




NOVEMBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE 

+„KRISTÁLYÉJSZAKA" 1938. 9. 

+ADOLF Német herceg 17. 

+AGRICOLA Georgius Német orvos, mineralógus. 21. 
természettudós, humanista 

+ALBANI Emma Kanadai operaénekesnő 1. 

+ALBÁNIA FELSZABADULÁSA 1944. 29. 

+ALBERTUS MAGNUS Német teológus, természet-kutató, 15. 
filozófus, skolasztikus, egyháztanító 

+ALES Mikolas Cseh festő 18. 

+ALMQUIST Carl Jonas Love Svéd író 28. 

+ANSERMET Ernest Svájci karmester 11. 

+APOLLÓ - 12 Űrhajó 14. 

+ATATÜRK Kemal Török államférfi 10. 

+AUGGUNDSSON Torgeir Myllarguter Norvég népihangszer-játékos 21. 

+ BANACHIEWICZ Tadeus Lengyel asztronómus, matematikus 17. 

+ BANTING Frederick Grant Kanadai orvos, fiziológus N 14. 

+ BARNARD Christian Dél-Afrikai sebész-orvos, professzor 8. 

+ BELLINI Giovanni Velencei festő 29. 

+BENDA Georg Anton Cseh zeneszerző 6. 

+BENGEL Johann Albrecht Német evangélikus teológus 2. 

+ BENKA Martin Szlovák festő 20. 

+ BERN Svájc fővárosa 28. 

+ BERNÁTH Aurél Magyar festő 13. 

+ BILEK Frantisek Cseh szobrász 6. 

+BUUHER Vaszilij Konsztantyinovics Szovjet katonai vezető 9. 

+ BOONE Dániel Amerikai vadász 2. 

+BOROS Ádám Magyar botanikus 19. 

+ BOUDA Cyrill Cseh festő 14. 

+BOUGUEREAU Adolphe William Ffrancia festő 30. 

+BRANTING Kari Hjalmar Svéd politikus N 23. 

+ BRAYER WES Francia festő 18. 

+ BREHM Alfréd Edmund Német zoológus, tudományos kutató 11. 

+BR0GGER Waldemar Christopher Norvég geológus, mineralógus 10. 



+BRONZINO Olasz festő 17 

+ BUDAPEST Magyarország fővárosa 17. 

+ BUDAPESTI ERZSÉBET-HÍD 21. 

+ BUDAPESTI PETŐFI HÍD 22. 

+ BUDAPESTI SZÉCHENYI LÁNCHÍD 20. 

+ BUNYIN Ivan Alekszejevics Orosz író, költő N 8. 

+BUSCHER Frank Svájci festő 22. 

+CAMUS Albert Francia író N 7. 

+CAPABLANCA Y GRAUPERA Jósé Raul Kubai sakkozó 19. 

+CARNEGIE Andrew Amerikai milliomos üzletember, filantróp 25. 

+CARRACCI Lodovico Itáliai festő, művészet-pedagógus 13. 

+CAXTON William Angol nyomdász, könyvkiadó, fordító 18. 

+CELAKOVSKY Ldislav Josef Cseh botanikus 24. 

+CELEBONOVIC Marko Szerb festő 22. 

+CELSIUS Anders Svéd csillagász 27. 

+CHARLES Jacques Alexandre César Francia fizikus 12. 

+CHELMONSKI Jozef Lengyel festő 6. 

+CHURCHILL Winston Leonard Spencer Angol politikus, író 30. 

+CLAUSEWITZ Kari von Porosz tábornok, hadtudós 16. 

+COLAS Alain Francia navigátor 16. 

+COLLODI Carlo Olasz író 24. 

„DALÉN Nils Gustaf Svéd mérnök 30. 

+ DÉL - DAKOTA SZÖVETSÉGI ÁLLAM 2. 

+DISTLER Hugó Német zeneszerző 1. 

+ DITTERSDORF Kari Ditters von Osztrák zeneszerző, hegedűművész 2. 

+ DOBROUUBOV Nyikolaj Aleksandrovics Orosz esztéta, kritikus, költő 29. 

+DOLIWO-DOBROVOLSZKI3 Michail Oszipov. Orosz elektromérnök 15. 

+ DUBCEK Alexander Csehszlovák politikus 7. 

+ DUCRETET Eugene Francia műszergyártó, feltaláló 27. 

+ DUUN Olav Norvég író 21. 

+EGGER - LIENZ Albin Osztrák festő4. 4. 

+EISENBARTH Johannes Andreas Német „természetgyógyász" 11. 

+ ENGELS Friedrich Német filozófus 28. 

+ ERBEN Karel Jaromir Cseh költő 7. 

+ ERIKSSON Kristian Svéd szobrász 6. 

+ ERXLEBEN Dorothea Christiana Német orvosnő 13. 



+ERZSÉBET Belga anyakirálynő 23. 

+ ESNAULT PELTERIE Róbert Francia repülőgép konstruktőr 8. 

+ EURÓPAI UNIÓ = EU 1. 

+ FEDOTOV Pavel Andrejevics Orosz festő 26. 

+ FLEISSER Marieluise Német írónő 23. 

+ FORRER Joachim Svájci katonatiszt 9. 

+ FORSTER Johann Georg Adam Német író, természettudós 27. 

+ FORTUNY Y CARBO Mariano Spanyol festő 21. 

+ FRANCO BAHAMONDE Franciisco Spanyol tábornok, diktátor 20. 

+FRINK Elisabeth Jean Angol szobrásznő 14. 

+FROBISCHER Martin Sír Angol tengerész, felfedező 22. 

+ FURNESS Frank Heyling Amerikai építész 12. 

+GASKELL Elisabeth Cleghorn Angol írónő 15. 

+GAULLE Charles de Francia államférfi 9. 

+GENEVOIX Meurice Francia író 29. 

+GHEORGHIU-DEJ Gheorghe Román politikus 8. 

+GILES Ernest Angol felfedező, utazó 10. 

+GIORDANO Umberto Menotti Maria Olasz opera-szerző 12. 

+GOTTWALD Klement Csehszlovák politikus 28. 

+GRIMALDI LOUISE HIPPOLYTE Monacói hercegnő 10. 

+ HAJÓS Alfréd Magyar építészmérnök, úszó. Labdarúgó 12. 

+ HAMMER - PURGSTALL Josef Freiherr von Osztrák orientalista költő, műfordító 23. 

+ HANUSCH Ferdinánd Osztrák politikus 9. 

+ HARDING Warren Gamaliel Amerikai politikus, USA 29.elnöke 2. 

+ HARGRAVES Edmund Hammond Ausztráliai aranymezők felfedezője 1. 

+ HATVANI István Magyar református lelkész, orvos, 21. 
matematikus, természettudós 

+HAUFF Wilhelm Német író 18. 

+HAUPTMANN Gerhart Német író, költő N 15. 

+ HAZELIUS Artúr Svéd nyelvtudós, etnográfus 30. 

+HELMER Oscar Oaztrák politikus 16. 

+ HENRIK Tengerész Portugál herceg 13. 

+ HERNÁNDEZ Jósé Argentin költő, író 10. 

+HILDEBRANDT Johann LUcas von Osztrák építész 14. 

+ HINDEMITH Paul Német zeneszerző 16, 

+ HITLER - PUCCS 1923. 9. 

+HOLBEIN Hans ifjabb Német festő 29. 



+HONEGGER Arthur Francia zeneszerző 27. 

+ HORATIUS Flaccus Római költő 27. 

+HOWARD Walter Német szobrász 4. 

+ HÖGYES Endre Magyar orvos, patológus 30. 

+ HÖRBIGER Hans Osztrák mérnök 29. 

+HUCH Ricarda Német írónő 17. 

+HUSZEIN Talal Ibn Jordánia királya 14. 

+1. ALBERT Monacói herceg, amatőr oceanográfus 13. 

+1. FERENC JÓZSEF Habsburg Ausztria császára, Magyaro. Királya 21. 

+11. KÁROLY Habsburg Spanyolország királya 1. 

+11. MANUEL Portugália királya 15. 

+ 11.GUSZTÁV ADOLF Svédország királya 16. 

+III. KÁZMÉR Nagy Lengyelország királya 5. 

+ III. LAJOS Lipót József Bajorország királya 5. 

+ III. VIKTOR EMÁNUEL Olaszország királya 11. 

+ILLYÉS Gyula Magyar költő, író 2. 

+ISPIRESCU Petru Román író 27. 

+IV. KÁROLY Bourbon Spanyolország királya 11. 

+ IV. FÜLÖP Szép Franciaország királya 29. 

+JALEA Ion Román szobrász 7. 

+JOCHUMSSON Matthias Izlandi költő 11. 

+JOVELLANOS y RAMIREZ Gaspar Melchor de Spanyol államférfi, író 27. 

+JUGOSZLÁV IDEIGLENES KORMÁNY 1943. 29. 

+JUON Konsztantyin Fjodorovics Szovjet festő 5. 

+ KATONA József Magyar drámaíró 11. 

+ KELSEY Henry Kanadai préri-kutató 2. 

+ KENNEDY John Fitzgerald Amerikai politikus, USA 35.elnöke 22. 

+ KEPLER Johannes Német csillagász 15. 

+ KERN Jerome Dávid Amerikai operett-, misicai- és 11. 
filmzeneszerző 

+ KINIZSI PÁL Magyar hadvezér 29. 

+ KLEISTIL Thomas Osztrák politikus 4. 

+ KOIVISTO Mauno Henrik Finn politikus 25. 

+ KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA 1918. 24. 

+KOVÁCS Margit Magyar keramikus, szobrász 30. 

+ KRILOV Ivan Andrejevics Orosz meseíró 21. 

+ KUBA Ludvik Cseh festő 30. 



+ KUBISTA Bohumil Cseh festő, műkritikus 27. 

+ KUNSCHAK Leopold Osztrák politikus 11. 

+ KUYPER Abraham Holland református lelkész, politikus 8. 

+ KVAPILOVÁ Hana Cseh színésznő 29. 

+ LA SALLE René Róbert Cavalier de Francia felfedező 22. 

+ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS WEMBLEY- 6:3 1953. 25. 
STADION 

+ LABELLE Francois-Xavier Antoine Kanadai katolikus pap 24. 

+ LACHNIT Wilhelm Német festő 12. 

+ LAGRANGE Leo Francia politikus 28. 

+ LAURIER Henri Wilfrid Kanadi politikus, jogász 20. 

+ LECLERK Jacques-Philippe de Hauteclocque Franciaország marsallja 28. 

+ LEDOUX Claude Nicolas Francia építész 19. 

+ LEIBNITZ Gottfried Wilhelm Német filozófus, természettudós 14. 

+ LEMIEUX Jean-Paul Kanadai festő 18. 

+LINCKE Kari Emil Paul Német operett-szerző 7. 

+LIND Jenny Svéd énekesnő 2. 

+ LINDGREN Astrid Svéd írónő N 14. 

+ LING Per Henrik Svéd költő, testnevelő 15. 

+ LÓCZY Lajos idősebb Magyar geológus, földrajztudós 3. 

+ LORENZ Konrád Zacharias Osztrák zoológus, etológus N 7. 

+ LORRAIN Claude Francia festő 23. 

+ LYAUTEV Louis Hubert Gonzalve Francia marsall. 17. 

+ MacDONALD James Edward Hervey Kanadai festő 26. 

+ MÁCHA Karel Hynek Cseh költő 16. 

+ MAGRITTE René Francois Ghislain Belga festő 21. 

+ MAJERNIK Cyprian Cseh festő 24. 

+ MAKOVECZ Imre Magyar építészmérnök 20. 

+ MALINOVSZKIJ Rogyion Jakovlevics Szovjet-orosz marsall 23. 

+ MALRAUX André Francia író, politikus 3. 

+MÁRIA TERÉZIA Habsburg Magyarország királynője 29. 

+Mariner - 10 ŰRSZONDA 3. 

+ MARTIN Frank Théodore Svájci zeneszerző 21. 

+ MARS - SZONDA 1-

+ McDOVELL Ephraim Amerikai sebész-orvos 11. 

+ McNAIR John Barbitt Kanadai politikus 20. 

+McPhatter Clyde Lensey Amerikai blus-énekes 15. 



+ McRAE John Kanadai költő 30. 

+ MEITNER Lise Osztrák atomfizikusnő, természettudós 7. 

+ MELOZZO DA FORLI Itáliai festő 8. 

+ MEYER Conrad Ferdinánd Svájci író 28. 

+ MICKIEWICZ Adam Bemard Lengyel költő 26. 

+ MITCHELL Margaret Amerikai írónő 8. 

+ MODERSOHN - BECKER Paula Német festő-, rézmetsző nő 21. 

+ MOMMSEN Theodor Német történész, jogász N 30. 

+ MONET Claude Oscar Francia festő 14. 

+MONNET Jean Francia közgazdász, gazdaság-politikus 9. 

+ MONTEVERDI Claudio Zuan Antonio Olasz zeneszerző 29. 

+ MOORE Marianne Craig Amerikai költőnő, esszéíró 15. 

+MÜNNICH Ferenc Magyar politikus 16. 

+ NAGY BALOGH János Magyar festő 22. 

+ NEMCIK Julius Szlovák festő 12. 

+ NEUBERT Willi Német festő 9. 

+ NORDENSKJÖLD Adolf Eric báró Svéd Sark-kutató 18. 

+0'CURRY Eugene ír történész, régész 20. 

+OKLAHOMA SZÖVETSÉGI ÁLLAM 16. 

+OPLETAL Jan Cseh egyetemi hallgató 15. 

+OROSZORSZÁGI OKTÓBERI SZICIALISTA FORRADALOM 1917. 7. 

+OTTO Hans Német színész 24. 

+ PACHECO Francisco Spanyol festő, művészeti író 3. 

+ PACIUREA Dimitru Román szobrász 23. 

+PADEREWSKI Ignacy Jan Lengyel zeneszerző, zongoraművész 18. 

+ PALADE George Emil Amerikai sejt-biológus N 19. 

+ PALLADIO Andrea Olasz építész 30. 

+ PALM A Thomas Estrada Kubai politikus 27. 

+ PANKIEWICZ Jozef Lengyel festő 29. 

+ PATTON George Amerikai katonai vezető 11. 

+ PHILLIPS Anna és Mark Brit hercegnő és brit kapitány 14. 

+PIERCE Franklin Amerikai politikus, USA 14.elnöke 23. 

+PIPKOV Panayot Bolgár zeneszerző, karmester 21, 

+ PIRENEUSI BÉKE 1659. 7. 

+ PISSARRO Camillo Francia festő 13. 

+ POGÁNY József Magyar bölcsész, tanár, politikus 8. 



+ POLK James Kinox Amerikai politikus, USA 11.elnöke 2. 

+ PUCCINI Giacomo Antonio Domenico Michele Olasz zeneszerző 29. 

+ PURITÁNOK KIVÁNDORLÁSA AMERIKÁBA 1620. 21., 

+ RAAB Julius Osztrák politikus 29. 

+ RABIN Jichak Izraeli politikus 4. 

+ RASK Rasmus Christian Dán nyelvész 14. 

+ RENI Guido Olasz festő, rézmetsző, szobrász 4. 

+ RHEINBERGER Joseph Gariel von Német zeneszerző 25. 

+ RIEL Louis Kanadai mesztic politikus 16. 

+ ROCKWELL Norman Amerikai festő 8. 

+ RODIN Auguste Francia szobrász 17. 

+ ROGERS Will Amerikai filmszínész, humorista 4. 

+ ROMNEY George Angol portréfestő 15. 

+ ROOSEVELT Anna Eleanor Amerikai politikus- és újságírónő 7. 

+SALABERRY Charles-Michel d'Irumberry de Kanadai katonatiszt 19. 

+SANSOVINO Jacopo Olasz szobrász, építész 27. 

+ SATELIT A 1 MŰHOLD 26. 

+SAX Joseph Antoine Adolph Belga fuvolaművész, hngszerkészítő 6. 

+ SCHULEK Frigyes Magyar építész, egyetemi tanár 19. 

+SCSEPKIN Mihail Szemjonovics Orosz színész 17. 

+SEMPER Gottfried Német építész, teoretikus 29. 

+SHAW George Bemard Angol író N 2. 

+SPINOZA Baruch de Holland filozófus 24. 

+SPONTINI Gaspare Luigi Pacifico Itáliai zeneszerző 14. 

+STEFANSSON Vilhjalmur Kanadai Északi-Sark-kutató 3. 

+ STROESSNER Alfredo Paraguayi államférfi 3. 

+SUCHARDA Stanislas Cseh szobrász 12. 

+SULLIVAN Arthur Seymour Sír Angol zeneszerző 22. 

+SVERMA Jan Csehszlovák újságíró 10. 

+SZENT ANDRÁS Apostol 30. 

+ SZENT ERZSÉBET Árpád-házi Magyar hercegnő 17. 

+ SZENT GERGELY Toursi Frank főpap, történetíró 17. 

+SZENT MÁRTON Püspök, hitvalló 11. 

+SZENT WILLIBORD Angol-szász misszionárius 7. 

+ SZPUTNYIK - 2 ŰRHAJÓ 3. 

+ SZTEHLÓ Lili Magyar üvegművész 7. 



+SZUEZI CSATORNA 
államosítá-
+TARR Imre 

megnyitása, sa és a szuezi vlság 

Magyar munkásmozgalmi aktivista 

17. 

20. 

+TARREGA Y EIXEA Francisco Spanyol gitárművész 21. 

+TASMAN Abel Janszoon Holland utazó 24. 

+TAYLOR Griffith Thomas Ausztrál geológus 5. 

+TAYLOR ZAchary Amerikai politikus, USA 12.elnöke 24.. 

+TEGNÉR Esaias Svéd költő, író 2. 

+TELEKI Sámuel Magyar Afrika-utazó, felfedező 1. 

+TELL Vilmos Svájci mondai hős 18. 

+TERRUGGHEN Hendrik Jansz Holland festő 1. 

+THUNBERG Kari Peter Svéd botanikus, zoológus 11. 

+TOLSZTOJ Lev Nyikolajevics gróf Orosz író 20. 

+TORRES Julio Romero de Spanyol festő 9. 

+TROCKIJ Lev Davidovics Orosz politikus, forradalmár 7. 

+TRUTH Sojourner Amerikai felszabadított rabszolganő 26. 

+TUTANHAMON Egyiptomi fáraó 4. 

+ UHLAND Ludwig Német költő, filológus 13. 

+ UNESCO 1946. 4. 

+ UTRILLO Maurice Francia festő 5. 

+V. MOHAMMED Török szultán 2. 

+VARENNES VERENDRYE Pierre Gaultier de Kanadai katonatiszt, felfedező 17. 

+VARGA Imre Magyar szobrász 1. 

+VERHAAREN Émile Belga költő, író 27. 

+VERVILLE Alfréd Victor Amerikai repülőgép-tervező 16. 

+VIETNÁMI REPÜLŐTÁMADÁS 1964. 1. 

+VII. EDWARD Nagy-Britannia és Írország királya 9. 

+VLAICU Aurél Román mérnök 19. 

+VOETIUS Gisbert Holland ortodox református lelkész 1. 

+VÖRÖSMARTY Mihály Magyar költő 19. 

+WEIZMANN Chaim Izraeli államférfi 9. 

+WERNER Alfréd Svájci kémikus N 15. 

+WIGMAN Mary Német táncosnő, koreográfus, pedagóg. 13. 

+WYSPIANSKI Stanislaw Lengíyel festő, drámaíró, költő 28. 

+XII. ALFONZ Spanyolország királya 25. 

XVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1956. STOCKHOLM június 10-17, MELBOURNE 
december 8-ig (Pótlistán!) 

22. 



ZÁBRANSKY Adolf 

ZÁPOTOCKY Antonin 

ZIMMERMANN Dominicus 

ZIPERNOVSZKY Károly 

ZRÍNYI Katalin 

ZRÍNYI Miklós gróf 

ZURBARAN Francisco de 

Szlovák festő, író 29. 

Csehszlovák államférfi 13. 

Német építész 16. 

Magyar gépészmérnök 29. 

Magyar nagyasszony 16. 

Magyar költő, hadvezér, politikus 18. 

Spanyol festő 7. 



NOVEMBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE 

ALBANI Emma 

DISTLER Hugó 

EURÓPAI UNIÓ = EU 

HARGRAVES Edmund Hammond 

II. KÁROLY Habsburg 

MARS - SZONDA 

TELEKI Sámuel 

TERRUGGHEN Hendrik Jansz 

VARGA Imre 

VIETNÁMI REPÜLŐTÁMADÁS 1964. 

VOETIUS Gisbert 

000000000000000000000000000000 

BENGEL Johann Albrecht 

BOONE Dániel 

DÉL - DAKOTA SZÖVETSÉGI ÁLLAM 

DITTERSDORF Kari Ditters von 

HARDING Warren Gamaliel 

ILLYÉS Gyula 

KELSEY Henry 

LIND Jenny 

POLK James Kinox 

SHAW George Bemard 

TEGNÉR Esaias 

V. MOHAMMED 

000000000000000000000000000000 

LÓCZY Lajos idősebb 

MALRAUX André 

Mariner - 10 ŰRSZONDA 

PACHECO Francisco 

STEFANSSON Vilhjalmur 

Kanadai operaénekesnő 

Német zeneszerző 

Ausztráliai aranymezők felfedezője 

Spanyolország királya 

Magyar Afrika-utazó, felfedező 

Holland festő 

Magyar szobrász 

Holland ortodox református lelkész 

0000000000000000000000000000 

Német evangélikus teológus 2. 

Amerikai vadász 2. 

2. 

Osztrák zeneszerző, hegedűművész 2. 

Amerikai politikus, USA 29.elnöke 2. 

Magyar költő, író 2. 

Kanadai préri-kutató 2. 

Svéd énekesnő 2. 

Amerikai politikus, USA 11.elnöke 2. 

Angol író N 2. 

Svéd költő, író 2. 

Török szultán 2. 

00000000000000000000000000000 

Magyar geológus, földrajztudós 3. 

Francia író, politikus 3. 

3. 

Spanyol festő, művészeti író 3. 

Kanadai Északi-Sark-kutató 3. 



STROESSNER Alfredo Paraguayi államférfi 3. 

SZPUTNYIK - 2 ŰRHAJÓ 3. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000000000000000000 

EGGER - LIENZ Albin Osztrák festő4. 4. 

HOWARD Walter Német szobrász 4. 

KLEISTIL Thomas Osztrák politikus 4. 

RABIN Jichak Izraeli politikus 4. 

RENI Guido Olasz festő, rézmetsző, szobrász 4. 

ROGERS Will Amerikai filmszínész, humorista 4. 

TUTANHAMON Egyiptomi fáraó 4. 

UNESCO 1946. 4. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0000000000000000000000000000 

III. KÁZMÉR Nagy Lengyelország királya 5. 

III. LAJOS Lipót József Bajorország királya 5. 

JUON Konsztantyin Fjodorovics Szovjet festő 5. 

TAYLOR Griffith Thomas Ausztrál geológus 5. 

UTRILLO Maurice Francia festő 5. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
00 

BENDA Georg Anton Cseh zeneszerző 6. 

BILEK Frantisek Cseh szobrász 6. 

CHELMONSKI Jozef Lengyel festő 6. 

ERIKSSON Kristian Svéd szobrász 6. 

SAX Joseph Antoine Adolph Belga fuvolaművész, hngszerkészítő 6. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CAMUS Albert Francia író N 7. 

DUBCEK Alexander Csehszlovák politikus 7. 

ERBEN Karel Jaromir Cseh költő 7. 

JALEA Ion Román szobrász 7. 

LINCKE Kari Emil Paul Német operett-szerző 7. 

LORENZ Konrád Zacharias Osztrák zoológus, etológus N 7. 

MEITNER Lise Osztrák atomfizikusnő, természettudós 7. 

OROSZORSZÁGI OKTÓBERI SZICIALISTA FORRADALOM 1917. 7. 

PIRENEUSI B ÉKE 1659. 7. 

ROOSEVELT Anna Eleanor Amerikai politikus- és újságírónő 7. 

SZENT WILLIBORD Angol-szász misszionárius 7. 

SZTEHLÓ Lili Magyar üvegművész 7. 
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IV. KÁROLY Bourbon Spanyolország királya 11. 

JOCHUMSSON Matthias Izlandi költő 11. 

KATONA József Magyardrámaíró 11. 

KERN Jerome Dávid Amerikai operett-, misicai- és 11. 
filmzeneszerző 

KUNSCHAK Leopold Osztrák politikus 11. 

McDOVELL Ephraim Amerikai sebész-orvos 11. 

PATTON George Amerikai katonai vezető 11. 

SZENT MÁRTON Püspök, hitvalló 11. 

THUNBERG Kari Peter Svéd botanikus, zoológus 11. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CHARLES Jacques Alexandre César Francia fizikus 12. 

FURNESS Frank Heyling Amerikai építész 12. 

GIORDANO Umberto Menotti Maria Olasz opera-szerző 12. 

HAJÓS Alfréd Magyar építészmérnök, úszó. Labdarúgó 12. 

LACHNIT Wilhelm Német festő 12. 

NEMCIK Julius Szlovák festő 12. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0000000000000000000000000000 

BERNÁTH Aurél Magyar festő 13. 

CARRACCI Lodovico Itáliai festő, művészet-pedagógus 13. 

ERXLEBEN Dorothea Christiana Német orvosnő 13. 

HENRIK Tengerész Portugál herceg 13. 

I. ALBERT Monacói herceg, amatőr oceanográfus 13. 

PISSARRO Camillo Francia festő 13. 

UHLAND Ludwig Német költő, filológus 13. 

WIGMAN Mary Német táncosnő, koreográfus, pedagóg. 13. 

ZÁPOTOCKY Antonin Csehszlovák államférfi 13. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

APOLLÓ - 12 Űrhajó 14. 

BANTING Frederick Grant Kanadai orvos, fiziológus N 14. 

BOUDA Cyrill Cseh festő 14. 

FRINK Elisabeth Jean Angol szobrásznő 14. 

HILDEBRANDT Johann LUcas von Osztrák építész 14. 

HÚSZÉIN Talal Ibn Jordánia királya 14. 

LEIBNITZ Gottfried Wilhelm Német filozófus, természettudós 14. 

LINDGREN Astrid Svéd írónő N 14. 

MONET Claude Oscar Francia festő 14. 



PHILLIPS Anna és Mark Brit hercegnő és brit kapitány 14. 

RASK Rasmus Christian Dán nyelvész 14. 

SPONTINI Gaspare Luigi Pacifico Itáliai zeneszerző 14. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

DOLIWO-DOBROVOLSZKIJ Michail Oszipovics Orosz elektromérnök 15. 

GASKELL Elisabeth Cleghorn Angol írónő 15. 

HAUPTMANN Gerhart Német író, költő 15. 

II. MANUEL Portugália királya 15. 

KEPLER Johannes Német csillagász 15. 

LING Per Henrik Svéd költő, testnevelő 15. 

MAGNUS Albertus Német teológus, természet-kutató, 15. 
filozófus, skolasztikus, egyháztanító 

McPhatter Clyde Lensey Amerikai blus-énekes 15. 

MOORE Marianne Craig Amerikai költőnő, esszéíró 15. 

OPLETAL Jan Cseh egyetemi hallgató 15. 

ROMNEY George Angol portréfestő 15. 

WERNER Alfréd Svájci kémikus N 15. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CLAUSEWITZ Kari von Porosz tábornok, hadtudós 16. 

COLAS Alain Francia navigátor 16. 

HELMER Oscar Oaztrák politikus 16. 

HINDEMITH Paul Német zeneszerző 16, 

II.GUSZTÁV ADOLF Svédország királya 16. 

MÁCHA Karel Hynek Cseh költő 16. 

MÜNNICH Ferenc Magyar politikus 16. 

OKLAHJOMA SZÖVETSÉGI ÁLLAM 16. 

RIEL Louis Kanadai mesztic politikus 16. 

VERVILLE Alfréd Victor Amerikai repülőgép-tervező 16. 

ZIMMERMANN Dominicus Német építész 16. 

ZRÍNYI Katalin Magyar nagyasszony 16. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ADOLF Német herceg 17. 

BANACHIEWICZ Tadeus Lengyel asztronómus, matematikus 17. 

BRONZINO Olasz festő 17 

BUDAPEST Magyarország fővárosa 17. 

HUCH Ricarda Német írónő 17. 

LYAUTEV Louis Hubert Gonzalve Francia marsall. 17. 
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AGRICOLA Georgius Német orvos, mineralógus, 21. 
természettudós, humanista 

AUGGUNDSSON Torgeir Myllarguter Norvég népihangszer-játékos 21. 

BUDAPESTI ERZSÉBET-HÍD 21. 

DUUN Olav Norvég író 21. 

FORTUNY Y CARBO Mariano Spanyol festő 21. 

HATVANI István Magyar református lelkész, orvos, 21. 
matematikus, természettudós 

I. FERENC JÓZSEF Habsburg Ausztria császára, Magyaro. Királya 21. 

KRILOV Ivan Andrejevics Orosz meseíró 21. 

MAGRITTE Frank Théodore Svájci zeneszerző 21. 

MODERSOHN - BECKER Paula Német festő-, rézmetsző nő 21. 

PIPKOV Panayot Bolgár zeneszerző, karmester 21, 

PURITÁNOK KIVÁNDORLÁSA AMERIKÁBA 1620. 21., 

TARREGA Y EIXEA Francisco Spanyol gitárművész 21. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0000000000000000000000000000 

BUDAPESTI PETŐFI HÍD 22. 

BUSCHER Frank Svájci festő 22. 

CELEBONOVIC Marko Szerb festő 22. 

FROBISCHER Martin Sír Angol tengerész, felfedező 22. 

KENNEDY John Fitzgerald Amerikai politikus, USA 35.elnöke 22. 

LA SALLE René Róbert Cavalier de Francia felfedező 22. 

NAGY BALOGH János Magyar festő 22. 

SULLIVAN Arthur Seymour Sír Angol zeneszerző 22. 

XVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1956. STOCKHOLM június 10-17, MELBOURNE 22. 
december 8-ig 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

BRANTING Kari Hjalmar Svéd politikus N 23. 

ERZSÉBET Belga anyakirálynő 23. 

FLEISSER Marieluise Német írónő 23. 

HAMMER - PURGSTALL Josef Freiherr von Osztrák orientalista költő, műfordító 23. 

LORRAIN Claude Francia festő 23. 

MALINOVSZKIJ Rogyion Jakovlevics Szovjet-orosz marsall 23. 

PACIUREA Dimitru Román szobrász 23. 

PIERCE Franklin Amerikai politikus, USA 14.elnöke 23. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CELAKOVSKY Ldislav Josef Cseh botanikus 24. 

COLLODI Carlo Olasz író 24. 



KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA 1918. 24. 

LABELLE Francois-Xavier Antoine Kanadai katolikus pap 24. 

MAJERNIK Cyprian Cseh festő 24. 

OTTO Hans Német színész 24. 

SPINOZA Baruch de Holland filozófus 24. 

TASMAN Abel Janszoon Holland utazó 24. 

TAYLOR ZAchary Amerikai politikus, USA 12.elnöke 24.. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CARNEGIE Andrew Amerikai milliomos üzletember, filantróp 25. 

KOIVISTO Mauno Henrik Finn politikus 25. 

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS WEMBLEY-STADION 6:3 1953. 25. 

RHEINBERGER Joseph Gariel von Német zeneszerző 25. 

