermeke volt. Apja
halála utá, 1842-ben
települt
vissza
a
család Magyarorrszágra.
Marastoni
Jakab itáliai származású magyar festő
(*1804-+1860) pesti
festőiskolájában
kezdte, majd Weber
Henrik magyar festőnél (*1818-+1866) folytatta művészeti tanulmányait. 1852-ben
Bécsben tanult tovább Karl Rahl osztrák festő (*1812-+1865) magánfestőiskolájában.
1857-ben már segédkezett mesterének fal- és mennyezetképek elkészítésénél. Eleinte
reneszánsz, majd velencei késő barokk festőket, főként Giovanni Battista Tiepolót
(lásd III. 27.) idéző művészetét tökéletes technikai tudás jellemezte., Első alkotói korszakához romantikus tájképek és
népéletképek kapcsolódnak, mint
pl. a Parasztlakodalom, Zivatar a
pusztán című képei, de témái közt
az 1848-as szabadságharc emléke
is megjelent. Később - barátai
hívására
és
a
várható
megrendelések
reményében
visszaköltözött az 1860-as évek
elején Magyarországra. 1863-ban
a
vörösvári
Erdődy-kastély
allegórikus
lunettáit
festette,
1864-ben a Vigadó és a Nemzeti
lépcsőházának
Múzeum
frizkompozícióit, illetve freskóit készítette. Az 1880-as éve ktő I stílusa könnyedebbé és színesebbé vált. Abban az időben
készült az új Városháza közgyűlési terme, Divatcsarnok emeleti terme, a Keleti
nézőterének
pályaudvar Than Mórral (lásd I11.1l.). 1884-ben az Operaház
mennyezetét készítette, ahol kör alakú mezőben az Olümposz isteneit ábrázolta, a
sokalakos falfestmény művészetének csúcspontja, egyben ars poéticája. 1887-től
dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermének két freskótriptichonján,
melyen a magyar történelem nagyjait ábrázolta. Ez a témakör egyházi
megbízatásaiban is megjelent a Than Mórral készült Ferencvárosi-templom
munkáiban, a Székely Bertalannal (lásd V.8.) készült pécsi dóm két kápolnájában és a
Mátyás-templomban. Élete utolsó évtizedének számottevő munkái a fővárosi Kúria,
ahol Justitia diadala című freskóját készítette, 1901-ben fejezte be az Országház
neobarokk mennyezetfreskóit, mint Magyarország apoteózisa és a Törvényhozás
apoteózisa. 1889-90-ben készült a tihanyi apátsági-templom mennyezetképe és a
Bazilika mozaikképe. Utolsó nagyszabású műve a budai királyi palota Habsburgtermének utóbb elpusztult allagorikus mennyezetfreskója, mely 1901-1904 között
készült. Az előbbieken kívül még számtalan fal- és mennyezetfreskót készített,
melyekről elsősorban a budapesti középületek tanúskodnak. Sok mitológiai kompozíci-
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ója, arc-, táj- és életképe között néhány tónusos vászon is
található. Érzékies női aktjainak hosszú sorozata gyöngyházszürke fényben ragyog. Legtöbbször feleségét és leányait köztük is Koméliát, Lotz Kornélia fehér ruhában - örökítette
meg. 1882-től a Mintarajziskola, 1885-től a Női Festőiskola,
1887-től a II. Festészeti Mesteriskola tanára, a Nemzeti Szalon
egyik alapító tagja volt. Igen fontos szerepe volt a magyar
nemzeti falképfestészet megteremtésében. (Révai N1.112k.862
o., Műv.L.1967.3k.113 o., MNL.12k.248 o.)

GLATZ OSZKÁR *1872.0KTÓBER 13. - +1958.FEBRUÁR 23.
Magyar festő. Münchenben Hollósy Simon magyar festő
(*1857-+1918) tanítványa volt, majd Párizsban a Julian
Akadémián tanult. Hosszabb ideig élt és sokat dolgozott
1896-98 között.
A
művésztelep
első
Nagybányán
nemzedékéhez tartozott. Ebben a korszakában festette
legjelentősebb műveit, mint a Bányászok reggeli imája, Est
ahavason, Fahordók, Bírkózó fiúk stb. 1912-1938 között a
budapesti Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Évtizedekig
dolgozott Bujákon, főként a helyi népviselet ihlette
alkotásra. Néprajzi hitelességű, tarka viseletbe öltözött,
természetes közvetlenséggel ábrázolt alakjai a falusi élet
jellegzetes képviselői. Női portréin, gyermekképein az
ifjúság szépségét örökítette meg. Tájképein kedvelte a
levegő
töretlen
színeit,
a
napsütötte
szabad
domboldalakat.(Műv.L.1966.2k.225o., MNL.8k.650 o.)

CON5TANTINE
Kelet-Algériai város a Tell-Atlasz mészkő fennsíkján. Pun
város. Kr.e.112-ben már jelentős település volt. Kr.e
46-ban római kolóniát hozott itt létre Publius Sittius. Kr.u. 3ban püspöki székhely, majd 310-ben Domitius Alexander
leromboltatta a várost. I.Constantinus császár (ur.306-337)
építtette újjá és Constantinának nevzte el. A VII.századtól
arab, majd török uralom alatt állt. Az utolsó bej Hadzsi-Ahmed
volt. Alger eleste után a franciák Vallée vezérlete alatt 1837.
oktÓber 13-án elfoglalták a várost. A II. világháborút követően a gyarmati
országok felszabadulási mozgalmai felerősödtek, így 1945-ben fegyveres felkelés tört
ki, de a gyarmati hadsereg vérbe fojtotta a felkelést. Csaknem 20 éves harc
eredményeként 1962.március 19-én született meg az eviani egyezmény, melyelismeri
Algéria és ezen belül Constantine függetlenségét. (Révai N1.4k.639 o., MNL.lk.493. és
llk.654 o.)
eredetű
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ANTONIO CANOVA *1757.NOVEMBER 1. - +1822.0KTÓBER 13.
Olasz szobrász, Ischia őrgrófja. Kézműves fia aki már fiatal korában
is foglalkozott kőfaragással. 1770 körül a velencei G.Torretti
tanítványa volt. Festészettel is foglalkozott, bár ezzel később
felhagyott. 1775-től már saját műhelye volt Velencében. Stílusára
, 1779-80-as római útja volt döntő hatással, mert megismerte az ókori
'" római művészetet, járt Pompejiben, Herculaneumban, Paestumban.
1781-ben Rómában telepedett le, s a pápai megrendelésre
monumentális emlékmúveken dolgozott. Ezek voltak a XIV. Kelemen
pápa síremléke, XIII. Kelemen pápa fali síremléke. Ebben az
időszakban
készítette el a XVIII.század végi klasszicizmus
szentimentális erotikáját tükröző Ámor és Psyché című márványszobrának néhány variációját. A franciák Rómába való bevonulása után, 1798-tól Bécsben
élt, ahol az Augusztínusok templomában felállítandó Krisztina főhercegnő
síremlékének elkészítésére kapott megbízást. A síremléken a piramisszerű mauzóleum
bejáratánál még a gyászmenetet is ábrázolta. 1802-ben Napoleon foglalkoztatta Pá.
rizsban, akit Achilles pózában és Napoleon mint
első konzul örökített meg. Napoleon anyját, mint
• Agrippinát széken ülve, nővérét Paolino Borgheset
pedig, mint fekvő Vénust
örökítette meg. 1805-ben
kinevezték az Egyházi Állam
művészeti
és
régészeti
főfelügyelőjévé, és 1810-től
élete végéig az Accadémia di
Santa Luca elnöke volt. A
megbízások mellett számtalan mitológiai tárgyú kompozíciót is készített, , Hébé,
Három grácia, Vénus stb. Széchenyi Istvántól (lásd IV.8.) is kapott megbízást Vénus
és Beatrice szobrok elkészítésére. Késői síremlékei : Vittorio Alfieri síremléke 1810ben, a Stuartok síremléke 1821-ben. George Washington szobra készült 1820-ban.
Legfőbb követője a dán Bertel Thorvaldsen (lásd III.24.) volt, de a magyar klasszicista
szobrászatra, s különösen Ferenczy István magyar szobrászra (*1792-+1856) is
hatott művészete. (Műv.L.1965.1k.368o., Larousse 1991.1k.433 o., MNL.5k.79 o.)

FATIMA
Közép-Portugáliai település Fatima, Extremadura tartományban,
UMl7
Batalha és Tomor között, Lisszabontól északkeletre. Lakosainak
száma 1981-es felmérés szerint mindössze 7.200 fő volt. Az egyik
leglátogatottabb zarándokhely 1917 óta. A hagyomány szerint
három gyermek 1917 májusában és októberig minden hónapban
találkozott a "Rózsafűzér Szűz Máriájá"-val. Gyorsan híressé vált
Fatima és egyre több embert vonzott. 19l7.oktÓber l3-án beszámolók szerint - kb. 70. OOO ember láthatta azt a csodás
fényességet, amely meggyőzte a leirai püspököt, hogy a
gyermekek 1917.októberi látomását hívatalosan is Mária
megjelenésének nyilvánítsa. Még ugyanabban az évben a pápa is
megerősítette a látomás tényét. A látomás helyén 1928-ban kezdtek bazilikát építeni,
amelyet 1953-ban szenteltek fel. (MNL. 7k. 709 o.)

58

RUDOLF VIRCHOW *1821.0KTÓBER 13. - +1902.SZEPTEMBER 5.
Német orvos, patológus, antropológus és politikus.
Orvosi tanulmányait Berlinben végezte és az ottani
klinika kórbonctani osztályán dolgozott 1849-ig. Az
akkori politikai mozgalomban való részvétele miatt
elbocsájtották. Würzburgban lett egyetemi tanár,
majd 1856-ban visszatért Berlinbe, mint egyetemi
tanár és az új kórtani intézet igazgatója lett. Leírta
a leukémiát, felfedezte a csontvelőben lévő óriás
méretű sejteket, a megakariocitákat. Tisztázta a
trombózis, az embólia, az angioma, angolkór, az
agyvelőgyulladás
és
a
vérbaj
kórtanát.
Mikroszkópos kutatásai során megállapította, hogy
sejt csak sejtből származhat. A sejtelmélet orovosi alkalmazású kiterjesztésével
megalapította a sejtkórtant 1858-ban, melyet a Sejtkórélettan című munkájában
ismertetett. 1861-ben a Német Haladás Párt egyik alapítója volt. 1880-tól 1893-ig
tagja volt a német birodalmi gyűlésnek. Városi tanácsosként is sokat tett Berlinért.
Szakmai területén sok közegészségügyi intézménynek volt a megalapítója és
támogatója. Részt vett az antropológiai és archeológiai kutatási munkákban is. 1869től vezette a berlini Antropológiai Társaságot. 1870-71-ben a háborús sebesültek
gyógyításában is áldozatos munkát végzett. Ö szervezte az első kórház-vonatot. A
Berlini Antropológiai, Néprajztudományi és Östörténeti Társaság egyik alapítója volt.
Emlékére 1910-ben Berlinben szobrot állítottak. (Révai N1.19k.374 o., MNL.18k.501
o.)

DRUSUS NERO GERMANICUS TIBERIUS CLAUDIUS
*Kr.E.l0.AUGUSZTUS 1. - +Kr.U.54.0KTÓBER 13.
Római császár, történetíró. Uralkodott 41-től 54-ig. Drusus Germanicus római
hadvezérnek (*Kr.e.38-+Kr.e.9.) és Antoniának fia. Betegeskedése, előnytelen
megjelenése és beszédhibája miatt távol maradt a közélettől. Livius római történetíró
(*Kr.e.59-+Kr.u.17 7) tanította és bátorította a történetírásra. Unokaöccse - Caligula
római császár (ur.37-41) - meggyilkolása után a praetoriánus gárda kiáltotta ki
41.január 25-én császárrá, melyet a szenátus és a lovagrend nem szívesen vett
tudomásul. Uralkodása idején mindvégig feszült viszonyban állt a senátorokkal. 43ban sikeres hadjáratot vezetett Britanniába, mely aszigetország elfoglalásával végző
dött. Elfoglalta Mauretániát, Lükiát és Trákiát, ezzel is
gyarapítva birodalmát. Számos kolóniát alapított, 47-ben pedig
felújította a római játékokat Róma fennállásának 800.
évfordulója
alkalmából.
Legfontosabb
intézkedései
közé
tartozott a birodalom közigazgatásának átszervezése, és az új
hívatalokban felszabadított rabszolgák intézték a császár és
Róma ügyeit. Házasságai szerencsétlenek voltak. Főleg
harmadik
feleségének
Messalinának
(*Kr.u.25
k.-+48)
magánélete rázkódtatta meg a császári ház tekintélyét. 48-ban
feleségül vette Néró római császár (ur.54-68) anyját, az uralomra vágyó ifjabb Agrippinát (*Kr.u.15-+59). Befolyására saját fiát Britannicust
(*41-+55) mellőzve, Agrippina előző férjétől származó fiát Nérót adoptálta. Agrippina
Néró trónra segítésének érdekében Claudiust megmérgezte. A gyászbeszédet Seneca
római retorikai író (*Kr.e.50-+Kr.u.40 k.) tartotta, aki azonban később ki is gúnyolta.
Mivel Claudius nem politikai pályára készült, ezért ifjúságát irodalmi és jogi
tanulmányok kötötték le. Néhány történeti munkát ki is adott. 20 könyvet írt az
etruszk, és 8 könyvet a karthagói történelemről görög nyelven. Ezen kívül nyelvészeti,
önéletrajzi munkái is voltak. (Révai N1.4k.551 o., Magyar NI. 1997.5k.487 o.)
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EGER VÁRA
Eger magyarországi város Heves megyében a Bükk hegység alján,
az egri érsekség székhelye, az egri borvidék központja. Régészeti
kutatások tanusága szerint területe az őskor óta lakott, írott
története Szent István (lásd VIII.15.) egyik püspökségének
megalapításával kezdődött. Vára, még a tatárjárás 11241-421 előtt
épült. A tatárjárás után másfél évszázadon keresztül nem
fenyegette veszély. A XV. század elején került sor első ostromra.
1424-ben, majd 1442-ben a husziták veszélyeztették. Beckensloer
János püspök (*1427-+1489) az 1460-70-es évek fordulóján épittette a nagyobbrészt
ma is meglévő püspöki palotát. Fénykorát Mátyás király (lásd II.23.) uralkodása alatt
élte, amikor nagyszabású épitkezésekkel gazdagitották olymódon, hogya belső vár
mellet a külső várat is kiépitették. A vár kettéosztása Varkoch Tamás várkapitány
nevéhez fúződik. 1548-ban királyi tulajdonba ment át, kapitánya Dobó István (*1500
k.-+1572) lett. Vezetésével alaposan megerősitették a várat. 1552.szeptember ll-én
kezdődött meg Eger ostroma Ali Hadoim bég (+1577) és Ahmed pasa (XVI.sz.)
vezetésével. Csaknem százszoros török túlerővel szemben 1552,oktÓber 13-án az
utolsó döntő támadás meghátrálásra késztette a török sereget. Az ostrom súlyos
pusztitásait már 1553-ban kezdték helyrehozni. 1569-95 között új olasz
bástya rendszerben alakitották át a várat, Ottavio Baldigara olasz hadmérnök (*1525 k.+1588) tervei alapján. Az 1596-os újabb török ostrom során a vár elesett és 1687-ig a
törökök fontos katonai és közigazgatási központja lett. A vár
1687.december 12-én Antonio Caraffa tábornok (*1646-+1693)
vezetésével került újra magyar kézbe. A XIX. század második
felében kezdődtek a régészeti kutatások, amelyek napjainkig
tartanak. Feltárták a székesegyházat, az ágyútermek és földalatti
folyosók egy részét, helyreállíottak egyes falszakaszokat, a püspöki
palotát, amelyben várostörténeti kiállítást rendeztek be. Számos
történelmi emlék mellett itt találjuk Dobó István tumbájának
figurális fedőlapját la dobóruszkai templomból! és Gárdonyi Géza
(lásd VIII.3.) sírját a délkeleti fülesbástyán kialakított díszsírhelyen.
Eger műemlékileg védett barokk-copf belvárosa is kiépült az
évszázadok során. Iskolavárossá tette a már 1700-ban alapított katolikus Hittudományi Főiskola, az 1740-től műkodő Jogtudományi Főiskola, mely ma
már Tanárképző Főiskolává alakult. (Műv.L.1965.1 k.585 o.,Révai NI.6 k.153 o.,Csorba
Cs.:Regélő váraink 76 o., Larousse 1991.1k.653 o.)

JOHN BARRY

*1745. - +1803.
Írországi születésű, amerikai tengerész tiszt. Az Amerikai Egyesült
Államokban őt tartják a haditengerészet atyjának. Az Egyesült
Államok haditengerészete hivatalosan, a Kongresszus döntésével
1775,oktÓber 13-án jött létre. (MNL.lk.750 o.,Scott Bélyeg
Kat.)
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PEDRO DE MENA Y MEDARNO *1628.AUGUSZTUS 20. 1688.0KTÓBER 13.
Spanyol szobrász. Édesapjánál - Alonso Mena y Medarnonál (*1587+1646) tanult, majd annak halála után átvette műhely vezetését.
1652-töl a Granadában dolgozó Alonso Canónál (lásd X.5.) tanult,
akinek bizaimát élvezve kapta meg első nagy megbízását az Angel
Custodio-konvent szobrainak - Szent Antal, Szent Diego, Szent Péter
és Szent József - elkészítésére. 1658-ban Malagába költözött, ahol
elkészítette a székesegyház szentélyrekesztöjének reliefjét. 1662-63ban Madridban készült el a híres Mária Magdolna szobra a Néri Szent
Fülöp jezsuita kongregáció számára. (Műv.L.3k.294 o., MNL.12k.909
o.)

KANADA - KÍNA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATA
A
nemzetközi
diplomáciai
élet
szempontjából igen nagy jelentőséggel
bír az a tény, hogy 1970.október 13M Kanada és Kína - a létre jött
egyezmény alapján
egymással
diplomáciai
kapcsolatba
léptek.
(Internet: http://www.fmprc.gov.cn/en
g/wjb/zzjg/bmdyzs/gjlb/3382/)

FRANCESCO VILLAESPESA * 1877.OKTÓBER 14. - + 1936.ÁPRILIS

9.
Spanyol költő, drámaíró. A granadai egyetemen tanult. Később
kiment Amerikába, ott élt évekig, mint színházigazgató és több
folyóirat szerkesztője. 1911-től sikeres színpadi szerző volt.
Költészete a romantika világát idézi fel. Költeményeinek modern
hangszerelésén a francia szimbólisták éreztetik hatásukat. Fényes
tért
haza
meghalni.
bohém-élet
után,
szegényen
(Világir.KisencikI.1976.2k.479 o.)

HEINRICH SCHÜTZ *1585.0KTÓBER 14. - +1672.NOVEMBER 6.
Német zeneszerző. 13 éves korában Kasseibe került
ahol a hesseni őrgróf udvari kórusának volt a
fiúénekese. 1608 körül a marburgi egyetemen jogot
tanult. 1609-ben az őrgróf ösztöndíjat adott neki,
hogy
Velencében
Giovanni
Gabrieli
itáliai
zeneszerzőnél
(*1553-1556
között-+1612)
képezhesse magát, mint zeneszerző és orgonista.
1613-ig maradt Velencében. Hazatérése után udvari
orgonista, majd udvari karmester lett 1617-től haláláig I.János György szász
választófejedelem (ur.1611-1656) drezdai udvarában. 1628-ban egy évre visszatért
Velencébe és Claudio Zuan Antonio Monteverdi itáliai zeneszerző (*1567-+1643)
mellett dolgozott, majd Koppenhágában volt karmester. Elsősorban az egyházi
zenében szerzett érdemeket olyan műveivel, mint a Szent történetek, Szent
szimfóniák, Spirituális concertók, Krisztus hét szava, Karácsonyi oratórium vagy a
passiók és zsoltárok. Bevezette Németországban az olaszos monódiát és a
hangversenyzenét. Életművét csak jó 150 esztendővel halála után, a historizmus
előretörése nyomán kezdték felfedezni. 1885-ben Julius August Philipp Spitta német
zenetörténész (*1841-+1894) kezdte meg kompozíciói összkiadását. Kora jelentős
zeneszerzője volt, a német protestáns zene egyik első nagy mestere. Az első német
opera - a Daphne - szerzője volt. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.339 o., Larousse
1994.3k.569 o., MNL.15k.892 o.)

JOHANN CHRISTIAN CLAUSEN DAHL *1788.FEBRUÁR 24. + 1857.OKTÓBER 14.
Norvég festő. A norvég tájképfestészet első jelentős mestere.
1811-18 között a koppenhágai akadémián tanult, majd
Drezdában telepedett le, ahol Caspar David Firedrich (lásdV.7.)
szűk köréhez tartozott. 1824-től a drezdai akadémia tanára
volt. Olasz- és svédországi utazásairól remek útirajzokat is
készített. Valósághű tájképeit gondos természeti tanulmányok
alapján festette. Művészetében a flamand tájképfestészeti
hagyományok romantikus, drámai hangvétellel ötvöződnek. Fő
művei: Reggel, viharos éjszaka után, Svájci hegyszoros, Hajótörés a norvég partoknál. (Magy.NI.1998.6k.264 0.,Műv.L.1965.1k.490 o.,Brockhaus
NI.CD.)
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JOSEPH PLATEAU *1801.0KTÓBER 14. - +1883.SZEPTEMBER 15.
Belga fizikus. A genti egyetemen a fizika és csillagászat tanára volt.
Főleg optikai és kapillaritási kérdésekkel foglalkozott. Feltalálta 1836ban az anortoszkópot, mely hasonló a stroboskóphoz. Mindkettő
optikai készülék periodikus mozgások tanulmányozására. Tőle
származnak a nehézségi hatás alól felszabadult, vagyis folyadékban
úszó folyadéktömeggel végzett kísérleteket, melyeket P/ateau-fé/e
kísér/eteknek neveznek. A témával kmapcsolatos értekezései 184358 között jelentek meg. (Révai N1.15k.503 o.

DWIGHT DAVID EISENHOWER *1890.0KTÓBER 14. +1969.MÁRCIUS 28.
Amerikai államférfi, tábornok, az USA 34.elnöke 1953-1961-ig ..
Tanulmányait 1915-ben a West-Point-i katonai akadémián, a
vezérkari iskolán 1925-26-ban és a washingtoni hadügyi egyetemen
1928-29-ben végezte. 1933-tól 1935-ig az USA vezérkarában, 1935től 1940-ig a Fülöp-szigeteken szolgált. A II.világháború idején 1942től az Európában állomásozó amerikai csapatok főparancsnoka,
1943.februártól az észak-afrikai szövetséges erők főparancsnoka,
1943.decembertől kinevezték
a szövetséges európai haderők
főparancsnokává. Vezető szerepet játszott a szövetségesek stratégiai
terveinek kidolgozásában. Előkészítette és irányította az északafrikai, a szicíliai, a dél-itáliai és a normandiai partraszállást és a
Wermacht 1944-45-ös kapitulációját eredményező hadműveletet.
1945-ben a németországi amerikai megszállási övezet főparancsnoka volt. 1945-48ban a hadsereg vzérkari főnöke, majd a Cvolumbiua Egyetem rektora, 1950-ben a
NATO haderők főparancsnoka lett. 1952-ben a Republikánus Párt jelöltjeként az USA
elnökévé választották. 1953-1960 között az USA 34-ik elnöke volt.
Kormánya kiterjesztette a társadalombiztosítást és felemelte a
minimálbért. Külpolitikájában külügyminiszterével, John Foster
Dullesszel (lásd II.25.) a kommuniusta terjeszkedés visszaszorítására törekedett. A koreai háború befejezése
után,
1953-ban
közreműködésével az
USA
európai,
közép-keleti
és
délkelet-ázsiai
politikája
irányvonalainak
kialakításán
dolgozott. A szuezi válság
idején
fellépett
NagyBritanniával, Franciiaországgal
és Izraellel szemben. 1956ban lehetővé tette 30.000 magyar emigráns amerikai letelepedését. 1959-ben
Hruscsov, szovjet miniszterelnök látogatásakor közvetlen kapcsolatok kiépítésesére
törekedett a szovjet vezetőkkel. Közreadta háborús emlékiratait, Keresztes háborúk
Európában, később - 1965-ben - elnöksége éveiről szóló írásait A Fehér Ház évei
címmel. (Larousse 1991.1k.677 o., Új.Magy.L.1960.2k.150 o., MNL.7k.137 o.)
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HASTINGSI

CSATA A

BAYEUXI

FALIKÁRPITON

I.HódítÓ Vilmos (lásd IX.9.) normanidai herceg és II.Harald
angolszász király (ur.l066) csapatainak ütközete volt a DélAngliai Hasting közelében 1066.oktÓber 14-én az angol trón
megszerzéséért. II.Harold király felett aratott hastingsi
győzelmet ábrázolja. a híres Bayeux-; kárpit. Az 1066-77 körül
készült a selyem-hímzett, 68 m hosszú, 46-54 m széles
faliszőnyeg. A hagyomány szerint Matild királyné - Hódító
Vilmos (lásd IX.9.) felesége - vagy I.Henrik angol király (ur.
1100-1135) Matild nevű leánya készítette. Valószínű Hódító Vilmos féltestvére, Odo,
Bayeux
püspökének
megrendelésére.
A
hímzés
Dél-Angliában
készült.
(MNL.1999.3k.399 o., 9k.261 o.)

SPANYOLORSZÁGI NEMZETKÖZI BRIGÁOOK
A nemzetközi brigádok a köztársaságiak oldalán a katonai és nacionalista lázadók ellen
harcoló antifasiszta önkéntesekből állt a spanyol polgárháború idején 1936-39 között.
Szervezésüket a meghírdetett benemavatkozási politika látszatának fenntartása
érdekében a Kommunista Internacionálé, gyakorlatilag a szovjet vezetés irányította.
Tagjainak mintegy 60 %-a kommunitsa volt. Az önkéntesek
első csoportja
1936.oktÓber 14-én Párizsból érkezett
Albacetébe. A brigádokban a háború során 53 országból összesen
40.000 legy időben maximum 20.0001 ember - köztük kb. 1.2001.500 magyar - harcolt. A brigádok főként Madrid védelmében
1936.november és 1937.január között és az Ebro folyó melletti
csatában 1938.júliusában vettek részt. Sokan orvosként,
apolónőként, mérnökként segítették a köztársasági kormányt.
Miután Juan Negrin köztársasági miniszterelnök (*1894-+1956)
1938.szeptember 21-én bejelentette kivonásukat, a brigádokat feloszlatták. Az utolsó
önkéntesek 1939.február 9-11. között Port-Bounál hagyták el Spayolországot, ahol a
francia hatóságok lefegyverezték és internálótáborba zárták őket. A polgárháború
Madrid elestével fejeződött be 1939.március 28-án így a Franco (lásd XI20.) diktatúra
határozta meg az ország következő évtizedeit. (MNL.2002.13k.686 o.)

ALOI5 MR5TIK *1861.0KTÓBER 14. - +1925.FEBRUÁR 24.
Cseh író. Eredetileg tanár volt, de leginkább öccsével - Vilém
Mr5tikkel - együtt írtak úgy, hogy Alois volt a naturalista
leírásokban a jártasabb. Írtak drámákat és elbeszéléseket. Később
az együttműködésük során megfilmesítették 1894-ben a gyilkos
feleség Marysa című munkájukat, majd 1903-ban az Egy év
vidéken című elbeszélésüket. Ebben már megmutatkozott a
szerzők dekadens életszemlélete. (Meyers: Handbuch über die
Lit.616 o.)
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CIPRIAN PORUMBESCU

* 1853.0KTÓBER 14. - + 1883.

Román zeneszerző. Zenei tanulmányait Moldáviában kezdte, majd a
bécsi konzervatóriumban folytatta, ahol Anton Bruckner (lásd X.l1.)
és Franz Krenn voltak mesterei. Legnépszerűbb művei közé tartozik
az Új király, Ballada hegedűre és zongorára. Ő komponálta az albán
nemzeti himnusz zenéjét. Politikai tevékenysége miatt bebörtönözték
és ez idő alatt komponálta legnagyobb műveit. A zeneszerzés mellett
korának egyik leghíresebb karnagya is volt, dacára rendkívül rövid
életének. Neve ma is széles körben igen megbecsült, múzeum,
néhány zeneiskola és konzervatórium viseli megemlékezésül és
elismerésül
a
nevét.
Internet:http://
ecyklopedia.
thefreedictionary
,sopranos, freeservers.com/ )

HEINRICH LÜBKE

* 1894.0KTÓBER 14. - +1972.ÁPRILIS 6.

Német politikus, földmérő. 1926-33-ig a Német Parasztság nevű
szerezet igazgatója, majd a Centrum Párt jelöltjeként a porosz
tartományi gyűlés tagja volt. A nemzetiszocialista hatalomátvétel
után bebörtönözták 1933-35-ig. A II.világháború után belépett a
Kereszténydemokrata Unióba - CDU-ba - és 1946-1949-ben ÉszakRajna-Vesztfália tartományi gyűlés, majd 1949-50-ben és 1953-59ben a szövetségi parlament képviselője, 1947-59 között élelmezési,
mezőgazdasági- és erdészeti
miniszter volt. 1959.július l-én
Berlinben a szövetségi gyűlés a Német Szövetségi Köztársaság államelnökévé választotta. Ennek a megbízatásának 1969-ig - lemondásásig - tett eleget.
Gondolkodásmódja nem volt kimagasló, de a kormányzásban a nagykoalíció híve volt.
(Ormos M.:Világtörténet 1988.3k.,Larousse 1992.2k.743 o., MNL.12k.315 o.)

AHMED SHAWQI

*1868. - +1932.0KTÓBER 14.

Egyiptomi költő, drámaíró. Kairóban nőtt fel, kiváltságos
környezetben élő szülők mellett. Az érettségi után jogi egyetemre
járt és a diploma megszerzése után - 1887-ben II.Abbász alkirály
(*1874-+1944) állásajánlatát elfogadta. Egy év után, ösztöndíjjal
Párizsban a jogi egyetemen folytatta tanulmányait. Ez alatt a három
év alatt ismerte meg a francia irodalom jeleseit, Moliére (lásd 1.15.)
és Racine (lásd IV.26.) voltak rá nagy hatással. 1894-ben tért vissza
Egyiptomba és folytatta irodalmi tevékenységét. 1915-ben, a brit
megszállók száműzetésbe kényszeritették és Barcel6nban illetve
Andalúziában élt 1920-ig. A száműzetés idején is számtalan verset
írt, melyek vallási, hazafias és történelmi témájúak voltak.
Hazatérve továbbra is az irodalomnak élt, s ezt rendkívül sokra értékelték és becsülték. 1927-ben kollégái "A Poéta Hercege" címmel ismerték el jelentös
hozzájárulását az arab irodalomhoz. Versei mellet írt öt tragédiát, két vígjátékot és
néhány kitűnő regényt. Úttörö szerepet játszott a modem egyiptomi irodalmi
mozgaIomban . (Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl= hu&sl
=en&u=
)

65

PUBUUS MARO VERGILIUS *Kr.E.70.0KTÓBER 15. +Kr.E.19.SZEPTEMBER 21.
Római költő. Szerény körülményk között élő, földműveléssel
és méhészkedéssel foglalkozó szülei gondos neveltetésben
részesítették Cremonában, Mediolánumban, azaz Milánóban
majd Kr.e.SS-től Rómában. Rómában felvette a kapcsolatot a
Caiuus Valerius Catullus római költő (*Kr.e.87k.-+Kr.e.S4)
köré csoportosuló neoterikus költőkkel és irodalmárokkal.
Életútját a költészet és a filozófia tanulmányozása határozta
meg. A második római polgárháború kitörése után Kr.eA9
körűl feladta a közéleti pályát és filozófiát tanult az epikureus
Szeirón iskolájában. Kr.e. 44 vagy 43 körül visszatért Mantua
melletti szülőföldjére, amikor apjától elkobozták a földjét.
Barátai, Caius Asinius Pollió római író (*Kr.e.76-+Kr.uA),
Alfenus Varus és Cornelius Gallus római költő (*Kr.e.69+Kr.e.26) közbenjárására, Caius Cilnius Maecenas római irodalmár (*Kre.70-+Kr.e.8)
és caius Octavianus (lásd VIII.19.) révén visszakapta földjét. Megismerkedett Flaccus
Quintus Horatius római íróval (lásd XI.27.), akit Kr.e. 38 körül Lucius Varius Rufus
római költővel (*Kr.e.70-+Kr.e.1S) együtt ő ajánlotta Maeceneas figyelmébe. Aelius
Donatus római nyelvész (*Kr.uA-+?) szerint, - aki megírta életrajzát - korai alkotása
a Catalepton vagy Apróságok című gyűjtemény 14 rövid verssel és további 9
költeménye. Megírta Kr.e. 42-39 között a Bukolikáit vagy Pásztori verseket, mely 10

hexameteres költeményből álló gyűjtemény vagy Ee/oga. Rómában telepedett le és
kiadta a kb.10 évig Kr.e. 37-30 között készűlt nagy művét a Georgicát, mely nem
agronómiai szakmunka hanem a földművelés dicséretével Augustusnak akart segíteni
azzal, hogy felkelti a földművelési kedvet a rómaiakban. A mű egyúttal vallomás a
falusi életforma szépségéről és erkölcsi nemességéről. Kr.e. 29-ben kezdett neki nagy
nemzeti eposzának az Aeneisnek, melyet mindenki izgatottan várt. Történetének
keretében Róma történelmi hivatását énekli meg 12 énekében. Ebben dolgozta fel
Aeneas történetét Trója elestétől a latiumi honalapításig. Műve kiegészítéséhez
elutazott Görögországba és Keletre, de visszaúton Brindisiben meghalt. Neapolis Nápoly - mellett, a Puteoli ba vezető út mentén temették el. 10 évet dolgozott ezen a
művén, de befejezni nem tudta. Barátai adták ki a hőskölteményt, melyet alkotója
meg akart semmisíteni. Az Aeneis tartalmi-formai szempontból egyaránt a római
klasszicizmus legnagyobb alkotása, elegánsan gördűlő hexametereiben páratlan
könnyedséggel ötvöződnek a homéroszi, hellenisztikus, görög valamint a római eposzi
és neoterikus költői hagyományok. A későbbi korok számára is ő volt a legnagyobb,
költő.
(Világir.KisencikI.1976.2kA71
o.,
Larousse
legtöbbet idézett római
1994.3k.1060 o., MNL.18k.361 o.)
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FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
+1900.AUGUSZTUS 25.

* 1844.0KTÓBER 15. -

Német filozófus. Apját, aki evangélius lekész volt korán elvesztette. 1864-től teológiát
és klasszika-fiIológát tanult a bonni, majd a lipcsei egyetemen, ahol barátságot kötött
Erwin Rohdé klasszika-filológussal (*1845-+ 1898). Fölfedezte magának Arthur
Schopenhauert (lásd II.22.), akkor találkozott először Wilhelm Richard Wagnerrel (lásd
V.22.). 1869-től Bázelben az ókori filológia tanára lett. Életre szóló barátságot kötött
itt Franz Camille Overbeck evangélikus teológussal
(*1837-+1905),
és
megismerkedett Jacob Burckhardt művészettörténésszel (lásd V.25.). 1871-ben
megírta A tragédia születése, című művét, melyben több olyan gondolati motívum
felbukkan, amely egész életművét végigkíséri. 1873-76-ban keletkeztek a
Korszerűtlen elmélkedések. Az 1870-es évek vége határ Nietzsche munkásságában,
mert tematizálódott morál- és kereszténységkritikája, tökélyre fejlesztette aforisztikus
stílusát. 1878-ban krónikus fejfájásai meglehetősen zavarták
munkájában. 1879-ben egészsége végképp megromlott,
nyugdíjazását kérte a bázeli egyetemtől. lou AndreasSaloméval való szakítása nagyon megviselte, bezárkózott
magányába, szenvedéseibe. Az 1800-as évek vége felé született
az Emberi, túlságosan is emberi, A vándor és árnyéka, Virradat,
Vidám tudomány című munkái. 1896-ban jelent meg A filozófia
születése a görög tragédia korában. A Hajnalpírban az erkölcsi
előítéleteket bírálja. Az értékek átalakulása, az emberfölötti ember és az örök visszatérés témája, ahol a szabad lélek egyértelműen megnyilatkozik,
az a következő műveiben fogalmazódik meg: Imígyen szól Zarathustra, Túl Jón és
Rosszon, Az erkölcs genealógiája, A Wagner-eset, Bálványok alkonya és a Dionűzosz
ditirambusok. Az 1883-85-ben megszületett Imígyen szól Zarathustra, ez a
nagyszabású filozófiai mű egyben a német irodalom egyiik legjelentősebb alkotása. Ha
a létezés autentikus érték állítása és az örök visszatérés akarása, akkor Dionűzosz
módjára örömmel kell igent mondani az életre, és el kell fogadni sokféleségét. Ez az
ember fölötti ember lényege, akinek eljövetelét Zarathustra adja hírül. A Zarathustra
utáni és a szellemi összeomlást megelőző, teljes magányban eltöltött évek alatt
számös művet írt, így, Adalék a morál genealógiájához, Válogatott írások, Az
Antikrisztus, Ecce homo, stb. E korszzakhoz kötődik A hatalom akarása, részletek Az
értékek átértékelése című munkából. Ez már válogatás a hátrahagyott töredékeiből,
amelyet húga Elsabeth Förster állított össze bátyja elméjének elborulása után. 1889
januárjában tört ki elmebaja és ettől kezdve - 11 éven át - édesanyja és nővére
mellett élt. Kialakított egy vitalista élet- és kultúrszemléletet, mely szerint az életet, a
kultúrát nem anyagi természetű "élet-erő" irányítja. A modernitás egyik legnagyobb
gondolkodója volt. A szellemi összeomlás előtt alig méltányolt filozófust már a XIXXX.század fordulóján fölfedezték és emblematikus alakká vált Weimarban. Műveinek
kritikai kiadása csak a XX.század közepén indult el. Széles körben hatott
problémalátásának gazdagsága és az a feszítő energia, mely életmúvéből árad. Mind
filozófiai írásaiban, mind ditirambikus lírájában ragyogó, szinte egyedülálló nyelv- és
stílusművész volt. Senki máshoz nem mérhető hatással volt kora és a XX.század
íróinak egész hadára. (larousse 1994.3k.86 o., Világir.KisencikI.1976.2k.125 o.,
MNl.13k.776 o.)
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ANDRÉS BELLO *1781.NOVEMBER 29. - +1865.0KTÓBER 15.
Venezuelai költő, filológus, jogtudós. A latin-amerikai klasszicista
költészet kiváló képviselője volt. Jogi és filoizófiai tanulmányai
után Londonban tanított 18101829-ig, és filológiai kutatásokkal
foglalkozott. 1829-ben Chilében
telepedett le és új hazájában
széleskörű pedagógai, filológiai
és jogi tevékenységet fejtett ki.
Megalapította
a
santiagói
egyetemet,
melynek
haláláig
rektora volt. Az ő műve a chilei
polgári törvénykönyv. Megírta A spanyol nyelv nyelvtanát, A nemzetközi jog alapelveit
és Az értelem filozfiáját. A latin klasszikusok - Horatius (lásd XI.27.), Vergilius (lásd
X.15.) - hatása jellemző költői pályájára. A függetlenségi mozgalomban kultúrpolitikai
tevékenységével vett részt. (Világir.KisencikI.1976.1k.118 o., MNL.3k.547 o.)