XII. ALFONZ Spanyolország királya 25. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

FEDOTOV Pavel Andrejevics Orosz festő 26. 

MacDONALD James Edward Hervey Kanadai festő 26. 

MICKIEWICZ Adam Bemard Lengyel költő 26. 

SATELIT A 1 MŰHOLD 26. 

TRUTH Sojourner Amerikai felszabadított rabszolganő 26. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CELSIUS Anders Svéd csillagász 27. 

FORSTER Johann Georg Adam Német író, természettudós 27. 

HONEGGER Arthur Francia zeneszerző 27. 

HORATIUS Flaccus Római költő 27. 

ISPIRESCU Petru Román író 27. 

JOVELLANOS y RAMIREZ Gaspar Melchor de Spanyol államférfi, író 27. 

KUBISTA Bohumil Cseh festő, műkritikus 27. 

PALMA Thomas Estrada Kubai politikus 27. 

SANSOVINO Jacopo Olasz szobrász, építész 27. 

VERHAAREN Émile Belga költő, író 27. 

DUCRETET Eugene Francia műszergyártó, feltaláló 27. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ALMQUIST Carl Jonas Love Svéd író 28. 

BERN Svájc fővárosa 28. 

ENGELS Friedrich Német filozófus 28. 

GOTTWALD Klement Csehszlovák politikus 28. 



LAGRANGE Leo 

LECLERK Jacques-Philippe de Hauteclocque 

MEYER Conrad Ferdinánd 

WYSPIANSKI Stanislaw 

000000000000000000000000000000000 

ALBÁNIA FELSZABADULÁSA 1944. 

BELLINI Giovanni 

DOBROUUBOV Nyikolaj Aleksandrovics 

GENEVOIX Meurice 

HOLBEIN Hans ifjabb 

HÖRBIGER Hans 

IV. FÜLÖP Szép 

JUGOSZLÁV IDEIGLENES KORMÁNY 1943. 

KINIZSI PÁL 

KVAPILOVÁ Hana 

MÁRIA TERÉZIA Habsburg 

MONTEVERDI Claudio Zuan Antonio 

PANKIEWICZ Jozef 

PUCCINI Giacomo Antonio Domenico Michele 

RAAB Julius 

SEMPER Gottfried 

ZÁBRANSKY Adolf 

ZIPERNOVSZKY Károly 

000000000000000000000000000000000 

BOUGUEREAU Adolphe William 

CHURCHILL Winston Leonard Spencer 

DALÉN Nils Gustaf 

HAZELIUS Artúr 

HÖGYES Endre 

KOVÁCS Margit 

KUBA Ludvik 

McRAE John 

MOMMSEN Theodor 

PALLADIO Andrea 

SZENT ANDRÁS 

000000000000000000000000000000000 

Francia politikus 28 

Franciaország marsallja 28 

Svájci író 28 

Lengíyel festő, drámaíró, költő 28 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

29 

Velencei festő 29 

Orosz esztéta, kritikus, költő 29 

Francia író 29 

Német festő 29 

Osztrák mérnök 29 

Franciaország királya 29 

29 

Magyar hadvezér 29 

Cseh színésznő 29 

Magyarország királynője 29 

Olasz zeneszerző 29 

Lengyel festő 29 

Olasz zeneszerző 29 

Osztrák politikus 29 

Német építész, teoretikus 29 

Szlovák festő, író 29 

Magyar gépészmérnök 29 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ffrancia festő 30 

Angol politikus, író 30 

Svéd mérnök 30 

Svéd nyelvtudós, etnográfus 30 

Magyar orvos, patológus 30 

Magyar keramikus, szobrász 30 

Cseh festő 30 

Kanadai költő 30 

Német történész, jogász N 30 

Olasz építész 30 

Apostol 30 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 



HENDRIK JANSZ TERBRUGGHEN *1588. - +1629.NOVEMBER 1. 

Holland festő. Abraham Cornelisz. Bloemaertnél (*1564-
+ 1651) tanult Utrechtben. 1616-tól több évig élt Rómába, 
majd Hágában és Utrechtben dolgozott. Michelangelo 
Caravaggio (lásd VII. 18.) legjelentősebb holland követője 
volt. Korai képein egyedülálló módon ötvözte a XVI.század 
eleji németalföldi festészet elemeit az itáliai úton megismert 
Caravaggio témáival, motívumaival. 1621-24 között közös 
műhelye volt Dirck van Baburennel. Vallásos kompozíciókat, 
féialakos, zenéiő, muiató életképeket festett. Az egyalakos 
képei közül az egyik legismertebb a Pipára gyújtó fiú. 
Művészi fejlődésének új szakaszát képviselő két festménye 
a Keresztrefeszített Krisztus Máriával és Szent János 
evangélistával, és Szent Sebestyén az őt ápoló 
asszonyokkal. Ismertebb munkája a Négy evangélista, 
Jákob, Lábán és Leai. (Műv.L.1968.4k.525 o., MNL.17k.341 
o.) 

VARGA IMRE *1923.NOVEMBER 1. -

Magyar szobrász. Katonai akadémiát 
végzett, a II.világháború idején 
repülőtisztként amerikai fogságba 
került. 1950-56 között a 
Képzőművészeti Főiskolát végezte el. 
Mikus Sándor (*1903-+1982) és 
Pátzay Pál (*1896-+1978) tanítványa 
volt. Első gyűjteményes kiállítása 
1967-ben volt. A hagyományos 
mintázást új anyagok, új formai 
elemek alkalmazásával társítja. A 
Prométheusz című hegesztett krómacél 

szobrával megváltoztatta a hagyományos emlékszobrászat szellemét. Kisplasztikája 
pl. - az Apokalipszis, Erőltetett menet Köztéri alkotásai a legjelentősebbek -.Radnóti, 
Zeusz, Az alapító, Károlyi Mihály emlékmű, Ikarusz, Bartók, Madonna, Szent István, 
Szent Erzsébet és Lajos lovasszobo,r Raoul Wallenberg, Mártíremlékmű stb. stb. A 
római Szent Péter-templom altemplomának magyar kápolnáját 1980-ban ő díszítette. 
Kossuth- és Herder-díjas.(Larousse 1994.3k. 1030 o., MNL.18k.204 o.) 

HUGÓ DISTLER *1908.JUNIUS 24. - +1942.NOVEMBER 1. 

100 
sEs 

Német zeneszerző. Lipcsében folytatott orgona és zeneszerzés 
tanulmányokat, majd 6 évig a lübecki Jakobikirche orgonistája 
volt. 1937-40 között Stuttgartban és Berlinben karnagy, 
valamint orgona- és zeneszerzéstanár volt. A német zenei élet 
hivatalos vezetői törvényen kívül helyezték, és 
csemballókoncertjét egy vándorkiállításon az „elfajzott zene" 
példájának minősítették. Helyzetét teljesen kilátástalannak 
tartotta, ezért önkezével vetett véget életének. Kora protestáns 

egyházi zenéjének egyik vezéregyénisége volt, neobarokk eiemekkei átitatott modern 
kórus-stílust alakított ki. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.440 o.) 

i . 4 1 í í í - i : i 



GRÓF SZÉKI TELEKI SÁMUEL *1845.NOVEMBER 1. -
+ 1916.MÁRCIUS 10. 

Magyar Afrika-utazó, felfedező. A göttingeni és a berlini egyetemen állam- és 
gazdaságtudományt , mellette ásványtant, geológiát és földrajzot tanult. Katonai 
szolgálata után 1881-től országgyűlési képviselő volt, és baráti kapcsolatba került 
Rudolf trónörökössel (*1858-+1889), akit utazásaira elkísért. 1885-86-ban készült fel 
egy nagyobb Kelet-afrikai vadász- és felfedező útra. 1886 őszén érkezett Zanzibárba. 
1887 januárban Ludwig von Höhnel sorhajóhadnaggyal (*1857-+1942) egy 250-300 
fős karaván élén a tanzániai Panganiból kiindulva Kenya északi részének ismeretlen 

területeire utazott. Mazinde érintésével 1887.április 12-én 
érkeztek a Kilimandzsáróhoz, melyet a csoportból elsőként 
jutott fel a hóhatárig. 1887.októberben karavánjával Taveta 
városon át a Baring-tói felé indultak. 1888.áprilisban két 
nagyobb tavat fedeztek fel, melyeket Rudolf- (Turkana) és 
Stefánia-tónak (Chew Bahir) nevezett el. Útjukon álattani, 
növénytani, néprajzi és geológiai megfigyeléseket végeztek. 
Ők voltak a tudományois fényképezés úttörői. A Teleki által 
felfedezett működő tűzhányónaknHöhnel adta a Teleki-
vulkán nevet. 1888.novemberben tért vissza a partvidékre, 

ahonnan 1889. tavaszán tért vissza Magyarországra. 1893-ban Indonéziában a Nagy-
Szunda-szigeteken és Elő-Indiában járt. 1895-ben megpróbálta megmászni a 
Kilimandzsárót, de a csúcsig nem jutott fel. 1904-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Nevezetes utazásait Höhnel írta meg két 
kötetben, A Rudolf- és Stefánia-tavakhoz és Teleki Sámuel felfedező útja Afrika 
egyenlítői vidékein 1887-1888-ban címmel. (Révai Nl.18k.91 o., MNL.17k.281 o.) 

EDMUND HAMMOND HARGRAVES *1815. - +1891.NOVEMBER 1. 

Angol származású ausztráliai aranymezők felfedezője. Fiatalon került 
Ausztráliába. 1849-ben San Franciscoba ment aranyat keresni, majd 
onnan visszatért Ausztráliába. Ott a Kék-hegyek nyugati odalán a 
kaliforniaiakhoz hasonló földtani viszonyok felkeltették a figyelmét és 
1851.májusában dús aranymezőkre bukkant. Az angol kormány 
240.000 Koronával jutalmazta. (Révai Nl.9k.518 o.) 

GISBERT VOETIUS *1588.MÁRCIUS 3. - +1676.NOVEMBER 1. 

Holland ortodox református lelkész, teológus. 1604-től a 
leideni egyetemen tanult, majd 1617-től szülővárosa -
Heusden - lekésze lett, tagja volt aí dordrechti 
zsinatnak. 1634-től az utrechti egyetem 
teoiógiaprofesszora volt. 1650 körül Apáczai Csere János 
(lásd XII.31.) is tanítványa volt. 1637-től a város 
gyülekezetének is a lelkésze volt. A holland reform-
mozgalom képviselőivel, később tanítványaival 
megpróbálta a pietizmus gyakorlati útjára terelni a puri-

tán életfelfogást, és komolyabb vitákba keveredett a Jacobus Arminius németalföldi 
református teológus (*1560-+1609) predesztináció elleni álláspontjával. Foglalkozott 
az egyház megszervezésével is. Állam és egyház viszonyában az egyház 
függetlensége mellett érvelt Politica ecdesiastica című művében. Az évek során a 
holland kálvinizmus egyik fő oszlopa lett. (Révai NL.19k.433 o., MNL.18k.,568 o.) 

•̂AUSTRAUÂ  
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II. HABSBURG KÁROLY *1661.NOVEMBER 6. - +1700.NOVEMBER 
1. 

100 
Spanyolország királya 1665-től 1700-ig. IV.Habsburg Fülöp 
spanyol király (lásd IX. 17.) és Mária Anna osztrák főhercegnő 
fia, akit 1675-ben nagykorúsítottak. A súlyos szívbetegsége 
miatt testileg és szellemileg is gyenge Károly helyett élete 
legnagyobb részében anyja és kegyencei kormányoztak. 
1677-ben féltestvére, Don Jüan d'Austria (lásd X.l.) az első 
spanyol katonai államcsínnyel magához ragadta a hatalmat, 
de 1679-ben újra Mária Anna kezébe került az irányítás. 
Spanyolország hanyatlása felgyorsult, az egymást követő 
területeket kellett Franciaországnak átengedni. Habsburgok 
leszármazottja nem volt, ezért a halálos ágyán utódjául 

V.Bourbon Fülöpöt (*1683-+1746) - XIV.Lajos francia király (lásd IX.1.) második 
unokáját - jelölte ki. Ez szolgáltatott okot halála után a spanyol örökösödési háború 
megindítására. (Laruosse 1992.2k.356 o, Brockhaus NI.CD., MNL.10k.601 o.) 

/ 

{Bvafioj 
• / 'forrni 

háborúk során jelentős 
utolsó sarja volt, Férfi 

EMMA ALBANI * 1847.NOVEMBER 1. - +1930.ÁPRILIS 3. 

CANAPÁ178 

Kanadai operaénekesnő. Kezdeti zenei kiképzését szüleitől kapta. 
Még gyerekként - 1850-60-as években - lépett fel először Montreál 
környékén. Rövid időn belül Albanyban lévő templommal kötött 
három-éves szólista-szerződést. 1868-ban Párizsba, majd Milánóba 
utazott zenei továbbképzése érdekében. Messinában 1869-70-ben 
aratta első nagyobb jelentőségű sikereit. Akkor vette fel az Albani 
nevet is. Híre rohamosan terjedt, szerződést kapott Olaszországban, 
majd Máltán, ahol az 1870-71-es évadot végig énekelte. 1871-ben a 
londoni Covent Garden 25 éves szerződést kötött vele. Ebben az 
időben Európa tegtöbb operaházában fellépett, csak úgy, mint 

Moszkvában és a New York-i Metropolitanban. 1896-ban tért vissza Kanadába, ahol 
repertoárját még kiegészítette Wilhelm Richárd Wagner (lásd V.22.), Charles Francois 
Gounod (lásd VI. 17.), Antonin Dvorak (lásd V.l.) operákkal és Liszt Ferenc (lásd 
X.22.), Johannes Brahms (lásd IV.3.) művekkel. 40 évig tartó aktív pályafutása során 
43 operaszerepet adott elő. Ezen túlmenően hatalmas sikerrel lépett fel 
oratóriumokban és dalesteken. Személyes barátság fűzte Viktória angol királynőhöz 
(lásd V.24.), számos koncertet adott a windsori és balmorali estélyeken. Szülőhelyén -
Kanada Quebec tartományának Chambly városában - emlékművet emeltek 
tiszteletére és Montreálban pedig utcát neveztek el róla. 
(Internet:http://sopranos,freeservers.com/cgi-bin collectionscanada.ca/ wo-

men ) 

MARS - SZONDA 

MRKITAAUFTHA9 ABIOMATHHECKAfl CTAHUMfl'MAPC-l»lXll962 
1962.november 1-én a Szovjetunió 
először indított repüló szerkezetet a 
Marsra, mely a számítások szerint 1963 
májusában fogja megközelíteni a Marsot. 
(A XX.Század Kr.1994,915 o., Háromezer 
esemény 1966.129 o.) 



EURÓPAI UNIÓ = EU 

Nemzetközi szervezet, amely részben a már meglévő Európai Közösségeket 
létrehozó európai integrációs folyamat új szakaszaként jött létre. Az Európai 
Közösség tagországainak vezetői a hollandiai Maastrichtban 1991.december 11-én 
megtartott csúcstalálkozón fogadták el, 1992.február 7-én ugyanott írták alá az 
Európai Unió létrehozásáról szóló nemzetközi szerződést, a SZEU-t. mely az 
elhúzódó ratifikáció miatt 1993.november 1-én lépett hatályba. Az Európai 
Unió az Európai Közösségeken / l / alapul, melyekhez kapcsolódik a közös kül- és 
biztonságpolitika /2/ és az együttműködés az igazságügy és a belügyek /3/ terén. 

/ I / Az Európai Gazdasági Közösség a Római Szerződéssel 1957.március 25-én lét-
rehozott nyugat-európai nemzetközi szervezet az átfogó gazdasági integráció 
megvalósítására. Nevét a maastricht-i szerződés Európai Közösségre 
változtatta 1993-ban. Az Európai Közésséghez tartozik az eredeti Európai 
Gazdasági Közösség - az EGK -/ l . l / . az 1957-ben alapított Európai 
Atomenergia-közösség, az Euratom /1.2/, valamint az 1951.április 18-án 
létrehozott Európai Szén- és Acélközösség, a Montánunió /1.3/, az Európai 
Monetáris Rendszer az EMS /1.4/. az európai valutaegység az ECU /1.5/ és az 
Egységes Európai Okmány /1.6/. 

/ l . l / Európai Közösség célja a tagállamok gazdasági fejlődésének elősegítése 
érdekében közös piac létesítése. Ennek keretében létrehozták a 
vámuniót, közös külső vámhatárral, célul tűzték ki közös mezőgazdasági 
politika megvalósítását, az árúk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 
szabad áramlását, közös kereskedelempolitika kialakítását és tagállamok 
jogszabályainak közeítését. 

/1.2/ Euratom célja az atomenergia felhasználásának fejlesztéséhez szüksé-
ges feltételek megteremtése. Ennek érdekében az atomenergia 
hasznosításával kapcsolatos kutatási és oktatási programokat támogat, 
szabályozza a nukleáris fűtőanyagok elosztását a tagállamok között. 
Kialakítja az atomenergiával kapcsolatos berendezések, eszközök és 
anyagok közös piacát. 

/1.3/ Montánunió nemzetközi szervezet, mely Róbert Schumann francia kül-
ügyminiszter (*1886-+1963) javaslatára 1951.április 18-án Párizsban 
jött létre azzal a céllal, hogy a tagországok szénbányászatának, 
valamint vas- és acéliparának közös irányítását biztosítsák a 
vámkorlátok megszüntetésével egyidejűleg. 1952.július 23-án 
ratifikálták az 50 évre szóló szerződést. A szervezet 1952.augusztus 10-
én kezdte meg munkáját Luxemburg-i székhellyel. Létrejötte kiinduló 
pontja volt az európai gazdasági integrációnak, és modellként szolgált 
az Európai Gazdasági Közösség másik két szervezetének 
megalapításához és működéséhez. 1993-ban a Maastrichti Szerződés 
értelmében az Európai Unió (EU) részévé vált. 

/1.4/ Az Európai Monetáris Rendszer - EMS 1978-ban létrehozott szervezet a 
tagországok pénzügyi gyakorlatuk összehangolására. Az integráció 
jelentős eredménye volt a vámunió létrehozása. Célja az árfolyam-
stabilitás Nyugat-európa-i övezetének megteremtése és közös 
elszámolási egységet bevezetése. Fő pillére az ECU, azaz európai 
valutaegység /1.5/, az árfoyam- és hitelezési-rendszer 



A szervezeti egyesülés nem jelentette a fenti közösségek funkcionális 
egybeolvadását. A szervezetek továbbra is külön nemzetközi szerződések alapján, 
elkülönült tevékenységet fejtenek ki, de azt a közös szervek útján teszik. 

/ 2 / Közös kül- és biztonságpolitikába beletartozik az EU biztonságát érintő minden 
kérdés. Az EU védelmi elemeket magukban foglaló döntések, illetve akciók 
kidolozására és végrehajtására felkéri a Nyugat-európai Uniót, amely az EU 
fejlődésének integrális részét képezi. A közös akciókról az Európai Tanács által 
meghatározott általános irányelvek alapján a Tanács egyhangúlag dönt. 

/2.1/ Nyugat-európai Unió - UEO - nemzetközi szervezet, az EU tagállamai-
nak biztonságpolitikai és védelmi szervezete. Élén a londoni székhelyű 
Miniszteri Tanács áll. A fegyveres erejét azon tagállamok által kijelölt 
katonai szervezetek és egységek alkotják, amelyek a NATO keretében is 
feladatokat látnak el. A vezetési, híradási és logisztikai eszközöket 
szintén a NATO bocsátja rendelkezésre. A fegyveres erők feladata a 
békefenntartás illetve béketeremtés, konfliktuskezelés és 
válságmegelőzés, humanitárius és mentési tevékenység. 

/ 3 / Az igazságügy és belügyek terén az együttműködés keretébe közös érdekű 
kérdésnek tekintik a külső határok átlépésének illetve ellenőrzésének 
szabályozását, a bevándorlási politikát, a bűnügyi és polgári jogsegélyt, a 
vámegyüttműködést, az Európai Rendőri Hivatal (EUROPOL) létrehozását 
magába foglaló rendőri együttműködést. 

/3.1/ EUROPOL 1999-ben alapított nemzetközi bűnüldözési szervezet. 
Feladata a tagországok rendőrségei közötti információ-csere, -elemzés és 
együttműködés a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Döntéshozó szerve a 
tagállamok belügyminisztereiből áll. 

Az Európai Unió fenti három pillérét egyetlen intézményi rendszer fogja át: az 
Európai Tanács /A / , Európai Parlament /B / , Tanács /C/ . Európai Bizottság /D/ . 
Európai Bíróság /E/ , Számvevőszék /F / . Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
/G/ . Tudományos és Műszaki Bizottság /H/ , Régiók Bizottsága / ! / , Európai 
ombudsman /J/, Európai Központi Bank = ECB / K / és a Főtitkárság / L / . Ezek 
feladatát és hatáskörét az Európai Közösségeket létrehozó, valamint az ezeket 
módosító szerződések, továbbá a maastrichti szerződés - a SZEU, azaz Szerződés 
az Európai Unióról - határozzák meg. 

/ A / A Brüsszelben működő Európai Tanács tagjai a tagállamok állam- vagy kor-
mányfői, valamint a Bizottság /D/ elnöke. Évente 2-3 alkalommal ülésezik, a 
Tanács soros elnökségét adó tagállamban. A szervezet, működésével 
kapcsolatos stratégiai döntéseket hoz, a tagállami ellentétek kiküszöbölésének 
legmagasabb fóruma. 

/ B / A Strasbourgban ülésező Európai Parlament tanácskozó szerv, vitafórum, de a 
közösségi jogalkotásban kiterjedt hatáskörrel bír. Tagjait a tagállamok 
állampolgárai választják 5 évre. A közösségi szervek demokratikus 
ellenőrzésének fóruma, és a közösségi költségvetés elfogadásában 
kulcsfontosságú a szerepe. A nemzetközi szerződések jóváhagyásának 
fóruma. 



/C / A többnyire Brüsszelben ülésező Tanács a tagállamok miniszteri szintű képvi-
selőiből áll, fő döntéshozó szerv. A Tanács alkotja meg a közösségi 
jogszabályok döntő részét, más szervekkel együttműködve. Döntéseit 
egyhangúan vagy minősített többséggel hozza. 

/ D / A brüsszeli székhelyű, 20 tagü Bizottság a központi végrehajtó szerv, kiterjedt 
hivatali aparátussal. Felügyeli a jogszabályok betartását, elkészíti a 
költségvetést, működteti a különböző struktúrális alapokat. 

/ E / A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság hatásköre a közösségi jogszabályok 
értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre terjed ki. A Bíróság 
előtt a tagállamok és a közösségi szervek egy része állhat perben. Magánfelek 
az őket érintő közösségi aktusokkal kapcsolatban közösségi intézmények ellen 
indíthatnak pert. Véleményezi a nemzetközi szerződéseket. Munkájukat a 
közösségi „főügyész" segíti. 

/ F / A Számvevőszék az EU pénzügyi, számviteli ellenőrzését végzi és felügyeli a 
különböző alapokból történő kifizetéseket. 

/G / Európai Gazdasági és Szociális Bizottság konzultációs joggal felruházott testü-
let, amely biztosítja az európai szintű kormányzás és a civil társadalom közötti 
kapcsolat folyamatosságát. 

/ H / Tudományos és Műszaki Bizottság 39 tagját a Tanács /C/ nevezi ki. 

/ I / Régiók Bizottsága a tagállamok helyi és regionális testületeinek érdekképvise-
leti fóruma. 

/ J / Az Európai ombudsman az EU egyes intézményeivel és testületeivel kapcsolat-
ban vizsgálatokat folytat, illetve az egyéni panaszok alapján kivizsgálja az 
eljárási szabálytalanságokat. 

/ K / Európai Központi Bank - ECB - hozza meg a legfontosabb monetáris és fiskális 
politikai döntéseket. 1998 június 1-én kezdte meg működését 

Az EU tagállamainak tulajdona az Európai Beruházási Bank, melynek a 
kieqyensúlyozott gazdasági fejlődés előmozdítása a feladata. Magába foglalja az 
Európai Fejlesztési Alapot. 

Az Európai Unió tagállamainak száma 2004-től 25. Rendelkezései szerint bármely 
európai állam kérheti felvételét az EU-ba. A kérelmező államnak a felvétel 
feltételeiről a tagállamokkal kötött egyezményben kell megállapodnia. 

Az EU szimbóluma - 1986-tól - a kék alapon 12 arany csillagból álló kört ábrázoló 
zászló és himnusza Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája. 

(MNL.7k.593 o.,14k.l4o., 19k.290-97 o., Larousse lk.779 o.) 
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DRITTE DIREKTWAHLEN ZUM EUROPÁISCHEN PARLAMENT 1957-1982 Römische Vertráge 

SEINE MAJESTÁT DER KÖNIG DER BELGIER D! 
DER BUNDESREPUBUK DEUTSCHLAND. DER PR, 
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK. DER PRÁSIDENT 
NISCHEN REPUBLIK. IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT 
HERZOGIN VON LUXEMBURG. IHRE MAJESTAT ' 
PER NIEDERLANDE. 
IN DEM FESTEN WILLEN. DIE 
ENGEREN ZUSAMMENSCHLUSS DER 
SCHAFFEN, 

^DEUTSCHE BUNDESPOST 



VIETNÁMI REPÜLŐTÁMADÁS 

1964.november l.én a Vietkong erői - akik Dél-
Vietnám ellen küzdő dél-vietnami kommunista gerillák, -
megtámadták a Saigontól 20 km-re északkeletre lévő Bién 
Hoa repülőteret, amely amerikai légi támaszpont volt. 
Ezzel a sokat szenvedett Dél-Vietnám számára a rettegés 
új időszaka következett. (A XX.Század Kr. 1994.947 o., 
Háromezer esemény 1966.153 o.) 



GEORGE BERNARD SHAW *1856.JÚLIUS 26. - +1950.NOVEMBER 
2. 

ír származású angol író. Egy elszegényedett 
yorkshire-i nemesi család sarja, aki 15 éves korában 
már ingatlanügynökségen dolgozott. Zenei és 
politikai érdeklődése 1876-ban Londonba vonzotta, 
ahol autodidaktaként képezte magát. A szocializmus 
elkötelezett hívévé vált, részt vett a Democratic 
Federation, valamint a Socialist League munkájában. 
1879-84 között már megírta az éretlenek, a ?T 

Mr.Conolly házassága, a Művész-szerelem, a Cashel 
Byron mestersége és a Trefusis úr című regényeit. 
1884-ben csatlakozott a Fabianus Társaság értelmiségi köréhez. 
1885-ben újságírással kezdett foglalkozni, és a szocialista eszmék győzelméért harcolt 
politikai és társadalmi pamfletjeiben és esszéiben, mint a Fabianus értekezések, vagy 
A Fabianus szocializmus és a császárság című munkáiban. írt művészeti, zenei és 
színházi kritikákat csakúgy, mint regényeket, majd felfedezte 
önmagában a színház iránti elhivatottságát. Első, úgymond 
„barátságos" színdarabjaiban éppen úgy, mint később a „kellemetlen" 
darabjaiban, majd érettebb műveiben is, lázad a társadalmi 
konformizmus minden megnyilvánulása ellen. Műveit a szenvedélyes 
igazságkeresés jellemzi. Legismertebb darabjai: A kapitány, A hős és 
a csokoládékatona, Candida, Sosem lehet tudni, A szerelem ára, 
Warrenné mestersége, Caesar és Cleopátra, Tanner John házassága, 
Pygmalion és életművének talán a legkitűnőbb alkotása a Szent 
Johanna. Műveiben a józan ész elsőbbségébe vetett hitét fejezi ki, 
eszménye szerint a színpad célja egy ésszerűbb társadalom 
kialakításában való részvétel. Drámáiban a modern élet kérdéseit 
vetettew fel. Színművei elé írt bevezetéseiben is kifejti a darabban 
példázott tant. Halála után - 1957-ben - Kedves hazug címmel színpadra alkalmazták 
levelezését, amelyet 40 éven át folytatott darabjainak egyik hű tolmácsolójával, Mrs. 
Patrick Campbell angol színésznővel (*1865-+1940). Az ő számára írta a Pygmalion 
Eliza Doolittl szerepét. Az 1925-ös irodalmi Nobel-díjat 1926-ban kapta „irodalmi 
munkásságáért, amelyet idealizmus és humanizmus jellemez, valamint sajátos költői 
szépséggel párosuló erőteljes szatírájáért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.703 o., Larousse 
1994.3k.587 o., MNL.16k.43 o.) 

ESAIAS TEGNÉR *1782.NOVEMBER 13. - +1846.NOVEMBER 2. 

Svéd költő, író. Tanulmányait Lundben végezte, ahol a görög nyelv 
professzora és az esztétikai tanszék docense lett. Pap, később püspök, 
kora modern teológiájának nagy ismerője és lelkes művelője volt. 
Pedagógiai talentum, emberismerete, vezetésre alkalmas egyénisége 
és adminisztratív adottságai tették lehetővé, hogy széles körű 
társadalmi tevékenységet fejtsen ki. Költészete elegáns, és égő haza-

szeretet sugárzik költeményeiből. Az óizlandi sagákból alkotott Frithiof-Saga szerzője. 
(Világir.Kisencikl. 1976.2k.411 o.) 



JOHANN ALBRECHT BENGEL *1687JÚNIUS 24. -
+ 1752.NOVEMBER 2. 

Német evangélikus teológus. A reformáció egyik kiemelkedő alakja 
volt. Egyike a protestáns egyház legnagyobb kritikusainak és 
bibliamagyarázóinak. A denkendorfi evangélikus iskola preceptora 
1713-ban, herbrechtlingeni elöljáró 1741-ben, Alpirsbachban 
stuttgarti székhellyel konzisztóriumi tanácsos volt. Jelentős az 
Újszövetségre vonatkozó exegetikai és szövegkritikai munkássága. 
1734-ben jelentette meg a görög nyelvű újszövetségi Biblia első 
kritikai kiadását. Leghíresebb műve 1742-ből a Gnomon-i 
Testamenti című munkája az Újszövetség kommentárja. Üdvtörté-

neti szemlélete befolyásolta Johann Georg Hamann német filozófus (*1730-+1788, 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling német filozófus (*1775-+1854), Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (lásd VIII.27.) és Franz Xavér von Baader német bölcsész (*1765-
+ 1841) történelemképét. (Révai Nl.3k.105 o., MNL.3k.608 o.) 

HENRY KELSEY *1667. - +1724.NOVEMBER 2. 

Kanadai préri-kutató. A Hudson Bay Társaság 
alkalmazásában állt 40 évig, mint kutató-utazó. Jó nyelvész 
volt, ezért az őshonos népeket kereste fel. Első expedícióját 
1688-90-ig az északi indiánok között bonyolította a Churchill-
folyó mentén, a másodikat 1690-92 között a prérin. Az 
évtizedek alatt szerzett tapasztalatairól az 1926-ban 
felfedezett naplójából nagyon értékes adatok birtokába 
jutottak az utókor tudósai. (Internetrtranslate.googleuser-
content.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= 

JAMES KNOX POLK *1795.NOVEMBER 2. - +1849.JÚNIUS 15. 

ügyvéd, politikus. Mint ügyvéd dolgozott 1825-ig, amikor 
a párti képviselőként beválasztották a Kongresszusba 1835-
g. 1839-1841-ig Tennessee kormányzója volt. 1844-ben az 

USA 11-ik elnökévé választották, és 1845.március 4-én 
váltotta fel John Tylert (lásd 1.18.) hivatalában. Hivatali 
ideje alatt a Walker-féle törvénnyel 1846-ban, 
visszaállította a magánbankoktól független kincstárt. 
Véget vetett Oregon közös brit-amerikai birtoklásának, 
amelyet egy szerződéssel ketté osztottak. Miután 
sikertelenül próbálta megvásárolni a csendes-óceáni 
kereskedelemhez szükséges Kalifoirniát, elérte, hogy a 

Kongresszus hadat üzenjen 1846.május 13-án Mexikónak. Az amerikai-mexikói 
háborút lezáró Guadalupe Hidalgo-i békeszerződésben megszerezte a mai Kalifornia, 
Nevada, Utach, Arizona, valamint Új-Mexikó, Wyoming és Colorádo egy részét, ezzel 
több mint 50 %-kal megnövelte az USA területét. Az 1848-as választásokon nem 
indult. (Az Emberiség Kr.1991.716 o., Révai NI.15.560 o., MNL.14K.918 O.) 

JÓHANN ALBRECHT BENGEl. 
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WARREN GAMALIEL HARDING * 1865.NOVEMBER 2. -
+ 1923.AUGUSZTUS 2. 

Amerikai politikus. Az USA 29-ik elnöke 1921-től 1923-ig. 
Lapszerkesztő, Ohio állam törvényhozásának szenátora, majd az 
USA szenátora volt 1915-21 között. Mivel az 1920-as elnökjelölő 
kovención a Republikánus Párt egyik meghatározó személyisége 
sem kapta meg a jelöléshez szükséges szavazati arányt, a párt 
vezetői a kevéssé ismert, de mindenki számára elfogadható Harding 
jelölésében egyeztek meg. Kormányzata véget vetett a 
Németországgal fennálló hadiállapotnak, felszámolta a háborús 
gazdálkodás intézményeit, a washingtoni kenferencián pedig -
1921-22-ben - biztosította a békét a Csendes-ócen térségében. 
Költségvetési hivatalt állított fel, több törvénnyel megemelte a be-

hozatali vámokat. Izolacionista külpolitikát folytatott. Kormánya egyes tagjainak 
korrupciós tevékenységére csak váratlan halála után derült fény. 
(Magy.NI.1999.9k.220 o.) 

UNITED STATES POSTAGE 

DÁNIEL BOONE *1734.NOVEMBER 2. - +1820.SZEPTEMBER 26. 

Amerikai vadász. 1775-ben megbízást kapott Boone és 28 
kísérője a Richárd Henderson's Transsylvania Companytól a 
Kentuckyba vezető legrövidebb út felkutatására. Boone 
megtalálta ezt az utat, mely később a Nyugatra vezető fő 
országúttá lett. Közreműködött Kentucky és Tennessee 
államok feltárásában, és a telepesek kivándorlását vezette. 
Több telepest személyesen vezetett át a Cumberland-
hegyszoroson. Sokat harcolt a helyi indiánokkal, és 1778 

szeptemberében Boonesborough lakói az ő vezetésével verték vissza az indiánok brit 
tisztek által irányított támadását. (MNL.4k.302 o., Az Emberiség Kr.1991.683 o.) 

V. MOHAMMED *1844.NOVEMBER 2. - +1918.JÚLIUS 3. 

Török szultán. Eredeti neve Reschad effendi volt. Trónörökös korában 
Bátyjának, II.Abdul Hamidnak (ur. 1867-1909) 

t a trónra 1909.április 27-én. Az alkotmány 
betartásának híve volt, ezért személyes 
megjelenésével akarta lecsendesíteni a 
makedón és albán felkeléseket. Az 1912-ben 
kitört balkáni háború, terve végrehajtásában 
megakadályozta és a háború következtében 
európai birtokaiból jelentős területet elvesztett. 
Az 1914-ben kitört I.világháború során a 
Dardanelláknál aratott győzelme elismeréséül 

kapta a Gházi, azaz Győzelmes melléknevet. (Révai Nl.13k.830 o., Brockhaus 
NI.CD.)Pótlásü! 



DÉL-DAKOTA SZÖVETSÉGI ÁLLAM 

Az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részén, Észak-
Dakota, Minnesota, Iowa, Nebraska, Wyoming és Montana 
államok között helyezkedik el. Területe 199.730 km2. 
Lakosainak száma 1993-as adat szerint 721.000 fő. Fővárosa 
Pierre. Az európaiak érkezése előtt indiánok lakták, akik 
dakotáknak vagyis szövetségeseknek nevezték magukat, 
Innen kapta az állam a nevét. Első európaiként a francia La 
Vérendrye érte el a vidéket 1742-43-ban. 1803-ban került az 

USA birtokába. A XIX.század közepéig az indiánokon kívül csak prémvadászoik 
jelentek meg a területén. A Mississippitől keletre fekvő területeket népesítették be 
fehérek. A nyugati részt indián rezervátummá nyilvánították 1851-ben. 1861-től 
Dakota Territórium része. 1874-ben a Black-hegységben kitört aranyláz kirobbantotta 
a sziú háborút 18785-77-ben. 1889.november 2-fcói az USA 40. tagáiiama. Ekkor 
választották le róla Észak-Dakotát. (MNL.6k43 o.) 

ILLYÉS GYULA *1902.NOVEMBER 2. - +1983.ÁPRILIS 15. 

150'zSL 

Magyar költő, író. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte francia szakon. A 
Tanácsköztársaság idején részt vett a baloldali ifjúsági mozgalomban. 1920-ban az 
üldözések elől Bécsbe, Berlinbe, végül Franciaországba ment. Itt folytatta a Sorbonne-
on tanulmányait alkalmi munkák mellett. 1926-ban tért haza. Magyarország német 
megszállása után bujkálnia kellett. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt tagjaként 
országgyűlési képviselő lett. 1948 után már nem vett részt a politikai közéletben. Első 
verse 1920-ban jelent meg itthon a Népszavában és Párizsban is. 1927-től a Nyugat 
közölte írásait. Első verses kötete Nehéz föld címmel 1928-ban jelent meg. Az 1930-as 

évektől elismert költő volt. Négy ízben jutalmazták 
Baumgarten-díjjal. Míg első kötetére a szűrrealisták 
költészetének hatása jellemző, második - Sarjúrendek című 
verseskötete fordulatot jelentett költészetében. Vállalta az 
irodalmi népiesség hagyományának folytatását, és az új 
költői népiesség irányzatának képviselője lett. Első prózai 
munkája 1934-ben Oroszország címmel jelent meg, mely a 
Szovjetunióbeli látogatása nyomán született. A Puszták népe 
a magyar szociográfikus irodalomban kivételes, a széppróza 
rangjára emelt munkája. A Honfoglalók között című riport-

könyvében a földosztás sikereiről tudósított. A Hunok Párizsban önéletrajzi regénnyé 
formálva az 1920-as évek, a Párizsba menekült magyar munkások éls művélszek, a 
francia avantgard Párizsát idézi. 1950-ben írta Egy mondat a zsarnokságról című 
versét, melyet 1956.november 2-án az Irodalmi Újság közölt először. Majd 30 évvel 
később 1986-ban posztumusz kiadott Menet a ködben című kötetében jelenhetett 
meg. 1950-60-as években a nemzeti öntudatot formálni kívánó történelmi drámákat 
írt: Ozorai példa, Fáklyaláng, Dózsa György, Kegyenc stb. Közíróként, publicistaként is 
részt vett az irodalmi közéletben, ezt mutatják gyűjteményes kötetei, a 
Hajszálgyökerek, Itt élned kell. Beatrix apródja című regénye önéletrajzi 
visszaemlékezés. Élete és pályája átívelte a XX.századot, költészetét népi, nemzeti és 
egyetemes értékek olyan összhangja jellemezte, amely alkotóját a magyar líra 
legjobbjai sorába emelte. Munkásságát Kossuth-díjjal ismerték el. (MNL.9k.797 o.) 



KARL DITTERS VON DITTERSDORF *1739.NOVEMBER 2. -
+ 1799.OKTÓBER 24. 

Osztrák zeneszerző, hegedűművész. Gyermekkorában a bécsi 
bencés templom zenekarában játszott, majd Josef von 
Hildburghausen herceg vezértábornagy apródja lett, aki 
gondoskodott neveléséről, és zeneszerzésre Joseph Bonnovai 
taníttatta, majd 1761-ben a bécsi Hofoper zenekarában szerzett 
neki állást. 1763 után egy Christoph Willibald Gluckkal (lásd VII.2.) 
közös itáliai utazást követően, - amelynek során 
hegedűvirtuózként nagy sikert aratott - 1765-ben Michael Haydn 
(*1737-+1806) utódaként a nagyváradi püspök karmestere lett. 
1770-ben pápai aranysarkantyú-rendet, 1773-ban nemesi levelet 
kapott. Johannisbergben kis színházat rendezett be, mely sok mű 

megírására inspirálta. Legjelentősebb kompozícióit bécsi tartózkodásai idején írta. 
Zeneműveivel a bécsi klasszicizmust készítette elő. Az osztrák-német vígopera 
megalapítói közé tartozik. írt operákat, oratóriumokat, hangszeres zeneműveket, 
amelyek között több mint 100 szimfónia van, több szólókoncert, 12 vonósötös, 6 
vonósnégyes, misekompozíció, kantáta és számos kamarazenemű. (Brockhaus:Zenei 
L.1983.1k.444 o., MNL.6k.661 o.) 

JENNY LIND *1820.OKTÓBER 6. - +1887.NOVEMBER 2. 

Svéd énekesnő. Eredeti neve Johanna Lind. A stockholmi udvari 
színház operaiskolájában tanult és 10 éves korában már színpadon 
volt. Debütált 1838-ban A bűvös vadász Agathe szerepében. A 
stockholmi udvari opera tagja volt 1838-1841-ig. 1841-42-ben 
Párizsban Manuel Patricio Rodriguez Garcia spanyol operaénekes 
(*1805-+1906) tanítványa volt, 1844-ben Berlinben tanult németül 
és nagy sikerrel lépett fel a Hofoperben. Jákob Ludwig Félix 
Mendelssohn-Bartholdy (lásd II.3.) és Giacomo Meyerbeer (*1791-
1864) méitatta tehetségét. 1847-tői legtöbbet Londonban és Stock-

holmban énekelt. A színpadi fellépésektől 1849-ben búcsút mondott és 
hangversenyéneklésekkel folytatta pályafutását. 1850-52 között amerikai kőrúton 
volt. 1852-ben Bostonban feleségül ment Ottó Goldschmidt német karmester és 
zeneszerzőhöz (*1829-+1907). Utoljára 1870-ben a düsseldorfi zenei ünnepségeken 
lépett fel nyilvánosan, férje Ruth című oratóriumában. (Révai Nl.12k.751 o., Zenei 
L. 1984.2k.423 o., MNL.12k.145 o.) 



YOKOYAMA TAIKAN *1868.NOVEMBER 2. - +1958.FEBRUÁR 
26. 

Japán festő. Eredeti neve Sakai Hidemaro volt. 1878-ban költözött a család Mito 
városából Tokióbas, ahol az iskoláit végezte. A Hhibiya Gimnáziumba járt, ahol az 
angol nyelv is tantárgy volt. Már akkor érdeklődött a nyugati stílusú olajfestmények 
iránt, ezért kezdte tanulmányozni Watanabe Fumisaburo ceruzarajzait és a neves 
festő, Kano Hogai (*1829-+1888) festményeit, aki a Kano-iskola mestere volt. 
1889-ben beiratkozott a Tokiói Nemzeti Képzőművészeti Egyetem utódaként műkö-

dő iskolába, ahol a későbbiekben híressé vált művészek tanultak, 
mint pl. a barátja Hushida Shunsö. 1896-tól egy évet töltött a 
művészeti iskolában, ahol tervezést tanított, majd lemondott. 
1898-tól megpróbálta a hagyományos japán festészeti technikát 
felülvizsgálni, mely a vonalas rajzra támaszkodik. Hishida Shunső 
kifejlesztett egy új stílust, amely kiküszöbölte a vonalakat és a 
koncentráló színkombinációkat. Barátjával együtt hozzájárult a 
hagyományos japán festészet revitalizációjához a modern kor 
igényeinek megfelelően. Közben az Oktatási Minisztérium részéről 
a Képzőművészeti Kiállítások támogatóival foglalkozott, de belső 
civakodások következtében kiszorult ebből a körből. Később -
1914-ben - a Képzőművészeti Akadémia újjá éledt. Taikan festé-

szeti munkái a hagyományos Reimpa-iskola stílusát követték, de kísérletezett 
különböző technikákkal. Szellemesen nagyvonalú monokróm tájképei a kínai 
eredetű piktúra modernizálásának kísérletei voltak. A későbbiekben csaknem 
kizárólag fekete-fehér festményeiről vált ismertté. 1935-ben a Japán Művészeti 
Akadémia vezetőjévé nevezték ki, 1937-ben elsőként kapta meg a Kluturális Rend 
kitüntetést, melyet a Felkelő Nap kitüntetés követett. (Műv.L.4k.498 o., 
Internet: httop://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= ) 



ANDRÉ MALRAUX * 1901.NOVEMBER 3. - +1976.NOVEMBER 23. 

1901ANDIÍ MALRAUX1976 

Francia író, politikus. Régészeti tanulmányokat folytatott, majd 1923-ban Ázsiába 
utazott. A keleti kultúrákat tanulmányozta. Gondolkodására Frederich Wilhelm 
Nietzsche német filozófus (lásd X.15.) és Oswald Spengler német filozófus (*1880-
+ 1936) filozófiája hatott Kalandos életútja, távol-keleti utazásai a politikai tettek felé 
irányították, és ez nyitotta szélesebbre számára az alkotás, az írás lehetőségeit. A 
kínai forradalomról szól a Hódítók, és az indokínai dzsungel ihlette a Királyok útja című 

regényét. 1933-ban jelent meg legjelentősebb műve Az ember sorsa, 
mely ismét a kínai forradalmat dolgozza fel. A spanyol köztársasági 
kormány szolgálatában álló külföldi légierők parancsnokaként részt 

vett a spanyol polgárháborúban, és élményeit 
A remény című regényében, majd a következő 
évben filmen is feldolgozta. írói 
munkásságának új szakasza a Két nemzedék 
című regénye, melyben megjelenik már 
művészeti, nemzeti, kultúrális téma is. A 
II.világháborúban fogsába esett, megszökött, 
és csatlakozott a francia ellenállás erőihez. 

1944-ben a francia hadsereg tisztje volt. 1945-47 között Charles De Gaulle (lásd 
XI.9.) első kormányában a tájékoztatásügyi tárca minisztere, majd De Gaulle egy 
évtizednyi visszavonultsága idején művészettörténeti és filozófiai munkáit publikálta. 
De Gaulle új kormányában 1959-69 között a kultúrális ügyek minisztereként 
tevékenykedett. De Gaulle lemondását követően ismét visszavonult a politikától, és az 
írásnak szentelte minden idejét. Új műfaj megteremtésével próbálkozott az 
Ellenemlékiratokban, amelyben műveiről, művészetfilozófiájáról írt Jawaharlal 
Nehruval (lásd V.27.), Maó Ce-Tunggal (lásd IX.9.), De Gaulle-lal, Pablo Ruiz 
Picassóval (lásd X.25.) beszélget korábbi regényeiből és reflexióiból merítve. 
(Brockhaus NI.CD., Larousse 1992.2k.797 o., MNL.12k.623 o.) 

FRANCÉ 

FRANCISCO PACHECO *1564.NOVEMBER 3. - +1654. 

Spanyol festő, grafikus és művészeti író. Eredeti neve Francisco 
Pérez. Sevillában L.Fernandeznél tanult, az olasz művészetet 
rajzokból és metszetekből ismerte meg. Tanította Diego Rodriguez 
Velazquezt (lásd VIII.6.) is, aki később veje lett. Legkorábbi datált 
munkái 1589-ből valók. Megrendelői a helyi főpapság soraiból 
kerültek ki. Bibliai jeleneteket ábrázoló képeit az ellenreformációs 
ikonográfiái sémákhoz való ragaszkodás jellemzi. 161 l-es toledói 
utazása során megismerte Domenicos El Greco (lásd IV.7.) műveit, 
ami gazdagabbá tette festői nyelvét. Ő színezett először naturalista 
módon faszobrokat. Jellemző művei: Pedro Nolasco útrakelése, 

Angyali üdvözlet, Szeplőtlen fogantatás Miguel Cid arcképével. Legkiválóbb művei 
arcképei. 170 arcképet hagyott hátra korának híres embereiről. 1618-ban az inkvizíció 
cenzora lett. Jelentékeny művészeti író volt, forrásértékű műve az El arte de la 
pintura, mely 1649-ben jelent meg. (MNL.14k.399 o., Műv.L.1967.3k.666 o.) 



ALFREDO STROESSNER *1912.NOVEMBER 3. - +? 

Német származású paraguayi államférfi. Paraguayban 1951-től a hadsereg 
főparancsnoka és hadügyminiszter volt. 1954.májusban puccsal átvette a hatalmat és 
a következő hónapban köztársasági elnökké választatta magát. Mint államelnök a 
demokratikus intézmények jó részét felfüggesztette, vagy saját fennhatósága alá 
helyezte. A hadsereg mellett a jobboldali félkatonai szervezetekre és a konzervatív 

Colorado Pártra támaszkodva tekintélyuralmi rendszert épített ki, 
korlátozta a demokratikus szabadságjogokat, megakadályozta a 
valódi parlamenti ellenzék kialakulását. Az alkotmány 
módosításával 1958.február 9-én újra választatta magát és 
megerősítették államelnöki és kormányfői tisztségében. 
Antikommunista retorikával jelentős külföldi segélyekhez jutatta az 
országot, sikerült visszaszorítani az inflációt, és a közmunkák 
beindításával mérsékelni a munkanélküliséget. 1989.február 3-án, 
majd 35 évi államfői és diktátori teljhatalommal rendelkező 
uralkodás után egy véres katonai puccs megbuktatta, rövid időre 

őrizetbe vették, majd Braziliába távozhatott. Az államcsíny kezdeményezője Andreas 
Rodriguez hadseregtábornok volt, aki legifjabb fiának apósa. A puccs után Rodriguez 
vette át a hatalmat. (A XX.század Krónik., MNL.16k,301 o.) 

SZPUTNYIK - 2 

1957.november 3-án bocsájtották fel a Szputnyik-2 szovjet űrhajót, fedélzetén 
Lajka nevű kutyával. A kutya 6 nap múlva oxigénhiány miatt elpusztult, de a kísérlet 
azt igazolta, hogy a súlytalanságban is lehetséges az élet. Az űrhajó rengeteg műszert 
vitt magával, amelyekkel a napsugárzás és a külső atmoszférikus rétegek jellemzői 
mérhetők. (A XX.Század Kr. 1994.846 o.) 
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MARINER - 10 

MARINER10 • VENUS/MERCURY Mariner amerikai bolygókutató űrszonda sorozat. 1962-1973 
között indított 10 tagjából hét volt sikeres. A §,2-0,5 tonna 
tömegű Mainerek a Vénusz, a Mars és a Merkúr felé indultak. 
Eredményeik: a Napból folyamatosan áramlik a napszél - a 
Napot elhagyó, onnan a bolygóközi btérbe kerülő töltött 
részecskék árama - . A Vénusz mágneses tere gyednge, 
felszínén kb.450 °C van. A Mars légköre főként szén-dioxid-

ból áll, és nincs erős mágneses tere. Az 1973.november 3-án fellőtt Mariner 10 
kimutatta a Merkúr mágneses terét. (A XX.Század Kr.1994.1077 o., MNL.12k.704 o.) 



ID. LÓCZY LAJOS *1849.NOVEMBER 3. - +1920.MÁJUS 13. 

Magyar geológus, földrajztudós. Mérnöki oklevelet a 
zürichi egyetemen szerzett 1874-ben. 1874-től 1882-ig 
a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és őslénytárában 
dolgozott. Ez idő alatt 1877.novemberétől 1880 
májusáig tagja volt a gróf Széchenyi Béla (*1837-
+ 1918) által Belső-Ázsiába szervezett tudományos 
expedíciónak. Szikkim, Bhután területén kutattak, 
felkeresték az Iravádi deltáját, a jávai vulkánokat ta-

nulmányozták, Szingapúron, Hong-kongon át Sanghajba hajóztak. Széchényivel 
értékes és nagy mennyiségű kőzetet, kövületet gyűjtöttek. Utazásairól több 
könyvet írt. Pl. A khínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása, 
vagy a Mennyei birodalom története, stb. 1883-tól az Állami Földtani Intézet 
geológusa és a bánsági hegyvidék geológiai felmérését végezte. 1886-tól előbb a 
műegyetemen, majd a budapesti tudományegyetemen tanított. 1891-ben 
kezdeményezte a Balaton Bizottság megalakítását a Balaton sokoldalú kutatásának 
elősegítésére. Két évtizedes munkát ölel fel A Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei című 3 kötetetes műve. A Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke 1900-tól 1914-ig. 1902-től a Földrajzi Intézet, 1908-tól a Földtani 
Intézet igazgatója volt. Ő kezdeményezte az Erdélyi-medence geológiai-
geomorfológiai feltárását. Fia - ifj.Lóczy Lajos geológus (*1891-+1980) csaknem 
minden tekintetben - a Balaton-kutatást kivéve - követte édesapja pályafutását. 
(MNL.12k.206 o., 16k.549 o.) 

VILHJALMUR STEFANSSON 
+ 1962.AUGUSZTUS 26. 

* 1879.NOVEMBER 3. 

Kanadai Északi-sark-kutató. A kanadai sarkvidéken élt sok 
éven át az eszkimók között, mialatt feltérképezte a 
sarkvidéket. Megállapította, hogy ez az elmaradott térség 
gazdaságilag fontos lehetne, megfelelő fejlesztési 
programok végrehajtása után. Első Északi-sarki 
expedícióján 1906-1907-ben a dán Ejnar Mikkelsen 
sarkutazóval (*1880-+?) Yukon északi részén a Beaufort 
tenger Herschel szigetén tanulmányozták az eszkimó 

nyelvet és kultúrát és a Mackenzie-folyómenti indiánok életét. 1908-ban visszatért 
a Herschel szigetre, ahol Rudolf M.Anderson kanadai zoológussal találkozott, akivel 
tovább utaztak a Victoria-szigetre, ahol eddig ismeretlen eszkimó és indián 
telepeket találtak. Stefansson 1912-ig maradt a szigeten, miután sok európai 
tulajdonsággal rendelkező indiánt fedezett fel. Antropológiai vizsgálatainak 
eredményét sokan megkérdőjelezték. Az 1913-18 között indított kanadai 
expedíciónak a vezetője volt. Expedíciójuk során a Parry-szigettengerben új 
szigeteket fedezett fel. 1913.augusztusban Észak-Alaszkánál beszorult a hajó a 
jégbe. Stefansson és egy kis csoport szeptemberben elhagyta a hajót, élelmiszer 
vadászás, halászás céljából, de soha nem tértek vissza, mert elsodródott a hajójuk. 
Az ottmaradottak közül sokan odavesztek. Stefansson 1918-ban visszatért, majd 
1921-24-ig a Victoria-sziget csúcsáig mentek csak. 1952-től a Dartmouth College 
igazgatója volt Hanoverben (New Hampshire). Több könyve is megjelent, mint pl. 
Eletem az eszkimók címmel. (Révai Nl.17k.134 o., 
Internet: http: translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl=en8iu = )) 



ALBIN EGGER - LIENZ *1868.JANUÁR 29. - +1925.NOVEMBER 4. 

Osztrák festő. A Müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult 
1884-1893 között. 1889-ben Bécsben telepedett le. Tagja volt a 
bécsi Secessionak, tanított a weimari Grossherzogliche Kunstschu-

len 1912-13-ban. Münchenben festett képeinek 
g " — 2 témáját a tiroli népélet vallásos 

L É t i t f M l megnyilvánulásából és az 1809-i tiroli 
felkelésből merítette. Bécsben készült képeit 
freskót idéző monumentalitás jellemzi, mely 

mYfölL^&^iJ? Ferdinánd Hodler svájci festőével (lásd III.14.) 
S . M rokon. Ismertebb képei: Szent Család, 

Nagypéntek, A tiroli szövetségesek esküje,Fel-
támadás Stb. (Műv.L. 1965.lk.588 o., MNL.7k.38 o.) 

GUIDO RENI *1575.NOVEMBER 4. - +1642.AUGUSZTUS 18. 

Olasz festő, rézmetsző és szobrász. Az Accademia degli 
Incamminatin tanult. Denys Calvaert (*540-1545 között-
+ 1619), később Ludovico Carracci (lásd XI.13.) tanítványa 
volt. Giovanni Santi Raffaellót (lásd IV.6.) és az antik 
művészetet tartotta példaképének. 1605-ben költözött 

-/ Rómába, ahol megismerte Michelangelo Caravaggio (lásd 
VII. 18.) festészetét. Képeinek idealizáló szépségű alakjait 
könnyed komponálással, kifinomult eleganciával, meleg, 
mély tüzű színekkel jelenítette meg. Kora ünnepelt 
mestereként, elhalmozták megrendelésekkel, amelyek között 
voltak dekoratív falfestmények, mint az Annunciata-kápolna 
falképei, és a Borghese-kápolna freskói, oltárképek, mint 
Mária mennybemenetele, portrék, allegorikus kompozíciók, 

bibliai mint Dávid Góliát fejével és mitológiai jelenetek, mint Atalanté versenyfutása 
Hipomenésszel. Kiemelkedő alkotása a római Palazzo Rospigliosi kerti pavilonjának 
mennyezetét díszítő freskója a csoportkompozícióként megfestett Aurora, mellyel érett 
korszaka kezdődött. Meleg tónusú, széles ecsetvonásokkal festett alkotásaiból 
kiemelkedik a genovai Assuntája. 1614-ben hazaköltözött Bolognába, és az ottani 
iskola legfontosabb mestere lett. Élettel teli elbeszélő művészetét némileg 
szentimentális hangvétel jellemzi. 1630 körül stílusa megváltozott, sima festésmód és 
a hidegebb színek alkalmazása figyelhető meg bágyadtabb kompozícióin. Késői 
korszakának alkotásai a maga korában igen népszerűek voltak. (Műv.L. 1968.4k.48 o., 
MNL.15k.410 o.) 

WILL ROGERS *1879.NOVEMBER 4. - +1935.AUGUSZTUS 15. 

- m R O G E R S 
r~ 

Amerikai filmszínész, humorista. Eredeti neve William Penn Adair 
Rogers. Apja farmján tanulta meg szakszerűen a kötélforgatást és a 
lasszózást. Ez indította arra, hogy tudományát a színészi pályán 
kamatoztassa. Mint cowboy kezdett szerepelni az úgynevezett 
„vadnyugati"' mutatványokban, majd később sok híres 
filmszerepével közönségsikert aratott. Repülőszerencsétlenség 
áldozata lett. (Britannica 2001. CD) 

ftrforminí Aris IISA 15c 



TUTANHAMON *Kr.E. 1357 KORUL - + Kr.E. 1337. 

Egyiptomi fáraó a XVIII. dinasztia királya, uralkodott 
Kr.e.l347-1337-ig. Apja IV. Amenhotep fáraó (ur.Kr.e.1363-
1347), aki uralkodásának negyedik évében - Kr.e.1361 körül 
- mélyreható változásokat vezetett be az államszervezetbe, 
új fővárost alapított - Ahet-Atont - és nevét Ehnatonra 
változtatta. Ehnaton halála után 8-9 éves gyerekként került 
Tutanhaton néven a trónra. Uralkodásának már első évében 
elhagyta udvarával Ahet-Atont és az új királyi székváros az 
észak-egyiptomi Memphiszbe költözött. A régi székhely elha-

gyása előtt nevét Tutanhamonra változtatta, s mindez az ehnatoni vallás és 
kultúrpolitika feladását jelentette. Uralkodásának kevés további eseménye ismert, fia-

tal kora miatt 
nem volt tényle-
ges hatalma. Az 
ország kormány 
-zása a korszak 
befolyásos, ké-
sőbb fáraói 
trónra lépő 
tisztviselői, Eje 
(Ai néven ur.kb. 
Kr.e.1338-1334) 
és Horemheb 
(Dzseszerheperu 
ré néven ur.Kr. 

e. 1319-1292) kezében volt. Kr.e. 1337-ben Tutanhamon, kilenc éves uralkodás után 
fiatalon meghalt, valószínűleg meggyilkolták. Szinte érintetlen sírját Howard Carter 
brit régész (*1873-+1939) és Lord Georg Edward Stanhope Molineux Herbert 
Carnarvon 5.Earl angol műgyűjtő (*1866-+1923) tárta fel a felső-egyiptomi Luxor 
város melletti Királyok Völgyében 1922.november 4-én. A sírmellékletek több 
száz kimagasló művészi értékű emléket tartalmaznak. A felbecsülhetetlen értékű 
leletet a kairói Egyiptom Múzeumban őrzik. A sír feltárásával Tutanhamon lett a 
legismertebb fáraó. (Az Emberiség Kr.1991., Larousse 1994.3k.954 o., MNL.17k.811 
o.) 

THOMAS KLEISTIL *1932.NOVEMBER 4. - +2004.JULIUS 6. 

Osztrák politikus. Az osztrák elnökválasztáson 1992.május 24-én a 
választások második fordulójában a konzervatív Osztrák Néppárt 
jelöltjeként 56,85 %-kal választották meg Ausztria szövetségi 
elnökévé. 1992.július 8-én lépett hivatalába, s ezzel megszűnt 
Ausztria elszigeteltsége, amely Kurt Waldheim (lásd XII.31.) 
elnöksége idején alakult ki, mivel külföldön kerülték Waldheim 
személyét, politikai múltja miatt. Kleistilt 1998-ban újra 
választották. Két nappal hivatali ideje vlejárta előtt 2 nappal 
Bécsben elhunyt. (A XX.Század Kr.1994.1381 o., MNL.19k.472 o.) 



JICHAK RABIN *1922.MÁRCIUS 1. - +1995.NOVEMBER 4. 

Izraeli politikus, katonai vezető. 
Ukrán-orosz bevándorlók gyermeke. A 
mezőgazdasági főiskola befejezése 
után 1940-től az izraeli irreguláris 
hadsereg, a Palmah tagja, harcolt az 
1948-as izraeli függetlensxégi 
háborúban a Jeruzsálemet védő Harel-
dandár parancsnokaként. 1964-68 
között vezérkari főnök, jelentős szerepet játszott az 1967-es 
„hatnapos háború" előkészítésében. 1968-tól 1973-ig 
washingtoni nagykövet volt. 1973-tól az Izraeli Munkapárt 
parlamenti képviselője, majd 1974.március-áprilisban Golda 
Meir (lásd V.3.) kormányában munkmaügyi miniszter, 1974-
77 között a miniszterelnöki teendőket látta el. Intézményesítette a palesztinok 
helyhatósági választásait, lazított a feszült izraeli-egyiptomi viszonyon. 1984-től 1990-
ig Simon Peresz (*1923) és Jichák Samir (*1915 kormányának hadügyminisztere volt. 
1992.februártól Peresz helyett a Munkapárt vezére, majd választási győzelmük után 
ismét miniszterelnök lett, és megtartotta a védelmi, a vallásügyi, a munkaügyi és 
szociális tárcát is. 1993.szeptember 13-án Washingtonban létrejött az izraeli-palesztin 
békeegyezmény, melyet legmagasabb szinten 1994.május 4-én Kairóban írtak alá. 
1994-ben Husszein jordán királlyal (lásd XI.14.) aláírt egyezmény véget vetett a két 
állam között fennálló hadiállapotnak. 1994-ben Nobel béke-díjjal tüntették ki. 
1995.november 4-én egy békegyülésen mondott beszéde után a szélsőséges 
nacionalista Jigal Amir 28 éves izraeli joghallgató orvul meggyilkolta. (Larousse 
1994.3k.406 o, A XX.Század Kr.1994., Erec 1995.dec., Magy. Nemz.l995.nov.6., 
MNL.15k.236 o.) 