ZDENEK FIBICH *1850.DECEMBER 21. - +1900.0KTÓBER 15.
Cseh
zeneszerző.
Tanulmányait
Prágában,
a
lipcsei
konzervatóriumban és Mannheimben végezte. 1875-78 között a
prágai Nemzeti Színház karmestere, majd 1881-ig a prágai orosz
templom karigazgatója volt. Zenéje elfordult a Antonin Dvofák (lásd
V.1.) és Bedrich Smetana (lásd III.2.) által képviselt nemzeti
irányzattól. Írt kamarazenét, 3 szimfóniát, nagy karénekműveket,
közzenét Schiller: Messinai menyasszonyához, hét operát: Bukowin,
A vihar, Arcona eleste stb., Hippoadámia címmel melodramatikus
trilógát, nyitányokat, vonósnégyeseket és zongoradarabokat
komponált. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.571 o., Révai N1.7k.478 o.)

FRIEDRICH LUDWIG lAHN *1778.AUGUSZTUS 11. + 1852.0KTÓBER 15.
Német pedagógus. A német torna-élet megalapítója. 1811ben Berlinben állította fel az első tornatermet vagy tornahelyiséget, mely rendkívül nagy érdeklődést váltott ki.
1817-ben már 400 fiatal látogatta rendszeresen. Ennek
mintájára Poroszországban, Észak- és Dél-Németországban
ehhez hasonló intézményeket állítottak fel. 1820-ban - mint
a demagógia fészkét
a porosz király minden
tornahelyiséget bezáratott, Jahnt elfogták és két évi börtönre ítélték. 1825-ben ugyan szabadon engedték, de később Freiburgba internálták.
1848-ban a majna-frankfurti birodalmi gyűlésen a merseburgi kerületet képviselte.
Jelentősek voltak szakmai írásai. (Révai N1.10k.744 o.)
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JULES RIMET *1873.0KTÓBER 24. - +1956.0KTÓBER 15.
Francia sport-funkcionárius. 1904-10 között a Red
Star Paris labdarúgóklub alapító elnöke, 1910-től
1949-ig a Francia Labdarúgó Szövetség és 1921-54ig a FIFA avagy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség
ac
elnöke volt. Az olimpai labdarúgó versenyek
CI:
>hatására javasolta 1928-ban a FIFA amsterdami
CI:
kongresszusán egy labdarúgó Világ Kupa kiírását.
~
•>í, <~, I
Javalatának helyt adva 1930-ban Uruguayban
UIIUOSO V1lH'U~~.K.~~S·IUl!S mm· KUP.
megrendezték az első Világbajnokságot. Tiszteletére
Rimet-Kupának nevezték el a Világbajnokság győz
tes csapatának járó trófeát. (A Sport Kr., MNL:15k.506 o.)
~

EVANGELISTA TORRICELLI

* 1608.0KTÓBER 15. - +1647.0KTÓBER

25.
Itáliai fizikus és matematikus. A faenzai jezsuita iskolában matematikát és fizikát
tanult
1626-tól.
Rómában
Benedetti
Castelli
(*1578-+1643)
iskolájában
megismerkedett az ógörög matematikusok műveivel, valamint Tycho Brahe dán
csillagász (*1546-+1601) és Johannes Kepler német csillagász (lásd XI.15.)
eredményeivel. A De motu című mechanikai tárgyú munkája elismeréseként Galileo
Galilei olasz csillagász (lásd 1.8.) meghívta Firenze melletti villájába, Arcetribe, száműzetése helyére. Az ott eltöltött bő egy év, a Galilei és baráti körével
folytatott eszmecserék befolyásolták további munkásságát. Galilei
halála után 1642-ben II.Ferdinando Medici toscanai nagyherceg
(*1610-+1670) a meghalt mester összes hívatalait és méltóságait
Torricellire ruházta át és Firenzében tartotta. Legjelentősebb
eredménye az 1643-ban végrehajtott kísérlete, mellyel igazolta a
légköri nyomás létezését és a légnyomásmérő barométer
megalkotása volt Vincenzo Vivianival (*1622-+1703). Kutatásai
főként a légnyomással, folyadékok tartályból történő kiömlésével,
gázok áramlásával, a szél okának vizsgálatával kapcsolatosak. A
matematikában a térfogat-, felület-, ívhosszszámításaiért az integrálszámítás előkészítői közé sorolják. A Cavalieri-elvet - különböző testek térfogatának
összehasonlítására szolgáló megállapítás - alkalmazva, meghatározta különböző
forgásparaboloid-szeletek térfogatát. Kiszámította a logaritmus spirális ívhosszát.
Aerosztatikai és hidraulikai eredménye csak halála után jelentek meg nyomtatásban.
(Révai N1.18k.375 o., Larousse 1994.3k.909 o., MNL.17k.599 o.))

MARIE MARGUERITE DUFROST DE LA JEMMERAIS YOUVILLE
*1701.0KTÓBER 15. - +1771.DECEMBER 23.
Kanadai egyházi rend alapítója. Férje halála után az ó-montreáli
városi kórház vezetője lett, ahol megalapította a Montreáli Szürke
Nővérek rendjét. Ő volt az úttörője a szervezetten működő
jótékonysági egyesületeknek. (Kanadai L.)

69

MONTGOLFIER FIVÉREK: - JOSEPH-MICHEL *1740.AUGUSZTUS 26.
+ 1810.JÚNIUS 26.
- JACQUES-ETIENNE *1745.JANUÁR 7. +1799.AUGUSZTUS 2.
Francia gyáros és feltaláló testvérpár. Joseph-Michel
matematikát, fizikát és mechanikát tanult, majd átvette
apja papírgyárát. Öccse Jacques-Etienne eredetileg
építésznek készült, de bátyjával együtt dolgozott már
1783-ban is, amikor megszerkesztették az első
léghajót, mely olyan léggömb volt ami melegített
levegővel működött. Az első levegőbe emelkedés
1783.június 5-én történt Annonayban a testvérek
lakóhelyén. 1783.szeptember 19-én XVI.Lajos francia
király (ur.1774-1792) és felesége - Marie Antoinette
(*1755-+1793) jelenlétében egy tyúkkal, kacsával és birkával a kosárban startolt a
léggömb. l783.oktÓber lS-én fel bocsájtott léggömb Párizsban már utast is szállított. A francia fizikus Jean Francois Pilatre de Rozier
és Arlandes márkija volt az utasa a 25 perces sikeres
ballonrepülésnek. A léghajó feltalálásán kívül
megújítottá k a francia papíripari technológiát,
bevezették hazájukban a holland eljárásokat,
valamint a velin-papír gyártását. A fivérek
találmánya volt 1772-ben az ejtőernyő és 1796-ban
a vízemelő kos is. A testvérpár szobrát 1883-ban
(Révai
N1.114k.15
Annonayban állították fel.
1992.2k.962
o.,Az
Emberiség
o.,Larousse
._~~._~-... ~,,...•.'
Kr.1991.596-97 o., M?NL.13k.280 o.)

II. HOHENZOLLERN KÁROLY

* 1893.0KTÓSER 15.

- + 1953.ÁPRILIS

4.
Román király 1930-1940-ig. Botrányos magánélete miatt apja,
I.Ferdinánd román király (lásd VIII.24.) 1925-ben lemondatta a
trónöröklési jogáról. Száműzetésbe ment, 1930-ban tért vissza és
kiskorú fia helyett 1930.június 7-én a Románia
szenátusa és kamarája királlyá kiáltotta ki II.Károly
néven. 1938.februárban királyi diktatúrát vezetett be, új
alkotmányt fogadtatott el, a pártokat feloszlatta, csak a
Nemzeti Újjászületés Frontja nevű politikai szervezet
működését engedélyezte. Románia ingatag nemzetközi
helyzetét akarta megszilárdítani erőteljes német-barát
politikájával, de a területi veszteségeket nem tudta elkerülni. A gazdasági válság kezdetétől fogva sztárjkok és fenyegető
népmozgalmak nehezítették az ipar
és a mezőgazdaság helyzetét. A
hatalom
kézbentartása
és
a
sztrájkhullámok
fékentartása
érdekében kiépítette a jobboldali
diktatúrát. 1940.szeptember 4-én
német nyomásra miniszterelnökké
kinevezte Ion Antonescu tábornokot
(*1882-+1946), aki szeptember 6-án lemondásra kényszeritette fia, I.Mihály
(ur.1940-1947) javára. (Új Magy.L.1961.4k.51 o., A xX.Század Kr.1994.,
MNL.l0k.600 o.)
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SZILÉZIAI SZENT HEDVIG *1174.

+ 1243.0KTÓBER 15.

Bajor hercegnő. IV. Berthold Andechs-Meráni herceg és Agnes von
Groitzsch leánya, merániai Gertrúd magyar királyné (*1185 k.+1213) nővére, Boldog Gertrúd és II.Henrik Szilézia hercege
(ur.1238-1241) anyja. 5-12 éves kora között a kitzingeni bencés
zárdában nevelkedett, majd férjhez adták I.Sziléziai Henrik
herceg hez. Házasságukból hét gyermekük született. 1209-ben
mindketten tisztasági fogadalmat tettek és Hedvig egy általa
alapított női cisztercita kolostorba vonult Trzebnicában. Több kolostort is alapított Sziléziában, Boroszlóban ispotályt, Neumarktban leprás-otthont.
1267.március 26-án avatták szentté. A jegyesek, az otthonukból elűzöttek, valamint
Szilézia és Európa védőszentje. Ünnepe október 16-án van. (MNL.9k323 o.)

GERGELY - NAPTÁR
Már nagyon régóta használták a 29 vagy 30 napos hónap és a 365 napos év, mint
hosszabb időszak megjelölést. A napokat a Hold fényváltozása alapján, az évet a
Nappal egyidejűleg kelő vagy nyugvó csillagok visszatérésével határozták meg. A
Hold járásán alapuló naptárakat lunáris, a Nap járáson alapuló naptárakat szoláris
naptáraknak nevezik. Azok a naptárak, amelyek a Hold és Nap járását egyaránt
figyelembe veszik luniszoláris naptárak. A hinduknál, egyiptomiaknál, kaldeusoknál,
zsidóknál, araboknál és rómaiaknál más-más módon számolták az idő múlását. A mai
naptár őse a római naptár, mely a földművelési munkák igényeit követte. Kr.e X.,
majd a Kr.e. V.századtól a napjárás és a 12 hónapos naptár között növekedett az eltérés, melyet a papok joga volt módosítani. Gaius Julius Caesar
(lásd VII.13.) uralkodásakor már 90 napos eltérés volt a naptár és
a napjárás között. Szószigenész alexandriai tudós javaslata alapján
Kr.e. 46-ban kiküszöbölték, így az az év 445 napos lett, majd
ezentúl három 365 napos évet egy 366 napos szökőév követett.
Kr.e.5-ben, Kr.e.1-ben és Kr.u.4-ben nem törődtek a szökőévvel,
így Augustus császár (lásd VIII.19.) Kr.u.8-ra tette a szökőnap
60t N OS' beiktatásának kezdetét. Az évek alatt felgyűlt különbség
DELI
megszüntetésére
1582-ben XIII. Gergely
pápa
(1572-1585)
rendelete szerint - Aloysius Lilius (*1520-+1575) 1567-es naptárterve és Christoph Clavius (*1537-+ 1612) csillagászok javaslatára - október 4-e után
oktÓber IS-ét írtak. Minden negyedik év szökőév, de a 100-ra végződő évek közül
csak a 400-zal oszthatók szökőévek.. Ez a naptár Magyarországon 1588 óta van
érvényben. A nem katolikus országok vallási okokból csak késve fogadták el a naptárt.
Így pl.Anglia 1753-ban, Oroszország 1918-ban tért át a Gergely-naptár használatára.
A naptárt visszamenőleg nem érvényesítették, a bevezetés előtti időszakot a Julianus
naptár szerint számolják. Ennek a következménye, hogya katolikus és protestáns
ünnepnapok nem mindíg esnek egybe a megfelelő ortodox ünnepnapokkal.
(MNL.13k.575 o, Révai 14k.271 o, MNL.8k.589 o.)
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EUGEN NEVAN

*1914.JANUÁR 18. - +1967.0KTÓBER 15.
Szlovák festő. Alsó- és középiskoláit Liptószentmikuláson
folytatta, majd a prágai egyetemen kapott orvosi diplomát
1934-ben. Ehhez a pályához nem érzett semmiféle
vonzalmat, ezért tovább tanult a Prágai Képzőművészeti
Akadémián Willy Nowak professzor vezetésével. Munkáit
első alkalommal már 1934-ben kiállították, de első önálló
tárlatára még 10 évet kellett várnia. A Képzőművészeti
Akadémia elvégzése után is ott maradt Sychra professzor
asszisztenseként. 1949-ben tért vissza Szlovákiába és a
pozsonyi főiskolán tanított 1963-ig. ("custodian of the
gallery's collection" Anna Repasova.)

MOSHE SHARETT

* 1894.0KTÓBER 15.

- +1965.JÚUUS 7.

Ukrán származású izraeli politikus. 1906-ban költözött családjával együtt Palesztina
Oszmán Birodalom által ellenőrzőtt területére, egy kis arab faluba. Itt ismerte meg az
arab szokásokat, az arab nyelvet. 1910-ben elköltöztek Jaffara, ahol alapító tagjai
lettek Tel Aviv városának. A Herzliya Gimnáziu első végzős osztályának volt a tagja.
Isztambulban kezdte meg jogi tanulmányait az egyetemen, de az I.világháború azt
megszakította. A török hadseregben hadnagyi rangban szolgált mint
tolmács. A háború után a Palesztin Zsidó Közösség képviselőjeként
az arab ügyekkel és a földvásárlások jogi részével foglalkozott.
Tagja lett a Mapai-nak, az Izraeli Munkáspártnak. 1922-24-ben
Londonban a ScholI of Economics hallgatója lett, s mellette aktívan
szerkesztette Poalei Zion - Munkavállalók Sion - lapot, majd 1931ig aDAVAR című napilap helyettes szerkesztője volt. 1931-ben
visszatért Palesztinába, 1948-ig a cionizmus nagyköveteként
,
'r
dolgozott
a Zsidó Ügynökség Politikai Osztályának titkáraként. A
'[
zsidó
állam
függetlenségét kimondó határozat egyik aláírója volt. A
,00 "7~'~1
megalakult Izrael állam első kormányában a külügyi tárca birtokosa
lett. Számos országgal létesített diplomáciai kapcsolatot, a tűzszü
neti tárgyalások delegációinak vezetője volt. 1954.januárban David Ben Gurion (lásd
X.l6.) nyugdíjba vonulása után miniszterelnök és külügyminiszter volt.
1955.novemberben Ben Gurion visszatért miniszterelnöki pozícióba és Sharett maradt
a külügyminiszter 1956-ig. Nyugdíjas politikusként egy lapkiadó vezetője,egy főiskola
elnöke és a Szocialista Internacionálé képviselője volt. 1960-ban a Cionista
és
a
Zsidó
Ügynökség
elnökévé
választották.
Világszervezet
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u=
)
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5AKEN SEYFULLIN

*1894.ÓBER lS. - +1939.FEBRUÁR 28.

Kazah politikus, író. Kazahsztán Karaganda tartományának egy nomád településén
született. 1905-1908 között egy orosz-kazah iskolába járt Szpasszk-ban. Egyházi
három osztályos általános iskolában folytatta a mai Astana mellett. 1913.augusztus
21-én belépett az Omszk oktatási szemináriumába, ahol az Ay Qap magazin
novemberi számában megjelent első írása. Ettől kezdve megfigyelés tárgya lett. 1914ben vezetője lett az Egység nevű szervezetnek, mely az omszki fiatalok kulturális és
oktatási témáival foglalkozott. Ebben az évben jelent meg első könyve Néhány nappal
ezelőtt címmel. 1916-ban a Közép-Ázsiában tapasztalt nyugtalanságról Rossz közérzet
címmel írt verset, majd segített megalapítani Bugula számára egy iskolát. 1917-ben
Akmolaba - a mai Astanába - költözött, ahol a februári forradalom üdvözlésére írt egy
verset. Áprilisban létrehozta a Kazah ifjúság társadalmi szervezetet, júliusban részt
vett A mindennapi élet című kiadvány kiállításán.
Szeptembertől kezdte
tanári munkáját Akmolinskban,
negyedéves pedagógus képzéssel az új orosz-kazah
iskolában. Közvetlenül az orosz forradalom előtt is írt egy
verset, melyet az első kazah-szovjet irodalmi termésnek
neveztek. 1917.decemberben létrejött szovjet rendszerben
Seyfullint megválasztották Akmola oktatási népbiztosává.
1918.februárban felvették a Kommunista Pártba, május lén pedig bemutatták az Út a boldogsághoz című darabját. 1919.január S-én a Fehér
Gárda, Alekszandr Vasziljevics Kolcsak orosz főkormányzó, politikus (*1874-+1920)
rendeletére letartóztatták és börtönbe került. Április S-én megszökött a börtönből és
bujkált különböző helyeken. 1920.május 7-én visszatért Akmolába, melyet a Vörös
Hadsereg már elfoglalt. Kinevezték a Forradalmi Biztosság igazgatójává. Július 26-án
a szovjet Kongresszuson megválasztották a a Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság
Központi Bizottságának elnökévé. 1922.december végén a Kongresszus a Népbiztosok
Tanácsának igazgatójává választotta. A kapott feladatok mellett folytatta irodalmi
tevékenységét. 1922-ben megjelent egy verses kötete A fékezhetetlen ló címmel és
egy színműve Vörös héják címmel. 1927-ben még rektori kinevezést is kapott. 1939ben az NKVD moszkvai ügynökei elfogták és a társadalomra veszélyes burzsoa
nacionalista
magatartása
miatt,
február
28-án
kivlgezték.
(Internet: http://tra nbslate.googleusercontrnt.comjtranslate_c?hl=hucsl=es&u=
)

ID. LUCAS CRANACH *1472.0KTÓBER - +1553.0KTÓBER 16.
Német festő, grafikus. Eredeti
neve Sunder vagy Müller. A
reformáció korának népszerű és
tevékeny mestere volt. Apja, Hans
Müller volt első mestere 1495-98ig. 1504-ben III.Bölcs Frigyes
szász választófejedelem (ur.14861525)
meghívta
wittenbergi
udvarába, ahol sikeres műtermet
alapított.
1503-ban
Bécsben,
1508-ban a Németalföldön járt.
1508-tól műveit nemesi jelvénnyével, a sárkánnyal szignálta. 1505-1540 között
Wittenbergben élt és alkotott. A város leggazdagabb polgára, polgármestere, Martin

Luther (lásd II.18.) hű követője volt, akinek munkáihoz könyvdíszítő rajzokat és
családtagjairól portrékat készített, lutheránus templomok részére pedig oltárképeket
festett. Borkereskedésböl, patikajaból, nyomdajaból és könyvkereskedéséböl jelentös
vagyont gyűjtött össze. 1551-től Innsbuckban, 1552-től Weimarban élt. Korai
műveiben az egyszeru népi alakokból formált szentjei erőteljes, expresszív, telített
színvilága sajátos festői látásmódot tükröznek. Egyéb korabeli műveiben a táj
szépségének pontos megfigyeléseken alapuló költői hangsúlyozása a dunai iskola
kibontakozását segítette elő. Romantikus szemléletű, drámai erejű, dús tájakat
bemutató alkotása a Kálvária, Szent Katalin vértanúsága, Pihenő Szent Család stb.
Észak-itáliai reneszánsz művészeti eredményei érvényesülnek a Szent Katalin és a
Fejedelmi oltáron, továbbá a humanista ideákat követő mitológai jeleneteiben, mint a
Vénusz és Ámor, Fekvő nimfa című képeiben. Későbbi munkáiban megjelennek a
manierizmusra jellemző sajátosságok, mint a protestáns allegoriák merev előadása, a
korabeli előkelőségek megbízásából született finomkodó-mesterkélt ruhátlan női
alakok ábrázolása. Magas színvonalúak a számos kortársát megörökítő arcképek.
Ilyenek Cuspinianus arckép-pár, Moritz Buchner, Luther stb. Kitűnő pszichológiai
karakterrel jellemzett portréja még a késői Őnarcképe és I.Schener-portréja. Legszebb
metszetei: Szent János vezeklése, Páris ítélete. (Müv.1.1965.1k.447 o., MN1.5k.658
o.)
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DANIEL NICOLAUS CHODOWIECKI
+ 1801.FEBRUÁR 7.

* 1726.0KTÓBER 16.

-

Lengyel
származasu
német
rézkarcoló,
festő.
Berlinben
arcképfestészetet tanult, később tanulta a rézkarcolást. Eleinte
miniatűrfestészettel foglalkozott, de sikert rézkarcaival aratott.
Népszerűséget a kora jellegzetes figuráit és erkölcseit éles
megfigyelőképességgel, gyakran szeretetreméltó humorral és
tárgyilagossággal ábrázolt - több mint 2.000 - kisméretű grafikai
lapjai, könyvillusztrációi szereztek számára. Illusztrációi közül
kölönösen népszerűekké váltak Gotthold Ephraim Lessing (lásd
11.15.) ésJohann Wolfgang von Goethe (lásd 111.22.) művei hez és a
nagyon elterjedt almanachokhoz készített rézkarcai. Nagy
számban fennmaradt rajzai vázlatai közül külön kitűnik az Utazás
Danzigba című sorozata. (Révai N1.4k.461 o., MNL.5k.346 o.,
Műv.L.1965.1k.412 o.)

LUCA SIGNORELLl *1441. VAGY 1450. - +1523.0KTÓBER 16.
Itáliai festő. Piero della Francesca (lásd X.12.) tanítványa. Mesterének távlati
tanításait és színeit vette át, emellett Antonio di Jacopo del Pollaiuolo (*1432-+ 1498)
dinamikus vonalmúvészete hatott rá. De a hatásokból egyéni stílust teremtett. A
quattrocento firenzei festészetének addigi eredményeit összegezve alakította ki
stílusát. Az akt nagy szerephez jut művészetében, egyszerre szimbólum és valóság,
anatómiai tanulmány és a lélek tükörképe, az érzelem tolmácsolója.
1480 körül a loretói templom sekrestyéjének freskóit festette, de sokat
dolgozott Firenzében, Orvietóban, Urbinóban, Perugióban és Rómában.
Római
munkája
1482-83-ban
a sixtusi
kápolnában
Mózes
testamentuma és Mózes halála. Kiemelkedő munkája az orvietói dóm
Capella di San Brizójának freskódísze, mely 1499-1503 között készült.
A Krisztus második eljövetelének apokaliptikus témáját feldolgozó
falképei - Antikrisztus, Utolsó ítélet, A holtak feltámadása, Az
Az üdvözültek, A
választott
elkárhozottak pokolra
vetése,
megkoronázása - a kor misztiukus irodalma, illetve Girolamo
Savonarola itáliai szerzetes, prédikátor (*1452-+ 1498) hatását tükrözik. Stílusát mozgalmas jelenetek, változatos beállítások, magabiztos anatómiai
tudással megformált, szoborszerű alakok jellemzik. Buonarotti Michelangeló (lásd
III.6.) közvetlen előfutárának tekinthető. Táblaképei közül a legfontosabbak: pán
istenekkel, Mária gyermekével, Keresztrefeszítés, Szent Sebestyén mártíromsága,
Krisztus születése stb. (Műv.L.1968.4k.278 o., MNL.16k.64 o.)

RALPH BENATZKY *1884.JÚNIUS 5. - +1957.0KTÓBER 16.
Osztrák zeneszerző. Tanulmányait Bécsben, Prágában és
Münchenben végezte. Bölcsészdoktorátust szerzett 1911-ben Felix
Josef Mottl (*1856-+1911) tanítványa volt Münchenben. 1926-tól
Berlinben, 1940-től Hollywoodban, 1948-tól Zürichben élt.
Feleségül vette Josma Selim sanzonénekesnőt, akinek a számára
számos dalt komponált. Szerzett még operetteket, illetve zenés
vígjátékokat (Szerelem a hóban, A testvérem és én, Mese
Florenzből stb.) és filmzenét. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.171 o.,
MNL.3k.583 o.)
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MUELLER * 1874.0KTÓBER 16. - + 1930.SZEPTEMBER 24.

Német festő és litográfus. 1896-ig a drezdai akadémián,
1898-99-ben a müncheni akadémián tanult. 1908-tól
. "... O.$~ Berlinben élt és a Brücke csoporthoz kapcsolódott 1910""
ben. A szimbolizmus - különösen Arnold Böcklin svájci
=
'"' festő
(*1827-+1901) természettelfogása
és a
posztimpresszionizmus rövid ideig tartó hatása után,
80~ megtalálta saját jellegzetes festői és grafikai stílusát, pl.
Fürdőzők című festménye. Színvilága, tónusai, nyugalmat
és derűt árasztanak, alakjainak kezdetben lágy, kerek
körvonalai később szárazabbá, szögletesebbekké váltak. Műveit az ember és a
természet közötti összhang képi megfogalmazása jellemezte. Erre jó példa a Két lány
1925 körül készült műve. 1919-től a breslaui művészeti akadémia tanára volt. Az
1920-as években romániai, bulgáriai és magyarországi utazásainak élményeit, amelyek során cigány közösségekben is élt - festményeken, litográfiákon örökítette
meg. Akkor, - 1927-ben - készült a "Zigeuner-mappe" A náci uralom alatt műveit
eltávolították a múzeumokból, de az 1950-es években Németországban népszerűvé
vált stilizált festészeti és grafikai stílusa .. (Műv.l.1967.3k.396 o., NL.13k.350 o.)
ono"",u •• :;:
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EUGENE GLADSTONE O'NEILL *1888.0KTÓBER 16. +1953.NOVEMBER 27.
Amerikai drámaíró. Apja bevándorolt ír színész volt, anyja szintén
szinésznő. Állandó vándorlásban telt el gyermekkora. 1906-ban
kezdte meg tanulmányait a princetoni egyetemen, de 1907-ben be is
fejezte. Megnősült, rövid ideig hivatalnokoskodott, majd aranyásással
próbálkozott. Később apja társulatánál segédszínész volt, mielőtt
elszegődött volna tehergőzösre inasnak. ott megbetegedett és TBC
szanatóriumba került,
ahol
megismerkedett közelebbről az
irodalommal és kezdte azt egyfelvonásos drámával művelni. Szenvedélyes nyugtalanság űzte egész életében, háromszor nősült, folyton változtatta
lakóhelyét, és időről időre az ital is hatalmába kerítette. Megszállottan dolgozott.
Műveit kísérletezés, újszerű formai, stilisztikai mefgoldások keresése jellemzi.
Témaválasztását meghatározta az I.világháború utáni nemzedék válséághangulata.
Munkáira hatott a freudizmus, Henrik Ibsen (lásd V.23.), Anton Pavlovics Csehov (lásd
VII.15.), Johann August Strindberg (lásd V.14.),Frank Wedekind (*1864-+1918) és a
német expresszionista színház. Első teljes estét betöltő drámája Túl a határon, mely
még a naturalizmus stílusjegyeit hordozza, Az expresszionista drámatechnikát
alkalmazta A szőrös majom ámű darabja megírásánál. Megint új stílus, nyers
naturalizmus jellemzi a Vágyaszilfák alatt című görög sorstragédiát idéző
parasztdrámát. Életművében központi helyet foglal el az Amerikai Elektra (1931),
nagy drámai trilógia, melyben kifejezésre jut Q'Neill meggyőződése, miszerint az
ember szenvedésre, boldogtalanságra van kárhoztatva. Legérettebb alkotásai közé
tartozik a klasszikus hármasegység szabályaira épülö Eljő a jeges - Nem félünk a
farkastól (1939), melyből a teljes kétségbeesés szól. Tragikus szemléletének kulcsa a
drámai önéletrajznak is beillő, megrázó erejű Utazás az éjszakába, mely "vérrel és
könnyel" írt vallomása az Q'Neill-család tragédiájáról. Az irodalmi Nobel-díjat 1936ban kapta "az élet igazságával és szenvedélyes érzelmekkel teli drámai műveiért,
amelyek
tragédiafeldolgozását
tükrözik".
(Nobel-díjasok
Kis1.1985.570
o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.143 o., MNl.14k.158 o.)
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MARÓTHI GYÖRGY *1715. - +1744.0KTÓBER 16.
Magyar pedagógus. Iskoláit Debrecenben végezte 1731-ben, majd sorra látogatta a
zürichi, berni, baseli egyetemeket és a holland akadémiát. 23 éves volt, amikor
hazahívták Debrecenbe, hogy ott 1738-tól a főiskolán retorikát, történelmet,
matematikát és latint oktasson. Kezdeményező szerepe volt a református kollégium
tantervének korszerűsítésében, a reális tantárgyak bevezetésében és a magyar nyelvű
oktatásban. 1741-ben iskolai reform-tervet nyújtott be Debrecen
főbírájának, mely korát legalább egy századdal megelőzte. Lényeges
része a nemzeti iskolák létrehozásának sürgetése volt. Új nevelési
törekvéseit tükröző tanügyi tervezeteket készített és új tankönyveket
vezett be. Sürgette a magyar nyelvű oktatást, hangsúlyozta a
reáltudományok és a matematika fontosságát, valamint a leíró
földrajz mellett a csillagászati földrajz bevezetését. Az első európai
színvonalú, magyar nyelvű aritmetika könyvet írta meg magyar
műszavakkal 1743-ban, - összeadás, osztás, kivonás, maradék,
sokszorozás - az Arithmetica vagy számvetésnek mestersége címmel.
Szakkönyvein kívül megjelent Osterwald: Szent történeteinek franciából történő
magyar fordítása, és egy énektanítási tankönyv A zsoltároknak négyes nótájik,
melynek függeléke az összhagnzattant tárgyalja Rövid tanítás címmel. A kollégium
énekkarának alapítója és szervezője volt. Énekpedagógiai könyvei a XVI.század végéig
használatban voltak (Révai NI.13k.442 o., MNL.12k.738 o.)

GEORGE CATLETT MARSHALL *1880.DECEMBER 31. +1959.0KTÓBER 16.
Amerikai tábornok.1897-1901 között a virgíniai
katonai
akadémia
növendéke
volt
Az
1. világháború idején Franciaországban szolgált,
1919-24 között John Joseph Pershing tábornok
(*1860-+1948) segédtisztje, 1927-33-ig egy
katonai iskola tanára, 1938-tól az amerikai
hadsereg vezérkari főnöke volt. Vezető szerepe '
volt a 200.000 fős hadsereg 8,300.000 fősre
történő fejlesztésében, felszerelésének, ellátásának megszervezésében. 1942-45
között az USA képviselője az angolszász vezérkari főnökök bizottságában. Részt vett a
casablancai, a washingtoni, a Québeci, a kairói és a teheráni konferencián. 1945-47
között az USA kinai követe volt. 1947-49-ben Truman elnök külügyminisztereként
nevéhez fűződik a Marchall-tetv meghirdetése 1947-ben, az Izrael diplomácia
elismerése, a NATO létrejöttéhez vezető tárgyalások megkezdése, valamint a
Görögországnak és Törökországnak nyújtott segítség. Tevékenyen részt vett az NSZK
létrehozásában. A koreai háború idején, 1950-ben egy évre visszahívták
hadügyminiszternek. A Nobel-békedíjat 1953-ban kapta. (Nobel-díjasok Kis1.1985.485
o., Larousse 1992.2k.826 o., MNL.12k.744 o.)

76

ROBERT STEPHENSON *1803.0KTÓBER 16. - +1859.0KTÓBER 12.
Angol mérnök. George Stephenson (lásd VI.8.) fia.
Fiatal korában a killingworthi vasművekben dolgozott,
'
majd az edinburgi egyetemen tanult. Beutazta
Amerikát, Columbiában bányatársaságot alapított.
Angliában több vasutat épített, és az apja-féle
lokomotívon
javításokat
eszközölt.
Nevezetes
70
működést fejtett ki a csőhídak építése terén. Kiváló
Zi:
alkotása a Britannia-híd a Menai-csatorna fölött és
Kanadában, Montreál közelében épült 3 km hosszú
Viktória-híd. Vasúti kérdésekben nagy tekintélynek örvendett nem csak hazájában
hanem az egész kontinensen. Érdemei elismeréséül a Westminsterben temették el.
(Révai N1.17k.146 o.)
R. ltphtrlum /8J7r
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ENVER HODZSA *1908.0KTÓBER 16. - +1985.ÁPRIU5 11.
Albán politikus. Montpellierben és Brüsszelben töltött egyetemi évei alatt ismerkedett
meg a kommunista eszmékkel. 1936-ban tért haza és 1936-39-ben tanárként
dolgozott. 1941-ben - jugoszláv segítséggel - megalapította az Albán Kommunista
Pártot, amelynek 1943-től 1954-ig főtitkára, 1954-től haláláig első titkára s egyben
Albánia első számú vezetője volt. Az olasz, majd a német megszállás
elleni harc vezetője volt, mint a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg
főparancsnoka. A megszállók kiverése után 1944-54-ig miniszterelnök,
1946-53-ig az ország külügyminisztere, hadügyminisztere és a
hadsereg főparancsnoka volt egy személyben. Minden hatalom a
kezében összpontosult és megkezdte Albánia
sztalini mintájú
átalakítását. 1961-ben a Szovjetunióval is szakított. Bevezette az
egypárt-rendszert, megszüntette a magántulajdont, 1967-ben betiltotta a vallásgyakorlást. Személyi kultuszt vezetett be maga körül, rendszere ellenfeleit
és személyes riválisait likvidáltatta. 1949-ben koncepciós per során halálra ítéltette és
kivégeztette belügyminiszterét Kocsi Dzode-t. Albániát fokozatosan elszigetelte a
külvilágtól, előbb a nyugati államoktól, majd Jugoszláviától is. Kínával való
jókapcsolata is csak Mao Ce-tung (lásd IX.9.) haláláig - 1967-ig - tartott, utána a
teljes elzárkózást választotta .. (MNl.9k.528 o.)

GRÓF FUTAKI HADIK ANDRÁS *1710.0KTÓBER 16. +1790.MÁRCIU5 12.
Magyar politikus, katonai vezető. 1730-tól volt katona és már
kapitányként harcolt az 1736-39. évi török háborúban. 1744-től
ezredes, 1747-től tábornok, 1756-ban, a hétéves háború kezdetén
altábornagy, s egyúttal hadosztályparancsnok lett gróf Nádasdy Ferenc
(*1708-+1783). seregében. 1757-ben 3.000 gyalogosból, 1.100
huszárból, 1.000 német lovasból és 6 ágyúból álló hadával október 16án rohammal betört Berlinbe, majd megsarcoIta a várost és október 19én sikeresen tért vissza. 1758-ban lovassági tábornokká lépették elő.
1760-68 között a német birodalmi és a császári sereg ideiglenes fővezére, a sziléziai
fősereg parancsnoka, a budai főhadparancsnokság vezetője, Erdély katonai
főparancsnoka és királyi biztosa, egyben az erdélyi kormányszék - Gubernium vezetője. 1772-ben a Galíciát megszálló csapatok fővezére, majd a terület első polgári
kormányzója. 1774-től tábornagy, haláláig az Udvari Haditanács elnöke. Szorgalmazta
a Moldvába menekült székelyek Bukovinában való letelepedését. 1763-ban magyar,
1777-ben birodalmi grófi rangot kapott. (Magy.NI.1999.88 o.)
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DAVID BEN GURION *1886.0KTÓBER 16. - +1973.DECEMBER 1.
Lengyel származású izraeli államférfi. Eredeti neve David
Grün. Lengyelországban a Poale Zion - eion Munkásai nevű szocialista-cionista szövetség alapító tagja volt. 1906ban vándorolt ki Palesztínába, ahol kezdetben földműves
ként
dolgozott.
1912-től
Isztambulban jogot tanult, s egy, az
Oszmán Birodalmon belüli zsidó
terület
kialakításáért
autonóm
lépett föl. Tevékenységéért 1915ben kiutasították, 1918-ig az USAban élt. Az I.világháború után
visszatért Palesztinába, s 1921-ben
Isaak Ben Zvivel (lásd XII.6.)
együtt megalapította a Hisztadrút
'~'Jwnl'·r F)"'lni)
188 "'973
szakszervezeti
szövetséget,
l111JK1~ 11nlJ'1~ l1i11 ~~liInn~ IIJKl
amelynek főtitkáraként - 1935-ig 'HE fiRst ~'Ml MINIStlR At40 MIN1STlROf OEfENC[ ~==:::::=::::::::==~
a zsidó bevándorlók szisztematikus
földvásárlását és letelepedését szervezte. 1930-ban létrehozta a Mapai-t - Izraeli Munkáspártot - amellyel sikerült, annak
elnökeként - 1965-ig - a cionizmuson belüli szocialista irányzatokat egy pártban
egyesítenie. 1935-től 1948-ig a Palesztinai Zsidó Ügynökség elnökeként főleg a német
zsidó menekültek illegális bevándorlását szervezte, s az arabok és a
britek elleni harc vezető alakjává vált. 1948 májusában Izrael állam
megalakulásakor (lásd V.14.) az ideiglenes kormány elnöke, 1949-től
1953-ig miniszterelnök lett. 1955-től 1963-ig ismét miniszterelnök és
védelmi miniszter volt. Győzelemre vitte országát a második izraeli• egyiptomi háború idején 1956-ban és a térség vezető katonai
• hatalmává is vált. Kormányzása alatt gazdasági és politikai stabilitást
ért el. 1965-ben a párton belüli ellentétek miatt kilépett a Mapaiból,
és megalakította a Ra fit, az Izraeli Munkáslistá-t. 1970-ben
2.00 'nn \!I'
visszavonult a politikai élettől. (Larousse 1991.1k.297 o., A
XX. Század Kr.1994., MNL.3k.609 o.)

ALBRECHT VON HALLER

* 1708.0KTÓBER 16. - 1777.DECEMBER

12.
Svájci orvos, botanikus, fiziológus, költő Orvosi tanulmányait
Tübingenben és Leydenben végezte, majd Bernben kezdett orvosi
gyakorlatot, ahol kórház- és könyvtárigazgató lett. 1736-ban
meghívták a göttingeni egyetem anatómiai és botanikai és gyakorlati
orvosi tanszékére. Itt jelent meg első könyve a légzőizmok szerepéről
a légzés mechanizmusában, majd az anatómia és élettan szoros
kapcsolatát hangsúlyozó kézikönyve. A fiziológia nagy úttörője volt.
Irritabilitási elméletét 1752-ben tette közzé. 1753-ban tért vissza
Bernben, ahol 10 kötetben készítette el a növénytan és orvostan addigi legteljesebb bibliográfiáját. Ez a műve több évtizedes kísérleti módszereken
alapuló, a morfológiát a funkcionális szemlélettel egybekapcsoló élettani kutatás
alapműve maradt. Leghíresebb költemény-ciklusának bevezető Die A/pen című
filozófiai tanköltemény válaszolt kora lényeges kérdéseire. Késői államregényeiben a
legjobb alkotmány mibenlétével foglalkozott,(MNL.9k.147 o.)
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FAO AVAGY ENSZ ÉLELMEZÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI
SZERVEZETE = FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION Of
THE UNITED NATION5
A FAO, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1945.oktÓber 16-án Kanadában
megalapított mintegy 42 tagországot tömörítő szakosított szervezete. Célja a
tagországok táplálkozási színvonalának emelése, a mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek termelésének és elosztásának hatékonyabbá tétele, a mezőgazdasági

22Ft

MAGY RDR ZÁG

munkából élő lakosság életkörülményeinek javítása valamint a fejlődő országok
mezőgazdaságának kifejlesztése. Tevékenységi köre kiterjed részletes statisztikai
adatgyűjtásre és ezek publikálására. Székhelye 1951 óta Róma. 176 tagországa ,s egy
társult tagja van. Magyarország 1985 óta tagja. (Nemz.Alm.1964., Larousse
1991.1k.734 o. MNL.7k.73 o.)
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GEORG BÜCHNER *1813.0KTÓBER 17. - +1837.FEBRUÁR 19.
Német író. Orvosi tanulmányokat folytatott Strassburgban,
majd Darmstadtban, ahol 1834-ben forradalmi röpiratot
adott ki Hesseni Hírmondó címmel, és ellenzéki mozgalmat
szervezett, amiért hatósági nyomozás indult ellene.
Letartóztatása elől Strassburga menekült. Itt anatómiaibiológiai kutatásokat végzett, melynek eredményéért a
zürichi egyetem doktorává avatta.
1836-ban Zürichbe
költözött és ott előadásokat tartott az összehasonlító anatókörébő\.
Irodalmi
működését
realista
szemléletű
forradalmiság,
mia
természettudományos materialista szemlélet jellemzi. A XX.századi német naturalista
és expresszionista irányzat előfutára. 1835-ben írta a Danton halála című drámát. A
kudarcot vallott forradalmár keserű csalódása szólal meg a darabban. Másik fő műve a
Woyzeck, az első német dokumentumdráma. Maria Johannes Aiban Berg osztrák
zeneszerző (lásd 11.9.) zenetörténeti jelentőségű operát írt belőle. Büchner nagyon
fiatalon tifuszban halt meg. (MNL.4k.836 o.)

KORB ERZSÉBET *1899.MÁJUS 22. - +1925.0KTÓBER 17.
Magyar festőnő. A Képzőművészeti Főiskolán Réti István
(*1872-+1945) tanítványa volt. 1924-től Olaszországban
dolgozott. Főképpen aktos kompozíciókat festett, gyakran
szimbólikus tartalommal. Opálos színei és fénnyel mintázott
alakjai Szőnyi István (lásd VII1.30.) hatását mutatják.
Portréi közül a legkiválóbb Pécsi József arcképe.
(Műv.L.1966.2k.679 o.)

GUSTAV ROBERT KIRCHHOff *1824.MÁRCIUS 12. +1887.0KTÓBER 17.
Német fizikus, matematikus. 1847-től Berlinben, Breslauban,
Heidelbergben és ismét Berlinben volt egyetemi tanár, professzor
1886-ig. Robert Wilhelm Bunsen német kémikussal (*1811+ 1899)
barátjával
együtt 1859-ben megalkotta a
spektrálanalízist vagy színképelemzést, amelynek segítségével
felfedezte 1860-ban a cézium, 1861-ben a rubídium kémiai
elemeket. A Nap színképének tanulmányozásával értelmezni
tudta a Fraunhofer-féle elnyelési vonalakat. A hőmérsékleti sugárzás tanulmányozása során felvázolta a fekete test elvét. Az árammal átjárt
hálózatokra megállapított csomóponti huroktörvénye az elektromosságtan alapvető
összefüggései. A termodinamikában nevéhez fűződik a hőmérsékleti sugárzásra
vonatkozó Kirchhoff-törvény felismerése. A villamos árammal átfolyt vezető hálózatok
elméletében felállította a róla elnevezett áramelágazások törvényét. (Révai NI.11k.658
o., Larousse 1992.2k.451 o., MNL.11k.12 o.)
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DEÁK FERENC

* 1803.0KTÓSER 17. -

+1876.JANUÁR 28.

Magyar
politikus.
Tanulmányait
a
győri
jogakadémián végezte, majd
ügyvédi oklevele birtokában
1823-ban
Zala
vármegye
szolgálatába
állt.
1833-tól
1836-ig bátyja - Deák Antal
politikus (*1789-+1842)
helyett
a
vármegye
országgyülési követe lett, és
csakhamar az ellenzék egyik
vezéralakjává vált. 1841-42ben az országgyűlés által
kiküldött büntetőjogi bizottság
tagjaként
fontos
szerepet
játszott
a
büntető
törvénykönyv tervezetének kidolgozásában. 1846-47-ben egyike volt az Ellenzéki Nyilatkozat megalkotóinak, s ő
öntötte azt végleges formába. 1848.április 11. és szeptember 11. között a Batthyánykormány igazságügy-minisztere és az első népképviseleti országgyűlés tagja.
1848.december 31-én az országgyűlés Batthyány Lajossal (lásd X.6.), id.Mailáth
Györggyel (*1786-+1861) és Lonovits József csanádi püspökkel (*1793-+ 1867)
békekövetként küldte hg.Alfred Candid us Ferdinand Windischgratz tábormagyhoz
(*1787-+1862). A vállalkozás kudarca után visszavonult kehidai
birtokára. A passzív ellenállás politikájának megszemélyesítője volt.
1854-ben visszaköltözött Pestre és 1861 áprilisától a Felirati Párt
vezetőjeként vett részt az országggyülés munkájában. Az országggyűlés
1861.augusztusi feloszlatása után is az 1848-as törvényekhez való
ragaszkodást ajánlotta. 1865.április 16-i húsvéti cikkében meghírdette a
magyar és birodalmi érdekek összeegyeztetésének politikáját.
1866.novemberében megalakult a Felirati Párt képviselőiből a Deák
Ferenc vezette Deák-párt. Az 1865-68-as országggyűlésen a Deák-párt vezetője, a
kiegyezés létrehozója volt. 1867 után miniszteri tárcát nem vállalt, de továbbra is
pártja első embere maradt. 1873.június 28-án mondta el politikai végrendeletét, mely
a lelkiismereti szabadságnak és a jognak mély tisztele a nemzeti egységhez való
ragaszkodás mellett. Kortársai már életében ITa haza bölcsé"-nek nevezték. Kitűnő
államférfiúi tulajdonságokkal rendelkezett: mondanivalójának tömörsége, érettsége és
erkölcsi tartalma mindenki figyeimét magára vonta. Mindíg a humanitást képviselte.
Halálakor az egész nemzet gyászolta. (Magy.NI.6k.355 o., Révai N1.5k.340 o.)

SZENT HELORI *1253.0KTÓSER 17. - +1303.MÁJU5 19.
A jogászok védőszentje. A rennesi, később a tréguieri
egyházmegyének ügyvivője volt. VI.Kelemen pápa (13421352) 1347-ben avatta szentté. Emléknapja május 22-én van.
(Révai N1.10k.704 o.)
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SARATOGAI CSATÁK
Az amerikai függetlenségi háború (1775-83., lásd.VIIA.)
ütközetei folytak Saratoga közelében. Horatio Gates amerikai
tábornok 8.300 önkéntese 1777.szeptember 19-én győzelmet
aratott John Burgoyne brit tábornok (*1722-+1792) 7.700 fős
serege felett. Október 7-én Gates 13.000 fős seregével ismét
csapást mért a brit csapatokra a Bemis-magaslatoknál, míg
végül 1777.október 17-én
az 5.800 főre apadt brit
egység megadta magát. A saratogai csaták a háború
fordulópontját jelentették, mivel az amerikaiak b ebizonyították, hogy képesek a győzelemre. (MNL.15k.796 o., 4k.779 o.)

HEINRICH
21.

VON

KLEIST

*1777.0KTÓBER 18. - +1811.NOVEMBER

Német író. Családi hagyományokat követve katonai pályára lépett, de 1799-ben
leköszönt tisztségéről. 1801-ben Franciaországban, majd Svájcban tett utazásokat,
l802-től Weimarban élt. l804-ben visszatért Berlinbe és l80S-től Königsbergben
filozfiai és matematikai tanulmányokba fogott. Közben határozta el, hogy író lesz. Első
drámai kísérlete - Robert Guiscard - kudarcot vallott. A 5chroffenstein famí/ia című
sorstragédiája már sikeresebb volt. Moliere (lásd 1.15.) nyomán írta Amphytrion című
antik témájú komédiája 1807-ben. Berlinben a napóleoni invázió idején 1807-ben a
franciák kémkedés vádjával letartóztatták és Joux erődjébe zárták és fél év múltán
szabadult. Hazafias drámáját a Hermann csatáját 1809-ban majd
a legromantikusabbnak ítélt színpadi művét, a Heilbronni Katica,
avagy a túzpróbát, és Az e/tört Korsó című
vígjátékot 1808-1811 között írta. 1810-ben
Berliner Abendb/atter címmel lapot alapított, a
mellett
anyagi
nemzet
felébresztése
helyzetének javítása céljából. Ebben közölte
folytatásokban A marionett színházról címü
sokat értelmezett művét. A lapot később, l81l-ben - betiltották és a művét sem értékeIték. Tevékenysége iránti érdektelenség meglehetősen elkeserítette. Utolsó Homburg
hercegét című művét 1808-ll-ben írta, melyben pszichológiai realizmussal mutatta be
az érzelmek és a kötelesség konfliktusát. Elbeszélései közül a műfajt megújító
jelentőségű a Ko/haas Mihá/y, melynek témája az önkény által tönkretett kisember
bosszúja, majd tgragikus bukása. E novella alapján írta Sütő András (*1927-+206)
Egy lócsiszár virágvasárnapja című színművét. Az l811-ben egy halálos beteg
barátnőjét, annak kérésére agyon lőtte, majd magával is végzett. Életében csak
három színművét mutatták be. A tragikus öngyilkossága után nyerték el művei a
német irodalomban az őket megillető helyet. A német klasszicizmus kiemelkedő
jelentőségű mestere volt. (Larousse 1992.2k.47S o., Világir.KisencikI.1976.lk.592 o.,
MNL.llk.,126 o.)

SALOMON AUSTIN ANDRÉE

* 1854.0KTÓBER 18.

-

+ 1897.OKTÓBER
Svéd mérnök, sarkkutató. Stockholmban végezte a műszaki
egyetemet. 1882-83-ban a jeges-tengeri svéd expedíció
résztvevője volt.1895-ben azzal a nagyszabású és merész
tervvel lépett a nyilvánosság elé, hogya Spitzbergák
szigetéről léggömbön fog az Északi-sark felkeresésére
ll-én
Frankel
és
St ri nd berg
indulni.
1897.július
IKR
társaságában valóban felszállott, de nyomuk veszett. Több
expedíció sikertelenül kereste, majd 1930.augusztus 6-án
találták meg holttestüket naplójukkal együtt a Spitzbergáktól keletre. 1904-ben a
stockholmi bíróság hivatalosan holttá nyílvánította őket. Andrée volt az első
sarkrepülő. A Nyugati-Spitzbergák Északi részét róla nevezték el Andrée-földnek.
(Révai Nl.lk.606 o., MNL.2k.29 o.)

HENRI LOUIS BERGSON *1859.0KTÓBER 18. - +1941.JANUÁR 4.
Francia filozófus. A Sorbonne-on tanult filozófiát, majd középiskolai
REPlJBllOUE FIWICAJSE
tanár volt. Filozófiai műveinek sorát az Idő és szabadság.
Tanulmány eszméletünk közvetlen adataiból cím ű doktori
disszertációja nyitja meg. Ezt követte Anyag és emlékezet,
valamint a Nevetés dmü művei, melyek meg nyitottá k előtte a
Collége de France kapuját, ahová a párizsi előkelő világot vonzotta
professzori előadásaival. 1914-ben a Francia Akadémia tagja lett.
Élesen megkülönböztette és szembeállította egymással a
természettudományok id6fogalmát és tartamát. A szellemi
felsőbbrendűségét
hírdető
idealizmusa
egyetlen
dologra
összpontosított, a tartamra, amely a minőségileg különböző tudatálIapotok egymásutánja, a szubjektív, a hétköznapi értelemben vett élet szakadatlanul
mozgásban lévő áramlása. Szembeállította egymással az értelmet és az intuíciót. Az
értelem csak "halott tárgyakra" orientálódik. Szerinte egyedül az intuíció képes
megragadni a tudati jelenségek konstitutív minőségeit. Az élet lényegét csak az
intuícióval tudjuk felfogni, amely mint sajátos rokonszervérzés közvetlenül hatol be a
tárgyba. Az értelemről és az intuícióról szóló gondolataival alapozta meg metafizikai
tanítását: a világ organikus energiájának koncepcióját. Filozófiájának másik alaptétele
az életlendület elmélete. Ez a gondolat a Teremtő fejlődés című tanulmányában
fogalmazódik meg. Az élet, amely alapvetően pszichikai realitás, központi dinamikus
magból, az é/etlendületbő/ formálódik ki. Ezen erő gyengülése az élet széteséséhez, a
holt anyaghoz, a cselekvés nélküli tényhez vezet. Felfogásának középpontjában az
alkotás állt, amelyet kozmikus és objektív folyamatnak tekintett. Az ember csak akkor
tud alkotó lenni, ha áthatja az életlendület. Bergson hatása különösen a XX.század
első évtizedeiben rendkívül nagy volt, egyrészt azért, mert filozófiája megfelelt a
kortársak és művészeti mozgalmak igényeinek, másrészt stílusa miatt. Nem használta
ugyanis a fHozfiai szakzsargont, hanem köznapi, megszokott szavakkal fogalmazta
meg mondandóját. Az irodalmi Nobel-díjat 1927-ben kapta "gazdag és termékeny
eszméiért, és az azokat kifejező kiváló művészi formakészségéért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.77 o., Larousse 1991.1k.303 o., MNL.3k.679 o.)

SZENT LUKÁCS
Antiochiai származású evangelista, eredeti foglalkozása orvos. Szent
pál apostol (lásd VI.29.) társa volt pogány missziós útján.
Fogságában is Pál apostol mellett volt, annak közvetlen vértanúsága
előtt. Pál halála után Görögország déli részén működött, majd ő is
vértanúhalált szenvedett. Maradványait Konstantinápolyba vitték
357-ben. A II.századra visszanyúló hagyomány őt tartja a Lukács
evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei szerzőjének. A lukács
evangéliuma újszövetségi kánoni irat, a harmadik evangélium,
amelynek valószínűleg Márk evangelista (lásd IV.25.) evangéliuma
volt a forrása. Irodalmi stílusát és történelmi tényközlő szerepét tekintve igényes mű, benne érvényesül leginkább az evangélium egyetemes jellege. Az
Isten jóságáról és kegyelméről szóló mély vallomásai nyomán Lukácsot "az isteni
irgalom dalnoká"-nak is nevezik. Egy legenda szerint megfestette Szűz Mária
portréját, ezért az orvosok mellett a festők is védőszentjüknek tekintik. A
képzőművészetben tulok jelképezi. Ünnepe október l8-án van. (Larousse
1992.2k.737 o.)
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PHIUPP FRANZ VON SIEBOLD *1796.FEBRUÁR 17. -

+ 1866.0KTÓBER 18.
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Német természettudós. 1823-ban mint
orvos és természettudós a Németalföldi
Indiai Társaság megbízásából Japánba
ment,
ahol
jelentős
természettudományos
tevékenységet
fejtett ki. Ö honosította meg Japánban a
tea-cserje termesztését. (Révai

N1.16k.792 o.)

SZAVOYAI JENŐ * 1663.0KTÓBER 18. - + 1736.ÁPRIU5 21.
Francia nagyhereceg. Eredeti Neve Eugen Fran~ois de Savoy.Carignan herceg. Francia
családból származott. Miután családja kegyvesztett lett XIV.Lajos francia
király (lásd IX.l.) udvarában, ezért 1683-ban emigrált Bécsbe és I.Lipót német-római
császár (ur.1657-1705) szolgálatába állt. Nemsokára már a török ellen harcolt
V.Lotharingiai Károly Lipót hadvezér (*1643-+ 1690) vezérlete alatt. Részt vett
1686.augusztus 12-én Buda visszafoglalásában súlyosan megsérült. 1687.augusztus
12-én már jelen volt a nagyharsányi csatában, a győzelem hírét ő vitte Bécsbe. 1688ban Belgrád visszafoglalásakor altábornagy. 1689-96-ban a Rajna
mellett, majd Savoyában és Észak-Itáliában harecolt a franciák
ellen, közben, 1693-ban a császár tábomaggyá nevezte ki. 1696
végén Lipót császár őt nevezte ki a török háború fővezérévé. Egyik
legnagyobb győzelmét 1697.szeptember ll-én aratta Zenta
mellett, amikor a Tiszán átkelő török sereget megsemmisítette. A
spanyol örökösödési háború új babérokat hozott a számára.
Jelentős győzelmet aratott Höchstadt, Torino, Oudenaarde és
Malplaquet mellett 1704-1709 között. Amikor 1714-ben a császár
kibékült a franciákkal Németalföld helytartója lett, de 1716-ban
ismét a török ellen kellett harcolnia. 1717.augusztus 18-án végső csapást mért a török
seregekre, melynek eredménye lett a pozsareváci béke, mely végleg kiszorította a
törököt Magyarországról. Ismét elfoglalhatta Németalföld helytartói székét. Legtöbb
idejét a bécsi Belvedere kastélyában töltötte, ahol tekintélyes kép- és
könyvgyüjteménye volt. Nagy barátja volt a tudományoknak is. Tekintélyes befolyása
volt a császári udvar politikájára és haláláig megőrizte a császár bizalmát. A
Habsburg-ház neki köszönhette nagyhatalmi állásának fennmaradását. Emlékét
Bécsben 1865-ben, Budapesten 1900-ban lovasszobrok felállításával örökítették meg.
(Révai Nl.l0k.851 o., MNL.15k.844 o.)
főnemesi

PABLO IGLESIAS *1850.0KTÓBER 18. - +1925.
Spanyol politikus. Eredetileg nyomdásznak készült. Nyomdászinas
volt, amikor 21 éves korában a Le Emancipacion címü szocialista
lapot alapította. Amikor a spanyol internacionálét betiltották,
és
megalapította
1878-ban a Partido socialista obrero-t,
nyomdásszakszervezeteket is létesített. 1882-ben ő szervezte az első
nyomdászsztrájkot. 1885-től a párt ElSocialista címü hívatalos
lapjának volt a szerkeszt6je. (Révai NI.10k.489 o.)
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PIERRE ELUOTT TRUDEAU

* 1919.0KTÓBER 18.

-

+2000.5ZEPTEMBER 28.
Kanadai politikus. Ügyvéd volt, majd a montreáli egyetem
jogászprofesszora 1961-től.. 1965-től a Liberális Párt parlamenti
képviselője.
1967-68-ban a Pearson-kormány igazsagugyiminisztere, 1968-tól a Liberális Párt elnöke és - egy év
kihagyással - miniszterelnök 1968-1979-ig és 1980-1984-ig. Külés gazdaság politikájában az USA-tól való függetlenedésre és a
harmadik világ országaival folytatott kereskedelmi kapcsolatok
kiépítésére törekedett. Az ország egységének a megvédése
érdekében
1970-ben
határozottan
fellépett
a
Quebeci
Felszabadítási Fronttal szemben, ideiglenesen a rögtönítélő
bíráskodést is bevezette. Az 1972-es választások után az Új
Demokrata Párt bevonásával koalíciós kormányt alakított. Hivatali ideje alatt adták ki
1982-ben az új kanadai alkotmányt és emelték hivatalos nyelv rangjára a franciát. Az
új alkotmány értelmében Kanada az uralkodó személyétől eltekintve teljesen
függetlenedett Nagy-Britanniától. 1984-ben visszavonult a politikai élettől. (Larousse
3k.941 o., A XX.Század Krónik.253, 1158 0.,MNL.17k.759 o.)

JOHN PARMENTER ROBARTS

*1917.JANUÁR 11.--

+1982.0KTÓBER 18.
Kanadai politikus. Családjával fiatalon az Ontario-beli
Londonban telepedett le és itt végezte a középiskolát, majd
a Nyugat-Ontarioi Egyetemen jogi tanulmányokba kezdett,
amelyet azonban megszakított a II. világháború. A kanadai
tengerészetnél szolgált egy cirkálón. A háború befejezése
után folytatta jogi tanulmányait és 1948-ban szerzett
diplomát. ügyvédként dolgozott Londonban (Ontario), majd
kinevezték tanácsnokká. 1951-ben az Ontario Progresszív
Konzervativ Part tagjaként az Ontario Tartományi Parlamentbe választották. 1958ban tárcanélküli miniszter lett, majd 1959-től az oktatási tárcát kapta meg. 1961.
november 8-tól Ontario tartomány miniszterelnöke lett, s ezt a pozíciót 1971.
március l-ig töltötte be. Számtalan pozitív tevékenysége miatt az egyik
legnépszerűbb tartományi miniszterelnök volt. Politikájának középpontjában az
egyéni szabadságjogok álltak. Támogatta, hogy úgy az angol, mint a francia, az
ország hivatalos nyelve legyen. Lehetőséget teremtett a francianyelvű oktatásra az
ontarioi iskolákban. Ugyanakkor ellenezte a quebeci szeparatizmust, mert az ország
egységét tartotta fontosnak. Támogatta a tartományok jogait a központi
hatalommal szemben. Hozzájárult az ország harmadik legnagyobb egyeteme, - a
torontói York University - és a tudományos múzeum létrehozásához. 1972-ben lett
tagja az Order of Canada - Kanadai Rend - társaságnak. Az 1977-ben megalapított,
Kanada egységéért létrehozott társaság társelnökeként dolgozott. Később
egészsége megromlott, több szívszélhűdés érte, végül 1982. október 18-án
Torontóban öngyilkos lett. Nevét iskolák, kutatóintézet, könyvtár és egyetem
viselik. (Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/John Robarts, www.answers.com/
topic/hms-u)

86

I.BALKÁN HÁBORÚ
19l2.március l3-án Szerbia, Bulgária, Görögország és
Montenegro
katonai
és
politikai
szövetséget
kötött
Törökország ellen, amely szerint támadás esetén egymás
kölcsönös támogatását ígérték. A titkos záradékban kilátásba
helyezték a meggyengült Törökország elleni háborút, hogy
kiűzzék a Balkánról és az ottani birtokait feloszthassák.
Görögország már október l-én elrendelte összes csapatainak
mozgósítását. Montenegro 19l2.október 8-i hadüzenete után
1912.október l8-án szövetségesei is beléptek az I.Balkán-háborúba. A 350.000
török katonával szemben mintegy 560.000 fős hadsereget tudtak felvonultatni, s
hamarosan minden fronton győzelmet arattak. A görögök 1912.november 9-én
elfoglalták Szalonikit, majd Janinát 19l3.március 6-án. A londoni békében 19l3.május
30-án Törökország egy keskeny sávtól eltekintve elvesztette összes európai területét.
(MNL.3k.115, 118 o., Révai N1.8k.7l5 o.)

JOZEF GREGOR TAJOVSKY
20.

* 1874.0KTÓBER 18.

- +1940.MÁJU5

Szlovák költő, író. Nyolc testvérével együtt szigorú neveltetésben
részesült. Alapfokú tanulmányai után kereskedelmi iskolába, majd
a zniemovi és a prágai Tanítóképző Főiskolán tanult. l893-tól
Besztercebányán, Felső-Lehotán és Kolarócon tanított. Később újra
kezdett tanulni a prágai Kereskedelmi Akadémián. Az egyetem
elvégzése után bankban helyezkedett el, közben elvállalta a
L'udovych Novinách című újság szerkesztését. Ekkor vette
feleségül a nagylaki Hana Lilgovout. 19l2-ben lett a titkára a
.. Szlovák Nemz~ti Pártnak, majd az I.világháború elején - 19l5-ben
- a Nemzeti Or című folyóirat szerkesztője volt. Ebben az évben
kivezényelték a frontra, ahonnan hadifogsága után 1920-ban tért
haza. Rövid ideig Martinban élt feleségével, majd Pozsonyban telepedtek le, s haláláig ott élt és dolgozott. Mindvégig a fiatal, de szegény és tehetséges
írók, költők támogatója volt. Drámáiban a szlovák nép életét hitelesen ábrázolta,
hangsúlyozva a szegény emberek nyomorúságos életét. Rámutatott azonban ezeknek
a szegény embereknek a lelki gazdagságára és jóságára. Jellegzetes népi karaktereket
teremtett meg műveiben. Regényeiben a népies nyelv alkalmazásával az egyszerű
emberek mindennapi problémáit sokszor humoros formában írta meg. Emlékét
Zólyom ban színház, Besztercebányán gimnázium, a romániai Nagylakon Oktatási
Központ, Városi Könyvtár Tótkomlóson és szülőfalujában Tajovban emlékház van róla
elnevezve. A szlovák realista irodalom egyik legnagyobb alkotója volt.
(Internet:http://komlosikonyvtar.freeblog.hu/archives/2010/OS/27/KUs_volt_J_G_Taj
ovsky

7

JONATHAN SWIFT *1667.NOVEMBER 30. - +1745.0KTÓBER 19.
Ír író. Tanulmányait a dublini Trinity College-ban végezte l686-ban.
Oxfordban magiszteri fokozatot szerzett 1692-ben. Befolyásos
diplomata - Sir William Temple - titkára, majd l695-ben anglikán
pappá szentelték és kinevezték Kilroot vikáriusává. Az l700-as évek
elejétől számos egyházi tisztséget töltött be. Gyakran tartózkodott
Londonban, ahol a társasági élet egyik kedvelt alakja volt.
Munkatársa lett a whig-körök lapjának. l7l0-ben, a whigek bukása
után a toryk vezető politikai írója, lapjuk szerkesztője, és a kor
legjelentősebb költőit tömörítő Scriblerus Club tagja lett. Ezeket az
éveket örökíti meg Napló SteI/ához című műve, amely barátnőjéhez
Esther Johnsonhoz írt leveleit tartalmazza, mely 1784-ben jelent
meg. Első írásai versek és ódái kivívták William Butler Yeats (lásd V1.13.) elismerését.
Kora legkiválóbb szatírikus írója volt. Első Hordómese című írásában védelmére kelt
egyházának és részt vett a Maradiak és Modernek viszályában
a A könyvek csatája című munkájával, melyben a klasszikus
irodalom értéke mellett érvelt. Némileg belekeveredett a
politikai harcokba, és pamflettjeiben ironikusan mutatta be
hazája helyzetét a Prédikáció Írország sanyarú helyzetéről és a
Szerény javaslat című írásaiban. Síkraszállt Írország ügye
mellett, mint pl. A rőfös levelei című művében. Érzelmi
aspirációiból kiindulva szatírát írt az angol társadalom és kora
civilizációja ellen fő művében, a Gulliver utazásai címmel,
melyben Lemuel Gaulliver hajóorvos utazásait és kalandjait
beszéli el. Ez a műve az angol irodalom klasszikus századának
MagH8r~3J! nagy írójává avatta.
(Larousse
1994.3k.661
o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.372 o., MNL.16k.381 o.)

EDNA ST. VINCENT MILLAY *1892.FEBRUÁR 22. -

+1950.0KTÓBER 19.
Amerikai költőnő. 19l7-ben végzett a Vassar College-ben, ekkor
jelent meg első kötete is Újjászületés címmel. New York
bohémnegyedében telepedett le, és újságírásból élt, de alkalmi
színésznő is volt.
Az 1920-as években az emancipált nő
mintaképének tekintették. Lírája szenvedélyes, újszerű témáit
hagyományos formában és nyelvezettel dolgozta fel, szonettjeiben az
1.világháború utáni dzsesszkorszak puritánellenes témái jelentek
meg. Míg formában a szonett felelt meg leginkább hajlamainak,
modorban a késő reneszánsz és barokk szellemes, csillogó angol
lírája, melyet A hárfahúrozó és más versek és a Végzetes beszélgetés
című munkája példáz. Későbbi költészetében hangsúlyossá vált a szociális téma. Érdekelte a politika is, melynek A Iidicei gyilkosság című kötete a
bizonyíték. Nancy Boyd álnéven szatírikus kisprózai műveket is írt, és számos
színdarab szerzője volt. Az 1930-as években Amerika legnépszerűbb költőnője volt.
(Világir.KisencikI.1976.lk.75 o., MNL.13k.147 o.)
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JOHN ADAMS *1735.0KTÓBER 19. - +1826.JÚUUS 4.
Amerikai politikus. Az USA második elnöke 1797-től 1801-ig. John
Quincy Adams (lásd VII. ll.) apja. Ügyvéd, a massachusetts-i
függetlenségoi mozgalom egyik vezetője, a két Kontinentális Kongresszus képviselője, a Függetlenségi Nyilatkozat egyik
fogalmazója volt. Diplomáciai feladatokat látott el
Párizsban,
és
1783-ban
aláírta
az
amerikai
függetlenségi háborút lezáró versaillesi békét. 1785-89
között londoni nagykövet, majd George Washington
(lásd II.22.) elnöksége idején 1789-97 között alelnök
volt. A Federalista Párt egyik vezetőjeként az 1796-os
választásokon legyőzte a demokratikus-republikánus
párti Thomas Jeffersont (lásd VIIA.). Elnöksége idején létrehozta 1798-ban a
tengerészeti minisztériumot, és az amerikai-francia szerződéssel 1800-ban sikerült
úrrá lennie egy háborúval fenyegető válságon, és megőrizte az USA semlegességét.
(MNL.1k.127 o.)

SUBRAHMANYAN CHANDRA5EKHAR *1910.0KTÓBER 19. +1995.AUGUSZTUS 21.
Indiai származású amerikai asztrofizikus. 1933-ban
doktorált a cambridge-i egyetemen, majd 1934-37 között
a cambridge-i Trinity College tanára. 1936-tól élt az USAban, ahol a chicagói egyetem Yerkes Obszervatóriumának
munkatársa, majd 1952-től 1986-ig a chikagói egyetemen
az elméleti asztrofizika professzora volt. Már egyetemi
évei alatt foglalkozott a csillagok gáz- és hidrodinamikai,
valamint termodinamikai elméletével. A csillagfejlődés leírásában összefüggést talált a csillag össztömege és a csillag belsejében uralkodó
nyomás között az energiatermelés leállása után. Kimutatta, hogya csillag további
fejlődését alapvetően meghatározza kezdeti tömege. A Chandrasekhar-határ alatti
tömegűek fehér törpe csillaggá, az e fölöttiek szupernovává alakulnak. Ezenkívül
jelentős eredményeket ért el a csillagok dinamikájának, a csillaglégköröknek, a
magnetohidrodinamikának, a relativisztikus asztrofizikának és a fekete lyukak
matematikai elméletének tanulmányozása során. Több alapvető fontosságú könyvet
írt,
amelyek
híresek
matematikai
eleganciájukról
és
világos,
követhető
tárgyalásmódjukról. A fizikai Nobel-díjat 1983-ban kapta, megosztva William Alfred
Fowler amerikai fizikussal (lásd VIII.9.), "a csillagfejlődés korai szakaszában
végbemenő nukleáris reakciók tanulmányozásában elért eredményeiért". (Nobeldíjasok Kis1.1985.152 o., MNL.5.283 o.)

JULIO ROCA *1834.JÚLIUS - +1914.0KTÓBER 19.
REPUBUCA ARGENlI"A

~

t

Sc

Argentín államférfi. Az argentin hadseregben szolgált és
vitézség éért
1874-ben tábornokká
nevezték
ki.
1879-ben
hadügyminiszter, majd 1880.október 12-től Argentína államelnöke
volt. Erélyes kormányával 1880-86 között annyira fellendítette
Argentína jólétét,
hogy
1898-ban
másodszor is elnökké
választották. Második kormányzásának idejére esett - 1898-1904
között - a Chilével való határviszály 1903-ban történő végleges
rendezése, valamint az Andesi-vasút kiépítése. (Révai N1.16k.301
o.)

89

AUGUSTE MARIE NICOLAS LUMIÉRE *1862.0KTÓBER 19. +1954.ÁPRIUS 10.
Francia fizikus. Öccsével Louis Lumiérrel (*1864-+1948)
fototechnikai üzem tulajdonosaként készítette el 1893-ban az
első olyan filmvetítőgépet - kinematográfot - amely lehetővé
tette, hogy egy időben többen nézhessék a vetítőfelületen a
mozgóképeket. 1895.februárjában szabadalmaztatták felvevő
és vetítőgépüket, a cinematograph-ot. 1895.december 28-án
tartottak párizsi Grand Cafeban először nyilvános filmvetítést.
Korai filmfelvételeik riportok és dokumentumfilmek voltak,
mint pl. A vonat érkezése. Louis első játékfilmje A megöntözött öntöző című burleszk
volt. Akkor készült A munkaidő vége, A kisbaba reggelije, Tengeri fürdő című film is. A
foto-szetereoszintézist is vizsgálta és kifejlesztette a relief-technikát, a térbeli filmek
készítését. A későbbiekben fiziológiai kémiával is foglalkozott. Auguste a színes
fényképezőlemez feltalálója. A makrobiológia iránt is érdeklődött és a továbbiakban
orvosi kérdéseket tanulmányozott. (Larousse 1992.2k.738 o., Brockhaus NI.CO.,
MNL.12k.297 o.)

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS *1899.0KTÓBER 19. - +1974.JÚNIUS

9.
Guatemalai költő és író. Gyermekkorát nagyapja birtokán
indián környezetben töltötte. Jogi tanulmányokat folytatott
és már 1923-ban az Ügyvédi Kamara tagja lett. 1924-28
között Párizsban, a Sorbonne-on vallástörténetet és
néprajzot hallgatott. 1933-ban tért haza és újságíró lett.
1945-től Mexikóban, Chilében, Peruban, Argentinában és
Franciaországban képviselte Guatemalát. J.Castillo Armas
(+1957) diktatúrája elől 1954-tőI1960-ig Argentinában,
majd Olaszországban élt. Közben hosszabb utazásokat tett, melyek során felkereste
Magyarországot ls. 1966-ban tért haza és néhány évig a párizsi nagykövetség
vezetőja volt. Irodalmi pályáját az 1920-as években költeményekkel kezdte, de
világhírét prózai munkái hozták meg számára. Már első munkáját a Geatemalai
legendák című elbeszélésgyűjteményét Paul Valéry francia költő (*1871-+1945)
elragadtatott hangú előszava vezeti be. Az 1924-32 között írt regénye az Elnök úr, a
latin-amerikai irodalom kiemelkedő alkotása. Történelmi érdeklődését fejezi ki a
Forgószél, A zöld pápa, Elföldeltek szemei - mely a guetamálai
"Banán-trilógia
parasztok és az amerikai babántársaságok harcát mutatja be. A Vikend Guatemalában
című kötete is az 1954-es "banánháború" tragikus napjait tárja az olvasó elé. Kései
műveiben az indián képzeletvilágból kölcsönöz témákat. Ilyen A kincses úrfi, Az a
félvér nőszemély. Magyarországi tartózkodásának élményeiről 1966-ban Pablo Neruda
chilei költővel (lásd VII.12.) közös könyvet írtak Megkóstoltuk Magyarországot címmel.
Az irodalmi Nobel-díjat 1967-ben kapta "az indián hagyományokra és nemzeti
sajátosságokra épült, magas színvonalú műveiért" (Nobel-díjasok Kis1.1985.42 o.,
MNL.2k.483 o.).
H

,

-
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YAKUBU GOWON *1934.0KTÓBER 19.
Nigériai poltikus, katonai vezető. A hausza néphez tartozó
törzsből
származik.
Katonai
iskoláit
Nagyangasz
Britanniában végezte. 1954-ben lépett a nigériai gyarmati
hadsereg állományába. 1966.januárban részt vett a Nnamdi
Azikiwe elnököt (*1904-+1996) megbuktató államcsínyben.
A hadsereg vezérkari főnökeként 1966.júliusában újabb
puccsal megdöntötte az ibo származású Johnson Ironsi
tábornok-elnök (*1924-+1966) hatalmát. Állam- és körmányfő, s egyben a hedsereg főparancsnoka lett. Az 1967-70 közötti polgárháborúban
meghiúsította az elszakadni kívánó keleti Biafra tartomány függetlenségi törekvéseit.
Többször helyezte kilátásba a polgári kormányzat visszaállítását, de igéreteit nem
váltotta valóra. 1975.júniusában őt is katonai hatalomátvétel fosztotta meg posztjától.
(MNL.1999.8k.728 o.)