UNESCO = UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND 
CULTURAL ORGANIZATION 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nevelésügyi, 
tudományos és kultúrális szervezete, mely 
1946.november 4-én - alapokmányának ratifikálásával -
kezdte meg működését, mint az ENSZ egyik szakosított 
szervezete. Feladata a béke és a nemzetközi biztonság 
erősítése az országok közötti nevelésügyi, tudományos és 
kultúrális együttműködés fejlesztése. Ennek érdekébern 
működési területén információkat összegez és továbbít, 
különféle programokat szervez és irányít, kutatási és oktatási 
tevékenységet hangol üssze. Legfőbb szerve a kétévente 
tanácskozó Közgyűlés, amelynek ülései között a szervezet 
iránycítását a Végrehajtó Tanács látja el. A tagállamokban 
nemzeti izottségok hálózatát tartja fenn. Székhelye Párizs. 
(Nemzetk.Alm.1960.1108 o.), MNL.7k.75 o. 
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WALTER HOWARD *1910. NOVEMBER 4. - +2005.MÁJUS 9. 

WALTER HOWARD HERMANN DUNCKER 

35 DDR 

Német szobrász. Eredeti szakmája betűszedő nyomdász volt, 
miközben bekapcsolódott az antifasiszta politikai mozgalomba. 
Tevékenysége következtében koncentrációs táborba került, 
ahonnan a háború befejeztével szabadult. Ekkor kezdett 
művészi tanulmányokba előbb főiskolai majd akadémiai 
szinten, igen jeles mesterek -Drake, Koelle - támogatásával. 
Előbb főiskolai docens, majd egyetemi professzor volt 1969-ig. 
1969-től váltak művei ismertté és rövid idő alatt népszerűvé. 
Egyik legismertebb műve az eget kémlelelő kétalakos bronz 
szobra a D/e Stemgucker. (Internet:www.radebeul. 
deamstblatt. • ) 

http://www.radebeul


MAURICE UTRILLO *1883.DECEMBER 26. - +1955.NOVEMBER 5. 

Francia festő. Autodidaktaként anyja, Suzanne Valadon 
francia festő (*1865-+1938) tanácsára kezdett festeni 
1903 körül, az alkoholizmus elleni terápiaként. 
Kezdetben csak azért festett, hogy pénze legyen italra. 
1903-1904 között mintegy 150 képen jelenítette meg a 
párizsi Montmartre házait, utcáscskáit. 1909-15 között 
stílusa, amely egyszerre naiv és kifinomult, „fehér 
korszaká"-val egyénivé vált. 1911-ben készült pl. a 
Saint Hilaire temploma című képe. A montmartrei 
helyszínek kesernyés melankóliájú ábrázolása jellemzi. 
1920 körül már művészi híre volt, akkor kezdődő „szí-

nes peródus"-ában ábrázolásmódja aprólékosabb, szárazabb lett. 1923-tól családja, -
mert rettegett az italozásától - kórházba záratta. Ekkor Utrillo lázas tevékenységbe 
fogott, többek között képeslapok után festett, de a motívumokat átköltötte fanyar 
látásmódjának megfelelően. 1935-ben megházasodott, és a továbbiakban tevékeny, 
józan életet élt. Képeinek finom koloritja, egyensúlyozott kompozíciója, az 
atmoszférikus jelenségek mesteri tolmácsolása a nagy francia tájképfestészeti tradíció 
modern örökösévé tette. (Larousse 1994.3k.993 o., Műv.L. 1968.4k.616 o., 
MNL.18k.50 o.) 

III. NAGY KAZMER *1310.ÁPRILIS 30. - +137Q.NOVEMBER 5. 

n i r a e R S Y T e T - 1 5 6 4 

Lengyel király. I.tokietek Ulászló lengyel király (ur. 1320-1333) és 
Jadviga fia. Atyja halála után 1333-ban került a trónra. Hosszú 
uralkodása a középkori Lengyelország virágkora volt. Megerősítette a 

központi kormányzatot, kiválóan irányította 
az államapparátust, a parasztokat gyámolító 
igazi „parasztkirály" volt. Ő adta ki az első 
törvénykönyvet Lengyelország részére, sok új 
várost alapított, pártolta az ipart és 1364-ben 
megalapította a krakkói egyetemet. Az ország 
nyugati határának biztosítására 50 várat 
emeltetett, felújította a krakkói királyi palotát. 

Részt vett a visegrádi hármas királytalálkozón 1335-ben. Harcolt a csehekkel 
Sziléziáért 1345-ben, majd békét kötött a Német Lovagrenddel, annektálta Mazóviát, 
és 1366-ban megszerezte Podóliát. Megkétszerezte az ország területét és 
Lengyelországot jelentős közép-európai hatalommá tette. Mikor egy vadászbalesetben 
életét vesztette, érvénybe lépett sógorával, a magyar Károly Róbert magyar királlyal 
(lásd VII. 16.) kötött uralkodási szerződése, így a vele kihalt Piast-dinasztia után a 
trónt I. Nagy Lajos magyar király (lásd IX.10.) foglalhatta el. (Révai Nl.l lk.386 o., 
Brockhaus Nl.CD., Larousse 1992.2k.375 o.,MNL.10k.689 o.) 



III. LAJOS (LUDWIG) LIPÓT JÓZSEF *1845.JANUÁR 7. -
+ 1921.NOVEMBER 5. 

figuratív művészettel szemben a tematikus festészeti hagyományokat követte. 
Zsánerképek és csedéletek mellett főleg a plein air piktúrát dekoratív elemekkel 
ötvöző tájképeket festett, mint pl. a Márciusi nap, Kupolák és fecskék című képei. A 
Művészeti Akadémia tagja volt, és a Szovjetunió népművésze címet is megkapta. 
(Műv.L. 1966.2k.536 o., MNL.lk.299 o.) 

KONSZTANTYIN FJODOROVICS JUON *1875.NOVEMBER 5. -
+ 1958. 

Szovjet festő. KonsztanyinApollonovics Szavickíj )lásd 11.13.) és Vlagyimir 
Alekszandrovics Szeröv (lásd VII.21.)tanítványai közé tartozott. Az AHRR - A 
Forradalmi Oroszország Képzőművészeinek Társasága , amely 1922-32 között működő 
orosz festőcsoport - tagja volt. Ő is, mint a festőcsoport más tagjai, a non-

Bajor király 1913-tól 1921-ig. Közgazdasági 
és szociológiai tanulmányokat folytatott. 
Atyja, Laitpold bajor régensherceg (1821-

+ 1912) 1886-ban II.Lajos bajor 
király (lásd VIII.25.) 
elmebetegsége következtében 
Bajorország régense lett. 
II.Lajos halála után Ottó bajor 
király (ur. 1886-1913) elmebaja 
miatt tovább viselte a 
méltóságot haláláig, 1912.de 

cember 12-ig. Ekkor apja halála után második fia, Lajos vette át a régensséget. 
Miután Ottó elmebaját gyógyíthatatlannak nyilvánították, 1913.november 5-én a 
bajior országgyűlés mindkét házának határozata szerint Ő (*1849)foglalta el a trónt 
III.Lajos néven. 1868-ban feleségül vette Mária Terézia főhercegnőt, Ferdinánd 
modenai herceg leányát, akinek révén a sárvári uradalom birtokosa lett.. (Révai 
Nl.12k.430 o., 13k.39 o., 14k.909 o., 16k.442 o.) 



EDMUND BARTtOMIEJCZYK * 1885.NOVEMBER 5. -
+ 1950.SZEPTEMBER 2. 

Lengyel grafikus, festőművész. Legismertebb a Tutajosok című 
grafikája, mely a bélyegképen is látható.. Ugyanezt a témát 
olajfestményen is feldolgozta, mely az Ex Libris című 
munkájával együtt a legismertebbek közé tartozik. Munkái 
rendszeresen sikerrel szerepelnek a lengyelországi aukciókon. 
(Internet: www. google. hu/seatch?as_q= 
www.lstartgallery.com/Edmund ) 

BRYAN GUY ADAMS *1959.NOVEMB ER 5. 

Kanadai rock-énekes. 17 éves kora óta rendszeresen fellép 
különböző zenei rendezvényeken. Az évek során az éneklés 
mellett a zeneszerszámok használatát is magas fokon 
sajátította el. Gitározott, zongorázott, harmonikázott és saját 
dalain kívül filmdalokat is ír, melyeket nemzetközi díjjal 
ismertek el. A táncdalversenyekre 56 alkalommal jelölték, 
melynek eredményeként nem egyszer díjat kapott. Elkészített 
lemezeinek száma meghaladja az 1 milliót. Ezzel a számmal 
Kanadában az első helyen áll lemezkiadást illetően. Számtalan 
hazai és nemzetközi díjat, elismerést kapott, művészi 
teljesítménye mellett ismertté vált emberbaráti tevékenységéért 
is. (Kanadai Lexikon) 

JAN ZRZAVY *1890.NOVEMBER 5. - +1977.0KT0BER 12. 

CESKOSLOVENSKO 

C E S K O S L O V E N S K O 

Cseh festő. Tanulmányait először magánúton, majd 2 évet a 
Prágai Művészeti Akadémia hallgatójaként végezte. 1907-től 

Nagy-Britanniában, de leginkább 
Párizsban élt és dolgozott, 
miközben szülőföldjével szoros 
kapcsolatban volt. 1939-ben tért 
haza. 1947-50-ig az Olomouc-i 
Egyetem docense volt. Később 
stúdiót rendezett be Prágában és 
Okrouhliceben munkája 
zavartalansága érdekében. A 
XX.századi cseh festészetnek 
jelentős képviselője volt, akire 
nagy hatással volt az európai 

középkori művészet. Életművének lényege a lírai szimbolista tendenciák voltak, a 
legjobb értelemben véve. Művészetét nagyban befolyásolta az Edvard Munch norvég 
festő (*1863-+1944) prágai kiállítása. Festési módszere a régi mesterek kifinomult, 
kidolgozott stílusára emlékeztető. Az 1920-as években a kubizmus szele csak éppen 
megérintette. Készített különböző mitikus és vallási témája képeket, de nagyon 
kedvelte a tájképeket. Utazásainak is ez volt talán elsődleges célja. Egész életében 
tartotta politika-mentes, apolitikus álláspontját, aki mindig elfogadta a fennálló 
helyzetet és megtartotta belső szabadságát. (Internet: http://translate. 
goog!eusercontent.com/trans!ate_c?h!=hu&s!=en&u= ) 

JAN ZRZAV? • 1890 

KRUpEMBURK 1923 
JAN ZRZAVY 1890 1977 

(100. VÍROCÍ NAROZENÍ UNESCO) 
NÁRODNl GALERIE V PRAZE 

http://www.lstartgallery.com/Edmund
http://translate


GRIFFITH THOMAS TAYLOR *1880.DECEMBER 1. -
+ 1963.NOVEMBER 5. 

Angol származású ausztrál geológus. A család 1893-ban vándorolt ki Ausztráliába és 
Új-Dél-Wales-ben telepedtek le. Középiskoláját Sydney-ben végezte, majd az ottani 
egyetem művészeti szakán folytatta tanulmányait 1899-től. Két év után áttért a 
tudományi szakra, ahol főiskolai diplomát szerzett 1904-ben, majd mérnöki diplomáját 
1905-ben szerezte bányászat és kohászat szakterületén. 1907-ben ösztöndíjjal 
Cambridge-be kutatási céllal érkezett. Megismerkedett és barátságot kötött Sír 
Raymond Pristleyvel, a kanadai Charles Wright-el és az ausztrál Frank Debenham-mal, 

akiknek közös szenvedélye volt az Antarktisz éghajlat-kutatása. 
Ezért társaival részt vett a Róbert.Falcon.Scott (lásd VII.6.) 

cirifi'ithTayK>r(jcggraphcr vezette délsarki expedícióban 1901-1904 között. 1911-ben 
sikeres expedíciót vezetett a nyugati partvidéken. 

:?Í5TW 1912.januárban a szerencsétlenül járt Scott expedíció után 

érkezett a Délki-sarkra. Roald Amundsen (lásd VII. 16.) egy 
sátorban hagyott üzenete tájékoztatta a Scott expedíció 
tragédiájáról. Visszatérve, az expedícióinak eredményeit össze-

gezve, dokumentumokkal alátámasztva ismertette. 1913-ban elnyerte a királyi Polar 
érmet és a Királyi Földrajzi Társaság elismerését. A Sydney-i egyetem 1916-ban 
physiographicali és geomorfológiai kutatásaiért doktori címet adományozott neki. 
1921-ben az egyetemen Földrajzi Tanszéket alapított. 1927-ben Új-Dél-Wales-ben Ő 
lett a Földrajzi Társaság első elnöke, majd 1928-ban Chikágóban, 1930-ban pedig 
Torontóban volt egyetemi tanár. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_hl=hu&sl=en&u ) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_hl=hu&sl=en&u


FRANTISEK BILEK * 1872.NOVEMBER 6. - +1941.0KT0BER 13. 
Cseh szobrász. Prágában tanult. Történelmi és vallásos 
témájú, nagyméretű, olykor különböző léptékarányokban 
komponált szobrain és szoboralakzatain sajátos, a gótikából 
kölcsönzött misztikus hatású kifejezésmódot alakított ki. 
Kerámia-tárgyakat, plakát- és könyvterveket, illusztrációkat 
is készített. A cseh szimbolista-szecessziós szobrászat 
legjelentősebb képviselője.(Műv.L.1965.lk.235 o., 
MNL.4k. 10 o.) 

JOZEF CHELMONSKI * 1849.NOVEMBER 6. - + 1914.APRILIS 6. 

Lengyel festő. Varsóban és Münchenben tanult. Wojci-
ech Albert Gerson (lásd VII.l.)és 
Wagner Sándor magyar festő 
(*1838-+1919) voltak a 
mesterei. Következetesen 
realista művész volt, küzdött az 
akadémizmus és a modernizmus 
ellen. Főként a paraszti életet 
ábrázolta. Ismertebb képe A 
sztyeppén és a Vihar előtt. 
(Műv.L. 1965.lk.406 o.) 

KRISTIAN ERIKSSON *1858.JUNIUS 30. - +1935.NOVEMBER 6. 

Svéd szobrász. Párizsban tanult, főleg kisplasztikákat és 
ötvösmunkákat készített. (Műv.L.1965.1k.637 o.) 

GEORG ANTON BENDA MEGKERESZTELTEK 1722.JUNIUS 30. -
+ 1795.NOVEMBER 6. 

Cseh zeneszerző. 1739-42 között szeminarista a jicini jezsuita 
kollégiumban, 1742-től királyi kamarazenész Berlinben. 1750-től 
1778-ig udvari karmester volt Gothaban. 14 színpadi művet írt, 
köztük melodrámákat, melyek nagy hatást gyakoroltak a kortárs 
német operastílusra, még Wolfgang Amadeus Mozartra (lásd XII.5.) 
is. Daljátékokat, kan tátákat, billentyűs- és énekdarabokat, 
csemballóversenyeket és szoinátákat is írt. Művei zongorakivonatban 
több korabeli kiadást is megértek. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.l72 
o., Új Magy.L. 1959.1 k.285 o., MNL.3k.586 o.) 



JOSEPH ANTOINE ADOLPHE SAX * 1814.NOVEMBER 6. -
+ 1894.FEBRUÁR 4. 

Belga fuvolaművész és hangszerkészítő. A brüsszeli 
konzervatóriumban tanult fuvola- és klarinétjátékot. Első önálló 
munkájaként változtatásokat hajtott végre a klarinéton és a 
basszusklarinéton 1840-ben. Párizsban 1842-ben egy általa feltalált 
teljesen új hangszerrel, a klarinéthoz hasonló egyszerű nádsíppal 
ellátott rézfúvós hangszerrel - a saxofonnal - hívta fel magára a 
figyelmet. A róla elnevezett saxofont nyolc különböző nagyságban 
kezdte el gyártani. 1845-ben egységesítette a ventiles jelzőkürtök 
gyártási módszerét és szabadalmaztatta a szaxtrombita-családot. 
1851-ben a saxkürt új típusát építette meg. Hangszereit főleg a 
francia katonazenekarok használták. 1857-ben kinevezték a párizsi 

konzervatórium saxofontanárává, majd megírta a szaxofontípusok első módszertanát. 
Munkássága döntő jelentőségű volt a rézfúvós hangszerek tökéletesítésében. 
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.296 o., MNL.15k.845 o.) 

MARIANO EDUARDO de RIVERO y USTARITZ *1798.OKTÓBER 
22. - +1857.NOVEMBER 6. 

Perui geológus, kémikus, régész. Rendkívül okos gyerek volt, ezért szülei 1810-ben 
Európában, Londonban egy független iskolába küldték tanulni. Tanulmányai 
középpontjában a matematikai, a fizikai ismeretek elsajátítása mellett a latin, francia 
és német nyelv tanulása is feladata volt. 1817-ben Párizsban folytatta a Királyi 
Bányászati Iskolában, ahol ásványtant és kémiát tanult. Ez idő alatt találkozott 
Joseph-Louis Gay-Lussacc francia fizikus és kémikussal (*1778-+1850), Alexander 
von Humboldt német természettudóssal (lásd V.6.). 1821-ben Ellátogatott néhány 
bányászati területre Angliában, Franciaországban, Németországban és 
Spanyolországban, ahol a bányászati technikákkal ismerkedett. 1822-ben Humboldt 

ajánlására megbízást kapott Kolumbia bányászati dolgainak 
rendezésére és szakiskola létesítésére Bogotában. Ezért fiatal 
európai tudósokkal és az építkezéshez szükséges néhány 
laboratóriumi felszereléssel megérkezett 1822.novemberében a 
helyszínre. 1823.novemberében avatták fel Bogotában a 
Természettudományi Múzeumot és a bányászati szakiskolát, 
melynek ő lett első igazgatója. 1825-ben visszatért hazájába és a 
perui kormány 1826-ban kinevezte a bányászat, a 
mezőgazdaság, az állami oktatás és a múzeum általános 
igazgatójává. 1828-ban megalapította Peru első Nemzeti 
Természettudományi Múzeumát, szakfolyóiratot alapított, 
melyben ő is számos szak-cikket közölt. 1829-ben a politikai és 

gazdasági válság hatására Chilében dolgozott és meteorológiai, ásványtani és 
geológiai ismereteit bővítette. 1832-ben tért vissza Limába és 1835-ben Peru 
elnökének tanácsadójává nevezték ki, majd 1839-ben a közbeszerzés ellenőrzésével 
bízták meg. Ramón Castilla, Peru elnöke (*1797-+1867) kormányzása idején - 1844-
1851 és 1855-1862 között - magas kormányfunkciókkal bízták meg, többek között 
Belgiumi nagykövetként a belga király legmagasabb kitüntetését is megkapta. 
Tudományos munkásságát összegező művét 1857-ben Brüsszelben adták ki. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate:c?hl=hu&sl=en&u= ) 

http://translate.googleusercontent.com/translate:c?hl=hu&sl=en&u=


LISE MEITNER * 1878.NOVEMBER 7.- +1968.OKTÓBER 27. 

mfizikus, természettudós. 1905-ben az első nők egyike 
bécsi egyetemen természettudományi doktorátust sze-

reztek. 1907-től Berlinben dolgozott, 1938-ig a 
Nobel-díjas Ottó Hahn német kémikussal (lásd 
VII.28.) együttműködve magfizikai kísérleteket 
végzett a Vilmos Császár Kémiai Intézetben, 
melynek - kémiai szekciójának - 1914-től tagja volt. 
Közösen fedezték fel 1918-ban a 91-es rendszámú 
protaktínium elemet uránszurokércben. 
Bebizonyította, hogy a gamma-sugárzás az atomma-

got gerjeszti, és az átmeneti mag bomlik el. 1922-től 1933-ig a berlini egyetem 
professzora volt. Hahn, Meitner és Fritz Strassmann német kémikus (*1902-+1980) 
1934-től a neutronokkal besugárzott uránatomban lezajló folyamatokat 
tanulmányozta. Zsidó származása miatt 1938-ban előbb Dániába, majd Svédországba 
emigrált. Stockholmban a Mérnökképző Akadémiának szakmai részlegvezetője volt. 
Hahn és Strassmann 1938 végén felfedezték az atommaghasadást, kimutatták, hogy a 
neutronokkal bombázott uránból bárium keletkezik. Meitner és unokaöccse, Ottó 
Róbert Fridch (*1904-+1979) osztrák születésű brit fizikus adta meg az elméleti 
leírást 1939-ben, elsőként számították ki az atommagban rejlő és felszabadíthetó 
energia nagyságát. Ők adták a jelenségnek a maghasadás nevet. (Brockhaus NI.CD., 
Új Magy.L.4k.591 o., MTI Nytsz.-.88/0918., MNL.12k.883 o.) 

LISE MEITNER IB7B 1968 

REPUBUK USTERREICH 

Osztrák at 
volt, akik c 

ALEXANDER DUBCEK *1921.NOVEMBER 27. - +1992.NOVEMBER 7. 

Csehszlovák politikus. Eredetileg géplakatos volt. 1949-ben került be a 
pártapparátusba. 1963-ban a Szlovák Kommunisták Pártja KB első-
titkára és a Csehszlovákia Kommunista Pártja KB Elnökségének tagja. 
1968 januárjában a CSKP főtitkáraként a fennálló rendszert liberalizáló 
„Prágai tavasz" elnevezésű mozgalmat vezette. Irányítása alatt -
1968-69-ban - a megújult párt az „emberarcú szocializmus" 
megvalósítására törekedett. A Varsói Szerződés 5 tagállamának 
részvételével zajló szovjet katonai beavatkozáskor, - 1968.augusztus 

21-én - kénytelen volt elfogadni, hogy a Szovjetunió határozza meg a mozgalom 
korlátait. Több vezető politikussal együtt letartóztatták, és a SZU-ba hurcolták, ahol az 
úgynevezett moszkvai jegyzőkönyv aláírásával a reformfolyamat leállítására 
kényszerítették. 1969.áprilistól októberig a szövetségi parlament elnöke, 
1969.decembertől 1970.júniusig ankarai nagykövet volt. 1970 júniusában kizárták a 
pártból, megfosztották parlamenti mandátumától. Ettől kezdve a Nyugat-szlovákiai 
Állami Erdőgazdaság alkalmazottja volt nyugdíjazásáig, 1985-ig, de állandó rendőri 
felügyelet alatt állt. A csehszlovákiai demokratizálódási mozgalmak az 1989 
november-decemberi eseményei nyomán rehabilitálták és 1989.december 28-án a 
szövetségi parlament elnökévé választották. 1992. márciusától a Szlovákia 
Szociáldemokrata Pártja elnöke volt. Autóbaleset következtében vesztette életét. 
(MNL.6k.807 o., Larousse 1991.lk.629 o.) 



ALBERT CAMUS *1913.NOVEMBER 7. - + 1960.JANUÁR 4. 

Francia író. Apját már egyéves korában elvesztette, és 
nagyon nehéz körülmények között töltötte fiatalságát 
Algériában. Csak kiemelkedő képességei miatt, 
ösztöndíjasként végezhette el a középsikolát is. 
Elkezdte az algiri egyetem filozófiai szakán 
tanulmányait, és J. Grenier filozófusprofesszor 
jóvoltából tiudta csak befejezmi. 17 éves korától 
jelentkező tüdőbaja később is gyakran megzavarta 
tevékenységében. 1934-ben belépett a francia 
kommunista pártba, de amikor látta, hogy a párt nem 
áll ki az algériai szegények mellett, szakított a mozga-
lommal. Két színjátszó társulatban is játszott és rendezett.. 1938-ban saját csoportja 
számára írta első drámáját, a Caligulát. Irodalmi pályáját az 1937-ben megjelent A 
színe és visszája című tézisnovellákkal kezdte, melyben megnyilvánult már 
világlátásának filozófiai fogantatása. 1942-ben jelent meg a Sziszüphosz mítosza című 
esszéje, melyben az egzisztenciálista létfilozófia nagy hatású továbbfejlesztője. Miután 
több európai országban járt, 1942-ben Párizsba költözött. Az Alger républicain lapban 
írt, majd az algériai Oranba nevezték ki tanárnak. 1942-ben jelent meg a Közöny című 
regénye. Kevés olyan írói életmű gyakorolt már a kortársakra is szinte azonnali hatást, 
mint az 1942-ben megjelent Közöny című műve. Ezzel a munkájával egyszerre 
aktuálissá és egyetemessé tudott válni. Aktuálissá azért, mert a rossztól és erőszaktól 
megbélyegzett emberi életet mutatta be, egyetemessé azért, mert olyan egyszerű, 
lecsupaszított nyelven fejezte ki magát, amely azonnal 
helyet kapott a szépirodalmi alapmodellek között. A 
II.világháború alatt tevékenyen részt vett az ellenállási 
mozgalomban. A polgári radikális Combat című újságot 
szerkesztette, vezércikkeivel is számos politikai kérdésben 
foglalt állást. Fokról-fokra csalódott a baloldali 
forradalmiságban, eltávolodott egzisztencialista barátaitól 
- mindenekelőtt Jean-Paul Sartre-tól (*1905-+1980), 
majd az egyik könyvkiadó vezető munkatársa lett.. 1947-
ben írta A pestis című regényét, melyben az emberi maga-
tartásokat vizsgálta, de végkicsengése szerint sohasem győzhet az ember az abszurd 
világgal szemben. Ennek a regényének a megjelenésével a legolvasottabb ífrancia 
órók közé tartozott. Továbbra is kiállt a terror, a diktatúra áldozatai mellett, elítélte az 
1956-os magyar forradalom eltiprását, és anyagilag is támoigatott magyar írókat. 
1951-ben jelent meg A lázadó ember című tanulmnya, melyben a lázadás különböző 
intézményesült formáiról mondott ítéletet. Utolsó nagy szépirodalmi alkotása a 
bonyolult jelképekkel zsúfolt mű, A bukás című kisregénye és A száműzetés és az 
ország című elbeszélés-kötete. Színpadi szerzőként is jelentős. Ismertebb színpadi 
művei: Caligula, Félreértés, Ostromállapot és Az igazak. Életében - és még sokáig -
némileg egyoldalúan, eszmeközlő írónak tekintették, munkásságát az 
egzisztenciáiizmus irodalmi kifejeződéseként tartották számon, pedig filozófiai 
felkészültsége kétségtelenül elmaradt Sartre-é mögött, viszont sok vonatkozásban 
letisztultabb volt, mert illúziótlanabbul látta a világot, mint idősebb pályatársa. 
Teljesítménye erőteljes, időtálló, követői azonban nemigen akadtak. Mindkét tény 
azzal magyarázható, hogy az abszurd modern tapasztalatát kiegynesúlyozottan, 
világos stílusban és klasszicisztikusan áttekinthető szerkezetben fejezte ki. Az irodalmi 
Nobel-díjat 1957-ben kapta „jelentős irodalmi tevékenységéért, amely mélyreható 
komolysággal világítja meg az emberi lelkiismeret problémáit korunkban". Halálát 
autóbeleset okozta. (Nobel-díjasok Kisl.1985.141 o., Larousse 1991.lk.431 o., 
MNL.5k.65 o.) 
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ANNA ELEANOR ROOSEVELT *1884.OKTÓBER 11. -
+ 1962.NOVEMBER 7. 

Amerikai politikus és újságíró. Theodore Roosevelt elnök (lásd 
1.6.) unokahúga. 1905-től, távoli rokona Franklin Delano Roosevelt 
elnök (lásd IV. 12.) felesége volt. Férje megbénulása után - 1921-
től - vezető szerepe volt politikai tevékenységének szervezésében. 
Sajtótájékoztatókat tartott, beutazta az országot, polgárjogi, 
szociális programokat támogatott, fellépett a rasszizmus ellen. 
1945-52-ben és 1961-62-ben az amerikai ENSZ-küldöttség tagja, 
1947-től. az ENSZ Emberi Jogok bizottságának elnöke volt. A 
szovjet-amerikai barátság harcosa volt. (Révai Kétköt. 
L.1948.2k.419 o., Brockhaus NI.CD., MNL.15k.606 o.) 
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OROSZORSZÁGI OKTÓBERI FORRADALOM 

Az 1917-es 
forradalmi 
mozgalom O-
roszországban 
a cárizmus 
bukását és a 
Bolsevik Párt 
hatalomra ju-
tását hozta. Az 
1917.februári 
forradalom 
győzelme után 
hatalommeg-
osztás jött lét-
re az Ideigle-

nes Kormány és a szovjetek között. Az előbbi tövbbbszöri átszervezése ellenére sem 
tudott úrrálenni a földfoglaló mozgalmakon és a nemzetiségi felkeléseken. Képtelen 
volt hadi sikereket aratni vagy kivezetni Oroszországot a világháborúból. A helyi 
szinten megszervezett szovjetek, amelyekben egyre nagyobb befolyásuk volt a 
baloldali eszereknek, az internacionalista mensevikeknek és a bolsevikoknak, szoros 

A N A C Y O K T O B E R I S Z O C I A L I S T A 
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kapcsolatot tartottak a lakossággal, és radikálisabb programjukkal, mint a békekötés, 
földosztás, nemzetiségi autonómia, egyre népszerűbbek lettek. A Kerenszkij-offenziva 
kudarca után a július 16-17-i, hatalomátvétellel fenyegető petrográdi tüntetések 
szervezéséért a kormány törvényen kívül helyyezte a bolsevik pártot, Lavr 
Georgijevics Kornyilov tábornok (*1870-+1918) puccskísérletének megfékezéséhez 
azonban ismét szükség volt a radikális baloldal által irányított tömegekre. 
Szeptemberre a bolsevikok Petrográdban és Moszkvában is többséget szereztek a 
szovjetekben. A bolsevikok az október 20-án megnyílt előparlament ülésein nem 
vettek részt. Október 23-án a bolsevik KB a fegyveres felkelés napirendre tűzéséről, 
október 29-i kibővített ülése azonnali végrehajtásáról döntött. November 7-én 
reggelre a felkelők akadály nélkül megszállták Petrográd stratégiai pontjait, éjszaka 
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gyakorlatilag vértelenül elfoglalták a Téli Palotát, és az 
Ideiglenes Kormány székhelyét. A Téli Palotában ott 
maradt 13 minisztert letartóztatták A Szovjetek 
Il.Összoroszországi Kongresszusa bejelentette az 
Ideiglenes Kormány megdöntését, a központi hatalmat 
a szovjetek mellett működő Pétervári katonai 
Forradalmi Bizottság, illetve a 26-án Vladimír Iljics 
Lenin (lásd 1.21.) elnökletével megalakult új kormány, 
a Népbiztosok Tanácsa vette át. Az új kormány bolsevik 
tagokból állt. Elnökén, Leninen kívül további fontos 

tagjai Lev Davidovics Trockij (lásd XI.7.) külügyi népbiztos, Alekszej Ivanovics 
Rikov (*1881-+1938) belügyi népbiztos és Joszif Visszarionovics Sztálin (lásd 
III.5.) nemzetiségi ügyek népbiztosa. (Az Emberiség Kr.1991.873 o., Larousse 
1991.lk.893 o.) 
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SZENT WILLIBRORD *658. +739.NOVEMBER 7. 