PIETRO DEL VAGA

*1501. - +1547.0KTÓBER 19.

Olasz festő. Eredeti neve Pietro Buonaccorsi. 11 éves korától Ridolfo
Ghirlandaio (*1483-+1561) tanítványa volt. Giulio Romano (*1499+1546) és Gianfrancesco Penni (*1488 k.-+1528 k.) révén
összeköttetésbe került Raffaellóval (lásd IV.6.), aki segédei közé
fogadta. Itt ismerkedett meg a dekoratív díszítésmódokkal. Giovanni
da Udineval (*1487-+1564) együtt dolgozott a vatikáni loggiák
festésében. Öt vagy hat jelenet elkészítése neki tulajdonítható, pl.
Józsué története, Dávid története. 1523-ban a római pestis elől
Firenzébe menekült. Ott készült az Átkelés a Vörös-tengeren című
képe. Rómába visszatérve a San Marcello al Corso egyik
kápolnájának freskóját több periódusban készítette, majd Taddeo
(*1529-+1566) és Federico Zuccari (*1540 k.-+1609) fejezte be az
1560-as években. 1528-tól Genovában Andrea Doria genovai dózse
(*1468-+1560) megbízásából a Doria-palota kifestésén dolgozott,
számtalan allegorikus, mitológiai és ovidiusi jelenetekkel tarkítva. Ilyen volt pl.
Gigászok bukása, vagy egy másikon Andrea Doria tűnik fel mint Neptun az Aeneas
hajótörése című jelenetben. Visszatérve Rómába - 1538 körül - a Farnese család
felkéréseit teljesítette. Később III. Pál pápa (1534-1549) megbízásából a vatikáni
palotában dolgozott. 1545-től - segédeivel - készítette el legnagyobb freskó-ciklusát
az Angyalvár dísztermében. (Műv.L.4k.623 o., MNL.18k.108 o.)
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JACOPO DELLA QUERCIA *1367 KÖRÜL -

+ 1438.0KTÓBER 20.

Olasz szobrász. Atyjától, Piero di Agnolótól ötvösséget és
bronzöntést tanult. Az úgynevezett Silvestri Madonna című
alkotása plasztikus, tömbszerű nyugalmával, kompozíciójának
méltóságot sugárzó összefogottságával tűnik ki. Korai fő műve
1407-ben Jlaria del Carretto síremléke. Egyik legszebb
munkája az 1409-19 között készült sienai főtér ovális
domborművekkel
struktúrájába
komponált,
szobrokkal,
díszített híres díszkútja, a jelenleg másolattal pótolt Fonte
Ezzel
egy
időben
készült
a siena i dóm
Gaia.
keresztelőkápolnája,
a
San
Giovanni
a
cibóriumos
keresztelőkútjának
művészetére
a

próféta-domborművei.

Jellemző

bolognai
Bentivoglio-síremlék
a San
Giacomoban, az Angyali üdvözlet két alakja San Gimignanóban, Casini kardinális a Madonna lábainál a Firenze melletti Villa del Salviatinóban és a
Louvre Ülő Madonnája. 1425-től dolgozott megszakításokkal 13 évig életművén, a
bolognai San Petronino főkapujának szobrászati díszítésein, mely a Genézist és
Krisztus életét bemutató domborműveivel teljesedett ki. Alakjait szenvedély járja át,
vastag kelméjű ruháik kifejező redőkbe gyűrődnek. Ő volt a XV.század egyik
leghatározottabb egyéniségű olasz mestere, Siena legnagyobb szobrászművésze, a
quattrocento első szobrásznemzedékének képviselője. (Műv.L.1967.3k.853 o.,
MNL.15k.221 o.)

SÍR CHRISTOPHER WREN

*1632.0KTÓBER 20. - +1723.FEBRUÁR

25.
Angol építész, asztronómus, matematikus. 1657-1663 között a csillagászat
professzora volt Londonban, majd Oxfordban. 1661-ben ismerkedett meg az itáliai
reneszánsz építészet törekvéseivel. 1665-ben Párizsban került kapcsolatba a Louvre
építészeivel, és ekkor tanulmányozta a francia kastély- és templomépítészetet. Az
1666-os nagy londoni tűzvész után bízták meg a város újjáépítésével. 52 templom,
paloták, iskolák, színházak, szociális épületek felépítésén
S"
kívül az angol építőművészet legmonumentálisabb emléke, a
Szent Pál-katedrális tervezése fűződik nevéhez. 1668-1718)
ig a királyi építkezések főfelügyelője volt. Londonon kívül
felépült fontosabb művei: az oxfordi Sheldonian Theatre, a
cambridge-i Trinity College könyvtára, az oxfordi Queen's
I
College,
a greenwichi Csillagvizsgáló.
Palotá i közül
~
kiemelkedik a Kensington Palace és a St.James Palace és
park. Művei között kórházak, kastélyok is találhatók. A Royal
Fizikai kutatásai során
Society egyik alapítója és elnöke volt 1680-82-ben.
megkísérelte, hogy az általános tömegvonzásnak matematikai formát adjon. A
matematikában különféle síkgörbék tulajdonságait kutatta, pl. meghatározta a ciklois
ívhosszát.(Műv.L.1968.4k.749 o., MNL.18k.717 o.)

I
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ANTON ROMAKO *1832.0KTÓBER 20. - +1889.MÁRCIUS 8.
Osztrák festő. A bécsi művészeti akadémián Ferdinand Georg
Waldmüller (lásd VIII.23.), majd Karl Rahl (*1812-+1865),
Münchenben Wilhelm von Kaulbach (*1804-+1850) tanítványa
volt. A történelmi témát feldolgozó Habsburg Rudolf Ottokár
holtteste mellett című, 1850-54-ben készült képe még Rahl
hatását mutatja. 1854-ben Itáliába, majd 1857-től Rómában,
1874-tól Bécsben élt. Kezdeti historikus felfogása után különböző
stílusokkal kísérletezett. Népszerüek voltak a népi életből vett,
Róma környéki falvakban készített zsánerképei, pl. aHalászfiú.
Később főként impresszionista tájképeket - Bad Gastein - ,
egyéni felfogású történeti jeleneteket - Tegetthoff admirális a
Lissa melletti tengeri ütközetben, és portrékat - Erzsébet királynő
- festett. Pszichologizáló törekvésű arcképei Oscar Kokoschka (lásd lILl.) előfutárává
teszik. Zsánerképei anekdótikus felfogású alkotások. (Műv.L.1968.4k.146 o.,
MNL.15k.567 o.)

VI. HABSBURG KÁROLY *1685.0KTÓBER 1. - +1740.0KTÓBER 20.
Német-római császár 1711-1740-ig és III.Károly néven Magyarország királya 17111740-ig, Spanyolország királya volt 1706-1714-ig. I.Habsburg Lipót német-római
császár (ur.1657-1705) és Pfalz-Neuburgi Eleonóra hercegnő fia. I.Habsburg József
(ur.1705-1711)
öccse
és
utóda.
Felesége,
német-római
császár
Braunschweigwolfenbütteli Erzsébet hercegnő. Laánya, Mária Terézia (lásd XL29.). A
Habsburg-ház utolsó egyenesági férfi sarja. Jezsuiták nevelték. A spanyol örökösödési
háborúban megpróbálta elfoglalni az utolsó spanyol Habsburg,
II. Károly spanyol király (ur.1665-1700)
halálával
1700-ban
megüresedett spanyol trónt. 1704-ben partra szállt Lisszaonban,
1705-ben bevonult Barcelonába, s bár Madridot kétszer is elfoglalta,
csak Katalóniában tudta tartósan megvetni a lábát. Angol és holland
katonai támogatással Spanyolország királya lett 1706-ban. Bátyja
I.JÓzsef halálával 1711-ben az egész Habsburg Birodalmat
megörökölte. 1711-től Magyarország királya és német-római császár
lett. A spanyol örökösödési háborút lezáró rastatti békében 1714-ben
lemondott a spanyol trónról, cserébe kapta meg Dél-Németalföldet, Mantuát, Milánót,
Nápolyt, Szardíniát, Toscanát és néhány német hercegséget. 1711-ben a szatmári
béke megkötésével lezárta a Rákóczi szabadságharcot, helyreállította a rendi
dualizmust, biztosította Magyarország területi integritását, saját törvényeit és
intézményeit. 1718-ban a töröktől visszafoglalt területeket katonai igazgatás alatt álló
Határőrvidékké szervezte. 1723-ban felállította a Helyta rtóta nácsot, és elfogadtatta a
Habsburgok nőági örökösödését biztosító Pragmatica Sanctiót. 1731-ben erősen
korlátozta a protestánsok jogait. 1738-ban belekeveredett a lengyel örökösödési
háborúba, és elvesztette Nápolyt és Szicíliát, de megkapta Pármát és Piacenzát.
Uralkodása az osztrák barokk kultúra fénykora volt. (Larousse 1992.2k.355 o., Révai
NI.11k.271 o., MNL.l0k.593 o.)
től
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HERBERT CLARK HOOVER *1874.AUGUSZTUS 10. + 1964.0KTÓBER 20.
Amerikai politikus, az USA 31. elnöke 1929-1933-ig.
Szegény
családból
származott,
de többszörös
milliomos vállalkozó lett. A Stanford Egyetemen
1914-től
bányamérnöki
oklevelet
szerzett.
humanitárius feladatokat látott el: segélybizottságot
vezetett
az
Európában
élő
amerikaiak
hazatelepítésére, 1914-19-ben Belgimban, 1921-23ban
az
ukrajnai
éhezők
megsegítésére.
Az
I.világháború idején több gazdasági kormánytestület
vezetője, a versailles-i
béketárgyaláson Thomas
Woodrow Wilson amerikai elnök (lásd XII.28.)
gazdasági tanácsadója volt. 1921-28 között kereske1928-ban a Republikánus Párt jelöltjeként győzött az
delmi miniszter,
elnökválasztáson, és hívatalát 1929.március 4-én foglalta el. Kormánya kölcsönöket
biztosított a farmerek szervezetei nek és építette a kapcsolatokat a latin-amerikai
országokkal is. 1929-ben, a gazdasági válság kirobbanása után 2,25 milliárd dollárt
szavazott meg közmunkákra és létre hozatta a rekonstrukciós pénzügyi korporációt
1932-ben, a munkaadók támogatására. Elnöki tiszte egy ciklus idejéig tartott,
vereséget szenvedett az 1932-es választáson Franklin Delano.Roosevelttől (lásd
IV.12.). A II.világháború idején Lengyelországot, Finnországot és Belgiumot támogató
segélysszervezetek elnöke volt. Később javaslatára Németország haladékot kapott a
jóvátételi és egyéb tartozásainak kifizetésére. Harry Spencer Truman amerikai elnök
(lásd XII.26.) kérésére jelentést készített a világ élelemkészletéről és az éhinság
megakadályozásának lehetőségeiről. (Magy.NI.9k.1999.609 o., A xX.Század Kr.1994.,
Larousse 1992.2k.139 o., MNL.9k.609 o.)

NAVARINÓI

ÜTKÖZET

Ibrahim török pasa (*1789-+1848) 1825-ben 20.000 emberrel kikötött Görögország déli
részén,
ahonnan
kiindulva
borzalmas pusztítást vitt véghez az
országban.
1827-ben
elfoglalta
Athént és az Akropoliszt. Ezzel a
görögök
függetlenségi
harcát
akarták vérbe fojtani. A görög
füöggetlenség ügyét támogató
Nagy-Britannia,
Franciaország
és
Oroszország
tengeri
blokáddal
próbálta
engedményre kényszeríteni az Oszmán Birodalmat. A nagyhatalmak Edward
Codrington brit admirális (*1770-+1851) irányítása alatt álló egyesült flottája - 11
sorhajó, 9 fregatt és 4 kisebb hajó - a Peleponnészosz délnyugati partjánál fekvő
Navarino -ma Pilosz - előtti öbölben 1827.oktÓber 20-án ágyútűzzel
elsülyesztette Tahir pasa török-egyiptomi hajóhadának - 3 sorhajó, 15 fregatt, kb.50
kisebb hajó - háromnegyedét. A törökök 4.000 főt, a szövetségesek 272 főt
veszítettek. A török erőket 1828-ra kivonták GÖrögországtból. (Révai Nl.l0k.448 o.,
14k.295 o., Az Emberiség Kr.1991.692 o., MNL.13k.594 o.
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ZÓLYOM VÁRA
A Garam és a Szalatna által képzett félszigeten épült a tornyos, négyszögletű egykori
királyi vár, melyet LNagy Lajos magyar király (lásd IX.10.) építtetett és ahol 1382ben országgyülést is tartottak. Zsigmond király 1424-ben feleségének, Borbálának
ajándékozta, majd Albert király özvegye, Erzsébet királyné 1440-ben Jan Giskra cseh
zsoldosvezérnek (+1471) adta a várat és csak 1462-ben tudta
1.Hunyadi Mátyás magyar király (lásd 11.23.) visszaszerezni. Buda
elfoglalása után egyre közelebb kerültek a törökök a várhoz, ezért
ablakait befalazták és csak ágyúlőréseket alakítottak ki.
1554.október 20-án itt született Balassi János elsőszülött fia, a
XVL század legnagyobb magyar költője Balassi Bálint (lásd V.30.).
1605-ben Bocskai István (lásd XII.29.), majd 1616-ban Bethlen Gábor (lásd 11.1.) hadai foglalták el. 1620-ban itt őrizték a magyar Szent Koronát is. A
II.Rákóczi Ferenc (lásd II1.27.) által vezetett kuruc harcokban többször gazdát cserélt
a vár. Hosszú ideig az Eszterházyak birtokában volt egyre elhanyagoltabb állapotban.
A kincstár szerezte vissza 1802-ben. 1960-as években kezdték meg a helyreállítását.
A négy saroktornyos várpalota és a kerek saroktornyokkal erősített körfal a többi
belső épülettel együtt teljesen épen áll és rendkívül szép látványt nyújt az
idelátogatóknak. A várban múzeum működik. (Csorba Cs.:Regélő váraink 1997.301 o.,
MNL.18k.)

JUUE PAYETTE

* 1963.0KTÓSER 20.

-

Kanadai
űrrepülőnő.
Középiskoláit Kanadában és
Angliában
végezte.
1986-ban
Montreálban
villamosmérnöki, 1990-ben Torontoban számítástecnikai
mérnöki oklevelet szerzett. Hat nyelven beszél. Az
űrhajózási
programhoz
való
csatlakozása
előtt
számítástechnikai
rendszerek
kutatásával,
emberi
nyelvek rendszerbe történő feldolgozásával, automatikus
beszédazonosítás módozataival, interaktív technológiák
űrbéli
alkalmazásával
foglalkozott Kanadában
és
Svájcban. Az általa alapított csoport segítette a NATO
megfelelő
szerveit
a
beszédfeldolgozási
tevékenységében. 1992.júniusban bekerült az 5.330
jelentkezőből a 4 kanadai leendő űrrepülő közé. Az alapkiképzés után robotrendszerek kifejlesztésében volt tanácsadó. Majd polgári, később katonai repülési
jogosítványt szerzett. A kiképzés során több mint 900 órát repült, melyből 450 óra
magas színvonalú lőkhajtásos repülés volt. 1996.augusztusban csatlakozott a NASA
houstoni űrközpontjához és 1998.áprilisban fejezte be kiképzését. 1999.május 27. és
június 6. között tagja volt a Discovery kutató személyzetének, amely ezen az útján
teljesítette sikeresen az első csatlakozást a nemzetközi űrállomáshoz. Az ezt követő
években is folyamatosan űrprogramokban vesz részt és a Kanadai Űrhivatal vezető
asztronautája.
(Internet: http://www.space.gc.ca/asc/eng/astronauts/biopayette.
Asp.)
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THOMAS TOMMY) CLEMENT DOUGLAS
+1980.FEBRUÁR 24.

* 1904.0KTÓBER 20.

-

Skóciai születésű kanadai politikus. Hat éves volt, amikor
családja Kanadába emigrált és Winnipegben telepedett le. A
manitobai, majd, az ontarioi egyetemeken tanult. Politikai
karrierje a független Munkáspártban kezdődött, amikor
weyburni szervezetének elnöke lett 1932-ben. Mint baptista
lelkész befolyásos szociáldemokrata politikussá vált. Az 1935ös szövetségi általános választásokon bekerült a törvényhozás
alsóházába. 1940-ben a Szövetkezeti Közösségi Szövetség CCf - saskatchewani elnökévé, majd 1942-ben vezetőjévé választották. E posztjától
1942-ben vált meg. 1944-ben a saskatchewani általános választásokon győzelmet
aratott a CCf és megalakulhatott az Észak-amerikai földrész első szocialista
kormánya, amelynek miniszterelnöke lett. 17 évig tartó miniszterelnöksége alatt
úttörője volt a szociális- és gazdasági reformoknak. PI. a nevéhez fűződik az ingyenes
orvosi ellátás bevezetése Kanadában. 1961-ben e funkciójából visszavonult és - a
CCf valamint a canadai Munkáspárt szövetségéből megalakította az Új Demokrata
Pártot, amely elnökévé választotta. 1971-ben lemondott elnökségéről. A politikától
1979-ben véglegesen visszavonult és egy gáz-kutatási társaság igazgatóságában
dolgozott. 1985-ben saskatchewni érdemrenddel tüntették ki. 1984. november 30-án
tagja lett a Királynő canadai tanácsadó testületének. 1998-ban az ország
közegészségügyéért legtöbbet fáradozózók jótékonysági szervezetének - a Canadian
of
fame-nek
tagjai
közé
iktatták.
Medical
Hall
(Internet: http:jjwww.saskndp.comjhistory...........• canadaonline.about.com
jodj federalndpj
, en.wikipedia.orgjweikijQueen's
)
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JOSÉ BATLLE Y ORDONEZ
20.

*1856.MÁJUS 21. - +1929.0KTÓBER

Uruguayi politikus. Apja - Lorenzo Battle y Grau Uruguay
államelnöke volt. Pályfutását újságíróként kezdte és a
liberális Colorado Párt vezetője volt. 1903-1907 között, majd
1911-1915 között volt Uruguay elnöke. Első ciklusásnak
második évében - 1904 -ben - ben sikerült befejeznie a
polgárháborúkat és megindulhatott a békés fejlődés. Második
elnöki ciklusában arra törekedett, hogya törvényhozás a
függetlenségi háború győzelme után eluralkodott anarchia
népjólétet
teremtsen.
Legjelentősebb
helyébe
NTfN .... I'O DU NACIMlf;Nl0
ot DON 10
TU l y OIPQAfl
kezdeményezései között volt az általános választójog és a
munkaügyi reformok. Mozgalmat indított a
munkanélküliség ellen, a 8 órás munkaidőért. Elnöki ciklusa alatt fejlődött az
állattenyésztés és húsfeldolgozóipar, amely az ország jólétének forrása lett.
Elnökségének időszakában születtek meg az új vámtörvények. Országszerte
fejlődött az oktatás. A középiskolai hálózat kiterjesztésével megteremtette a
középosztály fejlődésének lehetőségét. A felsőfokú képzést lehetővé tették a nők
számára is. Lépések történtek a túlzott egyházi befolyás korlátozására is.
Elismerték a polgári házasságot és lehetővé vált a válás. A közigazgatást a svájci
szövetségi állam mintájára kívánta decentralizáini. Az USA Uruguay-i
.
nagykövetsége melleti park viseli a nevét. (Internet:http://www.answers.com
)
infoplease.com/.
, turismo.gub.uyjatractivo
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ALPHüN5E-MARIE-LüUI5 DE PRÁT DE LAMARTINE
*1790.0KTÓSER 21. - +1869.FEBRUÁR 28
Francia költő, politikus. Vidéki nemesi családból származott, katolikus
nevelés kapott, de a XVIII.századi felvilágosodás írói nak - FrancoisMarie de Voltaire-nek (lásd V.30.), Jean-Jacques Rousseau-nak (lásd
VII.2.) - hatására szabadgondolkodó lett. A klasszicizmus és a
romantika között kereste a helyét. Első lírai kötetével, melynek címe
Költői elmélkedések, 1820-ban jelentkezett, és rendkívüli sikert
hozott a számára, főleg a fiatal romantikus nemzedék körében. A
kötet fájdalmas elégiáit szerelmének - Julie Charles asszonynak elvesztése ihlette. A kötet leghíresebb darabjai A tó és A völgy című
versek. Eközben diplomáciai pályán is tevékenykedett 1830-ig. Akkor
adta ki a nagy ódákat tartalmazó Költői és vallásos harmóniák című
második kötetét. 1836-ban a Jocely. Egy falusi papnál talált napló-t, 1838-ban pedig
Egy angyal bukása című köteteit. Legutóbb kiadott munkáival nem volt sikere,
elfordult az irodalomtól és a közélet fontos szereplóje lett. 1833-tól liberális
kormánypárti képviselő lett. A girondisták története című történeti munkájával
Európa-szerte forradalmi hatást gyakorolt 1847-ben. Az 1848-as francia
forradalomban fontos szerepet játszott külügyminiszterként, de a júniusi események a forradalom leverése - után elvesztette funkcióit és vezetéS politikai szerepét.
Visszavonult az íráshoz és főként önéletrajzi művekkel jelentkezett, mint a
Vallomások,
Graziella című
művei.
Irodalom családi kézikönyve címmel
tanulmánysorozatot készített, melyben időskori lírájának legszebb darabjai találhatók.
Politikai pályája végén megírta Az 1848-iki forradalom történelme című művét. Összes
költői művei 1963-ban érték meg a teljes kiadást. (Világir.KisencikI.1976.1k.634 o.,
Larousse 1992.2k.616 o., MNL.llk.758 o.)

KRÚDY GYULA *1878.0KTÓSER 21. - +1933.MÁJU5 12.
Magyar író. 14 éves korától publikált. Nyíergyházi, szatmárnémeti és podolini
tanulmányok után 1895-ben debreceni és nagyváradi újságíróskodás után 1896-ban
költözött Budapestre. A Jókai-Mikszáth-hagyomány folytatója ként indult, de
hamarosan rátalált saját hangjára. Első sikerét az 1914-ben A vörös postakocsi és
ennek folytatásaként megjelent Őszi utazások a vörös postakocsin címú regényével
aratta. Egyéni prózastílusát ezeknek és a Szidbád-novelláknak az írásakor találta meg.
Ekkor teremtette meg későbbi állandó hőseit, a merengő,
elvágyódó Krúdy-hasonmásokat, Szindbádot és Rezeda
Kázmért. Így született meg SzIndbád ifjúsága, Szindbád
utazásai, Francia kastély, Rezeda Kázmér szép élete.
Ennek a korszakána tetőpontja a látomásos-szürreális
elemekkel átszőtt Mit látott Vak Béla szerelemben és
bánatban című befejezetlen regénye. A Tanácsköztársaság
idején részt vett a Néplap szerkesztésében, s a bukás után
ezmiatt nehézségei voltak. Anyagi gondjai enyhítésére
jelentette meg 1920-ban, az azóta is népszerű Álmoskönyvet. Az 1920-as évektől stílusa szikárabbá, tárgyilagosabbá vált, anélkül, hogy
egyéni hangját feladta volna. Példa erre a Boldogult úrfikoromban és Az élet álom
című művei. Számára az emberi kapcsolatokat a férfi-nő viszony jelképezi, és e
viszonyon keresztül értékeli a világ jelenségeit. Sajátos színt képviselnek történelmi
regényei, elsősorban trilógiája a Három király (Mohács, Festett király, Az első
Habsburg). Rendkívül termékeny író volt. Több mint 60 regényt, mintegy 3.000
elbeszélést, több száz ifjúsági elbeszélést, ezernél több cikket, karcolatot és 4
színművet írt. A modem magyar próza egyik legjelentősebb újítója volt, s mindezek
dacára nélkülözések között, eladósodva halt meg. (Világir.KisencikI.1976.1k.621 o.,
Larousse 1992.2k.572 o., MNL.llk.589 o.)
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BIHARI JÁNOS

* 1764.0KTÓBER 21. - +1827.ÁPRILIS 26.

Magyar cigányprímás és zeneszerző. 1802 körül került Pestre, ahol megalapította nagy
hírű, többnyire 5 tagból álló bandáját. Zenekarával számos ünnepi, országos
eseményen lépett fel. 18ll-ben az országggyűlés alkalmával Pozsonyban muzsikált és
Bécsben is többször megfordult, ahol előbb Ludwig van Beethoven (lásd III.26.), majd
gróf SzéchenYi István (lásd IV.8.) csodálta meg játékát 18l4-ben. Gyakran játszott
előkelőségeknek, ígyaKatharina Pavlovna orosz nagyhercegnő tiszteletére rendezett
margitszigeti mulatságon l815-ben, a CSepei-szigeten II.
Ferenc császár (lásd III.2). és neje, Albrecht herceg , a
cambridge-i herceg és több főrangú külföldi vendég előtt 1820ban, Pozsonyban a királyné koronázásakor 1825-ben. Műsorával
csaknem az egész országot bejárta. Kortársai - köztük Kisfaludy
Sándor (*1772-+1844), Berzsenyi Dániel (lásd V.7.) és Liszt
Ferenc (lásd X.22.) - egyöntetű elismeréssel emlékeztek meg
róla. Saját művein kívül Lavotta- és Csermák-darabokat is játszott, a Rákóczi-indulót, kuruc dalokat és más népies és népdalokat. Verbunkos stílusú
táncdallamainak illetve feldolgozásainak a száma kb. 80-ra tehető. Ő maga nem értett
a hangjegyíráshoz, műveit tanult muzsikusok jegyezték le és látták el kísérettel. A
legismertebb művei közé tartozik az úgynevezett Bercsényi-nóta, Requiem fia
halálára, Hatvágás verbung, A Felséges Magyar Királyné koronázására, Bihari
verbungja mikor a pénze elfogyott és a Hatodik óbester nótája. Környezetének
adottságai végképpen rá nehezedtek, és elfeledve, elszegényedve fejezte be hányatott,
sikerekben és nyomorban változatos életét. (Falk G.:Zenei Kis L.1938.97 o.,
Brockhaus:Zenei L.1983.1k.197 o., MNL.3k.830 o.)

GEORGI SZAVA RAKOVSZKI *1821.ÁPRILIS 21.

+1867.0KTÓBER

Bolgár
szabadságharcos,
író,
politikus.
Isztambulban,
majd
Franciaországban tanult. Csatlakozott a titkos balkáni felszabadító
mozgalmakhoz. A brailai felkelés során a havasalföldi hatóságok elfogták
és halálra ítélték 1841-ben, de a görög konzul segítségével
Franciaországba távozhatott.
Hosszú éveken át szervezte a
macedónokat a törökök elleni harcra. 1845-ben a törökök börtönbe
vetették, ahonnan 1848-ban szabadult. A krimi háború idején 1853-54ben szülőföldjén újabb felkelést szervezett. Később Szerbiában,
Romániában és Oroszországban élt és írásaiban fellépett a törökök
kiűzéséért, a bolgár nemzetálIam megteremtéséért. 1862-ben Belgrádban felállította
az első bolgár légiót. 1867-ben két fegyveres csapatot is küldött Bulgáriába. 1877-ben
Újvidéken alapított bolgár újságot. Munkáit hazafias pátosz hatotta át. Az írás mellett
népdalgyűjtéssel is foglalkozott. (Világir.NI., MNL.15k.299 o., MNL.15k.299 o.)

HENRI GUISAN *1874.0KTÓBER 21. - +1960.ÁPRILIS 8.
Svájci katonatiszt. Igen sikeres pályafutást mondhat magáénak.
1939-ben a svájci haderők főparancsnoka lett. Hatásos védelmi
szervezetet dolgozott ki a tengelyhatalmaknak az országot
fenyegtő támadás ellen és a rütli síkságon tartott híres beszédével
1940.július 25-én elnyerte a társadalom támogatását is. 1945-ben
nemzeti hősként vonult vissza. (Brockhaus NI.CD., MNL.8k.880 o.)
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PELÉ

* 1940.0KTÓBER 21.
Brazil labdarúgó. Eredeti neve Edson Arantes do Nascimento. Az

ESPANA 821958-as stockholmi labdarúgó világbajnokságon mutatkozott be 17

évesen. A fiatal és művészien játszó
labdarúgó
segítségével
Brazília
először
nyert
világbajnokságot.
Szereplését éveken keresztül siker
kísérte. Világbajnok 1958, 1962,
1970, a VB legjobb játékosa 1970,
LIbertadores
Kupa-győztes
1962,
1963, Világ Kupa-győztes 1962,
1963, Sao Paulo állam bajnoka 19581973 között 10-szer és gólkirálya 1958-1967-ig, Brazil Kupa-győztes 1961-1965-ig
minden évben, amerikai bajnok NASL 1977, 115-szöros brazil válogatott 1957-1970
között. Lelkes munkájával Brazília véglegesen elnyerte a Rimet-Kupát. 1114
mérkőzésen 1088 gólt lőtt. 1978-ban Nemzetközi Békedíjat, 1989-ben pedig WHO
érdemrendet kapott. A Warner Brothers cég munkatársa, majd a Santos
sportigazgatója volt 1993-94-ben. Brazilia sportminisztereként dolgozott 1994-1998ig. A Labdarugó Hírességek Csarnokának tagja. 1999-ben az évszázad sportolója
címet kapta. (A Sport Kr., MNL.14ki.636 o.)

JOSEF BOZEK

1782.FEBRUÁR 28. - +1835.0KTÓBER 21.

Cseh műszaki szakember. A gimnázium elvégzése után Brünnben
matematikát és mechanikát tanult, majd 1804-től Prágában filozófiai
tanulmányai után rövid ideig nevelősködött. Érdeklődése - vissza - a
technika felé fordult és a Prágai Műszaki Egyetemen kapott
műszerészi állást Franz Joseph.Gerstner német mérnök (lásd VI.25.)
ajánlására. 1806-8 között Gerstner mérnök-csoportjában részt vett
az osztrák monarchiában készülő első gőzgép megszerkesztésében.
1814-től egy gőzzel hajtott jármű tervezésén dolgozott, melyet l8lS-ben - másodikként mutattak be a világon. Részt vett gőzhajó
tervezésében is. 1820-32 között lóvasúthoz tervezett kocsikat. Mindezek mellet a legjelentősebb tevékenységi területe az óra készítés volt. Szerkesztett
hordozható- és toronyórákat, valamint oktatási célra a Műszaki Egyetem részére és a
prágai Klementinum Obszervatórium- és Asztronómai Intézet számára a munkájához
alkalmas órákat. Két fia folytatta megkezdett munkáját. Frantisek az órakészítésben
és precíziós műszerek gyártásában, Romuald pedig jármű-, mérőműszer-, orvosi
műszergyártás
területén ért el szép sikereket. (Internet:http://www.Kmd-

trinec.wz.cz/index.... ,ntm.czjntex.... )
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JEREMIAS GOTTHELF *1797.0KTÓBER 4. - +1854.0KTÓBER 22.
Svájci-német regényíró. Eredeti neve Albert
Bitzius. Bernben végezte teológiai tanulmányait
és lelkész lett, mint apja. Lelkészi és
pedagógiai elhívatottságának tudata ösztönözte
irodalmi munkásságra is, amellyel a Bern
környéki parasztokat akarta szórakoztatva
oktatni. Finom humorral, élesszemű szatírával
és mély megértéssel olyan realista művészi
epikát alkotott, mely a német nyelvű irodalomban a faluábrázolás klasszikusává avatja. Értékes életművéből kiemelkedik két remek
elbeszélése, A fekete pók és Elzi a különös lány. (Világir.KisencikI.1976.1k.418 o.)

OTAKAR KUBIN

* 1883.0KTÓBER 22. -

+1969.0KTÓBER 17.

Cseh
festő
és
grafikus.
Korai
posztimpesszionista festményei után
1905 körül az impresszionisták és
Vincent van Gogh (lásd 111.30.) hatása
alá
került.
1913-ban
Párizsban
telepedett le.
Rövid
kubista és
futurista periódus után Jean Auguste.
Ingres (lásd 1.14.) hatására utaló
finom
vonalú,
lírai
hangú,
neoklasszicista figurális kompozíciókat
festett.
1952-1964
között
Csehszlovákiában élt, majd visszatért
Franciaországba. Portréját Vaclav Fiala
készítette
(Műv.L.1966.2k.726
o..
MNL.l1.k.604 o.)

SARAH BERNHARDT *1844.0KTÓBER 22. - +1923.MÁRCIUS 26.
Francia színésznő. Eredeti neve Henriette-Rosine Bernard volt.
Konzervatóriumi tanulmányok után 1862-ben a Comédie Fran~aise
ben kezdte pályáját, majd bulvár színházakban játszott. 1872-1880
között ismét a Comédie Franc;ais tagja volt. Sok, nagy reklámmal
kísért külföldi vendégszereplése világhírnevet hozott számára.
Sokoldalú színes művészegyéniség, a klasszikus drámarepertoár
eldadásmódjának megújftója.
Szuggesztfv játékát világszerte
elismerték és ünnepelték. 1893-tól Párizsban önálló társulatot
szervezett, amelynek igazgatója is volt. Utóbb színháza Théatre
Sarah Bemhardt néven működött. Híres alakítása volt A kaméliás
hölgy (Dumas), A sasfiók (Rostand), Ofélia (Shakespeare - Hamlet).
Alakításait tökéletes színpadismeret, hatásvadászó, zengő retorika és virtuóz
előadásmód jellemezte. A technikai tökéletessége mögött tehetség és valódi
szenvedély izzott. Játéka nagyszerűségével túllépve a nyelvi nehézségeken,
Londonban és más európai fővárosban is fényes diadalokat aratott. 1888-1908 között
öt alkalommal Budapesten is fellépett. Színpadi alakításain túlmenően mint szobrász
és festő is szerepelt kiállításokon, mialatt sorra jelentek meg irodalmi alkotásai is.
(SZínházi Kis1.1969.61 o., larousse 1991.1k.308 o.,Cengery J.:Greta Grabo c.könyv
95 o.)
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LISZT FERENC *1811.0KTÓBER 22. - +1886.JÚUUS 31.
Magyar zongoraművész, zeneszerző.
Apai ágon elődei is a magyar állam
polgárai voltak. Atyja Ádám
(* 1776-+ 1827)
gazdasági
tisztviselő
volt Esterházy herceg
birtokán, anyja - Anna Maria Leger
(*1788-+1866)
osztrák
iparoscsalád sarja. Házasságukból
egyetlen
gyermekük
született:
Ferenc. Apjától tanult zongorázni.
Mint csodagyermek tűnt fel nyolcéves
korában, - 1819-ben - Sopronban és Pozsonyban adott hangversenyeivel. 1820-ban a
pozsonyi Eszterházy palotában Ferdinand Ries német zeneszerző (*1784-+ 1838)
virtuóz zongoraversenyével mutatkozott be. Négy magyar főúr hat évre ösztöndíjat
biztosított zenetanulására. 1822-ben a család Bécsbe költözött é.s a támogatásnak

köszönhetően
Carl Czerny osztrák zenepedeagógus (*1791-+ 1857) zongora
tanítványa lett, és Antonio Salieri itáliai zeneszerző (*1750-+ 1825) pedig bevezette a
zeneszerzés elemei be. 1823.áprilisában tartott matinéján Ludwig van Beeethoven
(lásd III.26.) is jelen volt. 1823. őszén atyjával Párizsba költözött, ahol magánúton
Ferdinando Paer olasz zeneszerző (*1771-+1839) vállalta zeneszerzés-oktatását.
Koncertezett Londonban, francia és svájci városokban, hangverseny kőrútjait
mindenütt siker kísérte. Műsorain többnyire népszerű operákra írt ábrándjait mutatta
be.
1827-től
édesanyjával
élt,
arisztokrata
családoknál
volt
zongoiratanár.
1830-31-ben
megismerte Louis Hector Berlioz
francia
zeneszerző
(lásd
III.8.)
zenekari
technikáját,
Frederic
Francois Chopin lengyel zeneszerző
(lásd II.22.) zongora-kőltészetét és
Niccolo Paganíniitáliai hegedűművész
(*1782-+1840)
hegedűsvirtuozitását.
Ezt
követően
ismerkedett
meg
első
nagy
szerelmével Charles d'AgouJt gróf
feleségével Marie de Flavigny-val írói néven Daniel Sternnel - . 1835ben Svájcban telepdtek le, szerelmükbői 3 gyermek szűletett: Blandine, aki III.Napoleon francia császár (ur.18521870) utolsó miniszterelnőkéhez Emile Ollivierhez (*1825-+1913) ment feleségűl,
Cosima, aki Hans Guido von Bűlow német zongoraművésznek (*1830-+1894), majd
Wilhelm Richard Wagner német zeneszerzőnek (lásd V.22.) lett a felesége, és Daniel,
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aki nagyon fiatalon meghalt. 1835-1839 között bejárta Svájcot és Olaszországot. A
festői táj hatását Zarándokévek című zongoradarab-sorozatában örökítette meg. Az
1838-as pesti árvíz után a
károsultak javára több
ha ngversenyt
adott.
1839-bern gyermekeivel
visszaköltözött Párizsba.
1847-ben
oroszországi
hangversenykőrútján

megismerte az új orosz
alkotói műhelyeket, valamint Kievben későbbi élettársát a lengyel származású
Carolyne Ivanovskát, aki Sayn-Wittgenstein herceg felesége volt. A zongoraművészi
pályát ekkor váltotta fel zeneszerzőivel. Az 1848-tól a weimari udvari színház
karmestere lett. Zeneszerzői stílusa lehiggadt, kevesebb gondot fordított a külső
csillogásra és inkább a hangzásvilág megújítása érdekelte. Wagner és Berlioz zenekari

stílusa hatott rá, és megteremtette az egyetlen témából kibontakozó szimfónikus
költemény műfaját. Mint pedagógus, a világ minden részéből érkező tanítványait a
zongora újfajta technikajavai ismertette meg. A hercegné 1860-ban Rómaba költözött,
ahova 1861-ben Uszt követte. 1857-62 között született A Szent Erzsébet legendája
melynek saját vezénylésű pesti bemutatója után, mely
cím ű oratóriuma,
1864.augusztus lS-én volt, magyar kapcsolatai újra felelevenedetek. Felkérést kapott
az 1867-es I.Ferenc József (lásd XI.21.) és Erzsébet (lásd IX.l0.) koronázási ünnepi
mise - Missa coronationalis - megírására. Élete utolsó évtizedeit Weimar, Róma és
Pest között megosztva töltötte. A magyar kormány javaslatára 1871-től királyi
tanácsosi cimet és évjáradékot kapott. 1873-ban, ötvenéves művészi jubileuma tiszteletére
ünnepségsorozatot
rendeztek Pesten. Miután
írásba foglalta a létesítendő
Zeneakadémia irányelveit,
az 1875-ben megalapított
intézmény
elnökévé
nevezték ki. Fényes pályája
állomásait az egy témára
épült zongoraversenyek, a
h-moll szonáta vagy a
Faust szimfónia jelentik. Az
utolsó szakaszban születtek az Elfelejtett keringők, a vad és nyers Csárdások. Jelentős
művei még: zenekari művek közül az I. és II. Mefisztó-keringő, Prométheusz,
Prefűdök" Hungária, Dante-szimfónia, Rákóczi-induló; zongora művek közül pl. Magyar
rapszódiák, Magyar történeti arcképek; oratóriumok közül Szent Erzsébet legendája,
Krisztus; egyházi zenék közül a Koronázási mise, Requiem stb. Egyénisége sokoldalú
hatással volt mind a kortársakra, mind az utókorra. A xIX.századi európai zene
legnagyobb hatósugarú személyiségévé lett. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.427 o.,
Larousse 1992.2k.710 o., Révai N1.12k.785 o., MNL.12k.174 o.)
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PIETRO ALESSANDRO GASPARE SCARLATTI *1660.MÁJUS 2. +1725.0KTÓBER 22.
Itáliai zeneszerző. Domenico Scar/atti zeneszerző (*1685-+1757) apja. 1672-ben

Rómában tanult, valószínű Giacomo Carissiminél (*1605-+1674). 1679-ben mutatták
be első operáját, melynek sikere figyelmet keltett. Sikere nyomán 1683-ig Rómában
Krisztina svéd királynő (ur.1632-1654) karmestere, mellette az Oratorio dei San Marcello, majd a San Girolamo della Carita dirigense is volt. 1684-től
udvari karmester lett Nápolyban. Itt mutatták be 1683-ban A Psyché
című operáját. 1689-től a Conservatorio di Santa Maria di Loreto
i
tanára volt. 1703-tól a Santa Maria Maggiore, 1706-tól Ottoboni
~
. :.'~".'
•
I ,
bíboros karmestere volt Rómában. 1708-tól Nápolyban, 1717-től
."OT / ••
Rómában,
1722-től Loretóban, 1723-tól ismét Nápolyban működött.
. : ~.:.,
A barokk énekes dráma- és kantátaműfaj legkiválóbb alkotó
művészeinek egyike. Dalműveinek érdeme az úgynevezett három
részből álló (gyors, lassú, gyors) nyitány, valamit az áriák dallamossága. Az aria da capo egyik mesterévé vált. Kamarakantátái a műfaj csúcspontját
jelentik. Saját adatai szerint 114 operát, több mint 800 kantátát írt, többségüket
Rómában, Nápolyban és Bécsben mutatták be. Művei között számtalan misét,
oratóriumot, csemballó- és orgonaművet találunk. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.297
o., Larousse 1991.1k.563 o., MNL.15k.848 o.)