Angol-szász missionárius. Benedek-rendi szerzetes volt. 690 körül 
11 társával a frízek megtérítésére indult. 719-21 között Szent 
Bonfáccal együtt végezték a hittérítő munkát. 695-ben Rómába 
ment, ahol a frízek püspökévé szentelték. Echternachban kolostort 
alapított, mely egyben a misszionáriusok támaszpontja is volt. 
1906-ban földi maradványait átvitték az általa alapított kolostor 
bazilikájába. A frízek apostolának nevezik. Emléknapja november 
7-én van. (Révai Nl.19k.562 o., Brockhaus NI.CD.) 



KAREL JAROMIR ERBEN * 1811.NOVEMBER 7. - +1870.NOVEMBER 
21. 

Cseh költő. Falusi cipész fia volt, aki Prágában jogot és bölcsészetet 
hallgatott, majd levéltáros lett. Történeti forráskiadványokat 
gondozott, történeti illetve néprajzi kutatással foglalkozott. 1850-ben 
a prágai Nemzeti Múzeum, később Prága város irattárosa lett. Kora 
ifjúságától gyűjtött népmeséket, népdalokat, közmondásokat és 
szállóigéket. Irodalmi tevékenységét elsősorban az általa összeállított 
népköltészeti szöveggyűjtemények jelentik, melyeket több kötetben 
közre is adott. Kétezernél több cseh népdal szövegét jegyezte le, 
mely Cseh népdalok és mondások címen 1864-ben, és a cseh és az 

orosz folklor szoros kapcsolatát bizonyító Száz szláv népmese eredeti nyelvjárásban 
címmel 1895-ben jelent meg. Sajtó alá rendezett egy antológiát a régi cseh 
irodalomból, illetve egy háromkötetes összeállítást Husz János cseh hitújító (lásd 
VII.6.) cseh nyelvű irataiból. Legismertebb saját műve a Virágcsokor népregékből 
című alkotása, mely balladáit tartalmazza, melyet 1855-ben adott közkézre. Az 
olvasókra rendkívül nagy hatást gyakorolt, ezért néhányat megzenésítettek. 
(Világir.Kisl.lk.327 o., MNL.7k.386 o.) 

KONRÁD ZACHARIAS LORENZ *1903.NOVEMBER 7. -
+ 1989.FEBRUÁR 27. 
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Osztrák zoológus, etológus. A bécsi egyetemen 1928-ban 
orvosi, majd 1933-ban zoológiai oklevelet szerzett. 1925-től 
1935-ig az Anatómiai Intézet docense. 1940-től a königsbergi 
Albertus Egyetem tanára. 1949-től Altenbergben az Etológiai 
Intézet vezetője 1951-ig, majd a bulderni Max Planck Intézet 
igazgatói teendőit látta el 1973-ig. Később a salzburgi, 
müncheni, münsteri egyetemeken tanított. A korszerű 
magatartáskutatás egyik fő iskolájának alapítója. Az 1920-as 
években kezdte tanulmányozni a madarak ösztönös cselekvéseit, és azt tapasztalta, 
hogy azok nagymértékben rögzített cselekvési sémák szerint csoportosíthatók, s e 
sémákat specifikus kulcsingerek válthatják csak ki. A viselkedést elemi egységekre 
bontotta, és ezek vizsgálatával határozta meg az öröklött és tanult viselkedéseket. 
Sokat vitatott munkáiban az emberre is érvényesítette a viselkedés darwiniánus 
szemléletét, miszerint a viselkedést genetikai tényezők és a környezet egyaránt 
meghatározzák. A genetikai tényező kiiktathatatlan, mert ennek köszönhető az 
élőlényekben a tanulás képessége a túlélés biztosítására. Arra vezette vissza a 
mindenki harcát mindenki ellen a természetben, hogy az agresszivitás a túlélés egyik 
eszköze velünk született. Főbb művei: Salamon király gyűrűje, Ember és kutya, Az 
agresszió, A tükör hátoldala, Összehasonlító magatartáskutatás stb. A fiziológiai vagy 
orvostudományi Nobel-díjat 1973-ban kapta megosztva Kari von Frisch osztrák 
zoológussal (*1886-+1982) és Nikolaas Tinbergen holland származású brit 
zoológussal (*1907-+1988) „az egyéni és társas magatartási sémák szerveződésére 
és előidézésére vonatkozó felfedezéseikért".(Nobeld.Kisl.470 o., MNL.12k.236 o.) 



ION JALEA *1887.MÁJUS 19. - +1983.NOVEMBER 7. 

Román szobrász. 1903-tól 1907-ig a bukaresti Képző- és 
Iparművészeti Főiskolán, 1907-11 között a Képzőművészeti Főiskolán 
tanult Dimitrie Paciurea (*1875-1932) irányításával. 1913-14-ben 
mitológiai tárgyú szobraival mutatkozott be a nagyközönség előtt. 
1915-től a párizsi Julián Akadémián és a meudoni Rodin Stúdióban 
képezte magát. A mitológiai témák mellett a népművészet is 
vonzotta. Alapító tagja volt a Román Szobrászok Szalonjának, a 
Criterion-csoportnak és az Arta Egyesületnek. Az I.világháborúban 
egyik kezét elvesztette, de munkáját tovább folytatta. 1919-től 1922-
ig újra Párizsban képezte magát és dolgozott. 1920-ban készült a 
paraszt-témájú kisméretű, rusztikus gipsz, bronz és agyag szobor-so-

rozata. Legismertebb munkái között vannak márványból készült nagyméretű köztéri 
szobrai, valamint az 1937-es 4,2 m magas Decebal dák király szobra, az 1938-ban 
Cornelius Medreával (lásd III.8.) együtt készült Maresesti-Mauzóleumot körbefogó 
reliefje. Alkotásait általában a harmoniakeresés jellemzi. Életműve 108 szoborból és 
grafikából áll. (Internet:http://www.artnet. com/library infolitoral.ro/english.... 

LEV DAVIDOVICS TROCKIJ 
1940.AUGUSZTUS 21. 

*1879.NOVEMBER 7. -

Orosz politikus, forradalmár. Eredeti neve Bronstein volt. Földbérlésből élő, 
eloroszosodott zsidó családból származott. Odesszában végezte jogi tanulmányait. 
1897-ben - Nyikolajevben - a Délorosz Munkásszövetség egyik megszervezője és 
illegális lapjának szerkesztője volt. 1898-ban letartóztatták, börtönbe zárták, ahol a 
marxizmussal ismerkedett meg. Két évi börtön után Szibériába száműzték, ahonnan 
1902-ben Angliába szökött. Londonban ismerkedett meg Vladimír Iljics Leninnel (lásd 
1.21.) és Georgij Valentyinovics Plehanovval (lásd XII.11.), akik révén bekerült az 
Iszkra szerkesztőbizottságába. Az 1905-ös forradalom hírére hazatért és tevékenyen 
részt vett a megmozdulások szervezésében. 1905 végén letartóztatták és ismét 
Szibériába került. 1907-ben a száműzetésből megint megszökött és Bécsben újságí-

róskodott, megalapította 1908-ban a 
Pravdát. Az I.világháború kitörése után 
Svájcban, Fanciaországban, 
Spanyolországban és az USA-ban élt. 
1917-ben visszatért hazájába, belépett a 
bolsevik pártba és a Központi Bizottság 
tagja lett. Leninnel együtt az októberi 
forradalom irányítója és az új kormány 
külügyi népbiztosa volt - 1918 áprilisig -
lemondásáig. 1918.szeptembertől a Forra-

dalmi Katonai Tanács elnöke volt, s mint ilyen vezető szerepet játszott a Vörös 
Hadsereg megszervezésében. Lenin mellett a szovjet állam második számú 
vezetőjének számított. Gazdasági vonatkozású véleménye és tanácsai miatt 
szembekerült Leninnel. Lenin halála - 1924.január 21.- után fellépő hatalmi 
vetélkedésben Joszif Viszarionovics Sztálinnál (lásd III.5.) és Nyikolaj Ivanovics 
Buharinnal (*1888-+1938) vezetett többséggel szemben alul maradt. Forradalmi tézi-
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JONI MITCHELL *1943.NOVEMBER 7. 

Kanadai zeneszerző, énekes és festő. Eredeti neve Roberta 
Joan Anderson. Tanulmányait az Alberta Művészeti 
Kollégiumban Calgaryban kezdte. Az 1960-70-es években 
népdalénekesként lépett fel Torontoban és New Yorkban. Első 
albuma 1968-ban jelent meg. melyben zeneszerzőként 
mutatkozott be. Később igen népszerű jazz-énekessé vált. 
Dél-Kaliforniában telepedett le és kulcsszerepet játszott a 
továbbiakban is a folk-rock mozgalom területén. Az 1976-os 
„kísérleti" albuma, mely összeolvasztotta a pop, folk és a rock 

zenét, óriási sikert aratott. 1980-tól csökkentette a felvételeket és a turnékat. 
Visszafordult a pop felé és dalszövegei gyakran szociális és környezetvédelmi 
témákkal is foglalkozott. Ezek mellett a romantikus és érzelmes dalai is igen 
népszerűek. Munkáját a kritikusok és pályatársai igen nagyra tartják,aRolling Stone 
magazin szerint az egyik legnagyobb dalszerző, akit valaha ismertek.A XX.század 
végén átállt a festészetre és fotózásra. A közönség ennek a megnyilvánulásának is 
nagy figyelmet szentelt. Ezek ellenére 2007-ben kiadta az utolsó kilenc év 
szerzeményeit. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/ translate_c?hl= 
hu&sl=en&&u ) 

PIRENEUSI BÉKE 

A 30 éves háború részeként 1635-ben kirobbant spanyol 
francia fegyveres konfliktust lezáró szerződés a pireneusi 
békeszerződés, melynek megkötésére 
1659.november 7-én került sor. Aláírása a 
franciaországi Hendaye közelében, a Bidassoa folyó 
Fácán szigetén történt, Jules Mazarin bíboros (*1602-
+ 1661) tervei alapján. A szerződés értelmében 
Franciaország megszerezte a Pireneusokban Cerdagne 

grófságot és Roussilon, északon Artois tartományt, a savoyai Pinerolót és néhány 
flandriai várost. Dunkerque Angliáé lett. A spanyol király szövetségese, a francia 
Louis Condé herceg (*162l-+l686) kegyelemben részesült, V.Károly Lipót herceg 
(*1643-+1690) visszakapta Lotaringiát. XIV.Lajos francia király (lásd IX. 1.) a 
szerződés értelmében feleségül vette Mária Terézia infánsnőt, IV.Fülöp spanyol 
király (lásd IX. 17,) lányát, s ezzel megalapozta a Bourbon-dinasztia spanyol 
trónigényét. A békekötéskor állapodtak meg abban is, hogy a Pireneus-hegység 
lesz a következőkben Spanyolország és Franciaország határa. Lényegében ezzel a 
szerződéssel tettek pontot a spanyolok európai nagyhatalmi korszakának a végére. 
(Az Emberiség Kr.1991.502 o., MNL.14k.816 o.) 
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FRANCISCO DE ZURBARÁN * 1598.NOVEMBER 7.-
+ 1664.AUGUSZTUS 27. 

Spanyol festő. Az oltárképfestő Pedro Diaz de Villanueva tnítványa 
volt. 1626-ban telepedett le Sevillában. Korai művei -
Immaculata, Keresztrefeszítés, - már mutatják stílusának 
jellegzetes vonásait. Kevéssé ismert kezdetek után, a különböző 
szerzetesrendek, monostorok megrendeléseit teljesítve vallásos 
jeleneteket, a rendalapító szentek legendáit örökítette meg. 1626-
tól a sevillai mercedáriusok kolostora számára készítette a 
Nolascai Szent Péter életének jelenetei című képét. E művei közül 
kiemelkedik a ferencesek részére készült Szent Bonavenrura-soro-

zat öt darabja. 1633-ban készített képei közül a Szent Húgó Il.Oorbán pápánál való 
látogatása emelkedik ki. Érett korszakának kompozícióin a részletek iránti figyelem és 
az összefogott formák összhangja érvényesül. Szentképeinek alakjai érzékletesen 
tolmácsolják a vallásos elragadtatatást. Ez látható a Szent Serapiust és Szent Ferencet 
ábrázoló képén. Egyházi munkáinak sorát 1634-ben egy királyi megbízás szakította 
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meg: a madrid melletti Buen Retiro kastély részére festette a Herkules tíz próbája 
című képet, melyért megkapta „a király festője" címet. Számos, fenséget árasztó 
csoportképe készült a jerezi karthausi kolostor, és a guadalupei kolostor számára 
1639-47 között. Amikor ritkábbak lettek a megrendelések, Dél-Amerikának dolgozott 
az 1640-es években, templomok, kolostorok megbízásából vértanúk és szent 
családok, szeplőtelen szüzek különböző változatait festette. 1658-59-ben Madridban 
telepedett le. Bartolomé Esteban Murilló (lásd 1.1.) hatására a színei világosabbak, 
formaadása lágyabb, kifejezésmódja érzelmesebb lett, mint pl. a Szent Család vagy A 
szeplőtelen Szűz című képein. Ezeknél jelentősebbek józan csendéletei. Művészetét a 
XIX. és XX. század fedezte fel ismét. Stílusában érezhető Michelangelo Caravaggio 
(lásd VII. 18.), a flamandok, a velenceiek, a festett spanyol szobrok hatása. Erőteljes 
rajz, meghökkentő térhatás, élesen elkülönülő fény és árnyék, és egyfajta statikus 
monumentalitás jellemzi képeit, melyeken a leghétköznapibb, legegyszerűbb dolgok is 
varázslatosan irreálisak. (Larousse 1994.3k.1176 o., Műv.L. 1968.4k.787 o., 
MNL.18k.924 o.) 
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SZTEHLÓ LILI *1897.NOVEMBER 7. - +1959.OKTÓBER 28. 

SZT€HLO I: JCZUS S2Úl€TeS€ 
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Magyar iparművész. A Budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
tanult 1915-18-ig, ahol Deák-Ébner Lajos (*1850-+1934), 
Bosznay István (*1868. + 1944), Glatz Oszkár (lásd X.13.) és 
Vaszary János (lásd IV.19.) voltak a mesterei. 1918-23-ig 
Bécsben élt. Hazatérése után, 1923-ban szerzett oklevelet. 
Különösen a díszítőfestészet, kerámia, üveg, valamint az 
egyházművészetben a festett üvegablakok területén 
működött. 1927-től foglalkozott üvegablakok készítésével. 
Stylusára kezdetben a szecesszió és az art déco hatott. Az 
1930-as évektől munkái a kubizmus, az expresszionizmus és 
az olasz novocento együttes hatását mutatják. Főbb munkái: a 
budapesti városmajori, a pasaréti katolikus templomok 
üvegablakai és berendezési tárgyai, a győri gyárvárosi római 
katolikus templom üvegablakai, valamint az 1936-os milánói 

üvegablakai. Legtöbb műve a II.világháború során elpusztult. világkiállítás 
(Műv.L. 1968.4k.489 o.. MNL.17k.9 o.) 

CARL EMIL PAUL LINCKE 
+ 1946.SZEPTEMBER 3. 

* 1866.NOVEMBER 7. -

Német operettszerző. Két éves volt, amikor édesapja meghalt. 
Édesanyja, a középiskola befejezése után, 1880-ban a 
Wittenbergi Városi Zenekar vezetőjét, Rudolf Kleinowot kérte fel 
a gyermek fagott-mesterének. 1884-től a berlini Ostend Színház 
alkalmi karmestere és korepetítora lett, majd a 
Kőnigsstádttisches Theater részére elkészítette első 
kompozícióit, melyek kis dalokat, vaudeville dalokat, 
közjátékokat foglaltak magukba. Közben turnézott 
Németországban minjt kísérő zongorista humoros 
énekegyüttesekkel vagy karmesterként vonta magára a 
figyelmet. 1893-tól a berlini Apollo szinház karmestere volt, itt 
aratta első sikereit. 1897-től két évig a párizsi Folies Bergére-
beli munkássága után Berlinben telepedett le, ahol Apollo 
Musikverlag néven kiadót alapított és vezetett. 75. születésnap-

ján szülővárosa, Berlin díszpolgárává avatták. Operettjei: Luna, Loreley kisasszony, 
Lysistrata stb. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.423 o., Internet:http://translate.google-
usercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= ) 
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IVAN ALEKSZEJEVICS BUNYIN *1870.OKTÓBER 22. -
+ 1953.NOVEMBER 8. 

Orosz író, költő. Elszegényedett nemesi családból származott és 
falusi környezetben nőtt fel. 1889-től statisztikus, könyvtáros, 
majd újságíró volt. Már első elbeszéléseit és verseit általános 
elismerés fogadta. Sokat utazott, főként Észak-Afrikában, 
Kisázsiában és Indiában. Élményeit színes beszámolókjban 
örökítette meg. Az 1917-es forradalmi eseményeket ellenségesen 
fogadta. 1935-ben tette közzé 1918-19.évi naplójegyzeteit 
Átkozott napok címmel, ezért 1920-ban Franciaországba emigrált, 
ott élt haláláig. írói pályáját versírással kezdte, a Versek című 
kötete 1891-ben jelent meg. Tömör, cizellált dallamos sorai 
társtalanságról, magányról panaszkodnak. Elbeszéléseiben, 
kisregényeiben a régi orosz falu pusztulásáról, a nemesség vég-
napjairól szól elégikus hangon, mégis realisztikus hangvétellel. A Falu, Szárazvölgy, A 
San Franciscó-i úr című elbeszéléseiben gunyorosan itéli el a modern civilizáció 
pénzimádatát is. Az emigrációban írt legjobb munkáiban gyermekkori emlékeibe 
zárkózott, és megírta önéletrajzát, szerereimének történetét Arszenyev élete címmel. 
Késői írásai közül legismertebb A szerelem szentsége. Halála előtt még megírta 
visszaemlékezéseit, amelyekben kortársait és önmagát sem kímélve szól egykori 
kapcsolatairól, barátságairól és vetélytársairól. Művészetét hosszú évtizedeken 
keresztül elzárták a kortárs orosz irodalmi élettől. Az irodalmi Nobel-díjat 1933-ban 
kapta „azért a magasrendű művésziségért, amellyel a klasszikus orosz próza költészeti 
hagyományokat tovább folytatta". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.134 o., ML.4k.766 o.) 

MARGARET 
16. 

MITCHELL * 1900.NOVEMBER 8. - +1949.AUGUSZTUS 

Amerikai írónő. Eredeti neve Margaret Munnerlyn. 
Régi déli család sarja, apja ügyvéd volt. Orvosnak 
készült, de tanulmányait abbahagyta. 1922-26 
között a The Atlanta Journal újságírója volt. Az 
1920-as évek közepén autóbalesetet szenvedett, 
sokáig nem mozdulhatott ki, ekkor írta egyetlen 
művét az Elfújta a szél című bestseller regényét, 
melyen 10 évig dolgozott. A regény átfogó képet ad 
az amerikai polgárháború koráról. Minden idők 
legnagyobb könyvsikere lett Amerikában, majd 
1949-ig 40 országban 8 millió példányát adták el. A 
nagy sikerhez hozzájárult az 1930-as évek gazdasági 
válságával párhuzamot mutató világa, a regény 
lendületes stílusa, a történetileg pontos, részletes, 
színes környezet- és jellemrajz, valamint a szerelmi 
szál lezáratlansága. A regényt 1937-ben Pulitzer-
díjja! jutalmazták. Victor Fleming amerikai 
filmrendező (*1883-+1949) azonos című, 1939-ben 
készült filmje szintén rendkívüli kasszasiker volt. 
(Világir.Kisencikl.l976.2k.82 o., Larousse 
1992.2k.941 o., MNL.13k.189 o.) 



MELOZZO DA FORLI *1438. - +1494.NOVEMBER 8. 

Itáliai festő. Eredeti neve Melozzo di Giuliano degli Ambrogi. Már 
kmortársai is a perspektívva tudományát a festői gyakorlatban 
bravúrosan alkalmazó művésznek tartották. Az umbriai 
festőiskola jellegzetes képviselője. Személyes kapcsolatban állt 
Piero della Francescával (lásd X.12.) és ismerte Andrea Mantegna 
(lásd IX. 13.) művészetét. Először Forliban, majd az 1470-es évek 
elején Forliban, Rómában, Urbinóban és Anconában élt és 
dolgozott. Urboinoban készítette 1470-72-ben Federoico da 
Montefeltro hadvezér (*1422-+1482) dolgozószobájának és 
könyvtárának díszítési tervét, de a kivitelezés Justus van Gentre 
(*?-+1480 után) és Perdro Berruguetére (*1450 k.-+1504) ma-

radt. 1477-ben fejezte be fő művét, a Vatikáni Könyvtárban festett IX.Sixtus pápa 
kinevezi Platinát a könyvtár igazgatójává 1457-ben című freskóját, melyen Mantegna 
mantovai freskóinak hatása is érződik. Bravúros perspektíva-megoldásai, az 
illuzionista mennyezetfestés munkásságának legsajátosabb elemei. 
(Műv.L.1967.3k.291 o., Larousse 1992.2k.889 o., MNL.12k.898 o.) 

CHRISTIAN 
2. 

BARNARD *1922.NOVEMBER 8. - +2001.SZEPTEMBER 

. Dél-Afrikai sebész-orvos, professzor.A fokvárosi, illetve 
- ' " j i r ^ ni ni ' a minnesotai egyetemen tanult. 1947-51 között a 

fokvárosi kórház, 1951-68 között a Groote- Schuue-
kórház sebész főorvosa volt. 1968-tól a fokvárosi 
egyetem szívsebész-professzorává nevezték ki. Az 
orvostudomány történetében először hajtottak végre 
emberen sikeres szívátültetést, melyet Christian 
Barnard és csoportja hajtott végre 1967.december 3-
án. A műtétet a fokvárosi Groote-Schur kórházban az 
55 éves szívbeteg Louis Washkanskyn végezte el. A 
műtét során egy halálos balesetet szenvedett 25 éves 

asszony szívét ültették át a betegbe. A műtét - technikailag és elméletileg is -
sikerült, de a beteg nem befolyásolható fertőzés következtében december 21-én 
meghalt. A második szív átültetést 1968.január 2-án végezte el a professzor az 58 
éves Philip Blaiberg nevű fogorvoson, aki 1969.augusztus 17-ig élt a balesetet 
szenvedett színesbőrű transzplantált szívével. Később ő dolgozta ki a kettős átültetés 
technikáját is. (Larousse 1991.lk.248 o. A XX.Század Kr.1994., Brockhaus NI.CD., 
MNL.3k.280 o.) 

C O R R E O DEL PARAGUAY 



RÓBERT ESNAULT - PELTERIE * 1881.NOVEMBER 8. -
+ 1957.DECEMBER 6. 

Francia repülőgép konstruktőr. Eredeti neve Robert-
Albert-Charles Esnault-Pelterie. A Sorbonne-on végezte 
tanulmányait, majd vitorlázó repülésbe kezdett. 
Megépítette a Wright-testvérek(lásd VIII. 19.) 1902-es 
modelljének másolatát, bár a kormányzás technikáját 
nem értette teljesen. 1907-ben megépített egy 
egyszárnyú gépet, melynek fő jellemzője a héthengeres 
radiál-motor volt. Ezzel 600 méteres utat tudott 
megtenni. Feltalált egy újfajta üzemanyag szivattyút is. 

Később az űrkutatás felé fordult és elméleti tanulmányokat dolgozott ki a nagy 
magasságú rakétarepüléssel kapcsolatban, melyhez az „asztronautika" kifejezést 
képezte. Megalapította az évenként kiadható Pel-Hirsch-díjat az asztronautika terén 
kifejtett eredményes munkásságért. (Britannica 2001.CD, Kanada) 

. ESNAULT-PELTERIE I6BI-W57. 

POGÁNY JÓZSEF * 1886.NOVEMBER 8. - +1938.FEBRUÁR 8. 

' SZÁZ ÉVE SZÜLETETT. 

V V. 

4Ft é 
M A G Y A R POSTA 

Magyar középiskolai tanár, bölcsész, politikus. Eredeti neve Schwartz 
József. A budapesti egyetem magyar-francia-német szakán végzett, 
diplomáját 1909-ben szerezte Arany János politikai nézetei című 
disszertációjával. Már egyetemi évei alatt is dolgozott a sajtónak, 
majd később csatlakozott a Magyar Szociáldemokrata Párthoz és a 
Népszava, valamint a Szocializmus munkatársa lett. A párton belül 
Kunfi Zsigmond politikus, újságíró (*1879-+1929) köréhez tartpzott. 
Az I. világháború kitörése előtt a Munka szemléje, Világ, Friss Újság, 
Népszava, Szocializmus stb. című lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg antimilitarista írásai. A Tanácsköztársaság idején előbb hadügyi, 

majd külügyi és közoktatásügyi kérdésekkel foglalkozott népbiztosként. A 
Tanácsköztársaság bukása után Bécsben, majd Amerikában élt 1922 -24-ben, majd 
1928-29-ben, John Pepper néven az amerikai kommunista párt egyik irányírója volt. 
1925-től a Komintern információs osztályának vezetője, majd a skandináv és a távol-
keleti országok kommunista pártjainak megszervezésével foglalkozott. 1929-ben a 
támadások hatására visszavonult a politikától. 1930-tól a moszkvai Tervhivatal 
tudományos tanácsadója volt. 1937.júliusban letartóztatták, a sztálini terror áldozata 
lett. (Évfordulók '86.310 o., Új Magy.L.5k.l961.446 o., MNL.14k.876 o.) 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
+ 1965.MÁRCIUS 19. 

*1901.NOVEMBER 8. 

Román politikus. Eredetileg vasúti munkás volt. 1930-ban lépett be a 
Román Kommunista Pártba. Az 1933-as vasutas és kőolajipari 
munkások sztrájkjában való részvétele után bebörtönözték. Az 
internálótáborból 1944.augusztus 9-én megszökött. 1945-től a Román 
Kommuinista Párt, majd a Román Munkáspárt főtitkára volt. Gazdasági 
funkcióban 1944-től közlekedési, 1946-47-ben ipari és kereskedelmi 
miniszter, 1947-től 1952-ig miniszterelnök helyettes, majd 1952-55 
között Románia miniszterelnöke volt. 1961-től az államfői funkciót látta 
el. Az 1956-os magyarországi forradalom leverése után megtorló 
intézkedéseket vezetett be a magyar kisebbség ellen. Igyekezett 
hazájában a sztalinista modellt fenntartani, a szélsőséges román nacio-
nallizmusra támaszkodva. (MNL.1999.8k.616 o.) 



ABRAHAM KUYPER *1837.OKTÓBER 29. - +1920.NQVEMBER 8. 

vrije universiteit 

Nederland50ct 

Holland református lelkész, politikus. 1866-ban új, hitvallásos 
alapon álló református egyházat szervezett, majd mozgalmat 
indított az egyháztagság újjászervezéséért. 1880-ban 
megalapította a ma is működő amszterdami Szabad Egyetemet. 
Egyházi heti-, később napilapot szerkesztett, az egyházi és 
társadalmi problémák egyidejű keresztény szellemű 
megoldásáért szállt síkra. Politikusként is sikeres ember volt. 

1873-ban átszervezte az Antirevolucionista Pártot a kálvinista elveket valló politika 
diadalra juttatása érdekében. 1874-ben bekerült a parlamenbe. 1901-1905 között 
miniszterelnök, majd haláláig államminiszter volt. Magyarországon 
neokálvinizmuskélnt ismert tanaival nálunk is erőteljes hatást gyakorolt. Számos 
magyar diák volt hallgatója az amsztedami Szabad Egyetemnek.(MNL.lik.668 o.) 

NORMAN ROCKWELL *1894.FEBRUÁR 3. - +1978.NOVEMBER 8. 

Amerikai festő, illusztrátor. A középiskola elvégzése után előbb a Nemzeti 
Rajziskolában, majd a Művészeti Tanulók részére szervezett képzésben vett részt, 
Thomas Fogarty és George Brigman vezetése alatt. Ifjúkori munkái különböző ifjúsági 
lapokban jelentek meg. 21 éves korában New Yorkba költözött és Clyde Forsyth-al 
közös stúdióban dolgozott a The Saturday Evening Posfnak. Társa közreműködésével 
jelenhettek meg 1920-ban az 1916-ban készült művei. 1943-ban és a II.világháború 
idején Franklin Delano Roosevelt elnök (lásd IV. 12.) beszédei alapján sorozatot 
készített a négy alapvető szabadság-igényről: szabadság a diktátoroktól, a 
demagógoktól, a bálványoktól és a félelemtől. A sorozat 1943-ban vált ismertté. 
Feleségének 1943-ban történ váratlan halála rendkívül megtörte és fia segítségével 

- bánata enyhítésére - megírta önéletrajzát Illusztrátori kalandajim címmel, melyet a 
The Saturday Evening Post - kivonatosan - közölt. A Posttal való kapcsolata, - mely 
1963-ban szűnt meg - illetve a részükre készült munkái, összesen 321 bekötött művet 
tett ki. A következő 10 évben a Look Magazine-nak dolgozott. Pályafutása során 
elkészítette Eisenhower, Kennedi, Johnson elnökök, Nasser és Nehru portréját. Több 
mint 40 könyvet illusztrált. Sokoldalú tevékenysége kiterjedt füzetek, kották, 
játékkártyák illusztrálására, poszterek, filmreklámok, falfestmények alkotására is. 574 
művének bemutatására a stockbridgei otthona közelében, segítségével létesített 
múzeum ad otthont. (Internet:http://www.ans-
wers.com/topic/...., Iucidcafe.com/library/....) 



CHARLES 
9. 