~
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GIOVANNI BATrISTA LANGETTI

*1635. - +1676.0KTÓBER 22.

Itáliai festő. Nagyon fiatalon
kezdhette művészi
pályafutását a genovai születésű fiatalember, mert csak
annyi tudható róla, hogy 15 éves korában már Rómában
Pietro da Cortonanál (*1596-+1669) tanult. Feltehetően
az 1650-es években már Nápolyban tanulmányozta
Juseppe de Ribera (lásd IX.2.) és Luca Giordano (lásd
1.12.) festészetét. A Nápolyban kitört pestisjárvány elől
Giordano tanácsára 1656-ban Velencébe ment, ahol már
nagyon komoly sikereket ért el. Marco Boschini velencei
festő és művészeti író (*1613-+1678) 1660-ban felsőfokú
jelzőkkel illette Langetti munkáit. 20 évig dolgozott
Velencében, és ez idő alatt 120 festményt készített.
Alkotásai közül mindössze négyet lehetett minden
kétséget kizáróan azonosítani, mivel csak ezeket látta el
kézjegyével. Ezek:Az elsőt 1660 előtt festette az ApolIo és
Maryas képét, mely a II.világháború során Drezdában megsemmisült. A második képe
1663-64-ből való a Keresztrefeszítés és Mária Magdolna című képe, amely Velencében
van, a harmadik 1675-ös évi a Szent Péter és Szent pál Paduában látható, valamint a
lévő
Maccabeusok
mártíromsága
tárgyú
műve.
Vatikánban
(Internet: http://www.artnet.com/library/.........•davidrumsey.com/amica/
,
artnet.com/artist/
)
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ORLAI PETRICH SOMA

* 1822.0KTÓB ER

22. - + l880.JÚNIUS 6.

Magyar
festő.
Pesti
és
pápai
jogászévek után Bécsben 1846-ban
Ferdinand Georg Waldmüller osztrák
festő
(lásd
VIII.23.) iskolájába
íratkozott be, majd a müncheni
akadémián Wilhelm von Kaulbach
német
festő
(*1804-+1874)
növendéke volt. Tanulmányait ismét
Bécsben Karl Rahl osztrák festőnét
(*1812-+ 1865) folytatta, ahol az
akadémikus
festészet
eszköztárát
ismerhette meg. A szabadságharc
vetett véget külföldi tanulmányainak.
Hazatérése után családjával 1854-ben
Pesten
telepedett le és elsősorban
Orlai Petr n Soma MIlton
mint
portréfestő
voltnépszerű.
Lefestette pl. barátját Petőfi Sándort.
Részt vállalat a hazai művészeti élet
szervezésében, tagja volt a Nemzeti
Képcsarnokot
alapító
egyletnek.
Nemzeti szellemű, idillikus történelmi
II. Lajos
festményei
révén
holttestének megtalálása, Szent István
ébredése, Perényiné a mohácsi csata
után összeszedi a halottakat, Zách Felicián, Attila halála - e műfaj egyik úttörője lett.
Idillikus történelmi munkáinál jelentősebbek arc- és életképei, amelyeken bátor
lendületes ecsetkezelésével a festői realizmus jeles képviselője lett, mint pl. az Anyám
vagy A lopott csók című művei. Üde, természet után készült tájképeket is festett.
Alkotásait a művészettörténet sokáig alulértékelte. A kiegyezés után fokozatosan
elszigetelődött, művészete háttérbe szorult. Életművének jelentős részét képviselik az
irodalmi művekhez, elsősorban Petőfi és Vörösmarty művei hez készített illusztrációk.
Az Orlai előnevet Vörösmarty Orlai című regényes történetének főhőse után vette feJ.
(MNL.2002.14k.206 o., Műv.L.1967.3k.616 o.)

10ft

FRITZ CREMER

* 1906.0KTÓBER 22.

- +1993.SZEPTEMBER 1.

Német szobrász, grafikus. Essenben és
Berlinben
tanult.
1945-től
a
berlini
Akadémia tanára volt. 1950-től az NDK-ban
élt. Főként a fasizmus áldozatainak állított
auschwitzi (1947), buchenwaldi (1952-58),
emlékműveiről
mauthauseni,
bécsi
nevezetes. Műveit belső feszültség, drámai
fűti.
Számos
portrét
és
szenvedély
kisplasztikai művet alkotott. (MNL.5k.666
o., Műv.L.lk.449 o.)

ORLAI PETRICH SOMA * 1822.0KTÓB ER 22. -

+ lBBO.JÚNIUS 6.

Magyar
festő.
Pesti
és
pápai
jogászévek után Bécsben 1846-ban
Ferdinand Georg Waldmüller osztrák
festő
(lásd
VIII.23.) iskolájába
íratkozott be, majd a müncheni
akadémián Wilhelm von Kaulbach
német
festő
(*1804-+1874)
növendéke volt. Tanulmányait ismét
Bécsben Karl Rahl osztrák festőnél
(*1812-+ 1865) folytatta, ahol az
akadémikus
festészet
eszköztárát
ismerhette meg. A szabadságharc
vetett véget külföldi tanulmányainak.
Hazatérése után családjával 1854-ben
Pesten
telepedett le és elsősorban
Orlai Petr
Soma MIlton
mint
portréfestő
voltnépszerű.
A
lefestette pl. barátját Petőfi Sándort.
Részt vállalat a hazai művészeti élet
szervezésében, tagja volt a Nemzeti
Képcsarnokot
alapító
egyletnek.
Nemzeti szellemű, idillikus történelmi
II. Lajos
festményei
révén
holttestének megtalálása, Szent István
ébredése, Perényiné a mohácsi csata
után összeszedi a halottakat, Zách Felicián, Attila halála - e műfaj egyik úttörője lett.
Idillikus történelmi munkáinál jelentősebbek arc- és életképei, amelyeken bátor
lendületes ecsetkezelésével a festői realizmus jeles képviselője lett, mint pl. az Anyám
vagy A lopott csók című művei. Üde, természet után készült tájképeket is festett.
Alkotásait a művészettörténet sokáig alulértékelte. A kiegyezés után fokozatosan
elszigetelődött, művészete háttérbe szorult. Életművének jelentős részét képviselik az
irodalmi művekhez, elsősorban Petőfi és Vörösmarty művei hez készített illusztrációk.
Az Orlai előnevet Vörösmarty Orlai című regényes történetének főhőse után vette fel.
(MNL.2002.14k.206 o., Műv.L.1967.3k.616 o.)

10ft

FRITZ CREMER

*1906.0KTÓBER 22. - +l993.5ZEPTEMBER 1.
Német szobrász, grafikus. Essenben és
Berlinben
tanult.
1945-től
a
berlini
Akadémia tanára volt. 1950-től az NDK-ban
élt. Főként a fasizmus áldozatainak állított
auschwitzi (1947), buchenwaldi (1952-58),
emlékműveiről
mauthauseni,
bécsi
nevezetes. Műveit belső feszültség, drámai
fűti.
Számos
portrét
és
szenvedély
kisplasztikai művet alkotott. (MNL.5k.666
o., Műv.L.1k.449 o.)
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WILHELM LEIBL *1844.0KTÓBER 23. - +1900.DECEMBER 4.
Német festő. Előbb Kölnben Hermann Becker történeti festőnél
(*1817-+1885), majd 1864-ben a müncheni akadémián tanult.
Határozott egyéniségére tanárai csak kevéssé hatottak, és az
akadémizmus merev szabályaival szemben új kifejezési módokat
keresett. 1869-ben - egy évre - Párizsba utazott és a régi mesterek
tanulmányozásán túl Edouard Manet francia festő (lásd 1.23.)
művészete hatott rá. Ezt támasztja alá az Öreg párizsi nő, A kokott,
Asztaltársaság és Trűbner arcképe című festményei. Stílusa,
..-_.__... ..~ ecsetkezelése szabaddá, oldottá vált, koloritja élénkebb lett.
Visszatérve hazájába, kezdtek elhalványulni a porosz-francia hatások
abban a falausi kömyezetben, ahol dolgozott. Különböző falvakban élt 1873-l900-ig,
rövid megszakításokkal és tájakat, portrékat, az egyszerű emberek hétköznapjait
festette, mint pl. Asszonyok a templomban, Falusi politikusok, Parasztlány fehér
fejkendőben, Egyenlőtlen pár című képei. 1890 utáni kevésbé naturalisztikus képein a
különféle fényhatások ábrázolásával kísérletezett, melyre példa a Fonó asszony vagy
Lány az ablaknál című munkái. (Műv.L.1967.3k.46 o., MNL.llk.9l0 o.)

ÉDOUARD BRANLY *1844.0KTÓBER 23. - +1940.MÁRCIU5 3.
Francia fizikus. Az École normale supérieureön tanult és ugyanott a fizikai laboratórium
igazgatója volt l873-tól, majd a Rollin
kollégium professzora l875-től. Ezt követően
a párizsi katolikus egyetem fizikai intézetének
volt az igazgatója. 1890-ben feltalálta a
koherert, amelynek segítségével venni lehet a
szikratávirójeleket, és amelyet felhasználtak
Guglielmo Marconi olasz fizikus (lásd IV.25.) nagy távolságú jelátviteli kísérleteihez.
l891-ben feltalálta a rádióadásokhoz felhasználható függőleges botantennát.
Kutatásokat folytatott fémek elektromos töltésének kisülésével megVilágítás hatására,
és kisérletezett távvezérléssel is. (MNL.4.496 o.)

LUDWIG FRIEDRICH WILHELM LEICHARDT *1813.0KTÓBER 23. +1848. ?
Német utazó. l844-45-ben keresztülvágott Ausztrálián Queensland
délkeleti csücskétől, a Brinbane melletti Moreton öböltől Port
Essingtonig. A délkelet - északnyugat irányú, közel 3000 km-es út
után kelet-nyugat irányban akarta átszelni Ausztráliát sikertelenül. A
Cogoon folyón kísérőivel együtt eltünt. Előző utazását naplója
alapján adták ki Londonban. (Révai NI. l2k.609 o., MNL.llk.912 o.)
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MAGYAR fORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956.
Magya rországon

1956.oktÓber

23-án

népfelkelés tör ki, amely a
kommunista párt hatalma és a
Szovjetunió ellen irányult. Ezt
megelőzően több alkalommal
összejöveteleken kapott hangot
egyre erőteljesebben a fennálló
viszonyokkal
való
elégedetlenség. A forradalom
kitöréséhez az egyetemisták kezdeményezte, 1956.október 23-i tüntetés vezetett. A
forradalmárok követeléseiket 16 pontban fogalmazták meg, melyek között szerepelt a
szovjet csapatok kivonása, Nagy Imre (lásd VI.16.) vezetésével új kormány alakítása,
többpárti
választások kiírása,
a cenzúra
eltörlése,
a politikai
foglyok
szabadonbocsátása, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálása és rendezése, a
teljes vélemény-, szólás és sajtószabadság megvalósítása. A diákokhoz hamarosan
felfegyverzett munkások is csatlakoztak és még akkor este ledöntötték a Sztalinszobrot és megostromolták a rádió székházát. Október 24-én szovjet tankok ellen
fegyveres felkelők vették fel a harcot Budapest több pontján, s ezzel vált a forradalom

szabadságharccá. A kormány Rendkívüli állapotot hirdetett ki és Nagy Imrét nevezték
ki miniszterelnőkké. Október 25-én az Államvédelmi Hatóság emberei a parlament
épületénél sortüzet adtak le a tömegre. A fővárosi események után 2-3 nappal,
okmtóber 24-27-én az orswzáég nagyobb városaiban is tüntetéseket, népgyűléseket
tartottak,majd a sztrájk és a tömegmozgalom tovább terjedt a kisebb településekre is.
Sok helyen a II.világháborús szovjet emlékműveket ledöntötték, leverték a vörös
csillagokat, elégették a begyűjtési íveket. Saját programokat állítottak össze, melyben
a szovjet csaspatok távozásán kívól fő helyet foglalt el a földek visszaadása. Október
26-27-én sortüzet nyitottak a töübbnylre fegyvertelen tüntető tömegre többek között
Mosonmagyaróváron, Miskolcon, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Gödöllőn,
Tatán, Zaslaegerszegen, Tiszakécskén, Kalocsán, Kiskunhalason, Örkényben. Nagy
Imre október 28-án koalíciós kormányt alakított és bejelentette, hogya szovjet
csapatok kivonásáról megkezdik a tárgyalásokat, feloszlatja az ÁVH-t, visszaállítja a
Kossuth ci mert stb. 1956.november 3-án letartóztatták azt a küldöttséget, amelyik
ezekrŐl a témákról tárgyalni akart. November 4-ére virradó éjjel a szovjet csapatok
megindították a támadást Budapest ellen és vérbefojtották a konszolidáció és demokrácia útjára lépni akaró forradalmat. Az októberi-novemberi
cU~O?1\
fegyveres összecsapásoknak mintegy 2.700 magyar ádozasta
volt. A november 4-én megkezdett letartóztatások elindult
megtorlás során legalább 229 embert - köztük 1958.június 16án a forradalom mellett kitartó Nagy Imrét, a vele együtt elítélt
Gimes Miklós újságírót (*1917) és Maléter Pál katonai vezetőt
(*1917) - kivégezte, 22.000 főt bebörtönöztek, 13.000 főt
internáltak. 1956 végéig 200.000 ember menekült az országból
Nyugatra.
(A
XX.Század
Kr.,
Larousse
1992.2k.779
0.MNL.9k.168 o.)
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA
Magyarország hívatalos neve Ma ar Köztársasá első
alkalommal 1946.február l-től 1949.augusztus 20.-ig volt.
Második alkalommal 1989.október 23-án a Parlament
erkélyéről Szűrös Mátyás parlamenti elnök és ideiglenes
köztársasági elnök (*1933), kikiáltotta a Magyar
Köztársaságot. Az 1956.október 23-j forradalom 33.
évfordulóján ez a jelképes tett jelenti a rohamos
reformfolyamatok csúcspontját, és egyúttal a magyar
pártállam végét. Magyarország áttért a parlamenti demokraCIara, ami többpártrendszert,
hatalommegosztást, az emberi jogok, a
véleménynyilvánítás szabadságát és a piacgazdaság elvének érvényesülését jelenti.
(AXX.Század Kr.1318 o., MNL.12k.426 o.)

SZOJUZ 6 7 8 ŰRRAKÉTA
Egymást követően indult el a három szovjet űrrakéta.
1969.október 11-18 között összesen 8 főnyi személyzettel,
azzal a feladattal, hogy kötelékrepülést hajtsanak végre.
Ezt a feladatot 1969.október 23-án végre is hajtották,
amikoris a Szojuz 7, és 8. rakéták kb. 500 méteres
közelségbe kerültek és szabadszemmel láthatták a
kozmonauták egymást. A kísérletnek az volt a célja, hogy
majd a későbbiekben a világűrben űrállomásokat és laboratóriumokat lehessen létesíteni. (A XX.század Kr.1994.1010 o.)

SZENT KAPISZTRÁN JÁNOS

*1386.JÚNIUS 24. -

+1456.0KTÓSER 23.
Ferencesrendi prédikátor. Apja német származású zsoldoskapitány volt. Perugiai

egyetemen jogot tanult és törvényszéki bíró lett. 1412-től Perugia kormányzója volt,
majd 1415-ben egy lázadás során polgártársai börtönbe vetették. Mikor kiszabadult, a
világgal meghasonulva és a börtönbeli látomásának engedve a Ferencesek rendjébe
kérte felvételét. 1416-ban szétosztotta vagyonát a szegények között és belépett a
rend monteripidói kolostorába. 1420-ban szentelték pappá.
Sienai Bernardinóval (*1380+1444) és Marchiai Jakabbal
(*1393-+ 1476) kidolgozták a rend szigorúbb rendtartását.
1449-52 között a rend vicarius generálisa volt. Korának egyik
legjobb hitszónokának tartották. Pápai legátusként járt a
Szentföldön és számos európai királyi udvarban. Carvajal
bíboros, pápai legátust (*1399-+ 1469) 1455-ben III.Calixtus
pápa (1455-1458) azzal bízta meg, hogya törökök elleni
hadjárat szervezésében legyen a magyarok segítségére. Az
1456-os nándorfehérvári győzelem (lásd VIII. ll.) nemcsak
Hunyadi János (lásd VIII. 11.) nevéhez fűződik, hanem Juan de
Carvajal
és
Kapisztrán
János
hathatós
segítségével
valósulhatott meg. Hunyadi János az ostromot követő 20-ik
napon, Kapisztrán János pedig az ostromot követő 61-ik napon halt meg az ostrom
után fellépö pestisjárványban. Kapisztrán János szentté avatását Mátyás királyon (lásd
II.23.) kívül elsősorban Újlaki Miklós erdélyi vajda (+ 1470) sürgette a Szentszéknél.
1690-ben avatták boldoggá, majd XIII.Benedek pápa (1724-1730) 1724-ben avatta
szentté. Számos teológiai művet és szentbeszédet hagyott az utókorra. (Révai
Nl.llk.219 o., MNL.I0k.529 o.)

10

ANKARA
Törökország fővárosa. Az Anatóliai-fennsík
északkeleti részén, a Pontusi-hegység déli
szegélyénél fekszik. A várost a mítosz szerint a
frígiai
Midász
király
(ur.Kr.e.738-695
k.)alapította.
Kr.e.333-ban
III.Alexandrosz
makedon király (ur.Kr.e.336-323) foglalta el és
alapította újjá. Ókori neve Anküra volt.
Le.278-tól a galata törzs központja, majd római pergamoni, pontoszi fennhatóságok alá tartozott. 654-től lett a Bizánci Birodalom
része. A perzsa és arab seregek pusztításai után - 1127-ig - a keresztes lovagok

kezén volt. 1143-ban a szeldzsukok foglalták el, 1361-ben az Oszmán - Török Birodalom fennhatósága alá került. A város a keleti kereskedelem és kézműipar
virágzó központja volt. Jelentősége a XIX.században jelentősen lecsökkent. Itt
kötötték meg az Lvilágháborút követő török függetlenségi háborút befejező Ankarai
török-francia békeszerződést 1921.október 20-án. 1923.oktÓber 23-án Musztafa
Kemal Atatürk a köztársaság elnöke (1920-1938), Ankarát az ország fávárosává
nyilvánította. Ezt követően gyors fejlődésnek indult. - Az andezit-dombra épült erődje
alatt terül el az óváros. Az új Ankara ettől nyugati és déli irányban terjeszkedik.
Műemlékei közül az egyik legjelentősebb az Kr.e. ILszázadból származó Augustus és
Roma temploma (Monumentum Ancyranum) illetve annak falán 1555-ben előkerült
ókori felirat, a Julianus Apostata császár 15 m magas oszlopa 362-ből, az Arslanhanedzsámi, a Kocatepe-dzsámi, stb. A városban több színház, opera, koncertterem és
más kultúrálls és oktatási létesítmény működik. (MNL.2k.95 o.)

v.

RÁMA

*1853.5ZEPTEMBER 20. - +1910.0KTÓBER 23.

Sziám - 1939-től Thaiföld - uralkodója. Eredeti neve Paramindr Maha
Csulalongkom. 1868-ban atyja, IV.Ráma (ur.1851-1868)
halála után került a trónra. A Nyugat hatására követte
apja politikáját és a függetlenség megóvása érdekében
különféle
engedményeket
tett.
1893-ban
Franciaországnak átengede aMekong foyó keleti, majd
később a nyugati partján fekvő kambodzsai és hűbéres
lao területeket. 1909-ben átadta a briteknek négy maláj
állam fennhatóságát. 1897-ben beutazta Európát. Nagy barátja volt az európai
műveltségnek és sokat tett országa jólétének előmozdítására. Belső reformokat

hajto

végre 1910-ig artó uralkodása alatt. PI. egységes irányítási rendszert veze ett

be a tartományokban, rendszerezte az adóbehajtást, eltörölte a rabszolgaságot,
bevezette a modern iskolarendszert, vasutat és távírórendszert építtetett stb. Halála
után legidősebb fia - Vadzsiravud - VI.Ráma (ur.1910-1925) néven politikáját is
folytatva, követte a trónon,. (Révai N1.5k.171 o., 17k.581 o., MNL.17k.414 o.)

109

KÁLMÁN IMRE

* 1882.0KTÓBER 24.

- +1953.0KTÓBER 30.

Magyar zeneszerző. A budapesti Zeneakadémián Koessler János
(*1853+ 1926) tanítványa volt. Rövid igeig jogot hallgatott és a
Pesti Napló zenekritikusaként dolgozott. Bécsben Párizsban,
majd 1940-45 között az USA-ban élt. Első nagy operettsikere a
Tatárjárás volt, melyet 1908.február 22-én mutatott be a
budapesti Vígszínház, majd Bécsben is nagy sikert aratott
Herbstmanöver
címmel.
Máig
népszerű
operettje
a
Cigányprímás, amelyet
1912-es bécsi
bemutató után
Budapesten, majd Amerikában is előadtak. Valamennyi darabját
felülmúlja a Csárdáskirálynő elévülhetetlen sikere, a világ szinte
minden táján. Magyar színpadokon színre került még a Bajadér, Marica grófnő,
Cirkuszhercegnő, Csikágói hercegnő, Montmartre-i ibolya. Utolsó operettjét az Arizona
Ladyt halála után mutatták be Bemben 1954-ben. Fölényes zeneszerzöi technikája
rendkívüli dallamgazdagsággal párosul. A romantikus bécsi operett hagyományait
folytatva teremtette meg saját stílusát, amelyre a magyaros elemek, a népszerű
dallamok gazdagsága, a színpadi invenció és a kompozíciós technika biztonsága
jellemző. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.260 O., Larousse 1992.2k.321 O., Brockhaus
NI.CD., MNL.l0A56 o.)

TITO GOBBI *1915.0KTÓBER 24. - +1984.MÁRCIU5 5.
Olasz operaénekes. Rómában tanult és ott debütált Giuseppe Verdi :Traviatajának
Gennont szerepében, rendkívüli sikerrel. Bécsben 1936-ban, Milánóban 1937-ben
nyert énekversenyt. Első nagy sikerét Aiban Berg: Wozzeckjének 1942-es olaszországi
bemutatójával európai hírnevet szerzett. A milánói Scala ban
Gaetano Domenico Maria Donzetti:Szerelmi bájitalának
Belcore, San Fraciscoban Gioachino Antonio Rossini: Sevillai
borbélyának Rgaró, Salzburg ban Wolfgang Amadeus
Mozart:Don Giovanni, a londoni Covent Gardenben Verdi:Don
Carlosának Posa márki szerepében aratott hatalmasa sikert.
1954-73
között
a
chicagói
Lyric
Opera
állandó
vendégművésze volt, de rendszeresen énekelt Párizsban,
Münchenben, Hamburgban, Stuttgartban is. A New Yorki-i
Metropolitenben 1956-ban mutatkozott be Giacomo Puccini: Tosca-jának Scarpia
szerepében. Korának legjelentősebb, kitűnő színészi adottságokkal is rendelkező olasz
baritonistája volt. Repertoárjában csaknem 100 szerep volt. 1962 óta operákat
rendezett és jelmezeket is tervezett. 26 filmben szerepelt. (Brockhaus:Zenei
L.1984.2kA6 O., MNL.8k.670 o.)

110

GABRIEL METSU *1629.JANUÁR - +1667.0KTÓBER 24.
Holland festő. Leidenben tanult Gerard Dou (lásd IV.7.)
körében. 1648-ban részt vett a leideni Szent Lukács Célh
megalapításában.
1650-52-ben Utrechtben élt.
Művein,
témaválasztásában és technikájában az utrechti festők hatása
érvényesült, amint azt a BordéJyjelenet címü képén is érzékelhető. 1657-ben Amsterdamban telepedett le.
... ~.
Elsősorban
módos polgárok hétköznapjairól
festett zsánerképeket, amelyekhez Gerard Dou,
Gerard Terborch (lásd XII.8.) és Johannes
1
Vermeer (lásd X.31.) művei szolgáltak mintául,
mint pl. A beteg gyennek című képe. Nagy
formátumú, széles ecsetkezelésű fiatalkori
14 K 197HO'lTa eeep
művei után később, erőteljesebb színezésű
festményei kevés figurával komponált polgári
életképek voltak. Ilyen a Muzsikáló társaság, Levelet olvasó nő, A reggeliző
szerelmespár. A sok hatás ellenére sajátos stílust alakított ki. Különösen megragadó
képein a pompás selymek, bársonyok festői, anyagszerű ábrázolása. Életképeken kívül
néhány allegorikus és történeti kompozídót, valamint portrét is festett.
(Műv.L.1967.3k.305 o., Brockhaus NI.CD., MNL.13k.55 o.)
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BRAHE TYCHO *1546.DECEMBER 14. - +1601.0KTÓBER 24.
Dán csillagász. Eredetileg jogot tanult, de mindig a csillagászat
érdekelte igazán. 1571-ben nagybátyja, - Bille Steen - egy régi
kolostorban obszervatóriumot rendezett be a számára. Innen fedezett
fel 1572-ben a Cassiopeia csillagképben fellobbant szupernóvát. Az
erről irt tájékoztatása tette a nevét ismertté a tudósok világában. A
koppenhágai egyetemen - II.Frigyes dán király (ur.1559-1588)
kívánságára - csillagászatot adott elő. 1580-ban kezdte meg
munkáját Hven-szigeten, melyet a dán király, annak minden
jövedelmével együtt 1575-ben neki adott, és számára ott egy csIllagvizsgáló és kémiai intézetet alapított, s ez volt Uranienborg néven kora legjobban
felszerelt csillagvizsgálója. II.Frigyes halála után az új király, IV. Keresztély (lásd
IV.12.) már nem támogatta, sőt nehezítette szakmai tevékenységét, annyira, hogy
végűl a család eltartása is súlyos gondokat jelentett. Ezért II.Rudolf német-római
császárhoz (ur.1576-1612) fordult, aki császári csillagászává nevezte ki Prágában, és
obszervatóriumot rendezett be neki. Itt kezdte munkáját l601.február l-én, és
Johannes Keplert (lásd XI.15.) fogadta segédjéűl, de nemsokára meghalt. Kiváló
megfigyelő volt, aki sok átalakítást végzett a csillagászati műszereken. Nicolaus
Copernicus lengyel csillagász (lásd II.19.) elméletével nem értett egyet, mert szerinte
a világ közepe a Föld, haladó mozgást ugyan nem végez, de minden nap saját
tengelye körül egyszer megfordul. Ugyanezen tengely és a Föld középpontja körül
forog egy hónap alatt a Hold és 13,4 hónap alatt a Nap. Minden más égitest a Nap
körül forog. Ezt a nézetét egyik szakírásában részletesen tárgyalja. (Révai NJ.18k.572
o., MNL.4k.479 o.)

III

CAPET HUGó *939-941 KÖRÜL - +996.0KTÓBER 24.
Frank tartományi herceg 956-tól, nyugati frank
(francia) király 987-től 996-ig. Nagy Hugó idősebbk
fia. A Capitengek, a Valois-k és a Bourbon-dinasztia
ősatyja. A Nyugati Frank Birodalom arisztokráciájának
igazi vezére. V.Henye Lajos francia király (ur.979987) halála után - Adalbert reimsi érsek (lásd IV.23.)
segftségével - klrállyá választották Noyonban, és
987.július 3-án Reimsben meg is koronázták. 991-ben
legyőzte vetélytársát, Alsó Lotharingiai Károlyt, a
korábbi király, Lothar fivérét. Hatalma ténylegesen
saját Párizs környéki tartományára terjedt ki, országának többi részén a korona
nagyhűbéresei független fejedelmek módjára uralkodtak. Harcolnia kellett vazallusa,
I.Blois-i Odó ellen és igyekezett ellenőrzése alatt tartani a reimsi érsekséget. Már
trónralépésekor királlyá szenteltette fiát, a leendő IIJámbor Róbertet (ur.996-1031),
hogy biztosítsa a Robertingek trónutódlását. A Capet "melléknevet" a cappa nevű
egyházi öltönyről kapta, melyet mint a toursi Szent Márton kolostor világi apátja
viselt. (MNL.9k.680 o, Larousse 1992.2k.154 o., Révai N1.10k.350 o.)

ARKAGYIJ ISZAAKOVICS RAJKIN *1911.0KTÓBER 24. +1987.DECEMBER 17.
Szovjet-orosz esztrádművész.
színművészeti főiskolát és mint

1935-ben elvégezte a leningrádi
pantomim színész tűnt fel. Játszott
a Lenini Komszomol Színházban és a Drámai Színházban. 1939ben megalakította a Leningrádi Esztrád Szin házat, melynek
művészeti vezetője lett. 1984-ben a színház Moszkvába költözött,
ettől kezdve Szatirikon néven játszott. Rajkint konferansziéként és
jellemszínészkélnt kedvelte
meg
a közönség.
A gyors
ApKaAHH
2.00
alakváltoztatás nagy mestere és kiváló jellemszínész volt. Az
PA~K~H 19~! ~C?~FHA
intellektuális humort képviselte, művészetével nem csak
nevettetett, hanem el is gondolkoztatott. Pályafutása során többször is vendégszerepelt Magyarországon. (Szinházi KisI. 1969.366 o., MNL.15k.280 o.)

BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF *1899. - +1986.0KTÓBER 24.
Magyar ujságíró, a golyóstoll feltalálója. A budapesti Hongriecímű
lapot
szerkesztette,
s
Magyarország-Hungary
festészettel és szobrászattai is foglalkozott. Egy véletlen
kapcsán merült fel az ötlete tintás golyók felhasználására,
melyet először nagyméretű golyóval ládaszignálási célra
gondolt, majd próbált felhasználni. Ezt mutatta be 1931-ben
a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Később kisebb méretben
írótoll ként is alkalmazta. 1939-ben a németek átvették a
találmányt és forgalomba is hozták. Miután a tinta hamar
beszáradt, az amerikaiak olajbázisú festékkel próbálkoztak, de az sem vált be.
Időközben Argentinában telepedett le és ott folytatta a jelző-festék kísérleteit. Az
öntvényrepedést jelző festék bizonyult megoldásnak. 1943-ban először Eterpen néven
hozta forgalomba, a franciák pedig 8IC - Biró Crayon - néven árúsították. Angolul mai
is biro pennek, rövidítve bironnak nevezik a találmányán alapuló védett márkát.
(MNL.4k.72 o.)
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VESZTFÁLIAI BÉKE
III.Ferdinánd német-római császár (ur.1637-1657) és a birodalmi rendek
Franciaországgal, valamint Svédországgal megkötötték a 30 éves háborút lezáró
vesztfáliai békét 1648.október 24-én. A békében szereplő határozatok az egyes
résztvevők számára különböző kihatással jártak. Svédország 5 millió tallér jóvátétel és
3 kisebb német város mellett megszerezte Nyugat-Pomeréniát, valamint a Brémai
Érsekség és a Verdeni püspökség egymással határos területeit. Területi nyereségek
révén a Balti-tenger ura lett. A Német-Római Birodalmon belül a fejedelmek helyzete
a császár kárára szilárdult meg. A császár hatalma csak a Habsburg örökös
tartományokra korlátozódott. A német fejedelmek megszerezték a vallási függetlenség
mellé a külpolitikai függetlenséget is.
Brandenburg
megkapta Kelet-Pomerániát
és
több
szekularizált
egyházfejedelemséget.
Szászország
Lausitzot,
Bajorország
megtarthatta
Felső Pfalzot, uralkodója a
fejedelmi cimet. V.Frigyes
volt pfalzi választófejedelem
(*1596-+ 1632) fia, Károly Lajos (*1617-+ 1680) visszakapta Rajna-Pfalzot és apja
választófejedelmi rangját. A legnagyobb nyereséghez Franciaország jutott. Jelentősen
kiterjesztet6te határait és a Rajnánál megtörte a Habsburgok hatalmát. Franciaország
megkapta Elzász déli részét, a piemonti Pinerolót, a Rajna jobb partján fekvő
Breisachot és helYőrségeket tarthat fenn Philippsburgban is. A császár ezen kívül
beleegyezett a csaknem 100 éve elfoglalt Metz, Toul és Vertdun püspökségek
annexiójába. Spanyolország, hogy Franciaország ellen összpontosíthassa erejét,
elismerte Hollandia függetlenségét, és átengedte Portugália ázsiai és braziliai
gyarmata it. Svá'c függetlenségét a békeszerződés formálisan is elismerte. A háború
meg nem nevezett vesztese a katolikus e ház volt. Az egyháznak el kellett ismemie,
hogy továbbra is a fejedelmek határozzák meg alattvalóik vallását. A vesztfáliai
békében elismert vallási határok lényegében a XX.századig változatlanul
megmaradtak. A békeszerződés eredményeként a német vallási és politikai ellentétek
kompromisszummal értek véget, ugyanakkor véglegessé vált a Német-római
Birodalom széttagolódása. (Az Emberiség Kr. 1994.496 o., MNL.18k.404 o.)

ISCOVESCU BARBU

*1816. - +1854.0KTÓBER 24.
festő,
szobrász, poltikus.
Szobafestő édesapja rábeszélésére Ő

Román

is azt a szakmát tanulta ki, majd
inas-évei után Bécsben és Párizsban
rajzolni és festeni tanult. Bukarestbe
be
a
visszatérve
kapcsolódott
forradalmi mozgalomba és számos
és
vállalt
a
feladatot
kapott
forradalmi
bizottságban.
Együttműködött a Párizsban megismert
forradalmárokkal, akik - többek között - kezdeményezői voltak az 1848-as romániai forradalomnak. Szeptemberben a
török, majd az orosz csapatok bevonulása Romániába véget vetett a forradalomnak
és ekkor - másokkal együtt - Konstantinápolyba menekült és száműzetésben halt
meg. (Internet: http:jwww.jewichencyclopedia.com
)

II

HECTOR DE SAINT - DENYS GARNEAU
+ 1943.0KTÓBER 24.

*1912.JÚNIUS 13. -

Kanadai költő. Tanulmányait a quebeci Sainte-Chaterine de
Fossambaultban a jezsuitáknál kezdte, majd Montreálban
folytatta, de befejezni az 1934-ben jelentkező szívbetegsége
miatt nem tudta. Humán beállítottsága a költészet, a festészet
és a zene felé vonzotta. 1937-ig egy katolikus fiataloknak
szóló magazinnak dolgozott, miközben már verseket is írt. Írói
képességét nagyapjától - Alfred Garneau költőtöl - örökölte.
Unokatestvére - Anne Hébert (lásd.VIIL1.) szintén költő és regényíró volt. Az 1937ben megjelent első verseskötetének kedvezőtlen volt a fogadtatása. Szokatlan volt
formabontása, a rímtelen, váltakozó hosszúságú sorai, stb. Miután nem értették
mondanivalóját, visszavonult a családi birtokon lévő házba, ahol szívbetegsége elvitte.
Művészi alkotását már csak a XX.század végén értették meg és értékelték, mely
szerint ő volt Quebec szellemtörténetének különleges első igazán modern költője.
(Internet:http://66.59.133.172/index.dm.....,com/eb/.... )
anada 4

GHEORGIU T~TT~RESCU
24.

*1820.0KTÓBER 20. - +1894.0KTÓBER

Román festő. A nagybátyjánál tanult festeni, aki
templomi festő volt, és egyben a Buzau-i festőiskola
tanára is. Művészi fejlődésében azonban a Rómában
töltött ösztöndíjas évei voltak a legmeghatározóbbak
1845-50 között. A San Luca Akademy tanárai egy
életre elkötelezték őt az itáliai festészet mellett.
Giovanni Santi Raffaelo (lásd IV.6.), Bartolome
Esteban MurilIo (lásd 1.1.), Salvatore Rosa (lásd
VL20.), Guido Reni (lásd XL4.) festményei ről
készített másolatokat. Az 1848-as forradalom leverése
után Párizsban a száműzött román forradalmárokról
készítette portrékat. A szabadság eszménye allegorikus kompozciók készítésére késztette. Ilyen volt pl. a Románia feltámadása, vagy a
Románia fejedelemségeinek uniója címü képe. 1860-ban megbízást kapott az ország
történelmi
nevezetességeinek emléket állító
úgynevezett Nemzeti Album
kidolgozására, melyben megmutathatta a romantikus tájképfestészeti tehetségét is.
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Az l850-es évektöl egyházi témájú festményei hozták meg
számára a sikert. Tevékenysége kiterjedt a neoklasszicista
modorú templom-festészetre is. Tanítványaival mintegy 50
romániai templom belsö festészeti díszítését készítette el. 1864ben - Theodor Amannal (lásd VIII.19.) együtt - megalapították
a bukaresti Képzőművészeti Iskolát, melynek hosszú ideig
tanára, majd l89l-92-ben igazgatója volt. 1865-ben könyvet írt
Hasznos észlelések és tanulmányok az emberi test arányairól és
ezek festése a leghfresebb fest6k nyomán dmmel. (Műv.L.4k.513
o., Interet:http:jjwww.ici.rojromaniajenjcultura .... MNL.17k.232
o.)
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PABLO RUIZ PICASSO *1881.0KTÓBER 25. - +1973.ÁPRILI5 8.
Spanyol festő, grafikus és szobrász. 13
évesen festette első képeit. 1895-től a
barcelónai La Lonja
képzőművészeti

iskolába,
1897-98ban a madridi San
Fernando
Királyi
Akadémián
tanult.
1900-ban
párizsba
látogatott,
főként
Honore Daumier (lásd
II.I0.) és Henri de
Toulouse-Lotrec (lásd
IX.9.) hatott rá. Hazatérése után Madridban az Art Juvel művészeti folyóirat társalapítója lett. 1901-ben első kiállítása után kezdődő "kék" korszakának melankólikus hangvételű művein Jaime Sabartes portréja, Szegények a tengerparton - főként a társadalom perifériáján
élőket örökítette meg. 1904-ben végleg Franciaországban telepedett le. "Rózsaszín"
korszakában, 1906-ig a cirkusz és a színház világának szereplői jelennek meg
szimbolikus mélységű festményein, mint pl. az Ülő akt című képén. 1907-ben Az

avignoni kisasszonyok esztétikai bombájával robbant be a párizsi művészeti világba.
19l1-14-ben a nyári hónapokban Georges Bracque (*1882-+1963), André Derain
(Iasd IX.8.), Juan Gris (Iasd V.ll.)
társaságában dolgozott. 19l1-12-ben
készítette ujságpapír, kotta, papírelső
tapéta
felhasználásával
kollázsait.
Analizálta,
elemeire
bontotta a tárgyakat, mint az
Ambroise Vol/ard arcképén látható,
majd miután betű k, számok és
kollázstechnika alkalmazásával újra
megjelenítette
a
valóságot
Csendélet nádszékkel - , mértani
elemekből,
síkokból
a
valóság
szintézisét alkotta meg mint pl. a
Harlekin képén. 1916-tól klasszicizáló
periódusát szűrrealista - A tánc - és
erősen erotikus - Az álom - illetve
szadista érzékiség ű korszak - Fürdő nők a tengerparton, Két futó nő a tengerparton -

ll6

- követte. 1920-as évek elején már kiforrott kubista műveit, melyek a szürrealizmus
gazdag asszociációival telítődtek, mely a Három táncos című munkáján észlelhető.
Néhány éven át ebben a szellemben dolgozott, melynek példája a Nagy akt piros
fote/ban című festménye. 1934-es spanyolországi utazása során látott bikaviadalok
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évekig gyakran visszatérő témája volt. Erről a témáról rézkarc és Iitografia-sorozat is
készült. A spanyol polgárháború után, 1936-ban a Prado igazgatója lett. A
polgáháború szorongásos látomását idézi fel a Guemica című nagy pannóján, vagy az
ismét eltorzított női arcokon - Nő karosszékben. - Ugyanebben az időszakban számos
portrét készített akkori élettársáról Dora Maarról., A
II. világháború
után belépett a
kommunista
pártba és 1953ig
tartó
periódusában
számos politikai
témájú alkotása
szültetett, köztük a párizsi Béke Világkongresszusra készített plakátjának jelképpé vált
Békegalambja. A koreai háború ellen tiltakozó munkája Mészárlás Koreában. DélFranciaországban telepedett le és megfestette híres művek modern változatait, így
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Courbet Szajna-parti kisasszonyok című képének változatát 1950-ben, a Meninák
sorozatokat Velázquez festménye után, Manet Reggeli a szabadban című képének
varickióit. Végül a Festö és modellje témajara koncentralt, miszerint a szerelmi parvia-

dal az egész életművet jelképezi. Készített szobrokat, metszeteket, Iitog ráfiá kat,
lavírozott rajzokat és akvarelleket 1946-tól készített kerámiákat, illetve különféle
hulladékanyagból, hétköznapi és talált tárgyakból formázta szobrait. Késöi
korszakának összefoglalása a Művész és modellje című grafikai sorozata és e témához
kapcsolódó festményei. Felvetett kérdéseivel, leleményes megoldásaival felforgatta a
modern művészetet. A XX.század egyik legnagyobb festőegyénisége. Részt vett
minden újító törekvésben. Igen sok elemet ötvöz művészetébe, csaknem egymaga
végigfutja a piktúra évezredes útját. A művészeti és a társadalmi haladás
szenvedélyes harcosa volt. (Larousse 1994.3k.315 o., MQv.L.1967.3k.757 o.,
MNL.14k.778 o.)
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JOHANN MICHAEL ROTTMAYR *1654.DECEMBER 11. + 1730.0KTÓBER 25.
Osztrák festő. 1675-ben és 1687-88-ban Velencében Johann Carl
Loth (*1632-+1698) tanítványa volt. Eleinte Salzburgban
dolgozott, első jelentős műveként a Residenz Carabineri-termét
díaszítette mitológiai jelenetekkel 1696-tól Bécsben dolgozott
IJózsef német-római császár (ur.1705-1711) udvari festőjeként.
Számos bécsi templomban, Heiligenkreuz, Reindorf és Hietzing
templomaiban oltárképeket, a schönbrunni kastély lépcsőházába
freskókat festett. Legjelentősebb egyházi freskói a boroszlói
jezsuita templom mennyezetén, a melki és klosterneuburgi
apátsági templomban és a bécsi Karlskirchében vannak. Az osztrák
barokk jelentős mestere. Festményein gyakran alkalmazta az itáliai barokk jellegzetes illuziókeltő elemeit. Művein eleinte Pieter Pauwel Rubens (lásd
VI.28.) hatását mutató telt, meleg színek domináltak, később festésmódja
fokozatosan lágyabbá, szívilága visszafogottabbá vált. (Műv.L.1967.3k.176 o.,
Brockhaus NI.CD.)
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WILLIAM HOGARTH *1697.NOVEMBER 10. - +1764.0KTÓBER 25.
Angol festő és rézmetsző.
aranyművesnél kezdte. Első

Művészi tanulmányait 1712-ben egy pajzskészítő
alkotásai irodalmi művek illusztrálása volt. Hírnevét
tanító célzatú, önálló grafikai sorozata i alapozták meg. A kor polgári moráljának
visszásságait szatírikus éllel megjelenítve, az emberi jellem ferdeségeinek, a
gonoszságnak, a bűnöknek az ábrázolásával a humanista emberreszmény hirdetője
volt. Első metszetei az Előtte és az Utána című lapok a férfiúi önzésről szólnak. Ezek
készítették elő népszerű sorozatát A szajha útját, amely 6 jelenetben mutatja be
Mary Hackabout szomorú sorsát. 1732-ben festette
meg első népszerű sorozatát A Kurtizán történetét,
mely rézmetszetben elterjedve rövid idő alatt népszerű
lett. A sorozat párdarabjában A Ficsúr történetében a
léha fiatalember típusát örökítette meg 1733-ban
festette meg következő nagy sorozatát A léha útját. A
négy napszak már groteszkbe hajló képet nyújt London
életéről.
A Divataos házassság című 6 darabból álló
sorozat az érdekházasságokról mond maró gúnnyal
véleményt. A Sör utca és a Pálinka sor című lapok az
ivás jótékony és romboló hatását mutatják be. Rézmetszet-sorozata i mellet
kiemelkedőek arcképei, melyek minden sallangtól mentesek, az emberi méltóságot
hangsúlyozzák. Arcképeivel a XVIII.századi nagy angol portréfestők működésének
útját nyitotta meg.Az illusztris férfiakat - Benjamin Hoadly püspök - , a barátait David Garrick - , a kedves asszonyokat - Peg Wofflngton, Anne Hogarth - , de az
egyszerű embereket is - A festő házi cselédsége - mély rokonszenvvel ábrázolta,
néhe könnyed technikával - A rákárúslány - , mely impresszionisztikus hatású portré.
Gyakran festett csoportképeket, mint A Strode család, A Graham gyerekek. 1753-ban
írta meg és illusztrálta A szépség elemnzése című elméleti munkáját. Művészetében a
gúny és a szatíra az egyik legfontosabb elem. A XVIII.századi angol festészet úttörő
jelentőségű mestere, a korszak kultúrális életének egyik meghatározó személyisége
volt. (Műv.L.1966.2k.397 o., MNL.9k.534 o.)

JOSEF VACLAV 5LADEK

* 1845.0KTÓBER 25.

- +1912.JÚNIUS 28.

Cseh költő és műfordító. Parasztcsaládból származott. Filozófiai és
természettudományi tanulmányait Prágában végezte. 1868-70
között
Amerikában
élt.
Hazatérte
után
ujságírással,
lapszerkesztésseI és angol nyelvtanítással foglalkozott. Költeményei
finom, lírikus hangvételűek általában. Néhány művében fellelhető
írójának politikai állásfoglalása és szociális érzékenységű karaktere.
Első két verseskötetének - Lírai versek gyüjteménye, (1875) és
Szikrák a tengeren, (1879) - nagy sikere volt. Shakespeare, Byron
és Longfellow művek fordításával is foglalkozott. (Meyers:Handbuch
über die Lit.1964.,Révai N1.16k.856 o.)

THEODOR KJERULF *1825.MÁRCIU5 30. - +1888.0KTÓBER 25.
Norvég geológus. 1858-ban szülővárosában, a christiániai egyetemen
végezte tanulmányait és ott volt egyetemi geológiai szakelőadó, majd
geológiai intézetet szervezett. Számos művet írt Norvégia geológiai
viszonyairól, a christiániai szilur-medencéről és több térképet is
kiadott. (Révai NI. llk.723 o.)
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IFJ. JOHANN STRAUSS *1825.0KTÓBER 25. - +1899.JÚNIUS 3.
Osztrák zeneszerző. Joseph.Drechsler
(*1782-+1852) tanítványa volt. 1844ben saját 15 tagú zenekart alapított,
mely apja - id.Johann Strauss (*1804+1849) - zenekarával volt versenyben.
Apja halála után a két zenekart 1849-ben
l851-téSl
számos
egyesítette.
koncertkőrutat tett Európában, l872-ben
Amerikában vendégszerepelt. Mint Ifa
valcerkirály" , a bécsi charme képviselője
világszerte. 1863-70 között az udvari
bálokat vezette. Zenekarát testvéreinek Joseph Strausssnak (*1827-+1870) és Eduard Straussnak (*1835-+1916) - adta át.
Művei közül keringői a legjelentősebbek. Az elsőt 1844-ben írta. Felépítésük bevezetés, öttagú valcerlánc és coda - ,pikáns ritmikájuk, választékos dallamviláguk
és kitűnő hangszerelésük révén keringői csodálatot keltettek, melyben még olyan
zenészek is osztoztak, mint Hans Guido von Bülow (*1830-+1894) és Johannes
Brahms (lásd IV.3.). Nagyszámú keringői közül a legismertebbek: Kék Duna-keringő,
Mesék a bécsi erdókból, Bor, dal, asszony, Bécsi vér stb.Operettjei is szép sikert
hoztak a számára, melyek közül nem egy, ma is műsoron van. Ilyen pl. A denevér, A
cigánybáró, Egy éj Velencében stb. Zenekari darabjai mellett rendkívül kedveltek
polkáj, indulói, galoppjai, francia négyesei. (Brockhaus:Zenei L.l985.3k.407 o.)

KARL ANTON VON TERZAGHI *1883.0KTÓBER 2. + 1963.0KTÓBER 25.
Prágai születésű osztrák kultúrmérnök. Alapvetően geológiai
szakterületen képezte magát. A tudományos mélyépítészet és a
talajmechanika tudományának megalapozója volt. Fö kutatási
területe a talaj viselkedése különböző mechanikai behatásokra.
Első tanulmányát a horvátországi karsztok hidrogeológiájáról és
morfológiájáról írta 1913-ban. Az I.világháború idején az osztrák
légierőnél szolgált. 1916-ban meghívták Törökországba a császári
főiskola
vendégtanárának.
Később
ugyancsak
mérnöki
Törökországban - Isztambulban - egy amerikai alapítású főiskola
tanára lett. 1925-ben Amerikában dolgozott két évig, majd viszszatért Bécsbe, ahol a Műszaki Egyetem professzora volt. 1936-ban Cambridge-ben
megszervezte a Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesületet, amelynek
1957-ig elnöke volt. A II.világháború kitörésekor végleg visszatért Amerikába, és a
Harvard Egyetemen egy akkor alapított új tanszék vezetője lett. 1956-ban innen ment
nyugdíjba, de ezt követően is a világ számos tájáról vették igénybe szakérteimét. Az
assuáni-gát építésénél is a tanácsadó testület elnöke volt 1959-ig. (Encikl.Britannica
2001., MNL.17k.385 o.)
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RICHARD EVELYN BYRD *1888.0KTÓBER 25. - +1957.MÁRCIUS
11.

Amerikai tengerész, repülőgép-navigátor és sarkkutató. A
földrajzi kutatásokban a modem technika alkalmazásának
úttörője. 1?26.május 9-én a Spitzbergákról indulva repülőgépen
elérte az Eszaki-sarkot. 1927.június 29-én átrepülte az Atlanti
Óceánt. 1928-ban az Antarktiszra utazott, ahol felépítette a Little
America kutatóbázist. Innen 1929.november 28-án repülőgépen
elérte a Déli-sarkot. Antarktiszi kutatásokat folytatott 1933-36ban, 1939-41-ben és 1946-48-ban. Mindegyik útjáról számos új
tudományos eredménnyel és felfedezéssel tért vissza. 2,4 millió
km 2 addig ismeretlen területet tárt fel. (MNL.4k.868 o.)

I. SÁNDOR *1893.JÚUUS 10. - +1920.0KTÓBER 25.
Görögország királya 1917-től 1920-ig. I.Konstantin görög király
(ur.1913-1917, 1920-1822) másdik fia. 1917 júniusában a
németbarát semlegességi politikája miatt nyilt ellentétbe került
az antant melletti hadbalépést szorgalmazó Eleftheriosz
Venizelosz miniszterelnökkel (*1864-+1936), aki lemondatta
atyját, I.Konstantin királyt oly módon, hogy annak elssőszülött
trónörökös fia -György herceg - sem örökölheti a trónt. Ekkor
foglalta el a trónt második fia Sándor és az országa csatlakozott
az antant-hoz. Az antant nyomására nevezte ki Venizeloszt ideiglenes
kormányelnökké, akinek terrorizáló uralmával szemben a belpolitikában sem tudta
akaratát érvényesíteni. A királyi állatkert egyik majmának harapásától kkapott
vérmérgezés következtében halt meg. (Révai N1.16k.528 o., MNL.15k.)

BOHUMIR SMERAL *1880.0KTÓBER 25. - +1941.MÁJUS 8.
Cseh munkásmozgalmi aktivista. 17 éves korától aktívan vett részt
a prágai diákok baloldali mozgalmában, majd 1897-ben belépett a
Csehszláv Szociáldemokrata Pártba. Joghallgatóként a párt lapjának
szerkesztője, majd 1911-ben a bécsi Birodalmi Tanácsban képviselő.
Az I.világháború után megalakuló Csehszlovák Szociáldemokrata
Munkáspártnak 1920 szeptemberében egyik vezetője, majd 1921
májusában az akkor megalakuló CSehszlovákia Kommunista Pártja
Központi Bizottságának tagja lett. 1920-29 között nemzetgyűlési
képviselői teendőket is ellátott. 1929-ben Moszkvába költözött és az
ott megalakult Csehszlovák Kommunista Párt vezetőségének lett a
tagja, Klement Gottwald (lásd XI.28.) oldalán. (Évfordulók '80.206
o.)
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GIORGIONE da CASTELFRANCO*1477/1478. KÖRÜL + 1510.0KTÓBER 25.
Itáliai festő. Velencében Giovanni Bellini műtermében tanult, Vecellio Tiziano (lásd
VIII.27.), Palma Jacopo (lásd VII.30.) és Sebastiani del Piombo (lásd V1.21.) mellett.
Első műveit a Bellini-műhelyben mestere, Vittore Carpaccio (lásd V1.26.) és AntonelIo
da Messina (lásd 11.14.) stílusához hasonlóan festette, mint azt Mózes tűzpróbája vagy
a Pásztorok imádása című képei mutatják. 1500 körül vált önálló mesterré és ebben
az időben járt Velencében Leonardo da Vinci (lásd IV.15.), aki nagy hatással volt
művészetére. Második korszakában festett képein a hagyományois témákat új kompo-

zíciókban mutatta be. Finom tónusfokozatokat alkalmazott és ekkor jelentek meg
elmélyült, melankólikus hangulatú figurái. 1505 körül alkothatta a castelfrancoi San
Liberale-templom Madonna-oltárképét. Valószínűleg ugyanebben az időben készült a
szentpétervári Ermitázs Judit-képe, és ide sorolható a Páris születése, Fiatal férfi,
Férfiképmás, Olvasó Madonna, Önarckép Dávidként stb. című képe is. 1506 körül
készíthette talányos képeit, mint pl. a Három filozófus című festményét, majd a
Vihart, melyeknek témáján a mai napig is vitatkoznak az ikonográfiával foglalkozó
kutatók. Kedvelt témája volt a kettős arckép, mint pl. Mester és tanítványa címnű
képe. Kevés női arcképet festett, legismertebb a Laura. 1507-től haláláig tartó
korszakára a dinamikusabb kompozíciók jellemzőek. Utolsó művei közé tartozik a
Keresztvitel és a Trónoló Madonna című képe. Az Alvó Vénust Tiziano fejezte be.
Egyéb neki tulajdonítható pannók is ismeretesek. Művei nagy része, melyek többnyire
kisebb méretűek, egy szűk műpártoló-megrendelö rétegnek készültek. Műveinek
jellemzője a színharmónia, szabad ecsetkezelés, az alakoknak a még szokatlan tájba
illesztése. A "giorgionizmus" erősen hatott a velencei festőkre, legerősebben Tizianóra,
aki a korán pestisben eltávozott művész néhány képét befejezte. (Larousse
1991.1k.994 o.,Műv.L.1966.2k.213o., MNL.8k.636 o.)
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I.HOHENZOLLERN MIHÁLY *1921.0KTÓBER 25. Románia királya 1927-1930 és 1940-1947
között. II.Károly román király (lásd X.1S).
fia. Apját botrányos magánélete miatt
lemondatta nagyapja, I.Ferdinánd (lásd
VIII.24.), így lett a trón örököse 1927-ben.
1930-ban azonban apja - II.Károly száműzheztéséböl
visszatért,
klrállyá
koronáztatta magát és félreállította fiát,
Mihályt, akit egyidejűleg gyulafehérvári
nagyvajdává nevezett ki. II.Károlyt 1940-ben német nyomásra Ion Antonescu
miniszterelnök (*1882-1946) mondatta le Mihály fia javára a trónról. Mihály
visszakapta királyi címét, de Antonescu gyámsága alá került, aki németbarát politikát
folytatott. I.Mihály 1944.augusztus 23-án államcsínyt hajtott végre, eltávolította
illetve letartóztatta Antonescut és új kormányt alakított Constantin Sanatescu
tábornok vezetésével, és a nagy pártok vezetőinek támogatásával bejelentette
Románia átállását a Szovjetunió és az angol-amerikai szövetségesek oldalára.
1944.szeptember 12-én aláírta a fegyverszüneti megállapodást. Kommunista
nyomásra I.Mihály 1947.december 30-án lemondásra kényszerült. Romániában
kikiáltották a Népköztársaságot. Mihály családjával együtt Svájcba emigrált. 1993-ban
látogatott vissza hazájába. (Larousse 1992.2k.923 o., Ormos M.:Világtörténet
1988.2k., A XX.Század Kr., Brockhaus NI.CD, MNL.13k.117 o.)

KUZMA SZERGEJEVICS PETROV - VODKIN * 1878.0KTÓBER 25. +1939.FEBRUÁR 15.
Orosz festő. 189S-től Szentpéterváron, majd 1897-től 1905-ig
a moszkvai Festészeti, Szobrászati és Építészeti Főiskolán, egy
I
évig pedig 1901-ben a müncheni akadémián tanult. 1906-08
között Párizsban élt, mialatt bejárta Észak-Afrikát, Isztambult,
•
Londont, Görögországot és Olaszországot. Korai műveire a
szimbolizmus és főként P. Puvis de Chavannes francia festő
(* 1824-+ 1898) hatott, akinek eszményített, aranykori
harmóniát, nyugalmat sugárzó kompozícióit tekintette
mintaképének. Hazatérve hamarosan az orosz művészeti élet
egyik vezéralakja lett. 1918-33 között a leningrádi akadémia
tanára volt. Szimbolista képein - mint pl. a Fürdő vörös ló - a
nO'fTA
klasszikus felfogást ötvözte a modern festészet formakísérleteivel. Rajzain az absztrakcióval is kísérletezett. A
polgárháború időszakának eseményeit feldolgozó művein egyre nagyobb hangsúlyt kapott a realizmus. Irodalmi tevékenysége nyomán drámái és
önéletrajzi ihletésű regényei ismertek. (MNL.14k.749 o.)
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VASZILlJ VASZIUEVICS VERESCSAGIN * 1842.0KTÓBER 26. +1904.ÁPRILIS 13.
Orosz festő. Szentpétervárott tengerészeti iskolát végzett 1853-60-ig, majd a
művészeti akadémián tanult 1861-63-ig. Tanulmányait Párizsban az École des BeauxArts-on, valamint Jean Leon Gérome (*1824-+1904) műtermében folytatta. Három
évig élt Párizsban. 1867-ben Turkesztánban töltött hosszabb időt az orosz hadjárat
idején. 1871-74 között Münchenben dolgozta fel élményeit monumentális
kompozícióin, amelyek főként az ütközeteket, a háború kegyetlenség ét ábrázolják.
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Ilyen képe pl. a Hirtelen támadnak, A háború apoteózisa, Diadalmaskodnak, Halálos
sebesült című festményei. Ebben az anyagában jellegzetes, keleti hangulatú népi
figurákat - a Gazdag kirgiz vadász, Koldusok Szamarkandban, Dervisek, Tamerlan
ajtajánál - is bemutat művein. 1874-76-ban Indiában járt, majd Párizsban telepedett
le. 1877-ben, a török-bolgár háború kitörésekor a hadszíntérre utazott és részt vett a
harcokban. Párizsba visszatérve elkezdte döbbenetes erejű képsorozatát, a háború
kegyetlenségeiről. Ennek legismertebb drabja a Sipka-szorosban minden csendes című
triptychon, Legyőzöttek, Az elesettek temetése stb. Képeinek kiállításaira tömegek
látogattak Európa és Amerika nagyvárosaiban. 1882-83-ban Indiában és
Palesztinában járt. Ezt követően készítette Palesztinai-sorozatát, a Kivégzések
trilógiáját. 1888-ban Moszkva mellett telepdett le. Ekkor készítette az 1812-j honvédő
háború jeleneteinek megörökítését, A borogyínói csata után, A szmolenszki
országúton, Visszavonulás stb. című képeit. Életének utolsó éveiben a spanyolamerikai háború színhelyeit járta be, 1903-ban Japánba utazott. Kalandos életét az
orosz-japán háború idején, Port Arthur mellett az aknára futott és elsűlyedt
Petropavlovszk csatahajón fejezte be. (Műv.L.1968.4k.665 o., MNL.18k.358 o.)

IGOR SIKORSKY *1889.MÁJUS 25. - +1972.0KTÓBER 26.
Ukrán
származású
amerikai
repülőgép
konstruktőr.
Szentpétervári és kijevi mérnöki tanulmányok után, 1913ban Oroszországban megépítette az első négymotoros
repülőgépet. 1919-ben az USA-ba emigrált, ahol újabb és
újabb repülőgépeket tervezett úgy személyszállításra, mint
katonai célokra. Később megalapította saját repülőgép
üzemét 1923-ban Aero Engineering Corporation néven,
1929-ben United Technologies Corporation Aircraft néven
annak részlegét. Nevezetesek 1939-től polgári és hadi célokra gyártott, nagy
teljesítményú helikopterei. (Brockhaus NI.CD., MNL.16k.72 o.)
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STEIN AURÉL *1862.NOVEMBER 26. - +1943.0KTÓSER 26.
Magyar származású brit régész, orientalista, utazó és földrajztudós.. Angolul Sír Marc
Aurel Stein. A drezdai Kreuz-Schule után a budapesti Fasori evangélikus gimnázium
következett, és 17 évesen már a bécsi egyetem hallgatója volt. Tübingen egyetemén
szerzett bölcsészdoktori diplomát, majd a magyar kormány ösztöndíját élvezve
Oxfordban és Cambridgében végzett kutatómunkát. Egy évig a ludovikán teljesített
katonai szolgálatot, ahol a térképészetben szerzett jártasságot. 1887-ben kezdődött el
felfedezéseinek hosszú krónikája. Még nem volt 26 éves, amikor az indiai lahori
Pandzsáb Egyetem keleti kollégiumának igazgatója és az egyetem tanára volt1899-ig.
1902-ben kiadta a szanszkrit nyelvű Kalhana:Királyok Krónikáját, angol nyelvű
fordítását. Életének ezt a 10 évét főleg a nyelvészeti, filológiai munkának szánta.
Ennek kapcsán a jammui maharadzsa páratlan értékű könyvtárát katalogizálta és
ezáltal tette közkinccsé. Tudományos programja gerincét a Belső-Ázsiában tett négy
nagy felfedezőútja adja. 1900. májusában indult el első expedíciójára a Tarim-medence és a Takla-Makán sivatag környékére egy ősi település, Khotan,
Dandan-Öjlik és más rom-városok régészeti leleteinek, nyelvészeti,
földrajzi jellegzetességeinek feltárására. Második útját 1906. Ápriliisában kezdte. Rábukkant a kínai nagyfal
legnyugatibb maradványaira, majd feltárta a
páratlan kultúrtörténeti értékű Ezer Buddhabarlangokat, és az innen származó több ezer
kínai írástekerccsel gazdagította a British
Museum gyűjteményét. 1912-ben az angol
király lovaggá ütötte. Harmadik útja 1913-16
között a világpolitikai helyzet miatt sokkal
feszültebb volt. Visszatért régi feltárásainak
színhelyére Khotanba, a niyai ásatásokhoz és Mirán környékére, ahonnan a
legnagyobb mennyiségű régészeti kincs és feldolgozandó anyag származott. Negyedik
felfedező útján Nagy Sándor makedón fejedelem (ur.kr.e.336-323) 326. évi Indusvölgyi hódító hadjáratának nyomdokain, a hajdanvolt Udyánában haladt. 54 évesen
több éves munkával foglalta össze addigi tevékenységét, két nagylélegzetű műben. Az
egyik a négykötetes Innermost Asia, a másik pedig az ötkötetes Serindia című
munkája, melyek 1921-ben, illetve 1927-ben jelentek meg. 76 évesen még
repülőgépre szállt, hogy légifelvételeket készítsen a Perzsa-öböl környékéről. Utolsó
expedícióján, Afganisztánban - Kabulban - halt meg. Brit állampolgárként is mindíg
magyarnak vallotta magát. Kötődése, hazaszeretete megnyilvánul levelezésében, élete
során megőrzött hibátlan magyarságában, gazdag életművében, amit a Magyar
Tudományos Akadémiára hagyott. (Új Magy.L.1962.6k.115 o., Szakonyi péter
1982.02.28.Magyar Nemzet, dr.Váradi Iván Attila 1993.Magyar Nemzet., MNL.16k.268
o.)

MÁLTAI LOVAGREND
Az egyházi lovagrendek a keresztes háborúk idején az elfoglalt
területek és az idelátogató zarándokok védelmére, a foglyok
kiszabadítására, illetve betegápolói feladatok ellátására alakult
szerzetesrend. A Máltai lovagrend a legrégibb és legjelentékenyebb
egyházi lovagrend, mely főleg jótékonysággal, így pl. kórházak
fenntartásával foglalkozó szuverén lovagrend. Eredetileg ispotályos
testvéreknek vagy Johannitáknak nevezték őket. Du Puy Raymond a második előljárójuk - alakította a Johannita-kongregációt lovagi
renddé. Mai nevüket 1530-ban vették fel. Történelmük első fő szaka-

126

sza a palszetín 1291-ig, mely a keresztesháborúkkal volt terhes. 1309-1522 között a
második szakaszban Rodosz szigetén rendezkedtek be és gyors fejlődésnek indultak.
De a török szultán 1480-ban sikertelenül, majd 1520-ban sikeresen
REPUBLlQUE fR"",-,,SE
megrohamozta a szigetet és a johanniták hősi küzdelme ellenére
Rodosz török kézre került. 1523-ban ötven gályán menekültek előbb
Messinába, majd Civitavecchiába és Viterbóba n telepedtek le. Ekkor
V.Károy német-római császár (lásd 11.24.) Málta szigetét ajándékozta
a lovagrendnek, melyet 1530.oktÓber 26-án vettek birtokukba,
ahol hatalmas várat építettek. 1565-ben Jeande la Valetta-Prisit
nagymester (*1494-+1568) megvédte Máltát I.Szulejmántól. A
reformáció megjelenése után a rend kettévált, de továbra is
együttműködtek. A XVII1.századra a protestáns-katolikus ellentétek
felörölték erejüket és 1.Bonaparte Napoleoin (lásd V.5.) ellenállás
nélkül elfoglalta Máltát 1798-ban. 1800-ban a sziget az angolok kezére került, akik
nem adták vissza a szigetet a Lovagrendnek. XII1.Leo pápa (1878-1903) állította
vissza a rendet. XII. Pius pápa (1939-1958) megerősítette jogi
helyzetüket 1953-ban. XXIII.János pápa (1958-1963) jóváhagyta
a
rend
új
törvénykönyvét
1961-ben.
Magyarországon II.Géza magyar király (ur.1141: 1162) adott a rend tagjainak birtokot ispotály
céljára. Jeruzsálemben a Szűz Mária és Szent
István király (lásd VII1.15.) tiszteletére épült
zarándokházat is ők gondozták. A tatárjárás
idején segítették IV.Béla királyt (lásd V.3.). A
II.világháború után emigrációban működtek. A
Magyar Köztársaságban 1992-től újra megkezdték
működésüket. Jelvényük a nyolcágú - máltai - kereszt. (Révai NI.11k.21 o., Larousse
1992.2k.797 o., MNL.10k.314 o.)

ALBRECHT DANIEL THAER *1752.MÁJUS 14. - +1828.0KTÓBER

26.
Német mezőgazdász, író, tanár és orvos,. Orvos volt eredeti
szakmája, de felhagyott orvosi tevékenység ével és egészen
a mezőgazdaságnak szentelte idejét. Születési helyén,
Cellében alapított egy gazdasági tanintézetet, melyet 1806ban átköltöztetett möglini birtokára. 1819-ig az intézmény
35
saját tulajdonában volt, majd 1820-ban királyi akadémiává
alakult és a berlini egyetemmel került közvetlen
kapcsolatba. Thaer már 18l0-től a berlini egyetem mező
gazdaságtan tanára volt nyolc éven át, amikor arról is lemondva visszavonult, hogy
csak és kizárólag a tanintézetnek és irodalmi működésének szentelhesse életét. 1850ben, 1860-ban és l873-ban Lipcsében, Berlinben és Cellében szobrot emeltek
emlékének. (Révai Nl.l8k.222 o.)
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HEINRICH FRIEDRICH KARL VOM STEIN *1757.0KTÓSER 26. +1831-JÚNIUS 29.
Porosz államférfi. Göttingenben jogot tanult, majd 1780-tól Porosz állami hívatalokat
töltött be. 1804-1807 között a kormány gazdasági ügyekkel foglalkozó tagja, majd
III. Frigyes Vilmos porosz király (ur.1797-1840) főminisztereként 1807.októbertől
1808.novemberig, reformok sorával modernizálta Poroszország ot. Első intézkedésével
felszabadította a jobbágyságot és biztosította a földek szabad adás-vételét 1807-ben.
Megszervezte a városi önkormányzatokat 1808-ban, megszüntette a királyi kabinet
tanácsosi rendszerét, helyette 5 minisztériumot hozott létre stb. Franciaellenes álláspontja miatt, I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) kérésére
III.Frigyes Vilmos leváltotta, ezért 1808.decemberben előbb
osztrák, majd orosz területre menekült. 1812-ben I.Sándor
orosz cár (ur.1801-1825) tanácsadója lett, s szerepe volt a
francia ellenes koalíció létrehozásában. Az 1812-es francia
támadás után, 1813-ban a győztes orosz sereggel tért vissza
és megbízták a franciáktól visszafoglalt német területek
szervezésével. A bécsi kongresszuson -1814-15-ben - egy
egységes alkotmánnyal rendelkező Németország létrehozását próbálta meg elérni, de
terve Klemens Wenceslas Lothar von Metternich osztrák politikus (*1773-+1859) és
Karl August von Hardenberg porosz politikus (*1750-+1822» ellenállása miatt
meghiúsult. 1816-ban visszavonult, 1819-ben megalapította a Német Történeti
Társaságot és kezdeményezte a Monumento Germaniae Historica című gyűjteményes
forráskiadvány közreadását. 1872-ben Nassauban, 1874-ben Berlinben emeltek
szobrot emlékének. (Révai N1.17k.137 o., Új.Magy.L,1962.6k.115 o., MNL,16k.269 o.)

FRANCOIS MITTERRAND *1916.0KTÓBER 26. - +1996.JANUÁR 8.
Francia politikus. Párizsban jogot és politikatudományt tanult. 1939-ben bevonult
katonának. 1940-ben német hadifogságba került, ahonnan 1941-ben megszökött és
1943-tól részt vett a francia ellenállási mozgalomban. 1944-től a hadifoglyok ügyeinek
miniszteri biztosa, majd 1946-58 között az Ellenállás Demokratikus és Szocialista
Pártjának parlamenti képviselője és a párt elnöke volt. 1947-65 között több
alkalommal különböző tárcák államtitkára illetve minisztere, utoljára 1956-57-ben
igazságügyi miniszter volt. Bár Charles de Gaulle (lásd XI.9.) algériai politikáját elfogadta, az V.Köztársaság alkotmányába foglalt erős elnöki hatalmat
bírálta. A baloldal jelöltjeként sikertelenül indult az 1965-ös és 1974es elnökválasztásokon. 1970-ben megalapította a Köztársasági
Intézmények Konvenciója nevű pártot, melynek elnök lett.
a választás második fordulójában
1981. május 10-én
Franciaország köztársasági elnökévé választották. 1988-ban tisztében
megerősítették. Hatalomra
kerülése után korábbi ígéreteivel
ellentétben nem próbálta megszüntetni a piacgazdaságot, hanem
kibékítette vele a szocialistákat, megszilárdította az V.Köztársaság
nyugati
intézményeit,
és
ragaszkodott
Franciaország
szövetségeseihez. Első hivatali ideje alatt több jelentős reformot hajtottak végre. Öt nagyvállalatot és 39 bankot államosítottak, megindították a
közigazgatás decentralizációját, megújították az egészségügyi, felsőoktatási és
szociális rendszert. A jelentős költségek miatt nőtt az infláció és a munkanélküliség,
így 1986-88-ban, a jobboldal választási győzelme után, Jacques René Chirac
miniszterelnökkel (*1932) együtt kellett kormányoznia. Második elnöki ciklusa idején a
pártokon felülemelkedve a társadalmi béke fenntartására törekedett, a külpolitikában
kezdetben az európai státus quo híve volt, a német egység létrejötte után támogatta a
gazdaságilag egységes Európai Unió megalakítását. Súlyos betegsége ellenére
feladatát a választási ciklus végéig (1995) lelkiismeretesen teljesítette. (Larousse
1992.2k.942 o., MNL,13k.194 o.)
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IGNACY EWARYST DASZYNSKI
+ 1936.0KTÓBER 31.