DE GAULLE *1890.NOVEMBER 22. - +1970.NQVEMBER 

Francia államférfi. A Saint Cyr katonai akadémia egykori diákja 
az I. világháborúban 1916-ban német fogságba került, öt 
alkalommal kísérelt meg szökést. 1920-ban részt vett 
kiképzőtisztként a lengyel - szovjet-orosz háborúban. 1921-
ben a Saint Cyr-ben hadtörténetet tanított. Bekerülve Henri 
Philippe Petain (lásd IV.24.) kabinetjébe a legfelső haditanács 
alelnöke lett 1925-ben. Számos politikai és katonai elméleti 
könyvet írt, - Pengeél, A zsoldoshadsereg felé. Franciaország 
és hadserege - amelyekben kifejtette nézeteit egy szakmailag 
képzett hadseregről és javaslatot tett a páncélosok 
használatára. 1937-ben ezredes, egy harckocsiezred élére 
került. 1940.májusban egy páncéloshadosztály 
parancsnokaként Montcornetnél május 17-én és Abeville 
környékén május 28-án, sikeres helyi csatákat vívott a néme-

tek ellen. 1940.júniusban vezérőrnaggyá léptették elő, hadügyi államtitkár helyettes 
lett Paul Reynaud (*1878-+1966) utolsó kormányában. Az összeomlás után Londonba 
repült 1940.június 16-án és a londoni rádióban a németek elleni háború folytatására 

FUJEIRA 

REPU811QUE FRANCA1SE 

szólította fel június 18-án a franciákat, és megalakította a Szabad Franciaországért 
mozgalmat. 1941-ben a britek oldalán részt vett a libanoni, szíriai harcokban. Az 
1943. májusban alakult Ellenállás Nemzeti Tanácsa elismerte az ellenállás politikai 

vezetőjének, majd 1943.júniusban Henri Giraud-val (*1879-
+ 1949) kiegyezve Algírban létrehozta a Francia Nemzeti 
Felszabadító Bizottságot, amely 1944.június 3-án 
Franciaország ideiglenes kormányának nyilvánította magát, 
mely tényt a szövetségesek október 23-án ismertek el. 
1944.június 14-én Courseullesnél francia földre lépett, 1944. 
augusztus 26-án bevonult a felszabadított Párizsba, ideiglenes 
kormányfő lett. Franciaország neki köszönhette, hogy a 
szövetségesek partnernek, s nem kollaboránsnak tekintették. 
1946 januárjában, miután nem értett egyet a IV.Köztársaság 
alkotmányával, lemondott, kinyilvánítván a IV.Köztársaság 
intézménye és pártpolitikája iránti bizalmatlanságát, mivel az 
szembehelyezkedett a saját keményebb, diktatórikus vezetési 
fölfogásával. Alapelveit bayeux-i beszédében hirdette meg 
1946.június 16-án, majd 1947 áprilisában megalapította a 
Francia Népi Tömörülést. A párt bukása után visszavonult a 1 RAS ALKHA1MA 
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politikai színtérről és Háborús emlékiratai kiadásának szentelte idejét vidéki birtokán. 
1958.májusban René Coty elnök (*1882-+1962) felkérte kormányalakításra, az 
algériai válság megoldására, és az új alkotmány kidolgozására. 1958.június 1-én kor-

mányt alakított, az év végén pedig - de-
cember 21-én - köztársasági elnökké 
választották, az V. Köztársaság első 
elnöke lett. Algériának önrendelkezési 
jogot adott, amely a teljes 
függetlenséghez vezetett. 1962-ben a 
legtöbb francia gyarmatra kiterjesztette 
felszabadító politikáját. 1965-ben újra 
választották újabb hét évre, a sikeres 
népszavazás eredményeként. Elnöksége 
idején bel- és külpolitikájával egyaránt 
az ország nemzeti függetlenségét 
hangsúlyozta a nagyhatalmakkal 
szemben, megnövelte katonai erejét, és 

enyhülési politikáját folytatva, kibővítette kapcsolatait a Szovjetunióvá, Kínával és a 
harmadik világ országaival. Belpolitikájában azonban nem tudta ígéreteit beváltani, 
nem sikerült megfékeznie az inflációt. Az 1968.májusi diáklázadások politikai válsággá 
terebélyesedtek, tekintélyét jelentősen megtépázták, ezért 1969 áprilisában lemon-

dásra kényszerült. Visszavonult a politikai élettől és folytatta Emlékiratai 
kiadását, melyek magyarul is 
megjelentek 1973-ban. 1952-ben 
megírt végakarata szerint 
szülőhelyén a colombey-les-deux-
églises-beli birtokán temették el 
1970.november 12-én, minden 

hivatalos ceremónia nélkül. A világ csaknem összes országából érkezett vezető 
politikusok Párizsban a Notre Dame-ban ünnepélyes istentiszteleten búcsúztatták 
Franciaország államelnökét és szolgálaton kívüli dandártábornokát. (Larousse 
1991.lk.966 o., A XX.Század Kr.1994., MNL.8k.502 o.) 
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JEAN MONNET *1888.NOVEMBER 9. - +1979.MÁRCIUS 16. 

Francia közgazdász, gazdaság-politikus. 1919-23 között a Népszövetség helyettes 
főtitkára volt. 1943-44- ben tagja volt a Nemzeti Felszabadító Bizottságnak. A minden 
tekintetben kielégítő francia-angol kapcsolatok megteremtésén fáradozott. Ennek elő-

elősegítésére 1945-ben „modernizálási és fejlesztési terv" elfogadását javasolta a 
kormánynak. 1947-ben ő lett az első tervhivatali főbiztos. 1952-55 között az Európai 
Szén- és Acélközösség (Montanunio) elnöke volt. 1956-ban megalapította az Európai 
Egyesült Államok akcióbizottságát, mely 1975-ben feloszlott. (Larousse 1992.2k.957 
o., Brockhaus NI.CD.) 

CHAIM WEIZMANN *1874.NOVEMBER 27. - +1952.NOVEMBER 9. 

Izraeli államférfi. 1898-ban a fribourgi egyetemen biokémiából dokto-
rált. Genfben, 1903-tól a manchesteri 
egyetemen biokémia tanár volt. Fiatal korától 
a cionista mozgalom résztvevője volt. Az 
I.világháború idején kapcsolatokat ápolt a 
vezető brit politikusokkal. 1917-ben 
megvalósulni látszott a Balfour-deklaráció 
(lásd VII.25.), amely egy zsidó nemzeti 
otthon létesítésének alapjait teremtette volna 

meg Palesztinában. 1918-ban Jeruzsálemben részt vett a héber egyetem 
megalapításában. 1919-ben a cionista delegáció vezetője volt a párizsi 
békekonferencián. 1920-31 és 1935-46 között a Cionista Világszervezet elnökeként, 
és 1929-ben a Zsidó Ügynökség alapító-vezetőjeként a palesztinai zsidó állam 
megteremtésén fáradozott. 1948.szeptembertől haláláig Izrael első elnöke volt. 
(Larousse 1994.3k.1133 o., Brockhaus NI.CD., MNL.18k.312 o.) 

VII. EDWARD *1841.NOVEMBER 9. - +1910.MÁJUS 6. 

Nagy-Britannia és Írország királya 1901-től 1910-ig. Viktória angol 
királynő (lásd V.24.) és Albert 

S ^ Q É É ^ a Szász Koburgi herceg (lásd 
I m S É ^ W XII.14.) legidősebb fia és utóda. 
ÍB ' rfí Az oxfordi és a cambridge-i 

egyetem hallgatója volt. 1863-
^ f l s i w ^ b a n feleségül vette IX.Keresztéiy 

d á n k i r á i y (ur.1863-1906) 
leányát, Alexandrát. Trónörökös-
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ként az európai társasági élet hírhedt 
személyisége volt. Idős korában került trónra. 
Királyként támogatta a hadügyi reformokat. 
Figyelmét főként a külpolitikára fordította. 
Meghatározó szerepe volt az angoi-francía 
ellentétek felszámolásában. Európai utazásai-
val elősegítette a brit-francia és a brit-orosz 
antant-egyezmény megszilárdulását. (Larousse 
1991.lk.652 o.; Révai Nl.6k.142 o., MNL.7k.16 
o.) 

rKRISTALYEJ SZAKA' 

Joseph Goebbels német birodalmi miniszter (*11897-+1945) uszító 
beszéde indította útjára, és a legtöbb helyen, a spontaneitás látszatát 

keltve, a helyi Nemzetiszocialista Munkáspárt vezetői 
szervezték meg a zsidó 
ellenes pogromot, 
1938.november 9-én. 
amely a sok összetört 
ablak- és kirakatüveg 
miatt „kristályéjszaka" 
néven vonult be a 
történelembe. Ürügyként 

a párizsi német követség titkára ellen egy zsidó fiatalember által november 7-én 
elkövetett gyilkosság szolgált.A Nemzetiszocialista Párt rohamosztaga, az SA-csapatok 
és a párt tagjai a birodalom egész területén, módszeresen szétverték, számos helyen 
felgyújtották a zsinagógákat, zsidók üzleteit, közösségi épületeit és magánlakásait 
fosztották ki és dúlták fel. A néhol több napig elhúzódó akció során mintegy 100 
embert megöltek, sokat bántalmaztak, megaláztak. 30.000 embert letartóztattak és 
koncentrációs táborba hurcoltak. A német lakosság eltűrte, de Bécset kivéve nem vett 
részt tömegesen az atrocitásokban. A Kristályéjszaka hatására megnőtt a zsidó 
lakosság kivánmdorlása Németországból. (Az Emberiség Kr.1991.931 o., MNL.llk.560 
o.) majd megölték. A 

HITLER - PUCCS 

Adolf Hitler (lásd IV.30.) a kormány megdöntésére szervezkedett, 
melynek sikere esetén diktatórikus teljhatalommal felruházott 
triumvirátusnak kellett volna átvennie a hatalmat, élén a Legfelsőbb 
Hadvezetés főnökével, Hans von Seeckt tábornokkal. 
1923. november 9-én Adolf Hitler, a Nemzetiszocialista 
Munkáspárt vezére Münchenben meghirdette a „nemzeti 
forradalmat", és azt tervezte, hogy az olasz fasiszták mintájára 
„Berlinbe menetel". A puccskísérlet, amit saját maga hajtott végre 

azonban nem sikerült. A bajor rendőrség a Hitler és Erich Ludendorff volt tábornok 
(*1865-+1937) által vezetett tüntető menetet a müncheni úgynevezett 
Feldeherrnhalle előtt fegyverrel szétkergette. Meghiúsították a szőtt terveket is. A 
Nemzetiszocialista Német Munkáspártot feloszlatták, Hitlert - gyakorlatilag - fogházra 
ítéfték. Ez a nem túi szigorú büntetés egyfeiői igen népszerűvé tette Hitlert hívei 
körében, másrészt módja volt összefoglalni életfilozófiáját egy politikai vitairat 
formájában, melynek Mein Kampf a címe. itlert 1924.decmber 20-án szabadlábra 
helyezték. (Az Emberiség Kr.1991.895r o., MNL.9k.511 o.) 



VASZILIJ KONSZTANTYINOVICS BLJUHER *1890.DECEMBER 1. 
+ 1938.NOVEMBER 9. 

Szovjet katonai vezető. Eredeti foglalkozása lakatos volt. 
1916-ban lépett be a bolsevik pártba. Az I.világháború idején 
a cári hadseregben az altisztségig vitte. 1918-20-ban a 
4.partizánhadsereg, majd az 51.lovashadosztály 

•> parancsnokaként Alekszandr Vasziljevics Kolcsak orosz 
tengerésztiszt (*1874-+1920) és báró Pjotr Nyikolajevics 
Vrangel orosz katonai vezető (*1878-+1928) csapatai ellen 
harcolt sikerrel. 1921-22-ben a rövid életű Távol-keleti Köz-

társaság hadügyi biztosa és fegyveres erőinek főparancsnoka, 1924-27-ben a kínai 
Kuomintang-kormány katonai főtanácsadója volt. 1927-29-ben az ukrajni katonai 
körzet parancsnokhelyettese volt. 1929-38-ban a távol-keleti különleges hadsereg 
parancsnokaként sikeresen verte vissza a kínai és a japán támadásokat. 1935-ben a 
Szovjetunió marsallja lett. 1938.októberben Doszif Viszarionovics Sztálin (lásd III.5.) 
parancsára letartóztatták és a börtönbeli kínzások során meghalt. 1956-ban 
rehabilitálták. (MNL.1995.4k.145 o.) 

JULIO ROMERO 
+ 1930.MÁJUS 16. 

DETORRES *1874.NOVEMBER 9. 

Spanyol festő. Tíz éves korában kezdett festeni, apja - Rafael 
Romero de Torres - irányításával és oktatásával. A cordobai 
Képzőművészeti Iskolában folytatta tanulmányait, miközben 
előszeretettel tanulmányozta a város múzeumának anyagát. Pályája 
folyamán műveiből számtalan kiállítást rendeztek. Cordobában 
1895-től állított ki, de az 1906-os kiállítás után a helyi kiállításoktól 
visszavonult, mert a zsűri elutasította az Eleven Ámor című 
festményét. 1908-ban Barcelonában, 1913-ban Münchenben 
aranyéremmel jutalmazták műveit. 1916-ban a madridi 
Képzőművészeti Egyetem Divattervező szakán professzorrá nevez-

ték ki. Ezt követően is számtalan külföldi versenyen és egyéni tárlatain mutatta be 
munkáit 1929-ig, többek között Párizsban, Londonban, Buenos Airesben, Sevillában is. 
A cordobai múzeum ma az ő nevét viseli. (Internet) 
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FERDINÁND HANUSCH * 1886.NOVEMBER 9. 
+ 1923.SZEPTEMBER 28. 

Osztrák politikus. Eredetileg selyemszövő szakmunkás volt és 1891-
től aktívan részt vett az osztrák munkásmozgalomban. 1900-ban a 
Textilmunkás Szövetség titkára lett. 1907-től 1918-ig az osztrák 
Felsőház, 1918-tól 1919-ig az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés, majd 1920-tól 1923-ig ismét a 
Felsőház tagja volt. Mindeközben 1918-20 között a szociális ügyek 
közigazgatási államtitkári feladatait is ellátta. Kiépítette ez idő alatt 
a Szociális Ügyek Minisztériumát és bevezette a szociális 
törvénykezést, modellt mutatva ezzel más országoknak is. Ezek a 
törvények szabályozták a 8 órás munkaidőt, a munkástanácsok 
működését, a szabadság-időt, a kollektív szerződéseket és kiterjesz-

tették a szociális szolgáltatásokat. 1921-ben lett a bécsi Munkás Kamara elnöke. 
(Internet: http://www.aeiou.at/ ) 

JOACHIM FORRER *1782.SZEPTEMBER 22. - +1833.NOVEMBER 
9. 

Osztrák származású francia, majd svájci katonatiszt. Iskolái 
elvégzése után 1815-ig a francia seregben zsoldosként szolgált. Részt 
vett a spanyolországi és portugáliai, valamint az 181 l-es 
ororszországi hadjáratokban, akkor már mint százados. A föderatív 
rendszerű Svájcban 1814-ig állt fenn francia függőség, majd 
1815.november 20-tól a nagyhatalmak garantálták Svájc 
függetlenségét. így 1815-tól a svájci St.Gallen-i kantpnban szolgált. 
1820-tól főparancsnok, 1824-től a Svájci Államszövetség 
vezérkarának a tagja lett. 1831-33. Között a Svájci 4.hadosztály pa-

rancsnoka volt. Tagja volt a St.Gallen-i Nagytanácsnak is. (Internet:http://hls-dbs-
dss.ch/ ) 

WILLI NEUBERT *1920.NOVEMBER 9. -

Német festő. 14 éves korától lakatos segédmunkásként dolgozott, majd 1938-tól egy 
esti iskolában tanulta a konstruktőr-szakmát és a műszaki rajzolást. Az iskola 
befejezése után kontruktőrként dolgozott 1940-ig, amikor behívták katonának. A 
II.világháború befejezése után szerelt le és a Thaleban működő Vas- és acél Művekben 
dolgozott 1951-ig konstruktőrként. A munka mellett - 1950-től - a Halle-i Művészeti 

Főiskolán tanult, ahova későbbi pályafutása során 
többször visszatért. 1953-tól már szabadfoglalkozású 
művészként élt Thaleban. 1970-től a thalei 
Épületdíszítői Intézet vezetője,majd professzora lett. 
Egyidejűleg együttműködött a Vas- és Acél Művekkel, 
melynek során továbbfejlesztette az ipari zománc-
technikát, mellyel lehetővé vált színes acéllemezek 
gyártása és nagy felülelteken történő alkalmazása. 
Mindezek mellett festett is. Ismertebb alkotásai: A 

Harz-hegység télen, Brigádértekezlet, Acélmunkások, Pártértekezlet, Sakkozók című 
képei. Pályafutása során számos európai országban és Indiában járt tanulmányúton. 
2006-ban avatták Thalé díszpolgárává. (Internet: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Neubert: Willi Neubert) 

http://www.aeiou.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Neubert


JOSEPH BATEL *1869.NOVEMBER 9. - +1956.MÁJUS 31. 

Horvát jogász, politikus. Eredeti neve Josip Smodlaka volt. 
1893-ban a bécsi egyetemen jogtudományi doktorátust 
szerzet. 1901-től a dalmát parlament képviselője és a dalmát 
polgárok jogainak a szószólója. 1905-ben megalapította a 
Horvát Demokrata Pártot. 1910-től tagja volt a bécsi Császári 
Tanácsnak. A horvát-magyar problémák lezárása után 1918-
ban az egységes délszláv áiiam. a Szerb-Horvát-Sziovén 
Királyság jött létre. Mint a parlament tagja következetesen 

v - ' harcolt az etnikai toleranciáéit és a társadalmi 
igazságosságért. A II.világháború alatt következetes antifa-

siszta magatartást tanúsított, elutasította az olasz együttműködést 1941-ben. 
Később az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős bizottságának vezetője és a 
Szövetségesek Ellenőrző Bizottságának tagja volt. (Internet:http://translate. 
googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=hr&u = ) 

http://translate


ERNEST GILES *1847. - +1897.NOVEMBER 10. 

Angol felfedező, utazó. Mindhárom expedíciójával Ausztrália 
ismeretlen belső sivatagos vidékét kutatta. 1872-ben az 
Adalaide-Darwin transzkontinentális távíró Peake állomásától a 
Finke medrét követve, 125° hosszúságig hatolt és felfedezte a 
MacDonell-hegység nyugati részét és az Amadeus-tavat. 1873-
ban Alfréd Gibsonnal az Amadeus-tótól nyugatra fekvő sivatag 
peremvidékét kutatta. Itt társa eltűnt, ma a terület viseli a 
nevét. 1875-76-ban tevés expedícióval a Nullarbor-síkságon át 

keletről nugatra keresztezte a kontinens nyugati felét, majd ellenkező irányban a 
Gibson-sivatagon kelt át, de nem akadt elveszett társa nyomára. Ő volt az első kutató, 
aki mindkét irányban átvágott Ausztrálián. (Révai Nl.8k.532 o., MNL.8k.629 o.) 

JAN SVERMA *1901.MÁRCIUS 23. - +1944.NOVEMBER 10. 

Csehszlovák újságíró. Középiskoláit Smichóvban, jogi tamulmányait a 
prágai Károly-egyetemen 

J l ^ ^ ^ S Csehszlovákia Kommunista 
J5?1 I M ™ C E S K O S L Ő V E N S K O Pártjába. A párt központi 

lapjához a Rudé Právohoz ke-
rült, ahol igen színvonalas újságíró lett. 1926-28-ban a moszkvai Lenin-iskola 
hallgatója volt, majd hazatérve a Rudé Právo főszerkesztője lett. Antifasiszta 
meggyőződése sugárzott minden cikkéből. Az 1930-as években Spanyolországban, 
Franciaországban, Angliában és a Szovjetunióban járt, ahonnan rendszeresen 
tájékoztatta lapját az aktuális eseményekről. 1944-ben részt vett a Szlovák Nemzeti 
Felkelés által felszabadított területeken a németek elleni harcban, ahol a beteg 
szervezete nem bírta ki a súlyos megpróbáltatásokat. (Évfordulók 76.94 o.) 

KEMAL ATATÜRK 1881.MÁRCIUS 12. - +1938.NOVEMBER 10. 

Török államférfi. Eredeti neve Mustafa, 1890-től 
Kemal, 1920-34 között Gazi, 1934-ig Musztafa 
Kemal, 1934-től Atatürk. 1902-ben elvégezte az 
isztambuli katonai akadémiát. A lovasságnál 
szolgált az olaszok elleni líbiai és bolgárok elleni 
háborúban. Fiatal haladó tisztként fényes katonai 
sikereket aratott. Az I.világháborúban Gaiiipolinál 
és Palesztinában tüntette ki magát, és a 
világháború végén hadügyminiszterré nevezték ki. 
A szultán 1919-ben Anatóliába küldte, ahol 
megszervezte a nemzeti ellenállást. Ebben az év-

ben a Nemzeti Kongresszus elnökévé választották. A brit és a görög megszállás után, 
1920-ban megnyitotta az első Nagy Nemzetgyűlést, elnökké és miniszterelénökké 
választották és 1920-22-ben ő irányította a görög-török háború hadműveleteit. 
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A hadműveletek során kiűzte a megszálló olasz, francia és angol haderőket és 
legyőzte belső ellenfeleit is. Az 1923-as lausanne-i béke biztosította Törökország 
teljes függetlenségét, és rögzítette határait. Eltörölte a szultánságot és 1923.október 
29-én kikiáltották a köztársaságot, és annak elsős elnöke lett. Kemal saját kezében 
összpontosította a hatalmat. A köztársaság elnökeként nyugati típusú török nemzetet 

akart teremteni. Világi törvénykezést vezetett be, bevezette a latin ábécét, a 
családnevek használatát ő maga is 1934-ben felvette a Kemal Atatürk nevet. Polgári 
reformokat és modernizációs programot vezetett be. A török nemzeti érzés ápolása 
érdekében elvetette az iszlámhoz való ragaszkodást, nyelvújító mozgalmat 
kezdeményezetzt, s támogatta a nemzeti mult feltárására irányuló történeti és 
régészeti kutatásokat. Törökország fővárosává Ankarát tette. (Larousse 1992.2k.384 
o., A XX.Század Kr.1994., MNL.2k.524 o.) 

JOSE HERNANDEZ *1834.NOVEMBER 10. - +1886.0KT0BER 21. 

Argentin költő, író. Egy ideig a család birtokán gazdálkodott, majd 
katonának állt és részt vett az indiánok elleni harcokban. Katonai pá-

lyáján publicistaként és politikusként is 
tevékenykedett. Ellenzéki magatartása 
miatt két ízben száműzetésbe 
kényszerült. 1879-ben képviselővé, majd 
szenátorá választották. A gazdálkodás 
évei alatt, mint marhapásztor ismerte 
meg a gauchók életét, melyet a Martin 
Fierro a marhapásztor és Martin Fierro 

visszatérése címmel több ezer soros népi eposzában írt meg, mely 1872-ben jelent 
meg. Ez a spanyol nyelven írt hősköltemény részben tiltakozást 
is jelenetett Domingo Sarmiento elnök (lásd 11.15.) európai 
orinteációjú politikája ellen. A mű feleleveníti az argentin vidék 
balladai hagyományait és a nemzeti identitás próbaköve is 
egyben. A kiadók százai jelentették meg, több mint 70 nyelven 
és a művet a legkiválóbb írók méltatták. Végül Martin Fierro 
példaképpé magasodott, mert vele kezdődött a népnyelv 
megjelenése a latin-amerikai irodalomban. 
(Világir.Kisencikl. 1976. lk.474 o., MNL.9k.407 o., 
Internet: http://en.wikipedia.orgviki , 
ea sy b ue n osa i rescity/ ) 

R E f f l f f l C A 
ARGENTÍNA 

http://en.wikipedia.orgviki


WALDEMAR CHRISTOFER BR0GGER * 1851.NOVEMBER 10. -
+ 1940.FEBRUÁR 17. 

Norvég geológus, mineralógus. Iskoláit Oslóban végezte. Az egyetem 
elvégzése után - 1876-ban - Osló geológiai múzeumának kurátorává 
és segéd-földmérőnek nevezték ki. 1881-től 1891-ig a stockholmi 
egyetem geológus professzora volt, miközben egy kiváló minerológiai 
intézetet is szervezett. 1890-től 1917-ig az oslói Christíana Egyetem 
professzora, rektora és az egyetemi tanács elnöke is volt. 
Tudományos és összehasonlító kutatásokat folytatott az Észak-Tirol-i 
és a norvégiai vulkáni kőzetekre vonatkozóan és információkat 
szerzett a gránit-kövekről. Különös érdeklődést tanúsított bizonyos 

magmák megszilárdulási folyamatának, amelynek révén plutonikus és vulkanikus 
közetek keletkeztek. Foglalkozott az Osló-környéki sziklák földtörténeti kialakulásával, 
a 286-245 millió évvel ezelőtti, késő jégkorszaki és a jégkorszak utáni változásaival. 
Tudományos tevékenysége mellett 1900-1906 között tagja volt a Norvég 
Parlamentnek is. A Heidelberg-i, a Glasgow-i Egyetemek tiszteletbeli dísztoktorukká 
avatták. (Internet: http ://31.1911lencyclopedia.org. /B/...., 
www.britannica.com/eb/ ) 

NORSKE GEOIOC.FR 

NORGE 140 

LOUISE HIPPOLYTE GRIMALDI *1697.NOVEMBER 10. -
1731.DECEMBER 17. 

Monacói hercegnő. A jelenleg is uralkodó Grimaldi család (lásd Évsz.-
ok XIII.sz.) ősanyja. Az utolsó Grimaldi férfi leszármazott édesapja -
I.Antal, azaz I.Antoine - volt. Szülei házasságából 3 leány született, 
ezért 1715.október 20-án a legidősebb leányt - Louist - feleségül 
adták Jacques-Frangois-Léonor de Goyon de Matignonhoz, az egyik 
legnevesebb normandiai család örököséhez, aki hatalmas birtokok és 
uradalmak tulajdonosa volt, többek között az Estouteville hercegségé 
is. A házassági szerződés értelmében I.Antal kérésére veje lemondott 
nevéről, családi címeréről és felcserélte azokat a Grimaldiakéval. Ezt 
az egyezséget XIV.Lajos is jóváhagyta. I.Antal halálával 1731-ben 
lépett Louise Hippolyte Grimaldi - James de Estoutevile, avagy 

Jacques de Goyon de Matignon monakói herceg nejeként a trónra. 1727-ig tartó 
házassága alatt 5 gyermeke született, akik továbbvitték a Matignon illetve a Grimaldi 
nevet. (Internet: http://www3.dcs. hull.ac.uk/ , monaco-consulate.com , 
worldroots.com ) 

http://www.britannica.com/eb/
http://www3.dcs


JUOZAS ZIKARAS *1881.NOVEMBER 18. - +1944.NOVEMBER 
10. 

Litván szobrász és festő. Iskoláit 1897-ben kezdte Pumpenu lelkész elemi 
iskolájában, majd Panevezysben tanári szemináriumban tanult. Közben megtanult 
hegedülni és tagja lett egy kis zenekarnak. Egy évet töltött Lettországban, majd 
Vilniusban kezdte tanulmányait a Rajz-iskolában. Hamar kitűnt társai közül 
rendkívüli rajzkészségével. 1907-ben már a szentpétervári Képzőművészeti 
Főiskolánra jelentkezett, ahova csak 1910-ben vették fel. Ott 1915-ben szerzett 
diplomát. Röviddel az I.világháború kitörése után készítette szakdolgozatát, amikor 

besorozták katonának az orosz hadseregbe. 
Szakdolgozata sikerének köszönhetően a következő évben 
leszerelték, de maradt Oroszországban a különböző 
iskolákban tanított rajzot. 1918-ban tért vissza 
Panevezysbe, ahol középiskolai tanár lett. Ez mellett 
készítette szobrait, domborműveit neves közéleti 
személyiségekről, az első litván érmék az ő nevéhez 
fűződnek. Ebben az időben készítette híres Szabadság-
szobrát. 1928-ban költözött családjával Kaunasba, miután 

az oktatási miniszter áthelyezte és kinevezte őt az ottani Képzőművészeti Főiskola 
tanárának. Alkotó munkáját tovább folytatta, és a Litván Művészeti Társaságnak 
tagja, a Litván Művészek Egyesületének elnöke volt 1932-38 között. 1940-től az 
Alkalmazott és Dekoratív Művészeti Intézetben rajztanár, majd professzor lett. A 
német megszállás alatt is végezte a munkáját, de mind a három fia az Amerikai 
Egyesült Államokba menekült, ezért állandó zaklatásnak volt a család többi tagja 
kitéve. Ez elől 1944.november 10-én öngyilkosságba menekült. 
(Internt?http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en&u= ) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en&u=


KATONA JÓZSEF *1791.NOVEMBER 11. - + 1830.ÁPRILIS 16. 

KATONA JÓZSEF >7QT-l8?0 

Magyar drámaíró. Iparos családból származott. Iskoláit 1802-től Pesten, Szegeden és 
Kecskeméten végezte, jogot Pesten tanult. Korán megmutatkozott érdeklődése a 
történelem és a színház iránt. Még iskolai évei alatt 1811-13-ban Békési néven 
műkedvelő színészként bekapcsolódott a második pesti magyar színház munkájába. 
Irodalmi tevékenysége ezekben az években kezhdődött, kezdetben a kor divatos 
darabjaiból fordított.. Első drámája egy német regényalapján készült 1812-ben A 
borzasztó torony címmel. Ezt követte a Monostori Veronka, majd A Lucza széke 
Karácson éjszakáján. Egy évvel később történelmi tárgyú drámákat írt: István, a 
magyarok első királya, Aubigny Clementia, Ziska a Calice, a táboriták vezére című két-

részes színművet. 1814-ben a Jeruzsálem pusztulását Josephus 
Flávius zsidó pap, történetíró (*Kr.u.37/38-+94-100 k.) műve alapján 
írta, és akkor keletkezett egyetlen vígjátéka is A rózsa, vagyis:a 
tapasztalatlan légy a pókok között címmel. 1815-ben az Erdélyi 
Múzeum pályázatára küldte be a Bánk Bán Magyar Ország Nádor 
Ispánya címmel. A pályadíjat nem nyerte el, de visszajelzést nem 
kapott. írói tevékenysége közben a diploma megszerzése után 

MVGYARPOSTA jogászként dolgozott, 1820-ban már önálló irodát nyitott Pesten, de 
még abban az évben visszatért Kecskemétre. 1821-ben átdolgozta a 
Bánk Bánt és nyomtatásban jelentette meg. Színházi ősbemutatója 

1833-ban volt Kassán, korábban a cenzúra nem engedélyezte előadását. 1826-tól 
Kecskemét kinevezett főügyésze lett, és akkor felhagyott irodalmi tevékenységével. 
1861-ben Erkel Ferenc (lásd VI. 15.) operát írt a dráma alapján. 1976-ban Illyés Gyula 
(lásd XI.2.) átigazította mai színpadra. A Bánk bánnal mintha be is fejezte volna írói 
munkáját, csak néhány verset és a Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszíni 
költőmesterség lábra nem tud kapni című drámaelméleti művét alkotta. A Bánk Bán 
valódi sikere az 1848.március 15-i előadásával kezdődött. 
(Világir.Kisencikl. 1976.lk.575 o., Larousse 1992.2k.371 o., MNL.10k.660 o.) 

MATTHIAS JOCHUMSSON *1835.NOVEMBER 11. -
+ 1920.NOVEMBER 18. 

Izlandi költő. Anyagi támogató segítségével vált lehetővé számára a 
teológiai ismeretek elsajátítása. Előbb plébános, majd újságíró, később 
koszorús költő volt. Hosszabb és nagy távolságú utazásokat tett. 
Műveiben művészi, mesteri szinten művelt izlandi nyelv 
hajlékonyságával teremti meg a fantázia világában a ritmust. Nemzeti 
érzésektől áthatott költeményein kívül művei között történelmi tárgyú 
és misztikus művek is találhatók. Nagy előszeretettel foglalkozott 
Shakespeare fordítással is. (Meyers:Handbuch über die Lit. 1964.479 
o.) 



JOHANNES ANDREAS EISENBARTH *1663.MÁRCIUS 27. -
+ 1727.NOVEMBER 11. 

ggifemffigg 
Német „természetgyógyász". Az okmányok szerint eredeti neve 
Eysenbarth. Vásári kikiáltóként, és Der Doktor Eisenbarth néven volt 
ismert. Megnyilvánulásai kiváló tudásról és ismeretekről tettek 
tanúbizonyságot. Többek között végzett heresérv, golyva és hályog 
műtéteket is. (Brockhaus NI.CD.) 

DEUTSCHE BUNDESPOST 

ERNEST ANSERMET * 1883.NOVEMBER 11. - +1969.FEBRUÁR 20. 

Svájci karmester. Neves mesterek, mint André Gédalge (*1856-
+ 1926), O Barblan és Ernst Bloch (*1880-+1959) tanítványa volt. 
1918-ban megalapította a genfi Suisse Romande zenekart, melynek 
1967-ig volt a vezetője. 1915-től Szergej Pavlovics Gyagilev 
(*1872-+1929):Orosz Sa/etíjének zenei vezetője volt. A kortárs 
zene, különösen a zenei neoklasszicizmus neves támogatója volt. 
Igor Fjodorovics Stravinsky (*1882-+1971), Arthur Honegger (lásd 
XI.27.), Frank Theodore Martin (lásd XI.21.), Claude Achille 
Debussy (*1862-+1918), Maurice Ravel (*1875-+1937) és a bécsi 
klasszikusok műveinek neves interpretátora volt. Szimfonikus 
költeményt, dalokat írt. Az atonalitáshoz vezető fejlődést elvetette. 

(Brockhaus:Zenei L.1983.1k.56 o., MNL.2k.112 o.) 

JEROME DÁVID KERN *1885.JANUAR 27. - +1945.NOVEMBER 11. 

J E R O M E K E R N 

jÉ 

Amerikai operett-, musical- és filmzene-szerző. A New York-i 
College of Music-ban és Németországban tanult. (Brockhaus:Zenei 
L.1984.2k.286 o.) 

IWnrmingArtslSA 

EPHRAIM McDOWELL *1771.NOVEMBER 11. - +1830.JUNIUS 25. 

Amerikai sebész. Elsőként vállalkozott nőgyógyászati műtétek 
elvégzésére. Szakmai körökben nagy szenzációnak számított, hogy 
sikeresen eltávolított egy petefészek daganatot, mely kb. 20 fontos 
volt. Ezt követően még 13 sikeres műtétet végzett el, annak 
ellenére, hogy azt a korábbiakban lehetetlennek tartotta az 
orvostudomány. (Britannica 2001. Kanada) 



ALFRÉD EDMUND BREHM *1829.FEBRUÁR 2. - +1884.NOVEMBER 
11. 

Német zoológus és tudományos utazó. Apja - Christian Ludwig Brehm (* 1787-+1864) 
- ornitológus és lekész volt. A drezdai művészeti akadémián építészetet tanult. 1847-
ben John Wilhelm von Müller preparátora volt, majd elkísérte őt Egyiptomba, majd 
átkutatta az addig csak kevéssé ismert Fehér- és Kék-Nílus vidékét. 1853-56 között 
természettudományi tanulmányokat folytatott Jénában és Bécsben, majd filozófiai 
doktorátust szerzett 1856-ban. Még abban az évben spanyolországi, 1860-ban norvé-

giai és lappföldi utazásra vállalkozott. Földrajz- és 
természettanár volt Lipcsében 1858-62 között, 1863-tól 
1866-ig a hamburgi állatkert igazgatója, 1867-ben a berlini 
akvárium alapítója és első igazgatója volt. A Német 
Sarkutazó Egyesület megbízásából bejárta Nyugat-Szibérát 
1876-ban. Eljutott az Altáj-hegységig és az Ob vidékén át a 
szamojéd és az osztyák tundrákon keresztül a Kara-
tengerig. 1878-ban Rudolf trónörököst (*1858-+1889) kí-

sérte el al-dunai, majd 1879-ben spanyolországi és poltugáliai útjára. 1874-től gazdag 
tapasztalatait mint ismeretterjesztő és író hasznosította. Előadásait Az északi sarktól 
az egyenlítőig címmel halála után, 1890-ben adták ki. Magyarul megjelent 10 kötetben 
Az állatok világa című munkája. (MNL.4k.529 o.) 

KARL PETER THUNBERG *1743.NOVEMBER 11. -
+ 1828.AUGUSZTUS 8. 

Svéd botanikus és zoológus. Beutazta Európát, majd 
1772-75 között, mint a Hollandi-keletindiai Társaság 
orvosa volt Fokföldön, 1775-ben Batáviában és Japánban. 
1778-ban tért vissza Svédországba és 1781-től 
Uppsalában volt a botanika tanára. (Révai Nl.l8k. 253 o.) 

LEOPOLD KUNSCHAK *1871.NOVEMBER 11. - +1953.MÁRCIUS 14. 

Osztrák politikus. A Keresztényszocialista Párt tagja. 1892-ben 
megalapította a Keresztényszocialista Munkás Egyletet, melyet 
1934-ig vezetett. 1907-18 között a Birodalmi Tanácshoz tartozott, 
1919-től 1933-ig a Nemzeti Tanács tagja volt és ellenzője volt a 
honvédelmi mozgalomnak és a parancsuralmon nyugvó 
kormányzásnak. 1945-től tagja volt az Osztrák Néppártnak, majd 
1945-től 1953-ig a Nemzeti Tanács elnöki teendőit látta el. 
(Brockhaus NI.CD.) 



III. VIKTOR EMÁNUEL *1869.NOVEMBER 11. - +1947.DECEMBER 
28. 

Olaszország királya 1900-tól 1946-ig. Apja, I.Umberto 
olasz király meggyilkolása után 1900.július 29-én (lásd 
ott) került a trónra és hivatalos nyilatkozataiban az 
alkotmányos szellemben való uralkodást hirdette meg. 
Jóváhagyta az olasz-török háború megindítását 1911-
ben, s az ország belépését az I.világháborúba 1915-
ben. 1922.október 28-án nem írta alá a szükségállapot 
bevezetéséről szóló kormányrendeletet, hanem 
engedve a fasiszták nyomásának október 29-én minisz-

terelnökké nevezte ki Benito Mussolinit (lásd IV.28.), akit 1934-ig támogatott, és 
hallgatólagosan beleegyezett a fasiszta diktatúra kiépítésébe. A területszerző 
hadjáratok eredményeképpen 1936-ban megtámadta Etiópiát és 1936.május 9-én 

MBRETNIJA SHQIPTARE 

felvette az Etiópia Császára címet, 1939-ben pedig Albánia királyának nyilvánították. 
1943-ban, amikor az olasz bukás nyilvánvalóvá vált, elfogatta Mussolinit, és 
személyes hívét, Pietro Badoglio marsallt (*1871-+1956) nevezte ki miniszterelnökké, 
de neki is menekülnie kellett Rómából a német betörés elől. A politikai támadások 
hatására, a monarchia fennmaradása érdekében, 1944.júniusban fiát nevezte ki királyi 
helytartónak, 1946.május 9-én bejelentette lemondását és az uralkodói jogokat átadta 
fiának, Il.Umbertonak (ur.1946), aki 1946.június 3-án elhagyta Olaszországot, miután 
a népszavazás eredményeként a köztársasági államforma mellett döntött az olasz nép. 
IlI.Viktor Emánuel önkéntes száműzetésbe vonult. Egyiptomban, Alexandriában halt 
meg. (A XX.Század Kr.1994., Larousse 1994.3k.1081 o., Brockhaus NI.CD., 
MNL.18ki.451 o.) 

IV. BOURBON KAROLY * 1748.NOVEMBER 11. - +1819.JANUAR 20. 

CarlmlV 
Spanyolország királya 1788-tól 1808-ig. III.Bourbon Károly 
spanyol király (lásd 1.20.) fia és trónutódja. Feleségének, a 
Bourbon-Pármai házból származó Mária Lujzának és annak 
kegyencének, Manuel de Álvarez y Godoy spanyol politikusnak 
(*1767-+1851) befolyása alatt állt, gyakorlatilag Godoy 
kormányozott helyette. Franciaország politikáját követte 1796-tól. 
A trafalgari csatában - 1805-ben - Franciaországgal együtt 
szenvedett vereséget. Trafalgar jelentette a spanyol tengeri 
hatalom végleges összeomlását. Legidősebb fia, Ferdinánd (*1784-
+ 1833) ellenezte apja francia-barát politikáját, ezért felkelést 
szított ellene és lemondatta. 1808 márciusában IV.Károly 
lemondott fia javára a trónról. I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) a 

családi viszályt kihasználva mindkettőjüket megfosztotta a tróntól, és I.Napoleonnak 
engedték át a koronát. Ezt követően Marseille-ba, majd Rómában élt.. (Larousse 
1992.2k.356 o., Brockhaus NI.CD, Révai Nl.l lk.283 o., MNL.10k.601 o.) 



TOURS-I SZENT MÁRTON *316/17. - + 397/401.NOVEMBER 11. 

BGLGICh 7 2 

Püspök, hitvalló. Tribunussá emelkedet 
pannóniai közkatona fia. Az itáliai Ticumban 
- Pávia - nevelkedett. 12 éves volt, amikor 
jelentkezett katekumennek - keresztségre 
készülőnek-. 15 évesen II.Constantinus 
uralkodása idején (ur.337-től) belépett a 
római hadseregbe, és a lovas testőr csoport 
tagja lett. 334-ben Ambianum város 
kapujában egy didergő koldúsnak adta 
köpenye felét, aki álmában Krisztusként 
jelent meg. 18 évesen megkeresztelkedett. 
Vangiannál - ma Wormsnál - elhagyta a 
hadsereget és szent Hilárushoz (*315-
+367), Pictavium püspökéhez ment, aki 
exorcistává - pappá - szentelte. Illíriai 
missziós tevékenysége idején küzdött az 
arianizmus - ókeresztény eretnekség -
ellen, majd remete lett a Genua - ma 
Genova - közeli Gallinaria-szigeten. 360-ban 
visszatért Pictaviumba. Hittérítő útja során 
felszámolta a pogány szertartásokat, 
megtervezte Galliában az első vidéki 
egyházközségeket és számos kolostort ala-

pított. A köré gyűlt tanítványokkal 361-ben alapította Ligugében a nyugati 
kereszténység első monostorát. 371-ben vagy 372-ben a nép határozott kívánságára 

Tours püspökévé választották. 375-ben alapította marmoutiers-i 
monostort, amelynek apátja lett. Missziós útjain találkozott és 
fellépett Priscillianus, Avila püspökének (*340 k.-+385) tanai 
ellen, amelyeket már akkor elítéltek a zaragozai és a bordeaux-i 

zsinatok. A tanok ellen harcolt, azok hirdető-
je számára kegyelmet 
kért, de az első eretnek 
kivégzését nem tudta 
megakadályozni. Egy 
Candesba tartó 
lelkipásztori úton hunyt 
el, halála után szentként 
kezdték tisztelni. 
Életéről, tanításáról, 

csodáiról és gyógyításairól tanítványa, Sulpicius Severus történetíró (*363 k.-+420 
k.) több művében is megemlékezett. Ereklyéit 1913-ban gróf Mikes János 
szombathelyi püspök szerezte meg, és a azombathelyi székesegyházban helyezte el. 
A franciák legnépszerűbb szentje. Neve Franciaország 485 településének nevében 
szerepel. Ünnepe november 11-én van. A koldúsok, katonák, szőlőművelők, 
Franciaország és a pannonhalmi apátság védőszentje. (Révai Nl.l3k>;459 o., 
Larousse 2k.828 o., MNL.12k.754 o c dasxyyxxy nn.) 

<asKPstovm8KQ 



WILHELM LACHNIT * 1899-NOVEMBER 12. - + 1962-NOVEMBER 14. 

Német festő és grafikus. A család 1906-ban költözött Drezdába, 
ahol az iskoláit is végezte. Az Iparművészeti Iskolai 
kötelezettségei mellett 1918-tól mint dekoratőr is dolgozott 
1919-ben csatlakozott a drezdai szecessziós csoporthoz. 1923-
ban kitüntetéssel fejezte be tanulmányait és „szabad-úszóként" 
dolgozott. 1924-től kiállítása volt Düsseldorfban, Drezdában, 
Amszterdammban, Párizsban. 1932-ben lett tagja a New Drezda 
szecessziós társaságnak. 1933 tavaszán munkáit „elfajult 
művészet"-nek ítélte meg a nemzeti-szocialista rezsim. Képeit 
elkobozták, őt pedig börtönbe zárták. Szabadulása után a 
Gestapo állandó mefigyelése alatt állt, mint kiállítás-tervező. A 
háború után, 1945-ben készítette A drezdai halál című rendkívül 
lebilincselő és sokat mondó képét. Számos munkájának a háború 
és a háború okozta helyzetek voltak a témái. 1947-től a Drezdai 
Akadémia professzora volt. Korai munkái lírikushangulatot árasz-

tó verista művek, míg a későbbieket mondaivalója jellemez. (Brockhaus NI.CD., 
Internet: http://translate.googlecontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en8iu ) 

S T A A T L I C H E M U S f E N Z U B E R L I N 

H A U P T S T A D T D E R D D R 

UMBERTO MENOTTI MARIA GlORDANO *1867.NOVEMBER 28. -
+ 1948.NOVEMBER 12. 

Olasz operaszerző. A nápolyi konzervatóriumban tanult. Csaknem 
kizárólag színpadi zenét komponált. Legnagyobb sikere az André 
Chénier című 1896-ban bemutatott operájának volt Milánóban. 
Stílusát a Pietro Mascagni (*1863-+1945) nevéhez kötődő verizmus 
jellemzi. Operáit könnyen megjegyezhető dallamvilág és erős, 
gyakran külsőséges effektusokat is alkalmazó drámai feszültség 
jellemzi. Kedvelt operája a Fedora, Szókimondó asszonyság stb. 
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.37 o., MNL.8k.636 o.) 

JACQUES ALEXANDRE CÉSAR CHARLES *1746.NOVEMBER 12. -
+ 1823.ÁPRILIS 7. 

Francia fizikus. Hosszabb ideig tisztviselő volt, de 
Franklin munkáinak hatása alatt a fizika kezdte 
érdekelni. Montgolfier testvérek első kísérletei után 
- 1782-ben -, a léghajózással kezdett foglalkozni. 
1783.augusztus 27-én Párizsban a Mars-mezőn egy 
hidrogénnel töltött léggömböt eresztett a levegőbe. 
A legelső „nagyobb" léghajózást 1783.december 1-
én hajtotta végre M.N. Róbert kíséretében a 
Tuileriákból. Számos elméleti munkája többnyire 
matematikai kérdésekkel foglalkozik. (Révai 
Nl.4k.411 o.) 

http://translate.googlecontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en8iu


JULIUS NEMCIK *1909.NOVEMBER 12. - +1986JANUÁR 7. 

Szlovák festő. Művészeti 
: r" ' r n £ tanulmányait a Prágai Művészeti 

r ^ ^ N ^ i ^ I DU £ Akadémián folytatta, melyet 1936-
V- L.mIWWB^^ ' ||, h S ban kezdett el. 1942-ben tért vissza 

5 szülővárosába Persovba, ahol női és 

^ tárgyú műveket alkotott. 1945-ig 

Cyprian Majerniknál (lásd XI.24.) 
Prágában. Majernik halála után Kas-

sán élt, ott nő-sült, felesége Edita Spannerova szlovák festőművésznő volt. 1948-ban 
együtt utaztak Párizsba, az ottani festőművészeti élet tanulmányozására. Onnan 
visszatérve témáit az 1944-es nemzeti felkelés és a parasztság szövetkezeti életébő 
merítette. Többször kapott kormánykitüntést és a Nemzet Művésze címet is elnyerte. 
Kiállításai csak szocialista országokban voltak. (Anna Repasova<repasova@gjk.sk>) 

HAJÓS ALFRÉD *1878.FEBRUÁR 1. - +1955.NOVEMBER 12. 

Magyar építészmérnök, úszó és labdarúgó. Eredeti neve Guttmann Arnold. 1899-től 
1907-ig Lechner Ödön (lásd VIII. 17.) és Alpár Ignác (*1855-+1928) műépítészeti 
irodájában dolgozott. 1907-ben önálló irodát nyitott. Ő tervezte a debreceni Arany 
Bika Szállót, a Gimnáziumot Pozsonyban, Budapesten a Megyeri úti sportstadiont, a 
margitszigeti fedett uszodát, a Gyógypedagógiai Intézetet Szegeden, a győri 
versenyuszodát és Mátészalkán a Népfürdőt. Művei az eklektikától, illetve a 
szecessziótól a modern formák alkalmazásáig eléggé változatos felfogásban alakultak. 
1924-ben építészmérnökként Lauder Dezsővel a művészeti versenyek építészet 
ágában 2. helyen végeztek. 
Aktív sportoló volt 1894-től, mint a Magyar Úszó Egyesület úszója és atlétája. 1898-tól 
1904-ig a budapesti Torna Club labdarúgója volt. 
1895-ben nem hivatalos Európa-bajnok volt 100 m-es gyorsúszás számban. 
Az 1896-os athéni olimpián 100 m-es és 1.200 m-es gyorsúszásban olimpiai bajnok 
lett. Magyarország első olimpiai bajnoka. 
1897-ben az első magyar labdarúgócsapat és 1902-ben az első magyar labdarúgó-
válogatott tagja volt. 
Öccse - Hajós Henrik - (*1896-+1963) az 1906-os rendkívüli olimpián 4x250 m-es 
gyorsváltó tagjaként volt olimpiai bajnok, majd 1905-11 között 11-szeres magyar 

A NEMZETI SPORT egy magyar sportlap, 
melyet 1903-ban Fodor Károly vívómester 
alapított. 1912-ig hetenként jelent meg, 
sportfotókkal és labdarugó márközésekről szóló 
tudósításokkal. 1912-19. között szünetelt, 
majd Vadas Gyula 1919-ben tulajdonosként és 
főszerkesztőként indította újra. 1925-től 
hetenként ötször jelent meg. 1945-től Nép-
sport néven alakult újjá. 1990-től napilap 
Nemzeti Sport névvel. (MNL.9k.l24-125 o., 

13k.682 o., Műv.L.2k.331 o.) 

mailto:repasova@gjk.sk


FRANK HEYLING FURNESS *1839.NOVEMBER 12. -

Amerikai építész. A Voktoriánus-korszak legtermékenyebb és 
leghíresebb építésze volt. Több mint 600 épületet tervezett, 
legtöb Philadelphia szövetségi állam területén valósult meg. 
Épületein egyéni stílusjegyei fellelhetőek, nevezetesen az 
ornamentika geometrikus díszítései, a gótika felújításával 
kialakított eklektikus vonalvezetése. Ismertebb munkái a 
Pennsylvania-i Szépművészeti Akadémia, mely 1872-76-ban 
épült, a Provident Bank épülete, Pennsylvánia 
Vasútállomásának épületegyüttese stb. Stílusos dekorációkat 
és butor-terveket is készített. Kialakított egyéni stílusa hatás-

sal volt Louis Henry Suliivan amerikai építész (lásd IX.3.) társának munkáira. 
(Internet: http://en.wiki pedia.org/wiki/Frank_Furness) 

JEANNE MANCE *1606.NC)VEMBER 12 - + 1673.JÚNIUS 18. 

Francia nővér. Édesanyja korai halála miatt 11 testvéréről neki kellett gondoskodnia. A 
különösen nagy és nehéz feladatot nehezítette a 30 éves háború (1618-48) és a vele 
járó járványok. 34 éves volt, amikor misszionáriusok embereket toboroztak Új 
Franciaország - később Kanada - működésének megindításához. Ő is támogatta az 
emberek megsegítésének lehetőségét és módját, ezért csatlakozott a jezsuitákhoz és 
tagja lett a nőszövetségnek, melynek egy új kórház alapítása volt a célja. 1641.május 
9-én indult útnak az új telepeseket és misszionáriusokat szállító hajó, mely átkelt az 

Atlanti-óceánon és 1642.május 18-án kötött ki a Ville Marié de 
Montreal irokéz településen. Mance rögtön megkezdte 
működését. Ő volt az első laikus nővér Észak Amerikában és 
az ő szervezőképességének és kitartásának köszönhetően jött 
létre nemcsak Kanada, hanem Észak-Amerika első kórháza, a 
Hőtel-Dieu de Montreal. Jeanna a francia „kolónia angyala" 
volt, aki a kórházat és a népet szolgálta. Tevékenysége 
nyomán a kórház virágzott és az ő bátorságának, tehetségé-

nek köszönhetően a szükséges anyagi támogatások mindig megmentették az 
intézményt az irokézek támadásaitól. 1657-ben visszatért Franciaországba, hogy a 
kórház számára segítséget toborozzon. Visszafelé tartó úton pestis tört ki a hajón, de 
1659.októberben sikeresen partot értek. 1659-től folytatta beteggondozói 
tevékenységét a kórházban. Hosszú betegség után halt meg és a kórház kis 
templomában temették el. Emlékére 1971-ben díjat alapítottak azok részére, akik 
jelentősen hozzájárulnak a kanadai egészségügyi helyzet pozitív befolyásolásához. 
(Internet: http://translate. googleusercontent.com/tra bslate_c?hl=hu&sl=en&u= ) 

+ 1912JÚNIUS 27. 

ArcliitectureUSÁ15c 
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STANISLAS SUCHARDA *1866.NOVEMBER 12. - +1916.MÁJUS 5. 

Cseh szobrász és éremművész. A prágai iparművészeti iskolában J.V. 
Myslbeknél )lásd VI.2.) tanult, majd később az iskola tanára lett. 
Épületdíszítő szobrokon kívül főleg érmeket készített. Művei 
A.Charpentier hatását mutatják. (Műv.L.4k.368 o.) 

K e s k o s i n v t m ^ n 



FRANK HEYLING FURNESS *1839.NOVEMBER 12. 
+ 1912.JÚNIUS 27. 

Amerikai építész. A Voktoriánus-korszak legtermékenyebb és 
leghíresebb építésze volt. Több mint 600 épületet tervezett, 
legtöb Philadelphia szövetségi állam területén valósult meg. 
Épületein egyéni stílusjegyei fellelhetőek, nevezetesen az 
ornamentika geometrikus díszítései, a gótika felújításával 
kialakított eklektikus vonalvezetése. Ismertebb munkái a 
Pennsylvania-i Szépművészeti Akadémia, mely 1872-76-ban 
épült, a Provident Bank épülete, Pennsylvánia 
Vasútállomásának épületegyüttese stb. Stílusos dekorációkat 
és butor-terveket is készített. Kialakított egyéni stílusa hatás-

sal volt Louis Henry Suliivan amerikai építész (lásd IX.3.) társának munkáira. 
(Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Furness) 

JEANNE MANCE *1606.NOVEMBER 12 - +1673.JÚNIUS 18. 

Francia nővér. Édesanyja korai halála miatt 11 testvéréről neki kellett gondoskodnia. A 
különösen nagy és nehéz feladatot nehezítette a 30 éves háború (1618-48) és a vele 
járó járványok. 34 éves volt, amikor misszionáriusok embereket toboroztak Új 
Franciaország - később Kanada - működésének megindításához. Ő is támogatta az 
emberek megsegítésének lehetőségét és módját, ezért csatlakozott a jezsuitákhoz és 
tagja lett a nőszövetségnek, melynek egy új kórház alapítása volt a célja. 1641.május 
9-én indult útnak az új telepeseket és misszionáriusokat szállító hajó, mely átkelt az 

Atlanti-óceánon és 1642.május 18-án kötött ki a Ville Marié de 
Montreal irokéz településen. Mance rögtön megkezdte 
működését. Ő volt az első laikus nővér Észak Amerikában és 
az ő szervezőképességének és kitartásának köszönhetően jött 
létre nemcsak Kanada, hanem Észak-Amerika első kórháza, a 
Hőtel-Dieu de Montreal. Jeanna a francia „kolónia angyala" 
volt, aki a kórházat és a népet szolgálta. Tevékenysége 
nyomán a kórház virágzott és az ő bátorságának, tehetségé-

nek köszönhetően a szükséges anyagi támogatások mindig megmentették az 
intézményt az irokézek támadásaitól. 1657-ben visszatért Franciaországba, hogy a 
kórház számára segítséget toborozzon. Visszafelé tartó úton pestis tört ki a hajón, de 
1659.októberben sikeresen partot értek. 1659-től folytatta beteggondozói 
tevékenységét a kórházban. Hosszú betegség után halt meg és a kórház kis 
templomában temették el. Emlékére 1971-ben díjat alapítottak azok részére, akik 
jelentősen hozzájárulnak a kanadai egészségügyi helyzet pozitív befolyásolásához. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/tra bslate_c?hl=hu&sl=en&u= ) 
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MARY WIGMAN *1886.NOVEMBER 13.-+1973.SZEPTEMBER 19. 

Mory UJigmon 

jiiwáalj 

Német táncosnő, koreográfus, pedagógus Émile Jacques-Dalcroze 
svájci zenepedagógus (*1865-+1950) helleraui iskolájában tanult 
1913-ban, Asconában Lábán Rudolfnál (*1879-+1958) tanult, 
akinek később asszisztense lett. Zene nélkül előadott szólói -
Boszorkánytánc, A nagy démon, Sorstánc - a német 
expresszionizmus csúcspontját jelentették. 1920-ban Drezdában 
megnyitott önálló iskolája hamarosan a német „kifejező-tánc" 
központja lett. Tanítványai közé tzartozott Gret Palucca német 
táncosnő (*1902-+1993), Harald Kreutzberg német balett-táncos 
(*1902-+1968), Hanya Holm amerikai táncosnő (*1893-+1992) Az 

iskola végzős növendékeiből állította össze tánccsoportját és velük utazta be az 1920-
30-as években egész Európát és Amerikát. Iskoláját 1937-től a lipcsei zeneakadémián 
taított. 1945 után Lipcsében, 1949-ben Nyugat-Berlinben nyitott iskolát és 
szíházakban koreografált. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.662 o., MNL.18k.685 o.) 

TENGERESZ HENRIK *1394.MÁRCIUS 4. - +1460.NQVEMBER 13. 

Portugál herceg. I.János portugál király (ur.1385-1433) fia, 1415-től 
Covilhá ura. Szülőhelyén, Sagresben navigációs iskolát alapított, ahol 
Európa legjobb hajósai nevelkedtek. Ő maga is számos felfedező utat 
vezetett Afrika nyugati partvidékén 1418-60 között. Felfedező útjai 
során 1418-ban Madeirát, 1432-57 között az Azori-szigeteket, 1436-
ban Rio de Orót, 1443-ban Arguin szigetét és 1445-ben pedig 
Szenegált fedezte fel. (MNL.9k.382 o., Larousse 1992.2k.89 o.) 

I.ALBERT * 1848.NOVEMBER 13. - +1922.JUNIUS 26. 

Monacoi herceg, amatőr oceanográfus. III.Károly 
monacoi fejedelem és feleségének Merode grófnőnek 
fia. Nagy érdeklődéssel viseltetett a földrajzi 
események iránt és saját költségén több expedíciót 

szerelt fel, elsősorban az Atlanti-óceán 
áramlatainak és mélységének 
felderítésére. 1907-ben a Spitzbergák 
átkutatására indított expedíciót. 1899-
ben Párizsban oceanográfiai múzeumot, 
1906-ban ősembertani intézetet alapított. 
Tengeri leleteiből Monacoban egy tenger-

ből kiszögellő sziklatömbön márványból építtetett múzeumot (Musée Oceaniquet), 
melyet nagy pompával 1910.március 29-én avattak fel. A Magyar Földrajzi Társaság 
tiszteletbeli tagja volt. (Révai Nl.lk.299 o., MNL.lk.429 o.) 

MONACO 3.00 



ANTONIN ZAPOTOCKY *1884. DECEMBER 19.- +1957.NOVEMBER 
13. 

Csehszlovák államférfi. Apja a Csehszlovák Szociál-
i s V&'öPfT ' demokrata Párt egyik alapítója volt. 
1 l̂afeí?* " P 5 ™ ' ^ 0 ; Eredeti szakmája kőműves volt. 1900-
J^flp^h*., # 1 ^ C \ tói a szociáldemokraták balszárnyához 
M M T »« W* V" •• fe*" tartozott, majd 1921-től a 

Csehszlovákia Kommunista Pártja 
egyik alapítója, a Politikai Bikzottság, 
majd a Központi Bikzottság 
Elnökségének lett a tagja. 1922-től 

1925-ig a párt főtitkára volt. 1925-től volt parlamenti képviselő. 1929-39-ig a 
kommunista szakszervezetek főtitkára is. A német megszállást követően 1939-től 
1945-ig börtönben és az oranienburgi koncentrációs táborban volt. A II.világháború 
után, 1945-től miniszterelnök helyettes és az összes szakszervezetet tömörírő 
Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom elnöke volt. Döntő szerepet játszott az 
1948.februári kommunista hatalomátvétel sikeres lebonyolításában. 1948.júniustól 
1953.márciusig miniszterelnök, 1953.márciustól haláláig Csehszlovákia köztársasági 
elnöke volt. A politikai eseményeket Írásaiban feldolgozta Vörös fények, Új harcosok 
sorakozója, Viharos esztendő stb címmel. (Új Magy.L.1962.6k.758 o., Brockhaus 
NI.CD., MNL. 18k.794 o.) 

LODOVICO CARRACCI *1555.ÁPRILS 21. - +1619.NOVEMBER 13. 

Itáliai festő, művészetpedagógus. Bolognai festőcsalád legidősebb tagja, Agostino 
(*1557-+1602) és Annibale Carracci (*1560-+1609) testvérpár nagybátyja. Lodovico 
alapítgotta unokaösóccseivel 1582-ben az Accademi DEI Desiderosi festőiskoltá, 
amelynek kélsőbb Accademia dei Incamminati volt a neve, és a olognai klasszicizáló 

barokk forráshelye lett. Caracci a 
festőtechnika tudósa, elsősorban vezető, 
szervező mester. Művészetének alapja 
tudományos felkészültsége és tökéletes 
rajztudása volt. Bolognában Prospero 
Fontanatól (*1512-+1597) tanult, 
Firenzében Andrea del Sarto, (lásd 1.22.) 
Parmaban Corregio (lásd III.5.Y), 
Mantovában Francesco Primaticcio (*1504-

+ 1570) és Giulio Romano (*1499-+1546), Velencében Vecellio Tizano (lásd VIII.27.), 
Tintoretto (lásd V.31.) és Paolo Veronese (lásd VII.30.) műveit tanulmányozva 
képezte magát. Rómában Piacenzában, de főként Bolognában dolgozott. Fő műve a 
Corregio hatása alatt készült Madonna Barge/lini. A legegyénibb, áttetsző színvilágú 
képe a Madonna degli Scalzi és a Madonna Szent Domokossal. További két jellegzetes 
műve a Szent Orsolya mártíriuma és a Keresztelő Szent János születése című képei. 
Freskói érzékeny, kitűnő rajzukkal, változatos szerkesztésükkel tűnnek ki. 
(Műv.L.lk.380 o., MNL.5k.131 o.) 



LUDWIG UHLAND *1787.ÁPRILIS 26. - +1862.NOVEMBER 13. 