*1866.0KTÓBER 26. -

Lengyel újságíró, politikus. Fiatalon társalapítója volt a lengyel
Szociáldemokrata Pártnak, amely később a Lengyel Szocialista párttá
alakult. 1918.októberében az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása
után az osztrák parlamenthez írott dokumentumban a parlament
más lengyel tagjaival együtt, lengyel állampolgárnak deklarálta
magát. 1918.október 28-án tagja kett a galíciai ideiglenes lengyel
/ _
kormánynak. 1926-tól Pi~udskit (lásd XII.,S.) támogatta egy rövid
ideig. 1928-ban a lengyel parlament elnökévé választották, mely
funkciót 1930-ig töltötte be. Politikai pályafutása során mindvégig a
tiszta becsületesség és antikorrupciós magatartás jellemezte.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wikijlnacy
)

JOZA UPRKA

*1861.0KTÓBER 26. - +194D.JANUÁR 12.

Cseh festő. Morvaországban egy paraszt családban nőtt fel. A
Prágai, majd a Müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult 18811887 között. Tanulmányai befejezése után Európai körutat tett,
visszaköltözött Prágába, majd 1888-ban szűkebb hazájába,
Morvaországba. Ott megihlették és lenyügözték a helyi szokások, a
folklór, az ünnepségek. Témája lett a mindennapi élet, a
hétköznapi emberek, a morva táj. 1892-93-ban ösztöndöjal
felkereste Párizst, ahol régi mesterek munkáit és az aktuális
impresszionista stílust tanulmányozta. A Zarándoklat. ... című képe
a párizsi Salonban 1893-ban díjat és dicséretet nyert. 1897-ben
két változatban reális és impresszionista változatban állították ki a
Ride of Kings című képét Párizsban, majd Prágában. Közel szülőfa
lujához egy népi építészeti stílusban, fa elemekkel épített házába költözött, ahol a
stúdióját is berendezte. Otthont adott számtalan kül- és belföldi hírességnek, mint pl.
Auguste Rodinnek (lásd XI.!7.). Élete során több kiállítása volt Prágában, Brünnben,
Hodoninban. Társ-alapítója volt a Szövetség a Morva Művészetért (SVUM). Joza
Uprka, Max Svabinszyvel (lásd IX.l7.) együtt joggal elismerten az egyik alapítója a
cseh
festés nek
és
grafikának.
(Internet?http://translate.googeusercontent.com/translate
_c?hl=hu&sl=en&u=
)
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VIZENZ FISCHER

*1729.ÁPRIUS 3. - +1810.0KTÓBER 26.

Bécsi festő. 1749-től tanult a bécsi akadémián, miközben két évet
Itáliában töltött. 1760-tól az akadémia tagja, 1764-től tanára. Saját
figurális és mennyezet képei közül a laxenburgi Diana-templom
freskója a legjelentősebb. Magyarországi munkái közül a pozsonyi
várkápolna, a nagyszombati egyetem és a budai vár dísztermének
freskója elpusztult. A budavári Szent Zsigmond-kápolna Kálvária
című főoltárképe Visegrádra került. A székesfehérvári nagytemplom
Szent István koronafelajánlása 1775-ből való. A nagyváradi
székesegyház három oltárképe - Szent Család, Szent László és
Mária mennybemenetele, melyek 1778-79-ben készültek - a késő
barokk klasszicizáló vonulatához
tartoznak. (Műv.L.k.85 o., MNL.8k.53 o.)

MOHAMMED REZA PAHLAVI *1919.0KTÓBER 26. - +1980.JÚUUS
27.
Iráni sah. Atyja, Reza kán (ur.1925-1941) lemondása után
1941.szeptember 16-án, mint trónörökös került az ország élére.
Folytatta
apja moderniozációs politikáját.
1951.május l-én államosították az olajipart, mely
teremtett
az
angol-iráni
feszültségeket
viszonyban. Az 1960-as évek során elindította az
úgynevezett fehér-forradalmat, amelynek fő
eleme egy átfogó földreform volt. A gazdasági
fellendülésnek a gyors társadalmi átalakulás miatt
hátrányos következményei voltak. A bevezetésre
kerülő reformok ellen a siiták tiltakoztak és lázadoztak. A vallási és a világi ellenzéket a titkosrendőrség figyelte. Reza Pahlavi
1967.október 26-án - 48-ik születésnapján - fényes ünnepségek közepette, császárrá

koronáztatta magát. Politikája az 1970-es évektől egyre nagyobb ellenállásba ütközött, Az elégedetlenség
nyomán kitört az iszlám
forradalom, amely Reza
Pahlavi vereségéhez és
lemondásához vezetett,
és 1979Január 16-án
volt
az
kénytelen
országot is elhagyni.
Száműzetésben
halt meg
Egyiptomban.
Száműzetéséből 16 nap múlva hazaérkező
Ruhollah Khomeinit (lásd VI.3.) óriási örömmel fogadták és
kikiáltották a forradalom vezetőjévé. (Az Emberiség Kr.199l.,
Ormos
M.:Világtört.1988.3k., MNL.15k.461 o.)
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AELBERT JACOBSZ CUYP
+1695.NOVEMBER 15.
Holland festő.
festőcsaládból

* 1620.0KTÓBER 20.

-

A festészet holland aranykorában született, híres
származott, mestere édesapja, Jacob Gerritsz
Cuyp (*1594-+1652) volt. Még kortársa volt Rembrandtnak (lásd
VII.15.), Ludolf Bakhuysennek (lásd XII.18.) és más híres holland
testöknek. Kezdetben Jan van Goyen (lásd 1.13.) modorában
festett, majd hamarosan kifejlődött egyéni stílusa, szélesebb
színskálát kezdett használni, kivált a sárgás és ibolyaszín
ámyalatait alkalmazta. Képei egyre levegősebbek és tégasabb
térhatásúak lettek. Témái igen változatosak voltak, festett
tájképeket, csatajeleneteket, csendéleteket, portrét és csoport
arcképeket. Alkotói idejének fénykora 1650-1664 közé esik, ekkor alkotta tompa
fényben aranyló táj képeit, melyeknek előterében gyakran szinte portrészerűen
megfestett állatok szerepelnek. Ezek a művei nagy hatást gyakoroltak Constant
Troyon francia festőre (lásd VIII.28.). Idősebb korában a meleg színezés jellemző
tájképeire. Kompozícióiban gyakran hangsúlyt kapott a táj előterébe szerkesztett
csoportkép,
amely
eluralkodik
a
mögöttes
tájon.
Intemet:http://hu.wikipedia.orgjwiki/Aelbert_Cuyp

JEAN HÉLION *1904.ÁPRILIS 21. - +1987.0KTÓBER 27.
Francia festő. Tanulmányokat végzett a párizsi École des Arts
Décoratifs-on, művészeti ismereteit mégis főkén autodidakta
módon szerezte. 1929-től absztrakt képeket festett, és Theo.
van Doesburg holland festőveI (*1883-+1931) közösen
megalapította az Art Concret csoportot. Az 1931-ben
megalakult Abstraction-Creation csoport egyik alapító tagja
volt és a csoport munkájában 1934-ig vett részt aktívan.
Ebben az időben művei világos alapon elhelyezett absztrakt
geometrikus formákból álltak, mint pl. az Ortogonális
kompozíciók című képe. 1935-47 között sokat tartózkodott
az USA-ban. 1947-52 között tematikus sorozatokat alkotott.
Allegorikus, szürrealizáló figurái, amelyeket vékony, sötét
vonallal határolt körül, a nagyvárosi élet szereplőinek, a
párizsi utcák és piacok életének archetipusai. (MNL.9k.353
o.)

BÁLINT ENDRE

* 1914.0KTÓBER 27.

- +1986.MÁJUS 3.

Magyar festőművész és grafikus. Az Iparművészeti Főiskola
grafikai osztályán 1930-tól 1934-ig Helbing Ferenc festő
(*1870-+1958) növendéke, majd Vaszary János (lásd IV.19.)
és Aba Novák Vilmos (*1894-+1941) tanítványa volt. Előbb a
francia Fauves-ok hatására expresszionista képeket festett,
majd 1948-tól az Európai Iskola reprezentáns képviselője lett.
1957-62 között Párizsban élt, és itt készítette el A Jeruzsálemi
Biblia című, Biblia-illusztrációkat tartalmazó albumát 1959-ben.
Az 1960-as években a szentendrei iskola szürrealista
hagyományait, elsősorban Vajda Lajos festő (*1908-+1941)
Ft
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művészeti örökét alakította
tovább. Művészetét sajátos
álomszerű látásmód, látomás asszociációk, víziók variációi, a
népi motívumok alkalmazása jellemezte, amely az Európai Iskola intellektuális
szemléletével párosult. Példa erre a Mágikus éjjel Szentendrén vagy a Képszonetteksorozata. Fotómontázsai és az 1960-70-es évektől a pop-arttal rokon objektjei a tárgyi
elemek szabad társításán alapuló ambivalens, többnyire abszurd-lírai, de mindíg az
esztétikummal harmonizáló tartalmakat közvetítenek. Művészetének kiemelkedő
darabjai az 1980-as évek Kollázssorozatai. Önéletírásait több kötetben közreadta
Hazugságok naplójából, Sorsomról van szó stb. címmel. (Larousse 1991.1k.231 o., A
XX.Század Kr.1994.170 o., MNL.3k.ll o.)

JOHANN RUDOLF WETTSTEIN
+ 1666.AUGUSZTUS 12.
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* 1594.0KTÓBER 27.

-

Svájci jogtudós. Aktívan közreműködött 1648.október 24-én
a 30 éves háborút lezáró Westfaliai béke megkötésében,
mely végérvényesen biztosította Svájc függetlenségét a
Német-római Birodalomtól. Bázelben abban az időben a
céhek gyakorolták a hatalmat és Wettstein mint Bázel
polgármestere, ebben aktívan részt vett. Jogalkalmazási és
értelmezési kérdésekben való jártasságának nemzetközi híre
volt. (Brockhaus NI.CD.)
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MICHAEL SERVET *1511.SZEPTEMBER 29. - +1553.0KTÓBER 27.
Spanyol származású antitrinitárius orvos, teológus. Toulouse-ban végezte jogi
tanulmányait és már akkor foglalkozott behatóan a szentháromságtan kérédéseivel.
V.Károly német-római császár (lásd II.24.) gyógyantótjaként elkísérte a császárt
bolognai koronázására. Itt VII.Kelemen pápa (1523-1534) hivalkodó magatartása,
világias életvitele és a császár alázatos hódolata a pápa előtt, kiábrándította a
katolikus egyházból és a császárból. 1531-ben közrebocsátotta Hagenauban De
trinitatis erroibus című munkáját, amelyben támadta a Szentháromságról szóló
tanítást. Martin Bucer domonkosrendi vallásreformátor szerzetes (lásd II.28.) mélyen
elítélte ezekért a nézeteiért, de mély felháborodást keltett a katolikusok és a
reformáció hívei körében is. A baseli tanács e műből sok példányt megsemmisített.
Servet átdolgozta művét, de lényegét meghagyva 1532-ben Dialogi
de trinitate libri II. címmel újra kiadta, majd Lyonba költözött, ahol
Villanovanus néven újabb műveket publikált. 1534-ben hitvitát
szerveztek Servet és Kálvin János francia hitújító (lásd V. 27.) között,
amelyre Servet nem ment el. 1538-ban asztrológiai könyvet adott ki,
amely szerint a csillagok befolyásolják az ember egészség ét. Ezért az
orvosi fakultásról is támadták, de még abban az évben be tudta
fejezni orvosi tanulmányait Párizsban. Mivel formálisan megtartotta a
római katolikus egyház előírásait, ezért a vienne-i érsek orvosa
lehetett, és folytathatta teológiai tanulmányait. Lyonban kiadta 1542ben Biblia sacra ex Santis Pagnini traslatione című művét, melyben a
prófétálás elméletével kapcsolatos nézeteit fejtette ki. 1546-ban eljuttatta Kálvinhoz
Christianismi restitucio című munkájának kéziratát és találkozási lehetőséget kért
Kálvintól, aki azt megtagadta. 1553-ban pedig titokban kinyomtatták a Restitutiót,
amely az inkvizíció kezébe került, és a katolikus és protestáns egyház vezetőinek is
teljes haragját váltotta ki. Mivel megtagadta tanainak visszavonását, Kálvin
közbejöttével nyomdászával együtt letartóztatták, de megszökött, így távollétében
jelképesen máglyán elégették. Genfbe ment, ahol felismerték és elfogták.
1553.augusztus 14. és október 15. között tárgyalta ügyét a nagytanács, amelynek
Kálvin nem volt tagja, de szakértőként meghallgatták. A nagytanács halálra ítélte és
máglyán megégették. Nézeteit különbözőképen értékelik a XVI.századtól napjainkig.
Életét a szépírók is felhasználták, így Sütő András: Csillag a máglyán című drámájának
témája lényegében Servet élete. (Révai N1.16k.770 o., MNL.16k.28 o.)

CSONKA JÁNOS *1852.JANUÁR 22. -

+ 1939.0KTÓBER 27.

Magyar

gépészmérnök.
Apja
lett szakmunkás. A
vasútnál eltöltött évei után Bécsben,
Zürichben
és
Londonban
dolgozott,
állandóan továbbképezve magát, és
elnyerte
a
József
Műegyetem
tanműhelyének vezetői állását, melyet
nyugállományba vonulásáig - 1925-ig töltött be. 1877-80 között végighallgatta
az egyetemi előadásokat - vizsgázás nélkül - . Kiemelkedő mérnöki teljesítményéért
1924-ben a Mérnöki Kamara gépészmérnökké nyilvánította. Nyugdíjasként önálló gépkovácsműhelyében
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műhelyet

tett,
1938-ra

létesíamely
gyárrá

fejlődött, később

a Csonka Gépbővült.
gyárrá
Számos szabavolt
dalomnak
Bánki
Donát
(lásd VIII.!.)
társszerzője. PI. Újítás gázgépeknél, Újítás gáz- és petróleummtorokon, Gáz illetve
petróleum kalapács, Karburátor és a porlasztó találmányukat 1893.február ll-én
szabadalmaztatták. Számos saját találmányt dolgozott ki a hazai automobilizmus
területén. Alkotott önállóan gépjárműveket, motoros bi- és tricikliket, postaautókat,
gépkocsikat, kiasautókat, autóbuszokat, egyéb motoros gépi berendezéseket és
1905.május 31-én az első magyar gépkocsit. (MNL.6k.151 o.)

NAGY VITOLD

*1350 KÖRÜL -

+ 1430.0KTÓBER 27.

Litván fejedelem. 1387-92-ig fejedelem, 1392-1430-ig nagyfejedelem. A Gediminadinasztiából származó Kestutis nagyfejedelem (ur.1316-1341j42) fia. Apja halála után
1382-ben a Német Lovagrendhez menekült. 1383-ban megkeresztelkedett és a
Wiegand nevet kapta. 1384-ben tért vissza Litvániába. 1386-ban ismét
megkeresztelkedett, és akkor Alexander néven magas állami tisztségeket töltött be.
II.(Jagelló) Ulászló (lásd V.31.), - a dinasztia névadójának, Gediminas litván
nagyfejedelemnek (*12757-+1341.) unokája, - elnyerte I.Nagy Lajos magyar király
lányának Hedvignek kezét és lengyel királlyá választása után, megteremtette a több
mint 400 éves lengyel-litván együttélés alapját, és Vitoldot unokaöccsét - nevezte ki 1387-ben kormányzónak. 1389-90-ben a
Jagellóval elégedetlen nemesekkel megkísérelte Vilnius elfoglalását,
sikertelenül. Ekkor a Német Lovagend híveivel együtt távozott. 1392ben tért vissza és Jagelló helytartója lett, és elnyerte a nagyfejedelem
címet. Kiváltságokat, földbirtokokat és jogokat adományzott és
eltávolította az orosz területek gediminida - a korábbi nagyfejedelem
által kinevezett - fejedelmeit és helyettük hozzá hű nemeseket nevezett ki. Szmolenszket Litvániához csatolta 1392-ben, majd a tatárok ellen vezetett
hadjáratokkal hatalmát a Fekete-tengerig kiterjesztette. 1398-ban a litván nemesség
királlyá kiáltotta ki, de a Worskla melleti csata elvesztése után a Jagellók
fennhatóságát kellett elismernie. A grűnwaldi csatában (lásd VII.15.), amikor a
lengyel-litván hadsereg végzetes csapást mért a Német Lovag rendre és
visszaszorította annak terjeszkedését
Jagelló II.Ulászlóval osztozott a
főparancsnokságon.
1413-ban
helyreállította
kapcsolatait
Jagellóval
és
Lengyelországgal. 1425-27-re már Kelet-Európa legbefolyásosabb uralkodója lett.
Országa gyorsan integrálódott a keresztény Európába. Felállította a litván kancelláriát,
bevezette az írásbeliséget. Memoriáléja, - mely 1390-ből származik, - Litvánia
krónikájának az alapja lett. (MNL.l0k.139 o., 17k.916 o., 18k. 525 o.,)
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KAZINCZY FERENC *1759.0KTÓBER 27. - +1831.AUGUSZTUS 23.
Magyar író, irodalomszervező. Kazinczy Lajos aradi honvéd ezredes (*1820-+ 1849)
apja. 1769-től a sárospataki kollégiumban tanult, és még nem fejezte be
tanulmányait, amikor megírta, majd 1775-ben kiadta a Magyar orszag geographica az
az földi állapotjának lerajzolása című munkáját. 1777-ben Pesten és Bécsben járt,
majd Kassán volt törvény-gyakornok. 1784-től a szabadkőművesek közé tartozott.
1784-86-ban abaúji aljegyző, 1786-91 között iskolafelügyelő volt. 1788-ban Kassán
indította meg Baróti Szabó Dávid költővel (*1739-+1819) és Batsányi János költővel
(lásd V.12.) a Magyar Museum című folyóiratot. Vitába keveredett Batsányival, ezért
kivált a szerkesztő k közül és új folyóiratot szerkesztett Orpheus címmel 1789-ben.
1791-től Hajnóczy József jogtudóssal (*1750-+1795) került baráti kapcsolatba. 1794ben kapta meg a jakobinus kátét, megismerkedett Szentmarjay Ferenc politikussal
(*1767-+1795). A Martinovics-féle összeesküvéssel való
kapcsolata miatt 1794.december 14-én letartóztatták, 1795-ben
halálra ítéltéték, majd büntetését fogságra enyhítették. 1801-ig
tartották
fogságban
Spielbergben,
Kufsteinben,
majd
Munkácson. Ezekre az évekre a Fogságom naplója című
művében emlékezett. 180G-től Széphalomról irányította a
magyar irodalmi életet. Családi perek, anyagi gondok miatt
kénytelen volt könyvtárát eladni. A kor szinte minden vitájában
részt vett. Stílusát, izlését a klasszicizmus határozta meg .
...
~ I=::~=====:=:J.
Merev felfogása távolította eJ Berzsenyi Dánieltől (lásd V. 7.) és
8liMAGYARPO
TA
Kölcsey Ferenctől (lásd VIIL8.). Programszerű részvétele a
..
....
nyelvújítási harcban, elsősorban 18ll-ben megjelent Tövisek és
virágok című epigramma-gyűjteményévelés Vitkovics Mihály
barátomhoz című verses levelével a nyelvújításnak is új lendületet adott. Fő törekvése
a magyar stílus megújítása, a provincializmus visszaszorítása volt. Nyelvújítási
harcban a neológusok vezéralakja lett, és írótársai ellenérzését is kiváltotta. Az 1813ban megjelent Mondolat mind a nyelvújítást, mind Kazinczyt támadta. 1815-ben
Szemere Pál költővel (*1785-+1861) együtt válaszolt a Felelet a Mondolatra címmel.
A békesség megteremtése érdekében módosító nézeteit 1819-ben az Orthologus és
neologus nálunk és más nemzeteknél című munkájában fejtette ki. E küzdelem
elvitathatatlan érdeme volt a magyar szókészlet bővítése, bár Kazinczy törekvése
elsősorban az izlésreform volt. Kompromisszumos megoldása máig is ható érvénnyel
fogalmazza meg a nyelvmüvelés feladatait. 1820-tól a Zemplén vármegyei levéltárat
rendezte. 1828-tól részt vett Pesten a Magyar Tudós Társaság létrehozásának
előkészítésében. Az 1820-as évektől kezdve, a romantika erősödésével Kazinczy
szerepe és jelentősége csökkent. Szépirodalmi alkotásai közül kiemelkedik Pályám
emlékezete és Az én életem című írásai. A magyar felvilágosodás és nyelvújítási
küzdelem legnagyobb hatású alakja volt. (Larousse 1992.2k.375 o.,Világir.Kisencikl.
1976.1k.578 o., MNL.l0k.687 o.))

-
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RAMÓN MARIA DEL VALLE-INCLÁN
+1936.JANUÁR 5.

* 1869.0KTÓSER 28.

-

Spanyol író. Santiagóban jogot tanult, de nem fejezte be, újságíró
lett. 1892-ben Mexikóba hajózott. Bohém természete, kötekedő
viselkedése, különcködő öltözéke segítségével mindíg sikerült
felhívni magára környezete figyelmét. Kezdetben a modernista
mozgalomhoz kötődött, az 1902 és 1905 között írt Szonátákban az
önmagáról mintázott Bradomin márkinak akalandjait jelenítette
meg, aki egy vígjátékban (Bradomin márki) és három újabb
regényében is szerepel. A realista művészethez közeledett a
Barbár komédiákkal és az Ibériai körutazás ciklussal. Mestere a
nyelvnek, és stílusát még élőbbé tette a beszélt nyelv tájszólásainak felhasználása is.
A kezdetben finomkodó, később drámaira foduló nyelvezete, munkásságának utolsó
fázisában csípősen ironizálóvá vált. (Világir.KisencikI.1976.458 o., Larousse
1994.3k.l019 o.)

ANDREA DELLA ROSSIA

* 1435.0KTÓSER 28. - +1525

Itáliai szobrász. Luca della Robbia szobrász (lásd 11.10.) öccse. Bátyja halála után
1482-ben vette át majolikaműhelyénekirányítását, mely nagy mennyiségben állította
elő a korábbi mintákra támaszkodó, egész Itáliában népszerő, sokalakos kompozíciójú
oltárokat, Madonna-domborműveket, tondókat. Oltárképet pótló, nagyméretű,
sokalakos majolika-kompizíciói a festmények vetélytársa ivá lettek. Jelenetei rendszerint felhőkkel tarkított ég előtt játszódnak. Domborművein főleg két
szín szerepel, az alakok fehérje és az ég kékje. Az oltárok
architektikus elemeit is majolikából készítette, gyümölcs-fűzérekkel
és szeráffejekkel díszítve. Szobrászként első művei a
firenzei Ospodale degli Innocenti homlokzatát díszítő
csecsemő-medallionok. Az 1470-es években készült
ugyanitt az Angyali üdvözlet lunettája. Stílusában a
naturalista
ábrázolásmód,
a
részletek
realista
megoldása és a bensőségesség érvényesül, mint pl.
Szent Ferenc és Szent Domoinkos találkozása című
munkáján. Az ő kezében vált a majolika népszerűvé, és
készítményeivel meghódította egész Toscanát, Umbriát és Szicília legnagyobb
városait. A majolikaműhelyet halála után fiai, Giovanni della Robbia (*1469-+1529),
ifj.Luca della Robbia (*1482-+1547) és Girolamo della Robbia (*1488-+1566) vitték
tovább. (Műv.L.1968.4k.80 o., MNL.15k.524 o.)

OTTMAR MERGENTHALER *1854.MÁJUS 10. - +1899.0KTÓSER 28.
Német
származású
amerikai
oras,
finommechanikus.
volt
órásinas,
1872-ben
települt
át az USA-ba.
Németországban
'~'
"m~,~~~!~:,~,./
:,;~,~" Amikor felszabadult, unokabátyja washingtoni üzletébe
, '
kezdett
' , '~i
ott
írógépeket
készített,
de
már
a
szedőgép eszméjével
dolgozni.
1 '. '..', is foglalkozott. 1884-ben sikerült megalkotnia, bemutatnia és
.'~ .. ~. ~I() szabadalmaztatnia az első linutype nevű szedőgépét. A szedő 90
I\~
- !S(l'" Pl ISI 1111\1.1\
nyomógombból álló billentyűzettel működteti a gépet, amely a
leszedett sor kiöntését és a matricák elosztását automatikusan
végzi. Találmányát 1886-ban a New York Tribune előállításánál, Magyarországon
1900-ban a Budapesti Hírlap nyomdai munkálatainál alkalmazták először.(Larousse
1992.2k.898 o., Révai N1.13k.625 o., MNL.13k.7 o.)
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CHARLES DESPIAU *1854.NOVEMBER 4. - +1946.0KTÓBER 28.
Francia szobrász. A posztimpresszionista nemzedék egyik jelentős
alakja. 17 éves korában érkezett Párizsba, ahol Henri Lemair
i (*1798-+1880), majd az École des Beaux-Arts-on Louis Ernest
Barrias (*1841-+1905) tanítványa volt. 1907-14 között Auguste
Rodin (lásd XL17.) műtermében dolgozott, akinek hatása alatt
bontakozott ki tehetsége. Rodin néhány szobra márvány
változatának kivitelezésével is megbízta, így pl. az Őrök nyugalom
Géniusza című művével Pierre Puvis de Chavannes francia festő
(*1824-+ 1898) síremlékére. A pontos átvitel helyett átfogalmazta
Rodin művét, majd hamarosan szembe került az impresszionisztikus
formázással, az egyiptomi és görög szobrászat klasszikus, tömör,
zárt formarendjét és hagyományát követte. Első önálló műve a Spleen című ülő női
alak. Keveset és lassan alkotott. Sokáig részvétlenség kísérte pályáján. Főként
érzékenyen mintázott akt-szobrokat és női portrékat alkotott. Főbb művei: az Atléta,
Éva, Maria Lani, ApolIo, Fiatal leány, Olvasó nő, Ülő Bacchus, R.Billet festő portréja,
Antoinette, Madame Henraux stb. Egyetlen nagyszabású feladata a Mont-de-Marsan-i
Halotti emlékmű volt 1920-22-ben. Krétavázlatai is jelentősek. (MNL.6k.508 O.,
Műv.L.lk.534 o.)
~

HARVARD EGYETEM ALAPÍTÁSA
John Harvard (*1607-+ 1638) angol puritán teológus volt, aki
hatalmas magánkönyvtárával és örökölt vagyonának a felével
hozzájárult az új angol államok első egyetemének megalapításához.
Roger Williams (*1603-+1683) puritán prédikátor
Észak-Amerikában,
Massachusetts
államban
Cambridge-ben, több telepes társával alapították meg
1636.oktÓber 28-án az első egyetemet, mely
egyúttal az újonnan alapított város első épülete volt. Az
egyetemet John Harvardról, az alapításhoz szükséges
anyagi eszközők nagylelkű adományozójáról nevezték
el. A XIX.század elején hozták létre a teológiai, jogi és
orvostudományi fakultást. Képzési területei: államigazgatás, jogtudomny, humán- és
természettudományok, orvostudomány, mémök- és tanárképzés, kereskedelem,
teológia. Több tudományos intézet is van bostoni központján kívül is. 11 millió kötetes
könyvtára a világ legrégebben intézményesült és legnagyobb egyetemi könyvtára. (Az
Emberiség Kr.1991.483 o., MNL.9k.253 o.)

ABIGAll ADAMS

* 1744. - + l8l8.0KTÓBER 28.

Az Amerikai Egyesült Államok második First Ladyje. Férje John Adams
vette
feleségül.
Férje
politikai
(lásd
X.19.)
1764-ben
tevékenységének éveiben, mely az USA elnöki székéig vezetett,
eleinte gazdaságukat vezette, később négy gyermeküket nevelte.
1784-től követte férjét politikai megbízásai során Franciaországba,
Hollandiába, majd Angliába. Házassága alatt férjéhez és barátaihoz írt
1.100 levelét, férje emlékirataival együtt unokája, Charles Francis
Adams amerikai diplomata (*1807-+1886) adta ki. Valószínű, hogy
ez tette személyét híressé. Párizsi tartózkodása alatt mély barátságot
kötött Thomas Jeffersonnal (lásd VIIA.), Londonban bemutatták
III.György királynak (ur.1760-1820) és feleségének Charlotte királynénak. Utolsó éveit gyermekei és unokái körében töltötte. (Internet ?)
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IMRO WEINER - KRAL
11.

*1901.0KTÓBER 26. - +1978.AUGUSZTUS

SzJoJvák festő, grafikus. A középiskolai tanulmányok után,
1919-től 1922-ig a Cseh Műszaki Egyetemen és az Építészeti és
festészeti Szakiskolában tanult Prágában.
1922-ben a
Düsseldorfi Képzőművészeti Főiskola, 1923-ban a Berlini
Képzőművészeti Akadémia, 1924-től a párizsi Művészetek
Akadémiájának volt a hallgatója. Rövid ideig dolgozott párizsi
stúdiókban, majd visszatért Szlovákiába. Povazská Bystricán élt
és dolgozott. 1929-32 között Pozsonyban, később Berlinben élt.
Első kiállítását 1936-ban rendezte Pozsonyban. 1938-ban
kivándorolt Párizsba, ahol részt vett az antifasiszta ellenállási
kitiltották, visszatért
mozgalomban. 1950-ben Párizsból
Prágába, onnan szülővárosába Povazská Bystricán, végül
haláláig Pozsonyban élt. A festészet mellett elkötelezettje volt a
grafikáknak és számtalan illusztrációt és posztert is készített. Festményei általában a
vidéki vagy városi környezetet tükrözik. Általában lírai kompozíciók ,melyeknek
balladai
és
egyben
drámai
hangulata
is
van.
(Internet:http://sk.wikipedia.org/wiki/lmro_Weiner-Kr%C3%A1%C4%BE")1
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IVAN VLAGYIMIROVICS MICSURIN

* l8SS.0KTÓBER 27.

-

+1935.JÚNIUS 7.
Orosz kertész, növénynemesítő. Már fiatal korában
tanulmányozni kezdte a kertészeti szakirodalmat és háza
kertjében kis faiskolát létesített. 1875-ben fogott új fajták
előállításához. Az oroszországi körülményekhez könnyebben
alkalmazkodó növényfajták előállításával próbálkozott vad,
félvad fajták felhasználásával. Széleskörű tudományos
elemzésre épített elméleti elgondolásokra támaszkodva, új
módszerek kidolgozásával minetgy 300 gyümölcsfajtát
állított elő. Legnagyobb sikerét a földrajzilag és rendszertanilag távoli fajták és fajok ivaros és oltásos keresztezésével, a hibridek irányított
nevelésével érte el. A növények oltásos keresztezésével több új fajtát állított elő. Így
sikerült előállítania a 600 grammos Antonovka almának vadkörte alanyba oltásával
Bergamot-Ranet alma-körte hibridet. Elméletét Trofim Gyenyiszovics Liszenko orosz
biológus, agronómus (*1898-+1976) fejlesztette tovább. Munkásságát a kortárs külföldi
és későbbi
tudósok jörészt elutasították.
(Larousse 1992.2k.921 o., Új
Magy.L.1961.5k.6 o., Brockhaus NI.CD., MNL.13k.109 o.)

WILLI BREDEL *1901.MÁJUS 2. - +l964.0KTÓBER 27.
Német író. Vasesztergályos volt eredeti szakmája. Irodalmi
tevékenységét napilapok levelezőjeként kezdte, majd lapszerkesztő
lett. Koncentrációs táborba hurcolták 1933-ban, ahol egy évet
töltött. Utána Prágába menekült, majd 1935-ben a Szovjetunióba.
Részt vett a spanyol polgárháborúban. A II.világháború után az
NDK-ban élt. A Próbatétel című regénye a koncentrációs táborokról
szóló első irodalmi alkotás. Legnevezetesebb a Rokonok és
ismerősök című regénytrilógiája, mely Az apák, A fiúk, Az unokák
kötetekből áll, és egy szociáldemokrata munkáscsalád I.világháború
előtti
életét mutatja be. (Világir.KisencikI.1ö76.1k.165 o.,
Magy.NI.1995.4k.528 o.)

JONA5 EDWARD SALK *1914.0KTÓBER 28. -

+1995.június 23.

Amerikai mikrobiológus. A New York-i Egyetem orvoskarán végzett
1939-ben.
1940-től
kórházi
orvosként
dolgozott,
majd
CABO VERDE
8
ösztöndíjasként
a
Michigani
Egyetem
Bakteriológiai
Intézetének
a
•g
munkatársa volt. 1946-47-ben a járványtani tanszék
~
...
docense. 1947-63 között a Pittsburgh-i Egyetem
mikrobiológiai laboratóriumának vezetője. Ez idő
alatt dolgozta ki a gyermekbénulás elleni inaktívált
vírusból készűlt oltóanyagot - Salk-vakcinát - 1952ben. 1954.február lS-én Marburgban a Behring
Művek bejelentette, hogy sikerült áttörést elérni a
gyermekbénulás elleni oltóanyag kifejlesztésében. 1955-től ezzel az oltóanyaggal több
államban megelőző védőoltásban részesítették a leginkább veszélyzetetett
korosztályhoz tartozó gyermekeket. A szervezet megfelelő védettségének
biztosításához 3 védőoltást adtak. Salk eredményes kutatásának elismeréséűl az
Amerikai, az Ausztrál, a Holland, a Belga, a Dán, a Német, a Svéd, a Norvég, a Finn,
az Olasz, a Francia Tudományos Akadémia tagja lett, a számtalan tudományos díj
mellett. (Ki Kicsoda 1992.752 o., Larousse 1993.3k.540 o., Új Magy.L.1960.33k.136
o., A XX.Század Kr. 1994.790 0.,MNL.15k.748 o.)

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
A magyarországi mérnökképzést szolgáló felsőoktatás egyik intézménye a Budapesti
Műszaki Egyetem. A mérnökképzés az 1635-ben alapitott egyetemen belűl 1782-ben
megszervezett Institutium Geometricumban indult meg. Ezt az intézményt az 1846-ban
létesitett József-ipartanodával egyesitették. 1856-ban K.K.Josef-Polytechnikummá
szervezték át, 1872-ben Magyar Királyi József-műegyetem néven egyetemi rangra
emelték. 1901-ben nyerte el a műszaki doktorrá avatás jogát. 1934-ben az állatorvosi
főiskola, a közgazdaságtudományi kar, a soproni bánya- és erdőmérnöki főiskola és a
József műegyetem egyesitéséből lett a József Nádor Műszaki és
GazdaságtudománYi Egyetem, amelynek műszaki karaiból vált ki
1945-ben a Budapesti Műszaki Egyetem. A Műegyetem impozáns
épületcsoportja a budai Gellért rakparton áll,
mely Hauszmann Alajos építész (*1847+1926) és Pecz Samu építész ( 1854-+1922)
- kis mértékben Czigler Győző építész
(*1850-+1905) - műve. 1905-10 között épült
71.795 m2-en. József főherceg (*1872+1962) 1909.oktÓber 28-án - Itáliában
már 800 évvel korábban szokásba jött egyetemi kormányzati jelvényeket, illetve azok viselési jogát adományozta a
Műegyetemnek. Ezek a rektori és dékáni láncok, a jogar és a kézicsengő. A láncok
éremportréit Kákonyi István szobrász készítette. A jogar Csajka István ötvösiparművész (*1886-+?) tervei alapján készült, melynek egyik dísze a tűzzománc
technikával, a heraldika szabályai szerint színezett koronás magyar címer. Az ékszer
szépségű kézicsengőt és talapzatát Czigler Győző épitész tervezte és a Schlick-féle
gépgyár öntötte a legfinomabb harangércböl. Az öntés utáni csiszoló- és cizelláló
munkát Herpka Károly "ércesztergályos" (*1861-+1938) végezte, ügyelve a
csengőhang szépségére. Az 1913-14. évi tanévben a hallgatók létszáma 2.700 volt, a
tanszékek száma 40, a magántanárok és meghivott szakelöadók 82-en voltak. Az 196061-es tanév elején a nappali tagozatra 3.634, esti és levelező tagozatra pedig 2.477
hallgató iratkozott be. 54 tanszéken folyt oktatás, 574 tagú tanár-gárdával. (Révai NI.4
k.37 0,14 k.134 o.,Uj Magy.L.1961.5 k.82 o., A Műegyetem történeti kincsei:Pedron
E.A. 2000.)
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AHMED MUKHTAR EL GHAZI *1839.

+1918.

Török hadvezér és államférfi. A török hadseregbe lépve részt vett a
krimi háborúban, majd a katonai akadémia tanára volt 1865-ig.
Később újra sikeresen csatázott a különböző harctereken, ezért 1877ben az ázsiai török sereg főparancsnokává nevezték ki. Az
1877.július-augusztusi orosz támadások visszaveréséért a szultántól
a "Ghazi", azaz "győzelmes" nevet kapta. 1879-ben monasztiri
kormányzó lett. Már nyugállományban volt, amikor 1912 júliusában
az albán katonai felkelés kitörésekor nagyvezérré - pasává - nevezték ki. Kormányzása alatt tört ki 1912 októberében a balkáni háború, melynek első
balsikerei után 1912.oktÓber 28-án lemondott és Kiamil pasának engedte át a
helyét. (Révai N1.14k.85 o.)

CSEHSZLOVÁKIA MEGALAKULÁSA
Az
I.világháború
kitörését
követően
emigrált cseh
politikusok az önálló
cseh(szlovák) állam létrehozása mellett
szálltak síkra. 1916.februárjában Thomas
tc (O LO"
Garrique Masaryk cseh filozófus, politikus
50 ROKOY
(lásd IX.14.) és Eduard Benei; cseh
politikus
(lásd
V.28.)
Párizsban
megalakította az emigráns Csehszlovák
Nemzeti
Tanácsot.
Franciaországban,
Olaszországban
és
Oroszországban
hadifoglyokból
csehszlovák
légiók
szerveződtek. A
Csehszlovák Nemzeti
Tanács, - amelyet 1918 nyarán az antant
hadviselő félnek és szövetségesnek ismert
el -, október 14-én ideiglenes csehszlovák
kormánnyá alakult. A Monarchia katonai
vereségének hatására a hazai Csehszlovák
Nemzeti Bizottság 1918.október 28-án
Prágában kimondta az önálló Csehszlovákia
megalakulását. Október 30-án a Szlovák
Nemzeti
Tanács
Túrócszentmártonban
bejelentette a szlovákok csatlakozását a
csehszlovák államhoz. A Csehszlovák
Nemzeti Bizottság ból alakult ideiglenes
nagyggyűlés november 14-én a Habsburgokat trónfosztottnak nyilvánította, s a
Csehszlovák Köztársaság első elnökévé Masarykot választotta. (MNL.5k.807 o.)
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NYIKOLAJ GAVRILOVICS CSERNISEVSZKIJ *1828.JÚUUS 24.+ 1889.0KTÓBER 29.
Orosz filozófus, irodalomesztéta, lro. Papi családból származott, ő maga is
szeminarista volt. A pétervári egyetemen bölcsészetet tanult. 24 évesen védte meg A
művészet esztétikai viszonya a valósághoz című magiszteri értekezését. Gimnáziumi
tanár volt, majd különféle folyóiratokat szerkesztett. Politikai tevékenysége miatt
állandó üldöztetésnek volt kitéve. 19 évet töltött Szibériában, száműzetésben. 1883ban tért vissza szülővárosába Szaratovba, testileg megtörve, de szellemileg
változatlan aktívitással és változatlan eszmei meggyőződéssel. Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov orosz esztéta és íróval (*1836+1861) és
n04TA
Alekszandr Ivanovics Herzen orosz filozófussal (lásd 111.25.)
együtt a "hatvanas évek nagy nemzedékét" alkották. Filozófiai
nézeteire nagy hatást gyakorolt Ludwig Feuerbach német
filozófus (*1804-+ 1872) materializmusa. Etikája az úgynevezett
ésszerű egoizmust hírdette, melynek értelmében a jól felfogott
önérdeknek mindíg egybe kell esnie a többi ember, a
társadalom érdekével. Szerinte az olyan fogalmak, mint a jó, az
önzetlenség, a lovagiasság stb. már túlhaladott kategóriák, s
legfeljebb csak a naív és a képmutató emberek hihetnek
bennük. Erősen bírálta ugyan a vallást, személyes életében és
HHKOI\A\>l rA8PHI\08H~ 1828
az általa megrajzolt irodalmi hősökben megmaradt valami a
'lEPHblWEBCKIiI\Í1 '1889
keresztény aszketlzmusb61. Legismertebb regénye a Mit
tegyünk című műve, mely esztétikailag nem különösebben értékes alkotás, de bepillantást nyújt utópista szocialista elképzeléseibe. Gazdasági téren
nem ellenezte az ipar fejlesztését, ugyanakkor ő is azt vallotta, hogy Oroszország
képes a kapitalista fejlődést átugorni, és így közvetlenül áttérni a szocialista
gazdálkodásra. Nézetei Karl Marxra (lásd 111.14.), Friedrich Engelsre (lásd XL28.) és
Vladimir Iljics Leninre (lásd 1.21.) is hatást gyakoroltak. (MNI.1998.6k.43 o.)

L'UDOVIT STÚR *1815.0KTÓBER 29. - +185G.JANUÁR 12.
Szlovák költő, politikus, nyelvtudós. Apja tanító volt,
ő teológiát végzett és 1840-től 1843-ig tanított
Pozsonyban evangélikus líceumban, de 1843-ban
megfosztották állásától. 1843-44-ben Lipcsében két,
magyarosító törekvéseket elítélő röpirata jelent meg.
Előbb a csehvel közös irodalmi nyelv híve volt, majd
1843-ban Michail Miroslav Hodza íróval (lásd IX.22.)
és Josef Miroslav Hurban lelkész, íróval (lásd 11.23.)
együtt határoztak a közép-szlovák nyelvjárás irodalmi nyelwé emeléséről. 1845-ben Pozsonyban megindította az első szlovák nyelv ű
politikai lapot és szépirodalmi mellékletét. 1847-48-ban Zólyom város követe volt a
pozsonyi országgyűlésen. Az 1848-as forradalom kitörését követően, a magyar
nemzetiségi politika ellen fordult. A magyar kormányelfogató parancsot adott ki
ellene, ezért Prágába menekült. 1848.szeptemberben részt vett a bécsi udvar
támogatásával a magyar szabadságharc ellen küzdő szlovák szabadcsapatok
szervezésében és a szlovák mozgalmat irányító Szlovák Nemzeti Tanács
létrehozásában. 1849 után a közélettől visszavonulva szépirodalommal foglalkozott.
Eposzai közül legismertebb a Trencséni Máté című műve. Kortársai mesterrükként
tisztelték. (Világir.KisencikI.1976.2k.367 o., MNL.16k.309 o.)
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FANNY BRICE *1918.0KTÓBER 29. - +1951.MÁJUS 29.
Amerikai énekes komika. Hosszú ideig a Ziegfeld revűvel
szerepelt és emlékezetesek maradtak a baletttáncosokról
szóló paródiái és szatírikus jelenetei. Maradandó alkotása a
"Baby
snooks",
melyet
eredetileg
csak
barátai
szórakoztatására talált ki, de 1938-tól 1951-ig majdnem
folytatólagos rádióműsorként szerepelt. Az 1964-ben készült
Fanny Girl című film az Ő életét dolgozza fel. (Kanadai L.)

SíR WALTER RALEIGH *1554 KÖRÜL - +1618.0KTÓBER 29.
Angol író, államférfi, felfedező és történetíró Tanulmányait
Oxfordban végezte 1582-től. I.Erzsébet angol királynő (lásd
IX.7.) kegyence, számos fontos állami tisztséghez jutott.
Cornwall kormányzója, Devon altengernagya, a parlament tagja
volt. 1585-ben a királynő lovaggá ütötte és a királyi gárda
kapitányává tette. Francis Drake tengerész (lásd
1.27.)
kegyvesztettsége után számos csata parancsnoka volt. 1588ban részt vett a spanyol Armada legyőzésében és a cadizi, ilietve az azori csatákban. 1595-ben expedíciót vezetett Guyanába, átkelt az Orinoco
folyón, majd 1600-ban Jersey kormányzója lett. A királynő halála után, !.Jakab angol
király (ur.1603-1625) felségárulás vádjával elítélték és 1604-16-ig börtönben volt,
majd kegyelmet kapott. 1616-ban egy sikertelen guyanai felfedező út után 1618-ban
/efejezték. Történeírói munkásságából A világ története című műve a legismertebb.
(Larousse 1994.3k.425 o., Brockhaus NI.CD., MNL.15k.301 o.)

JEAN JOSEPH CHARLES LOUIS BLANC *1811.0KTÓBER 29. + 1882.DECEMBER 6.
Francia politikus, teoretikus, történész. Az 1830-as években
csatlakozott a választójog i reformért indított párizsi mozgalmakhoz.
1839-ben röpiratban fejtette ki nézeteit a szabadversenyes
kapitalizmus ellentmondásairól. Ezeket az ellentmondásokat állami
közreműködéssel létrehozott, de a munkások által irányított
"társadalmi műhelyek" segítségével lehet feloldani. Ezek a műhelyek
békés versengéssel háttérbe szoríthatják, majd magukba olvasztják
a magántulajdonban lévő üzemeket. Céljuk: dolgozzon mindenki
képességei szerint és fogyasszon szükségletei szerint. Az 1848-as
forradalomban az ideiglenes kormány tagja volt, és a világ első
szocialista minisztere lett. "Nemzeti műhelyeket" és munkaügyi kormánybizottságot alapított, de a szociális feszültségeket nem sikerült enyhítenie. A
júniusi munkásfelkelés után Belgiumon át Nagy-Britanniába menekült 1854-ben. Csak
l870-ben tért haza, és 1871-ben nemzetgyűlési képviselővé választották.
(MNL.4k.131 o.)

WILLIAM MICHAEL HARNETT *1848.AUGUSZTUS 10. + 1892.0KTÓBER 29.
AMERICAN PAINTING ~
\lJ

j

Amerikai festő. Ezüsművesként kezdte képzőművészi pályáját.
1880-86 között Európában dolgozott és főleg csendéleteket festett.
(Kanadai L.)
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JON VICKERS *1926.0KTÓBER 29.
Kanadai operaénekes. Eredeti neve Jonathan Stuart volt.
A nyolcgyermekes család hatodik gyermeke volt, aki
kitűnt muzikalitásával. 1950-ben ösztöndíjjal jutott a
torontói Királyi Zenei Konzervatóriumba, ahol George
Lambert tanítványa volt. A Konzervatóriumi tanulmányai
befejeztével, 1954-ben Torontóban lépett fel először.
1957-ben a Covent Garden szerződtette. 1958-ban
Bayreuth-ban
lépett
fel,
stílszerűen
Siegmund
szerepében a Walkür című Wagner-operában. Kiváló hős
tenor lévén, hangja tökléletesen illett a Wagner-szerepekhez. Egyébként Bayreuti és
a Salzburgi Ünnepi játékok állandó vendégművésze volt. 1960-ban a New York-i
Metropoliten Opera tagja lett. Szereződésében vállalta további 20 szezon 225 előadás
16 szerepét. Ez mellett nemzetközi karrierje, a milánói SCalaba, a bécsi Staatsoperbe,
a párizsi Operába, Chikágóba, San Franciscoba is elszólította. Hírneve kivételes
előadásmódjában, hangjában rejlik, mely megragadja a közönséget. Ismert
áldozatvállalása, mely a vokális szépséget a drámai hatás kedvéért feláldozza. Mély
elkötelezettség jellemzi olyan gyötrelmes figura mint pl. az Othello vagy Sámson
stb.megformálásában. Ezek a szerepek alapozzák meg főként a megbecsülését és
elismerését. (Internet: http://en.wikipwdia.org/wikijJon_Vickers, MNL.18k.421 o.»
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PHIUPPE AUBERT DE GASPÉ *1786.0KTÓBER 30. + 1871.JANUÁR 29.
Kanadai ügyvéd, író. A Quebec-i szeminárikumban szerezte jogi
ismereteit 1798-1806 között. 1804-től filozófiai szemináriumokon is
részt vett. Mint egy nagyvonalú, lelkes, jó politikai, kulturális és
pénzügyi kapcsolatokkal rendelkező fiatal, Quebec tartományban
alelnöke lett az első Irodalmi Társaságnak 1809-ben, alapító tagja a
Jockey (Iubnak 1815-ben, majd a Quebec-i Banknak 1818-ban. A
katonaság l.zászlóaljánál 1812-ben lett kapitány. 1816.május 9-én
kapott megbízást - jogászként - Quebec sheriffi pozíciójának
betöltésére. 1822.november 14-én sikkasztás vádjával elbocsátották
posztjáról, mert bűnösnek találták a kerület pénzügyeinek gondatlan
kezelésében. 14 évig a hitelezők állandó fenyegetéseinek kitéve élte
le életét családi körben. Idejét írással kötötte le, majd 1838.május 29-én
bebörtönözték. Fellebbezése alapján egy 9 tagú bizottság vizsgálta felül az ügyét. A
fellebbviteli bíróság megsemmisítette a korábbi határozatot, és előrehaladott korára
és megromlott egészségi állapotára tekintettel, összes tartozásának kiegyenlítési
kötelezettsége mellett, börtönbüntetését 1841.szeptember 18-án megszüntette. Az
írást francia nyelven tovább folytatta, mert írásainak nagy sikere volt, több kiadást ért
meg. A francia-kanadai irodalom klasszikusának számít. Könyvei angol és spanyol
fordításban is megjelentek. Történelmi regényei közül néhány kútforrásul szolgál a
történészeknek. (Internet: http://translate.googleusercontent.com/
Translate_c?hl=hu&sl=fr&u=
)

ANGEUCA KAUFMANN

* 1741.0KTÓBER 30. -

+1807.NOVEMBER 5.

Svájci festőnő. Ifjúságát Itáliában tötötte, ahol Johann Joachim
német
művészettörténész
(*1717-+1768)
Winckelmann
művészeteiméietehatott rá. Történeti és allegorikus tárgyú képein a
rokokó stílus harmónikusan vegyül a klasszicizmussal, mint pl. a
Hector és Andromaché címú képén. Legmaradandóbbak portréi,
melyeket, mint ünnpelt festőnő Londonban festett 1765-81 között.
Az angol arisztokrácia számos tagjának arcképét megfestette, így
Augusta, Richmond hercegnője, Josua Reynolds portréit. 1784 után
Nápolyba, majd Rómába költözött, ahol a nemzetközi művész- és
tudóstársaság közkedvelt tagja lett. (Müv.L,1966.2k.578 o., MNL,10k.667 o.)

BÖLÖNI GYÖRGY

* 1882.0KTÓSER 30.

- +1959.5ZEPTEMBER 11.

Magyar író, ujságíró. Erdélyi értelmiségi családból származott.
Kölcsey Ferenc (lásd VIII.8.) a dédnagybátyja volt. A XX.század
elején laptudósitóként Párizsban dolgozott, ott kötött életre szóló
barátságot Ady End réveI (lásd 1.27.) és ott ismerkedett meg Anatole
France francia regényíró (lásd X.12.) titká rn őj éve I Márkus Ottíliával,
akit később feleségül vett. A Tanácsköztársaság idején diplomáciai
munkát végzett, a proletárdiktatúra bukása után bécsi, majd párizsi
emigrációban élt, ahol az emigráció egyik vezetője lett. 1945-ben tért
MAGYAR POSTA
haza és tevékeny részese lett a kultúrális életnek. 1957-59 között Az
Élet és Irodalom főszerkesztője volt. Ady Endre közeli barátja lévén, ő
írta meg első hiteles életrajzát Az igazi Ady címmel és könyvet írt Táncsics Mihályról
(lásd IV.2!.) Hallja kend Táncsics címmel. Értékesek irodalmi fordításai. 1955-ben
Kossuth-díjat kapott. (MNI.4k.446 o., Világir.KisencikI.1k.159 o.)

RAGNAR ARTHUR GRANIT *1900.0KTÓBER 30. - +1991.MÁRCIU5

12.
Finn származasu svéd neurofiziológus. Tanulmányait
Helsinkiben végezte, ahol 1929-35 között docens, 1935-től
1940-ig a fiziológia professzora volt. 1940-től a stockholmi
Karolinska Intézet idegfiziológiai tanszékét vezette. Már
orvosi tanulmányai idején érdeklődött a látás pszichofizikája
iránt és felismerte, hogy fiziológiai megközelítésre van
szükség. 1932-ben kezdte meg elektrofiziológiai vizsgálatait
annak megállapítására, hogya fény gátolja-e a látóideg impulzusait. 1934-ben ezt a gátlást bizonyította is. 1937-ben kezdett foglalkozni az
elektroretinogrammal, majd 1939-től kidolgozta a mikroelektródos technikát.
Meghatározta a különböző hullámhosszúságú fényeknek azt a legkisebb intenzitását,
amely a retina egy-egy funkcionáló egységét ingerület kibocsátására készteti.
Kimutatta, hogy egyes idegrostok az egész spektrumra reagálnak, míg mások
hullámhossz-specifikusak. Sikerűlt elkülönítenie a retinában található csapok és a
hozzájuk tartozó neuronok két rendszerét: a fénylátásért felelős dominátorokét és a
színlátásért felelős modulátorokét. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1967ben kapta, megosztva Haldan Keffer Hartline amerikai biofizikussal (*1903-+ 1983) és
George Wald amerikai biokémikussal (*1906-+1997) a látás elsődleges retinális vegyi
és élettani folyamatának tanulmányozása terén elért eredményeiért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.301 o., Brockhaus NI.CD., MNL.8k.802 o.)

IGNACIO ZULOAGA *1870.JÚUUS 26. - +1945.0KTÓBER 31.
Spanyol festő. Eredeti neve Zuloaga y
Zabaleta. Rövid római tartózkodás
után 1890 körül Párizsba ment, ahol
Auguste Rodin francia szobrász (lásd
XL17.), Paul Gauguin francia festő
(lásd VL7.), Edgar Degas francia festő
(lásd VII.19.) társaságába került és
megismerkedett
Edouard
Manet
francia festő (lásd 1.23.) munkálval ls.
A régi spanyol mesterek közül főként Domenicus EI Greco (lásd IV.7.) és Francisco
José y Lucientes Goya (lásd IV.16.) hatott rá. Felváltva Spanyolországban és párizs-

ban élt. A spanyol nép életét, a bikaviadalokat, torrérókat, táncosnőket ábrázolta
impresszionisztikus látásmóddal. 1907
villájában található emlékmúzeuma.

erőteljes kolorittal, éles megfigyelőkészséggel,
után főként portrékat festett. Zumayai
(Műv.L.1968.4k.786 0.,MNL.18k.924 o.)

MOSONYI G. MIHÁLY *1815.SZEPTEMBER 2. - +1870.0KTÓBER
31.
Magyar zeneszerző, zenepedagógus, zenekrtikus. Eredeti neve Brandt G.Mihály volt.
Zenei tudását kezdetben önképzéssel szerezte. 1829-ben Magyaróvárra került, ahol
néhány évig sekrestyés volt, így zenei tanulmányaiban önképzéssel haladt előre. 1832
körül Pozsonyba költözött és ott kezdett tanitóképzőbe járni és Turányi Károlytól
zongora és zeneelmélet órákat venni. 1842-ben Pestre költözött, és már 1844-ben
nyilvános koncerten mtatkozott be, ahol kedvezően fogadták és ismertté tették művei
p.szimfóniája és l.miséje). 1848-ban nemzetőrnek állt, majd a
szabadságharc leverése és feleségének váratlan halála után
megismerkedett 1856-ban Liszt Ferenccel (ásd X.22.), aki
kiragadta válságából. Liszt felkérésére Offertóriumot és
Graduálét
komponált,
melyet
Liszt
vezényletével
1856.augusztus 24-én mutattak be a belvárosi templomban.
1859-ben szakított német zenei stílusával és a magyar zene
nemesítését kívánta szolgálni. A Zenészeti Lapok főmunkatársa
ként 1867-ig, elvi állásfoglalásaiban, kritikáiban évtizedekre kijelölte a magyar
műzene programját, a hazai mUZSikus-utánpótlás és a zeneileg művelt nagyközönség
nevelésének részletes tervét. Két befejezett operája ismert: a Szép Ilonka és Álmos.
Számtalan zenekari mű, egyházi zene, kamarazene, kórusművek, zongoraművek jelzik
művészi életútját. 1867 után egyre kevesebbet komponált és írt, helyette zenei
közéleti tisztségeket vállalt. (Brockhaus:Zenei L. 1984.2k.570 o., MNL.13k.315 o.)
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JOHANN FRIEDRICH ADOLF VON
+1917.AUGUSZTUS 20.

BAEYER *1835.0KTÓBER 31. -

Német kémikus. Már gyermekkorában élénken érdeklődött a kémia
iránt, és indigóval és egyéb kelet-indiai festékekkel kísérletezett.
12 éves korában felfedezte a réz kettős sóját. Előbb a berlini
egyetemen fizikát, matematikát, majd a heidelbergi egyetemen
kémiát tanult, 18S8-ban ott doktorált, Robert Wilhelm Bunsen
(*1811-+1899) és August Kekulé (lásd VII.13.) tanítványaként.
1864-ben már a berlini egyetem rendkívüli professzora lett. 1872től Strassburgban, majd 187S-től Münchenben az egyetem kémiaprofesszora volt. Itt rendezte be híres kutatólaboratóriumát, melyet haláláig vezetett.
Első kutatási területe az arzénorganikus kémia volt 1858 körül. A rendkívül mérgező
metil-arzin-diklorid felfedezése majdnem az életébe került. Később húgysavval és
barbitursavval foglalkozott.
FeIderítette az indigó szerkezetét,
megoldotta
laboratóriumi szintézisét 1865-88 között. Feltételezte, hogy a szén-dioxid
asszimilációja során formaldehid keletkezik, s ez polimerizálódik szénhidrátokká.
Felfedezte a fenol-ftaleint és a ftoureszceint 1871-ben. A róla elnevezett feszülési
elmélet csak részben bizonyult igaznak. A szerves kémia egyik megalapítója, akire az
akkori tudósvilág már berlini évei alatt felfigyelt. Kutatási elvének azt tartotta, hogya
természettudós ne akarjon a természetnek parancsolni, hanem vegye észre, amit az
mond. A kémia lelkes oktatója volt, kiváló kísérletező, számos taítványa híres tudós
lett. A kémiai Nobel-díjat 1905-ben kapta "elismerésül a szerves színezékekkel és a
hidroaromás vegyületekkel végzett kutatásaiért, amelyek nagyban hozzájárultak a
szerves kémia és a kémiai ipar fejlödéséhez. (Nobel-díjasok L.198S.46 o., MNL.2k.820
o.)

RICHARD MORRIS HUNT *1828.0KTÓBER 31. - +1895.JÚLIUS 31.
Amerikai építész. Párizsban az École des Beaux-Arts-on H.
Lefuel (*1810-+1990) tanitványa volt, akivel a Louvre
építésén dolgozott. 18SS-ben tért vissza Amerikába és főleg
New Yorkban fejtett ki sokirányú építészeti tevékenységet.
Főként neoreneszánsz stílusú épületeket tervezett. Jelentős
munkái New Yorkban a Stuyvesant Apartments, a már nem
létező
Lenox Líbrary, a Szabadság-szobor talapzati
épitménye és a Metropolitan Museum
homlokzata.
(MNL.9k.696 o., MÜv.L.1966.2k.428 o.)

INDIRA GANDHI *1917.NOVEMBER 19. - +1984.0KTÓBER 31.
Indiai politikus.Eredeti neve Indira Priadarsini Nehru. Jawaharlal Nehru (lásd V.27.)
leánya és munkatársa. 12 éves kora óta vesz részt a szatjágraha, - Mahatma Gandhi
(lásd 1.30.) polgári engedetlenség i, egyben függetlenségi mozgalma - mozgalomban.
Svájcban és Púnában tanult, majd Sántiniketan egyetemén töltött egy évet. Utána
ismét Európában tanult, közben apjával nagyob európai, ázsiai
REJ'OaLI~LA'::"'A111tA
utazásokra ment. 1941.márciusban tért haza és rögtön
bekapcsolódott az Indiai Nemzeti Kongresszus párt munkájába,
melynek 1938 óta tagja volt. 1942-ben
miatt
13
hónapos
tevékenysége
börtönbüntetésre ítélték. Nagyapja és apja
után 1959-ben a párt elnöke lett. 1964-töl
1973-ig Lal Bahadúr Sásztri (*1904-+1966)
kormányában
tájékoztatási
és
hírközlési
miniszterré nevezték ki. 1966.január 24-én
miniszterelnökké választották, és el nem kötelezett politikát folytatott. 1969-ben reform-elképzelései szakadást idéztek elő a
pártban és létrehozta az Új Kongresszus Pártot, de nem sikerült átalakítania a
társadalmi struktúrát. Szembekerült az állandó gazdasági nehézségekkel és a növekvő
ellenzékkel. Az 1977-es választásokon vereséget szenvedett, ellenzékbe szorult,
mandátumát
is
elvesztette.
Ekkor
elsősorban
fiának,
az
utóbb
repűlőszerencsétlenségben elhunyt Szandzsaj Gandhinak (*1946-+1980) felrótt törvénytelenségek miatt bírósági eljárás is indult ellene, de ez nem csökkentette,
inkább helyreállította a tömegek bizalmát. 1980-as választásokon ismét győzelemre
vitte pártját. 1984. október 31-én testőrségének két szikh vallási közösségbe tartozó
tagja lelötte. A gyilkosság után fia, Radzsiv Gandhi (lásd V.29.) követte a
miniszterelnöki funkcióban, aki szintén gyilkosság áldozata lett 1991.május 29-én. (A
XX.Század Kr.1994., Larousse 1991.1k.960 o., MNL.8k,462 o.)

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
A reformáció a XVLszázadban keletkezett vallási mozgalom, amely az
európai egyház egy részét kivonta Róma fennhatósága alól, és életre
hívta a protestáns egyházakat. A reformáció kezdetben Luther Márton
német reformátomak (lásd 11.18.) a bűnbocsátó cédulák árúsítása
elleni fellépésével kezdődött, amellyel kapcsolatban - a Szentírás
alapján - 95 tételben fejtette ki nézeteit 1517.oktÓber 31-én,
majd kidolgozta a reformáció alapvető tanításait. A híre hamar
túljutott Németország határain. Luther fellépésével csaknem egy
időben, Svájcban Ulrich Zwingli (lásd 1.1.) hirdette a visszatérést az
evangéliumhoz. Zwingli korai halála után Heinrich Bullinger (*1504+1575), majd Kálvin János francia reformátor (lásd V.27.) fellépése,
főként genfi tevékenysége jelentette a reformáció továbbfejlődését. A reformátorok
nézeteinek egymáshoz közelítése után született meg a helvét "ref'
irányzata a Heidelbergi Káté alapján a helvét hitvallás. Más,
radikálisabb irányzatok is kialakultak, mint pl. az anabaptisták, az
unitáriusok, hutteriták stb. A szászországi
evangélikus föegyház 1667-ben elrendelte, hogy
október 31. napját, - melyet a reformáció
kezdőpontjának lehet tekinteni - , a világon
megünnepeljék. Az 1800-as évek óta
Magyarországon az 1860-as évek óta - a
protestáns egyházak vallási ünnepe az oktÓber
31. (Révai N1.16k.116 o.,Larousse 1994.3k.440 o., MNL.15k.358 o.)
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OTTO SVERDRUP

* 1854.0KTÓBER 31.

- +1930.NOVEMBER 26.

Norvég tengerész. Gyermekkora óta foglalkoztatta a hajózás, ezért már 17 éves
korában nagybátyja tengeri hajóján dolgozott. 23 éves korábn a Trio nevű gőzhajó
kapitánya volt, amikor találkozott a nála 7 éwel fiatalabb oceanográfussal Fridtjof

Nansennel (lásd X.I0.). 1887-88-ban csatlakozott Nansenhez, aki akkor első
expedícióját vezette Grönlandra. Nehéz, de sikeres útjuk után részt vett Nansen Fram
nevü hajŐj~nak tervezésében, mellyel - annak kapit~nyaként - újra útnak indultak
1893-ban az Északi-sark felfedezésére. Útjuk sikeres volt úgy, hogya hajót a jégbe
fagyasztották és kutyaszánnal utazták körül Grönlandot és elértek az addig
legmagasabb szélességig a 86°14' -ig. Útjuk 1896-ig tartott. 1898-ban a Fram hajóval
Ismét útnak indult, hogy megpróbáljon még északabbra eljutni, de a hatalmas
jégmezők ebben megakadályozták. Nyugatnak fordulva azonban elérte azt a területet,
amelyet ma Kanada sarki szigetvilágának neveznek. Ezen útja során feltérképezte
Ellismere szigetének déli és nyugati partjait, valamint felfedezte - és egyben el is
nevezte - az Axel Heilberg-, a Rignes-, és a Sverdrup-szigeteket. 1902-ben tért vissza
és megírta útikönyvét Új föld, négy éva sarki vidéken címmel. 1914-ben tért vissza
felfedezéseinek színhelyére, ahol mentőakcióban vett részt. 1928-ban Umberto Nobile
olasz repülőgép-tervező az N-4 jelű Itália léghajójával az Északi-sarkot akarta elérni,
de kísérlete sikertelen volt, ellenben az e/jegesedett /éghajójának megtalálásában és
megmentésében Svedrup is sikeresen közreműködött. (Kanadai L.)

NEVADA - USA SZÖVETSÉGI ÁLLAMA
Az USA nyugati részén fekszik, 286.352
km2 területen. Északon Oregon és Idaho,
Keleten Utah és Arizona Délen és
Nyugaton Kalifornia szövetségi államok
határolják.
Székhelye
Carson
City.
Lakosainak száma 1,809.250 fő.Területén
a fehérek érkezése előtt több fajta indián
törzs élt. A XVIII.századtól névleges spanyol birtok volt, 1821-től a független Mexikóhoz tartozott. Az első hivatalos amerikai
felfedező utat 1844-ben J.c.Frémont (*1813-+ 1890) vezette. Az amerikai-mexikói
háborút lezáró békeszerződéssel került az USA-hoz 1848-ban. 1850-től Utah
Territórium része volt. 1861-től önálló territórium, majd 1864.oktÓber 31-én az
Unió 36. Tagállama lett. (Larousse 1994.3k.78 o., Révai NI.14k.440 o., MNL.13k.746

147

ROBERT D MURPHY

*1894.0KTÓBER 28. - +1978.

Amerikai diplomata. 1921-ben lépett külszolgálatba és
közel négy évtizedes tevékenysége alatt kollégiái
tökéletes dipolomatának tartották. A II. világháborúő
kezdetéig Nyugat-Európában különbnöző diplomáciai
feladatokat látott el, majd Roosevelt elnök (lásd lA.)
személyes képviselőjeként tárgyalt a szövetségesekkel
az Észak-Afrikai hatalomátvétel ügyében. Az ő nevéhez
fűződik az Észak-Afrikai partraszállá előkészítése is.
1943-44-ben Eisenhower tábornok (lásd X.14.) politikai tanácsadója volt. Részt vett a Potsdami Konferencián és 1949-ig
Németországban mint politikai tanácsadó működött, majd nagykövet volt
Belgiumban és Japánban. Az 1950-es években komoly szerepet játszott Kóreai
fegyverszüneti tárgyalásokon és a Jugoszlávia - Olaszország közötti feszültség
megoldásában. Tertalmas, értékes több évtizedes munkája elismeréséül a Kiváló
jutalmazták.
1959-ben
nyugdíjba
vonult.
Diplomata
éremmel
(Internet: http://state.gov/r=pa/ejfrls
)

MARIA van RIEBEECK

-1629.0KTÓBER 28. - +1664.NOVEMBER 2.

Vallon miniszter leánya. 1649-ben házasságot kötött Jan van
Riebeeck gyarmati adminisztrátorral, aki Cape település (DélAfrika) első parancsnoka volt 1662-ig. Rotterdamban, később
Haarlemben, Leidenben és Amszterdamban éltek. Házasságukból 8
gyerek született, de legtöbbjük fiatal korban meghalt. 1652.április
6-án kötöttek ki Dél-Afrika csaknem legdélibb részén 3 hajóval - a
Reijer, a Dromedarls és a Goode Hoop nevűekkel - , amelyhez 82
férfi és 8 nő tartozott, beleértve Maria van Riebeecket is. A
Walvisch és az Oliphant nevű hajók késve érkeztek, mert 130
embert kellet útközben temetniük. Egy dél-afrikai tengeralattjáró
Maria van Riebeeck nevét viseli.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u
)

BUDAPESTI DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
A pesti evangélikusok Cinkotára jártak templomba, mert Pesten
egyházközséget nem szervezhettek, templomot nem építhettek 1781ig. IIJózsef német-római császár (lásd 111.13.) Türelmi Rendelete
változtatott a helyzetükön és 1787-ben kezdték meg hitéletük
szervezését. 1791-ben megkapták az építési engedélyt és Krausz
János építőmester(*1761-+1798) kapott megbízást a tervek
elkészítésére. 1798-ban - Krausz János halála után - Pollack Mihály
(lásd VIII.30.) lett az építkezés műszaki irányítója. Az építkezés
1795-ben az emeletes paplak és imaterem építésével kezdődött,
majd a templom alapkőletételi ünnepsége 1799.oktÓber 31-én
volt. Az árdrágulások miatt áttervezésekre és takarékosabb kiviteli m6dokra volt
szükség, mert a költségeket a pesti polgárok adományai fedezték. 1811.pünkösdjén
volt a templom felszentelése. Vasárnap a német és magyar, hétfőn pedig a szlovák
hívek számára volt anyanyelvükön szóló ünnepi istentisztelet. (Tájak-KorokMúzeumok Kisk.236 sz.)

SZENT WOLFGANG *924 KÖRÜL - +994.0KTÓBER 31.
Német püspök. Hét éves korától Reichenau kolostori iskolájában
tanult, ahol összebarátkozott Henrikkel. Mindketten a
würtzburgi dóm iskolájában tanultak tovább. Wolfgang nagyon
határozottan készült a szerzetesi életre. 956-ban I.Nagy Ottó a
Német-római Birodalom királya (ur.951-973) kinevezte Trier
katedrálisának kanonokjává és tanárává. 964-ben halt meg
Henrik barátja, ő már akkor Einsiedein szigorú fegyelméről
ismert kolostorában volt tanár. 970-ben a kolostorba
lát6gat6ként érkezett augsburgi Szent Ulrik püspök (*890+973), aki pappá szentelte. Ezt követően Magyarországon is
megfordult misszionáriusként 971-ben. Abban az időben az országban sikeres téritésii tevékenységet végzett passaui Szent Pilgrim Passau püspöke
(+991) is, aki magához hívatta Wolfgangot. Személyes találkozásuk eredményeként
lett Wolfgang 972-től Regensburg püspöke és kolostor-reformátor. Tetterej e, és
szelídsége, egyszerű prédikációi és szerény életmódja megszerezte számára népe
szeretetét. Széles egyházpolitikai látóköréről tanúskodik önzetlen együttműködése
II.Ottó német-római császárral (ur.967-983) és II.Civakodó Henrik bajor herceggel,
(*951-+995), akinek gyermekeit - a későbbi lI.5zent Henrik német-római császárt
(ur.l014.1024), Brúnó augsburgi püspököt és Gizellát (lásd V.7.), Szent István
későbbi feleségét - egy ideig Ő nevelte Regensburgban. Nem törődött azzal, hogy
gyógyító, humánus tetteivel dicsőséget szerezzen a maga számára, sőt mindig
hallgatásra intette az érintetteket, hogy tevékenysége ne kerüljön a nyilvánosság elé.
Szentté avatására 1052,oktöber 7-én került sor, IX.Szent Leó pápa (1049-1054)
régensburgi látogatása alkalmával.( Emléknapja október 31-én van. (Brockhaus
NI.CD. Intemet:http://www.katolikus.hu/szentek/l031.html))
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JOHANNE5 VERMEER *1632.0KTÓBER 31. - 1675.DECEMBER 15.
Holland festő, aki Vermeer van Delft néven is ismert. A
XIX.század emelte ki a feledésből csodálatos életművét, hogy
a művész nemcsak Hollandia,
hanem az egyetemes festészet
legnagyobbjai
közé helyezze.
Az egyik legjelentősebb XVII.
századi zsánerképfestő. TanulmányairóI, életéről keveset tudunk, a források
alig említik a
nevét. Annyi bizonyosan tudott, hogy 1653-ban lett a de/fti Szent Lukács Céh
mestere. A maga korában nem ismerték, megbízásokat nem kapott, képeit nem adta
el. Utolsó éveiben műkereskedésből élt. Halála után képeit elárverezték. Képei témáját
a mindennapokból merítette és a korabeli polgári élet nyugalmát, a holland városok
békéjét
árasztják.
Némi
álomszerű
lebegés
távolságtartás,
vegyül a valószerű de eseménytelen
jelenetekbe. Műveinek lényege nem
magyarázható pusztán a festő mesteri
tudásával, a tónusok tisztaságával, a
fény
és
a
tér
bámulatos
Ez
a művészet
érzékeltetésével.
mintha a valóság lényegét mutatná és
ezzel a legmagasabb fokra jutott a valóság illúziójának megteremtésében. Legszebb képeit - a kutatások szerint - 1660-70
közötti években festette. Fiatalkori művei: Krisztus, Mária és Márta házában, Diana és
a nimfák, Kerítőnő. Az Olvasó nő elragadó, gyengéden festett női portréinak első
fontos példája. Modellje szerepel a Katona és a nevelő lány című kompozíción. Képeit
hol sárga, hol kék színre építette. Ilyen a Nő ablaknál vizeskancsóval, Levelet olvasó
nő, A gyöngymérő nő, Tejet öntő asszony stb. Utolsó korszakában régi motívumait
ismételte érettebb megfogalmazásban. A korábbi finom átmenetek helyébe a fény és
az árnyék éles, tiszta Iválasztása, a formák geometrikus foltokból való felépítése lép.
PI. a Levelet író nő szolgálójával, A Hit allegóriája, A szerelmes levél. A festészet
allegoriája és a Műterem című képei költői világának legtisztább megnyilvánulása,
addigi műveinek szintézisét jelentik. (Larousse 1994.3k.1062 o., Műv.L.1968.4k.667
o., MNL.18k.366 o.)

o

•
ftA-i'

ele.

Jean-Paul Riopelle
Pemlre el sculpleur excepllonnel, Jean-Paul RIopelle s'esl dlslmgué par une produchon
riche d'envlron 5000 reuvres exéculées avec dlvers moyens d'expresslon, depuls I'aquarelle
jusqu'au bronze. Cet artlsle passlonné a projelé dans son reuvre une force de mouvement
el une énergle uRlques. RIopelle flgure parmlles quelques pemlres canadlens ~ avolr altemt
une noloriélé mternahonale,
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An outstanding pamter and seulptof, Jean-Paul RIopelle earned an envlable reputatlon
through hiS prollflC productIOn ol some 5,000 WOIkS mvanous media, from wateltOkJur to bronze.
This passionate art1st /mbued hiS work w/th unique slrength of movemenl and energy.
Riopelle was one of Ihe few Canadian pamters 10 have aeh/eved mternatlonal renown
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