Német költő, filológus. Jogot és filológiát tanult Tübingenben. 1819-től 20 éven át 
képviselő bolt a würtenbergi tartományi gyűlésben. 1830-tól a tübingerni egyetem 
germanisztikai tanszékének tanára volt, de liberális eszméinek korlátozása miatt 
1833-ban lemondott. 1848-tól a frankfurti parlament liberális képviselője volt annak 

feloszlatásáig. Ezt követően nem foglalkozott politikával. 
Politikai tevékenysége mellett foglalkozott saját irodalmi 
tevékenységével is. Költészete a folklórból táplálkozott, ez 
adta korabeli népszerűségét is, miszerint az 1815-ben 
született Költemények című kötete, még életében 60 kiadást 
ért meg, és egyes darabjára híres zeneszerzők - Johannes 
Brahms (lásd IV.3.), Franz Peter Schubert (lásd 1.31.), 
Róbert Alexander Schumann (lásd VII.29.) - komponáltak 

dalt. Sajátos lírai-epikus tehetsége elsősorban a balladában talált igazi művészi 
kifejezésre. Művei: A vak király, A dalnok átka, Bertran de Born stb. Tudományos 
munkássága középpontjában az ófrancia és a német monda és irodalom állt. Ő írta az 
első monográfiát Walther von der Vogelweidéről (*1170 k.-„1230 k.) 1822-ben. 
Tanulmányokat írt a németországi népdalokról, verseiben ezek stílusát alkalmazta 
sváb legendák feldolgozásában. (Világir.Kisencikl.1976.2k.448, Brockhaus NI.CD., 
Larousse 1994.3k.968 o., MNL.17k.867 o.) 
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BERNÁTH AURÉL *1895.NOVEMBER 13. - +1982.MÁRCIUS 13. 

Magyar festő. 1915-től Nagybányán tanult, Thorma János (*1870-+1937) és Réti 
István (*1872-+1945) tanítványa volt. 1921-26 között Bécsben, majd Berlinben élt és 
expresszionista és absztrakt képeket festett, mint az Eleven tér, Vörös állat. Egy ideig 
a német expresszionizmus hatása alatt dolgozott, majd 1926 után visszatért a 
természetelvű kifejezéshez. E korszakának összegző és korszakzáró, kiemelkedő műve 
a Riviéra című képe. Posztimpresszionista tájképei, mint a Stahrenbergi tó, a magány 

hangulatát, alakos képei, mint a Terraszon vagy az Önarckép a 
leegyszerűsített látvány szépségeit kutatják, a művész tartozkodó 
egyéniségének átköltésében. 1926-ban hazatelepült, a Gresham-
körhöz csatlakozott, majd az 1930-as évektől a Il.világháborúig a 
posztnagybányai iskola vezető egyénisége lett. Második 
korszakában, a látomásszerű, bársonyos felületű pasztell képei a 
gyakoriak. Ilyenek: Tét, Merengő, Tavasz, Reggel, Művésznő stb. 
Lírai, szinte zenei ritmusú a Pásztorlány vagy a Kisörsi táj. Ekkor 
alakította ki meghatározó műveinek stílusát, lírai kolorista 

MAGYARORSZÁG formanyelvét. Példa erre a Csendélet Nikével, Önarckép sárga 
kabátban vagy az Aratóünnepre menő lány című munkái. Ennek a 

korszaknak a fő műve a Vidéken című képe. A II.világháború után nagy realista 
kompozíciók készültek, mint A munkásmozgalom kezdete az építőiparban, Röpgyűlés, 
Marili vagy Pest látképe a parlamenttel. 1945-től művészetpedagógus, a 
Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Az 1950-es évektől freskókat is készített. 
Jelentős volt művészetírói tevékemysége is. Ezek közé tartozik az írások a 
művészetről, A múzsa körül, A múzsa udvarában, Utak Pannóniából, így éltünk 
Pannóniában. A XIX.-XX.századforduló körül született magyar festőnemzedék egyik 
legreprezentatívabb képviselője volt. (Műv.L.1965.1k.221 o., Új Magy.L.1959.1k.296 
o., MNL.3k.703 o.) 



CAMILLO PISSARRO *1830.JÚLIUS 10. - +1903.NOVEMBER 13. 

1830y[lMCHP0-1903N 
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Francia festő és grafikus. Első tanára a dán Fritz Melbye (*1824-+1882) volt, 1852-54 
ben Caracasban közös műhelyben dolgoztak. 1855-től Párizsban élt és 1856-tól az 
École des Beaux-Arts-on, 1859 körül az Academie Suisse-n tanult. Ott ismerkedett 
meg Claude Oscak Monet-val (lásd XI.14.) és Paul Cézanne-nal (lásd 1.19.) és az 
impresszionista festészettel. Korai úgynevezett „sötét korszak"-ának visszafogott 

színvilágú, egyszerű kompozíciójú 
mestere Jean-Baptiste Camille Corot 
(lásd VII.16.), valamint Jean-
Francois Miilet (lásd X.4.) hatását 
mutatják. 1866-tól a levegő és fény 
vibrálásától remegő művei jelentik 
az impresszionista korszakának 
kezdetét. 1870-ben a francia-német 
háború elől Londonba menekült, 
ahol megismerte az angol 
tájfestészet, John Constable (lásd 
VI.11. és Joseph Mallord William 

Turner (lásd IV.23.) alkotásait. 1871-1884 között Pontoise-ben élt, ez a periódus 
életének egyik legtermékenyebb időszaka volt. 1872-74-ben gyakran dolgozott együtt 
Paul Cezanne barátjával, főként tájképeken történő ábrázolás szilárdabb képi 
egységének a megteremtési lehetőségét kutatták. 1882-től Osnyban, majd haláláig a 
normandiai Éragny-sur-Epte-ben dolgozott. 1885-ben Paul Signac-kal (*1873-+1935) 
megismerkedve pointillista felfogásban - kizárólag apró színfoltokból - komponált 
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városképeket festett, de az 1890-es évek elejétől visszatért a hagyományos 
impresszionizmushoz. Az 1892-es kiállítás hozta meg számára a sikert. 1893-tól 
jellegzetessé váló nagyvárosi témáit dolgozta fel, híres sorozatain Párizs hídjait, 
sugárútjait örökítette meg. Jelentős rézkarcoló és litográfus volt, de szívesen 
kísérletezett egyéni, újfajta grafikai techniokákkal is. Az impresszionisták doyenje volt, 
mindig készséggel segítette a fiatal művészeket. (Műv.L.3k.775 o., Larousse 3k.327 
o., MNL.14k.830 o.) 



DOROTHEA CHRISTIAIMA ERXLEBEN *1715.NOVEMBER 13. -
+ 1762.JÚNIUS 13. 

Német orvosnő. Ő volt Németországban, Halléban az első orvosi 
doktorátust szerzett nő. Édesapja, aki quedlinburgi orvos volt órákat 
adott neki. Előfordult néhány esetben,hogy betegéhez is elvitte. 
1742-ben Dorothea kiadott egy értekezést, amelyben amellett 
érvelt, hogy a nők is járhassanak egyetemre. Végül II.Nagy Frigyes 
(lásd 1.24.) porosz uralkodó adott számára diszpenzációt, amelynek 
birtokában végezhette el a haliéi egyetem ovosí fakultását. 
Diplomáját 1754-ben kapta. Első utódját - szintén Németországban 

- 1901-ben avatták orvosdoktorrá. . (Brockhaus NI.CD., Internet:http://translate. 
Googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u ) 

http://translate


GOTTFRIED WILHELM LEIBNITZ *1646.JÚLIUS 1. -
+ 1716NOVEMBER 14. 

Német filozófus, természettudós, polihisztor. Autodidaktaként korán 
enciklopédikus tudásra tett szert apja könyvtárában. 1661-1666 
között filozófiát, matematikát és jogot tanult Lipcsében, a jénai 
egyetemen E. Weigel matematikai előadásait hallgatta. 1666-ban 
publikálta A kombinatorika elméletéről című tanulmányát. 1667-ben 
jogtudományból doktorált Altdorfban. Ezt követően a politika, a jog, a 
matematika és a filozófia szinte egyaránt foglalkoztatta. Állást vállat 
a mainzi választófejedelem udvarában, majd 1672-76 között 
diplomáciai kiküldetésben volt Párizsban, ahol René Descartes (lásd 
III.31.), Blaise Pacal (lásd VIII.19.) és John Wallis (*1616-+1703) 
matematikai műveit tanulmányozta, és találkozott számos neves kor-

társával. Legnagyobb matematikai felfedezése 1676-ban a differenciál- és 
integrálszámítás, mely a legáltalánosabb jelenség, a mozgás leírására és törvényeinek 
tanulmányozására alkalmas eszköznek bizonyult. Erről 1677-ben értesítette Isaac 
Newton angol fikzikust (lásd I.4.), akivel 1672 óta levelezésben állt. 1676-ban 
Hollandiában meglátogatta Bruch de Spinoza holland filozófust (lásd XI.24.). Ezután 
a hannoveri udvar szolgálatába lépett, mint udvari tanácsos és könyvtáros. Technikai 
találmányokkal is foglalkozott, majd az egyik első tudományos folyóirat az Acta 
eruditorum megalapítója volt 1682-ben. 1685-től az uralkodó dinasztia történetét írta 

meg. 1691-ben kinevezték a wolfenbütteli könyvtár vezetőjévé, később titkos 
tanácsossá, a bécsi udvarban pedig 1712-14 között birodalmi udvari tanácsosi ccímet 
kapott. 1700-ban a berlini Tudományos Akadémia első elnöke lett élete végéig. 
Munkássága kiterjedt a jogelméletre, a fizikára, a logikára, a matematikára, technikai 
problémákra, a nyelvfilozófiára, a historiográfiára, teológiai-dogmatikai, bányászati, 
csillagászati, geológiai kérdésekre. Nevéhez fűződik az első hengeres számológép 
megvalósítása. Művei közül kiemelhető a Metafizikai értekezés, Újabb vizsgálódások az 
emberi értelemről, Theodiceai tanulmányok, Válogatott filozófiai írásai stb. Filozófiája 
szerint a világ rendje az Istentől függő eleve megállapított harmóniából ered. A világot 
nagyon sok nézőpontból lehet szemlélni, és Leibnitz mindezeket a nézőpontokat egy 
olyan metamatematikában igyekszik kifejezni, amelyben az igazságok axiómákból és 
meghatározott szabáyokból konstruált kifejezések lennének. Ez a törekvése okozza, 
hogy munkásságában nem lehet szétválasztani egymástól a matematikát és a 
metafizikát. (Larousse 1992.2k.658 o., Brockhaus NI.CD., MNL.llk.910 o.) 



CLAUDE OSCAR MONET *184().NOVEMBER 14. - +1926.DECEMBER 
6. 

Francia festő. Ifjúkorát Le Havre-ban töltötte, első rajzaira, karikatúráira figyelt fel 
későbbi barátja Eugéne Boudin (*1824-+1898), akinek a biztatására kezdett a 
szabadban festeni. 1859-ben Párizsba utazott és az Académie Suisse szabadiskolában 
tanult, ahol találkozott Camillo Pissarroval (lásd XI.13.). 1860-62-ben Algériában volt 
katona, majd visszatért Párizsba, és Pierre Auguste Renoir (lásd 11.25.), Jean Frédéric 
Bazille (*1841-+1870) és Alfréd Sisley (lásd V.24.) mellett 1863-ig Charles Gleyre 
(*1806-+1874)-festőiskola növendéke volt. 1863-tól Monet vezetésével a 
fontainebleau-i erdőbe jártak festeni. 1866-ban, az ott készült, a későbbi feleségét 
ábrázoló Zöldruhás nő és a Reggeli a szabadban című festményei sikert hoztak a 
számára. Ezeken a képeken a természetben ábrázolt alakok plaszticitása mellett a 
fény reflexeinek bemutatása kapott hangsúlyt. A különböző művészeti hatásokon túl 
eljutott annak felismeréséig, hogy a festészetben a fény és a légkör hatásait tartsa 
elsőrendűen fontosnak, s rá merje magát bízni a téma által keltett első benyomásra. 

Művészi fejlődésének következő állomását jelentő párizsi 
utcaképeinek atmoszférikus hatását a vibráló fény és színek 

érzékeltetésével érte el. így 
vetette meg az 
impresszionizmus alapjait. E 
korszakának legjelentősebb 
plein-air festménye a Terasz 
Le Havre környékén. 1870-
ben kitört francia-porosz 
háború elől Londonba 
menekült. Joseph Mallord 
William Turner (lásd IV.23.) 
hatására érdeklődése 
elmosódott körvonalú témák 

megfestése felé fordult, a vízen villódzó fényeket, az atmoszférikus fényhatásokat 
élénk, világos színekkel kísérelte meg visszaadni, mint A londoni parlament, Nők a 
kertben és a későbbi Temze-sorozat képein. 1872-ben hazatért, Argenteuil-ben 
telepedett le. A környező tájat festette. Vibráló ecsetvonásokkal napfénnyel átitatott 
színekkel, a futólagos benyomásokat, a múló pillanat szépségét igyekezett 
megragadni. E korszakának festményei az impresszionizmus kiteljesedését hozták, 
színei kivilágosodtak - Bárkák, vitorlások Argenteuil-ben -. 1876-tól festett 
sorozatokban impresszióit örökítette meg a különböző napszakokban. Ilyen sorozata 
az 1890-ben készült Szénaboglyák, majd a Roueni katedrális vagy később a 
Tavirózsák. Késői korszakának kiemelkedő alkotásai a Temze-képek. Sikert és 
elismerést a Rodinnal közös kiállítás hozta meg 1889-ben. Sokat utazott és az 
utazásait megörökítői képei igen fontosak, pl. a velencei Canal Grandéról és palotákról 
festett 29 képből álló sorozata, mely 1908-12 között készült, valamint a 1899-1904 
között készült Temze-sorozat. Ekkor már - 1908-tól - állandó szembántalmakkal 
küzdött, látása fokozatosan romlott, de 1922-ben - szinte vakon - még festett. 
Festészetét a modern absztrakt törekvések számos képviselője előfutárnak vallja. Az 
impresszionizmus egyik vezéregyénisége volt. Teljes elszigeteltségben halt meg. 
(Larousse 1992.2k.955 o., Műv.L.1967.3k.365 o., MNL.13k.248 o.) 
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TALAL IBN HÚSZÉIN *1935.NOVEMBER 14. - +1999.FEBRUÁR 7. 

Jordánia királya 1952-tól 1999-ig. Nagyapját, I.Abdalláh királyt 
(ur. 1946-1951) a szeme láttára gyilkolták meg a jeruzsálemi al-
Aksza- mecsetben. Apja, Talal ibn Abdalláh király (ur.1951) ideg- és 
elmebetegsége miatt kénytelen volt lemondani a trónról. Húszéin 
uralma lassú, de biztató gazdasági fejlődést ígért, nyugati segélyek 
igénybevételével. 1956-ban leverték azt a puccs-kisérletet, amelyet 
az egyiptomi nemzeti-forradalmi erőkkel rokonszenvező katonai 
vezetők szerveztek ellene. Az USA segítségével katonai és politikai 
szempontból is megszilárdította hatalmát. 1967-ben, a hatnapos há-

borúban Izrael elfoglalta a Jordán folyó nyugati partját és Jeruzsálemet. 1974-ben az 
arab országok csúcsértekezlete úgy döntött, hogy a továbbiakban nem tekinthető a 
palesztin érdekek képviselőjének. 1979-ben az el nem kötelezett országokhoz 
csatlakozott. 1988-ban, az Izrael elleni palesztin lázadás kezdete után lemondott a 
Jordán folyó nyugati partjára támasztott igényéről, de fenntartotta Jeruzsálem 
muszlim szent helyeinek örzőjeként betöltött szerepét. 1990-91-ben az öböl-háború 
idején semleges maradt, mert gazdasági kapcsolatok fűzték Irakhoz. 1994-ben 
Izraellel békeszerződést írt alá. Ő volt a XX.században az arab világban a leghosszabb 
ideig uralmon lévő államférfi. (MNL.9k.714 o.) 



JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT *1668.NOVEMBER 14. -
+ 1745.NOVEMBER 16. 

CESKOSLOVENSKO 
Osztrák építész. A Rómában működő Carlo Fontana (*1634-
+ 1714) tanítványa volt. 1695-96-ban Savoyai Jenő herceg (lásd 

X.18.), vezetésével Észak-Itáliában harcoló 
osztrák sereg hadmérnöke volt. 1698 körül 

Bécsben telepedett 25 3AHRE ZWEITE RFPIIRIIK 
le, ahol Savoyai 

REPU BLI KOSTERRE.ICH 

Jenő pártfogásával gyorsan érvényesült. 1700-ban udvari építész, 1723-ban a császári 
építkezések főfelügyelője lett. Munkáiban a térszervezés Guarino Guarinitől (*1624-
+ 1683) tanult itáliai módszerét a tömegformálás francia eredményeivel társította, és a 
kettő szerves egyesítésével fejlesztette ki az osztrák barokk virágkorára jellemző, 
választékosan dekoratív, egyéni stílusát. Ennek első jelentős emléke az 1701-1702-
ben létesült Savoyai herceg ráckevei kastélya. Ezzel egy időben terveket készített a 
Hofburg építésére, majd újabb Savoyai-kastély építése, következett. Savoyai herceg 
számára építette bécsi fő művét, az alsó és felső Belvedere kastélyegyüttest 1714-16-
ban. Az ő műve a Schönborn-palota Bécsben és Bécs egyik legszebb barokk palotája, 
a Herrengassén álló Daun-Kinsky-palota. Nagyszabású tervet dolgozott ki a göttweigi 
bencés apátság átépítésére 1718-19-ben, amely csak részben valósult meg. Meghívott 
építészként részt vett a pommersfeldeni kastély és a würzburgi érseki rezidencia 
építési munkáiban. 1717-től a linzi Priesterhaus-tempolom építésén dolgozott. A 
XVIII.század első felében a barokk legnevesebb közép-európai mestere volt, idősebb 
Fischer von Erlachhal (lásd VII.20.) együtt. (Műv.L.1966.2k.384 o., Brockhaus N..CD., 
MNL.9k.473 o.) 

APOLLO - 12 URHAJO 

1969.november 14-én a NASA a déli órákban Cape 
Kennedyről elindította a Saturnus-5 rakéta csúcsában 
elhelyezett Apollo - 12 űrhajót. Fedélzetén tartózkodott: 
Charles Conrad, Richárd F.Gordon és Alan L.Bean. 
November 17-én az Apollo - 12 ráállt a Hold körüli pályára, 
ahol még egy napon át körözött. November 19-én a 
leszállókomp leválasztásával megkezdődött a második 
Holdra szállási akció. Középeurópai idő szerint 7 óra 54 

perckor a megadott helyen, a „Viharok tengerén" szálltak le, ahol 1967-ben a 
Surveyor - 3 holdszonda is leereszkedett. Ez a hely 1.540 kilóméternyire van attól, 
ahová az Apollo - 11 érkezett. Váiiaikozásuk november 20-án sikeresen végződött. (A 
XX.Század Kr.1994.1012 o.) 



GASPARE LUIGI PACIFICO SPONTINI *1774.NOVEMBER 14. -
+ 1851-JANUÁR 24. 

100 

Itáliai zeneszerző. 1793-tól Nápolyban tanult. Első operáját 1796-ban 
mutatták be Rómában. 1803-tól Párizsban élt. 1805-ben Josephine 

császárné (lásd VI.23.) udvari komponistájává és 
ka mesterévé nevezte ki. 1807-ben Párizsban 
hatalmas sikert aratott Vesta-szűz című operájával, 
mely újszerű drámai érzékéről tanúskodott. Nagy 
színpadi sikere volt a Ferdinánd Cortez című 
operájának 1809-ben. 1810-12-ben a Théátre 
Italien igazgatója, 1814-ben XVIII.Lajos francia 
király (ur. 1814-1824) udvari zeneszerzője lett. 
1819-ben mutatták be harmadik nagyoperáját, az 

Oiympie-1. 1820-ban Berlinben telepedett le, ahol III.Frigyes Vilmos porosz királytól 
(ur. 1797-1840) elsőkarmesteri és főzeneigazgatói címet kapott. Igen jó szervező- és 
irányítótehetségű, öntörvényű művész volt. Botrányok közepette kellett távoznia 
Berlinből 1841-ben. Utolsó éveit Párizsban és szülővárosában, Maiolati Spontiniben 
töltötte. Az olasz-francia reprezentatív nagyopera első jelentős mestere volt. Színpadi 
műveiben a dramatikus építkezés, a zenekar, a látvány, a hatásos rendezés került 
előtérbe. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.387 o., MNL.16k.239 o.) 
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FREDERICK GRANT BANTING *1891.NOVEMBER 14. -
+ 1941.FEBRUÁR 22. 

Kanadai orvos, fiziológus. Orvosi diplomáját 
1916-ban a torontói egyetemen kapta. 
Tanulmányainak befejezése után a kanadai 
London városkában volt ortopéd sebész, 
majd a Western Ontario egyetemén a 
gyógyszertan tanára volt. Ekkor kezdett 
foglalkozni a cukorbaj problémájával. 
Érdeme annak felvetése, hogy 
hasnyálmirigy-kivonattal az emberi cukorbe-
tegség kezelhető. Első kísérleteinek folytatásához John James IWílir.lHíyi 
Rickard. Macleod amerikai fiziológus (1876-+1935), a kor legjobb 
cukorbetegség-szakértője biztosította a laboratóriumi feltélteleket. Charles Herbert 
Best kanadai fiziológus (*1899-+1987) végezte a vércukor-meghatározásokat a 
kísérleti állatokon. Kutatócsoportjuiknak 1922-ben 74 nap alatt sikerült az inzulint 
előállítani mely megszüntette a cukorbetegség tüneteit. A fizilógiai vagy 
orvostudományi Nobel-díjat 1923-ban kapta, megosztva J.J.R. MacLeod-dal, „az 
inzulin felfedezéséért". Banting méltányosabbnak tartotta volna, ha a Nobel-díjat 
Ch.H. Besttel mgosztva kapja, mert - nézete szerint - J.J.R. Macleod mindössze 
laboartóriumának biztosiításával járult hozzá a sikerhez. Ezért díját Ch.H. Besttel is 
megosztotta. (Nobel-díjasok Kisl.1985.52 o., MNL.3k.192 o.) 
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ELISABETH JEAN FRINK * 1930.NOVEMBER 14.- + 1993.ÁPRILIS 
18. 
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Angol szobrász. A Guildford művészeti iskola növendéke volt, 
amikor első kiállításán bemutatta alkotásait, melyekkel felhívta 
magára a kritikusok és a közönség figyelmét. Szenvedéllyel 
ábrázolta az állatokat, főként madarakat és lovakat, de a 
valóságnál nagyobb méretekben. Általában ezek az állatok 
mozognak, sétálnak vagy futnak és rajtuk mezítelen emberek 
valamilyen pozitúrában. A Tate Galéria 1953-ban megvette 
műveinek egy részét. Az algériai polgárháború áldozatainak 
emlékére búvárszemüveges fej-sorozatot készített. Foglalkozott 
könyvek illusztrálásával is, de eleget tett néhány közmegbíza-

tásnak is, mint pl. a dallasi Kennedy-emlékmű elkészítése. (Britannica 2001. Kanada) 

RASMUS CHRISTIAN RASK 
+ 183 2. NOVEMBER 14. 

*1787.NOVEMBER 22. -

Dán nyelvész. Már gimnazista korában megírt egy izlandi nyelvészettel foglalkozó 
könyvet. 1814-ben értekezést írt Vizsgálódás az ó-normann vagy izlandi nyelv 
eredetéről címmel. 1825-től az irodalomtörténet, 1931-től a keleti nyelvek professzora 
volt a koppenhágai egyetemen. Franz Bopp német nyelvész (*1791-+1867) és Jákob 
Ludwig Kari Grimm (lásd XII. 16.) mellett az indoeurópai történeti összehasonlító 
nyelvnyelvtudomány egyik megalapozója volt. Az indoeurópai nyelvek genetikai kap-

csolatainak felderítésében nem csupán alaktani jelenségekre 
szorítkozott, tekintélyes szókincstani anyagot vont be 
vizsálódásai körébe. Tudományos munkásságának 
eredetisége abban áll, hogy az összehasonlító nyelvészetet 
nem a szókincsre, hanem a nyelvtani struktúrára és a 

I i. i ijij ii fonetikai egyezésekre alapozta. Rokonságot állapított meg az 
izlandi és a skandináv, valamint a germán, a görög, a latin, a 

litván, a szláv és az örmény nyelv között. Nagy fontosságot tulajdonított a szabályos 
hangfejlődésnek, és felfigyelt a germán nyelvekben észlelhető szabályos hangfejlődési 
tendenciákra. Irt izlandi, angolszász, spanyol, fríz, olasz és dán nyelvtant is. 
Foglalkozott a lappal, a finnel, a baszkkal és a dravida nyelvekkel is. Bopp-pal együtt 
lerakta az összehasonlító nyelvtan alapjait.(Larousse 1994.3k.430 o., Brockhaus 
NI.CD., MNL.15k.318 o.) 
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ANNA ES MARK PHILLIPS HAZASSAGA 

Anna brit hercegnő - II.Erzsébet királynő (lásd IV.21.) 
leánya - 1973.november 14-én házasságot kötött Mark 
Phillips kapitánnyal. (A XX.Század Kr.1994.1077 o.) 



CYRILL BOUDA *1901.NOVEMBER 14. - +1984.AUGUSZTUS 29. 

C e s k o s l o v e n s k o CESKOSLOVENSKO 

Cseh festő. Képzőművészeti tehetségét 
szüleitől kapta. Apja Alois Bouda 
rajzporofesszor, anyja a szobrász 
Sucharda család sarja, keresztapja 
Mikolas Ales festőművész (lásd XI.16.) 
volt. Művészeti képzést 1919-26 között 
F.Kysela, Max Svabinsky (lásd IX.17.) 
mesterektől kapott. 1945-től a prágai 
Károly Egyetem pedagógiai szakán 
művészeti professzor volt. Hatalmas 
grafikai munkásságának súlypontjában 
a több mint 700 könyvillusztrációja áll. 
Ezek között a legismertebbek az 
Andersen meséit, Oscar Wilde 
Canterbury meséit és a Gulliver utzásait 

kísérő munkái. Emellett több mint 400 olajfestmény, faliszőnyegek, templomablakok, 
színházi díszletek, mozaikok, plakátok, animációs filmek meglkotója is volt. A Prága 52 
bélyegkiállításon cseh-szlovák motívumokból készült 11 darabos bélyegsorával vett 
részt. Ezen kívül még 50 levélbélyeg-terv készítése is nevéhez fűződik. (Internet, 
http:/home.t-online de/home....) 

OLEANDR 1944 

C Y R I L B O U D A * 1 9 0 1 
NÁRODNl GALER1E V PRAZE 

ASTRID LINDGREN * 1907.NQVEMBER 14. - +2002.JANUAR 28. 

Svéd írónő. Eredeti neve Astrid Anna Emilia Ericsson. Eredetileg kiadói szerkesztő volt, 
de 1948 óta írásaiból él. Meleg humorral átszőtt gyermek- és ifjúsági könyvei révén 
világszerte ismertté vált. Témái többnyire népi elbeszéléseken alapulnak, de számos 
életrajzi elem is fellelhető bennük. Legismertebb műve a Harisnyás Pippi. 
Gyermeknovellákat, gyermekkrimiket s történeti tárgyú gyermektörténeteket is írt. 
Ezek közé tartozik pl. Az ifjú mesterdetektív, Oroszlánszívű testvérek című munkái, 
írói munkássága elismeréséül 1994-ben alternatív Nobel-díjat kapott. /Az alternatív 
Nobel-díjat - The Right Livelihood Award-et - Jacob Carl von Uexküll (*1944.) 
alapította 1980-ban, azon személyek és szervezetek számára, akik a jövőbe mutató 
kiemelkedő elméleti és 
gyakorlati tevékenységet 
folytatnak. A Nobel-díj 
átadását megelőző napon 
adják át a svéd parlament-
ben./ (MNL.12k. 147 
o.,15k.498 o., 17k.858 o.) 
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GERHART HAUPTMANN * 1862.NOVEMBER 15. - +1946.JÚNIUS 6. 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Német író, költő, drámaíró. Ifjú korában _ 
mezőgazdász, majd szobrász akart lenni, WT" " " "*^ 
még színészettel is próbálkozott, később 
bölcsészetet, művészettörténetet és f j 
dramaturgiát hallgatott. Csatlakozott a f ü i : M 
berlini naturalista irodalmi körhöz. 1885- i ^ ^ y j 
tői az irodalomnak élt. Első jelentős ^ M g f f i f ^ 
sikerét a Thiel pályaőr című — — — — 
elbeszélésével aratta. Neve a naturaliz-
mussal forrt össze. A Napkelte című drámája 
jellegzetesen naturalista mű, melynek botrányos bemu-
tatóját több naturalista drab követte: A bunda, A takácsok. A német parasztháború 
történetét feldolgozó Geyer Flórián című színműve megbukott. Nagy sikert aratott 
viszont Az elmerült harang, melyben a naturalisztikus vonások megmaradtak, de 
mellette felerősödtek az újromantikus mondai,mesés elemek. A Magányos emberek cí-

mű drámája az emancipáció, és a munkások szociális problémáit veti fel, elítélve a 
kizsákmányolást. Ezt igazoló műve még a Henschel fuvaros. 42 drámát írt, közülük 
több állandóan jelen van a világ színpadain, így pl. a Patkányok, Naplemente előtt stb. 
Később erotikus, misztikus témákban keresett menekvést, és eljutott a 
szimbolizmusig. Szimbolikus-romantikus mesedrámái nagy színpadi sikereket hoztak 
számára. Ilyen volt pl. És Pippa táncol című műve. Ő maga nevezte 
„álomkölteménynek" Hanneles mennybemenetele című darabját. Színházi darabjai 
mellett epikus alkotásai, regényei és életrajzi írásai kevésbé jelentősek. Utolsó munkái 
a görög Iphigenie-mondakört dolgozta fel, melynek jelentős része halála után jelent 
meg. Az irodalmi Nobel-díjat 1912-ben kapta „gazdag, sokoldalú és nagyszerű 
dráma költészetéért". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.319 o., Larousse 1992.2k.68 
o.,MNL.9k.287 o.) 

MARIANNE CRAIG MOORE *1887.NOVEMBER 15. - +1972. 

Amerikai költőnő és esszéíró. A pennsylvániai Carlisle-ban és a Bryn 
Mawrban tanult 1911-15 között, majd Carlisle-ban indián gyerkeket 
tanított. 1919-25 között New Yorkban könyvtáros, majd 1925-29 
között a The Diai című irodalmi folyóirat szerkesztője volt. 
Viszonylag kis terjedelmű életművében jellegzetes verstechnikát 
alkalmazott. A mondat és a sor vége csak a vers végén esik egybe, 
az egy sorban található szótagok száma a rendező elv, a sorokon 
belül belső rímek teremtenek összefüggést. Legtöbb amerikai 
kortásánoz hasonlóan, ő is sokat köszönhetett az imagizmus 
hatásának. (Világir.Kisencikl.l976.2k.90 o.) 



ELISABETH CLEGHORN GASKELL *1810.SZEPTEMBER 29. -
+ 1865. NOVEMBER 15. 

Angol regényírónő. Apja és férje unitárius pap volt. Férjhez 
menetele után Manchesterben lakott. A kor kiváló 
szellemeinek, köztük Thomas Carlyle irodalomtörténésznek 
(*1795-+1881) és Charles Dickensnek (lásd II.7.) a 

.: barátságát, megbecsülését élvezte. Korán kezdett írni, de 
1 hírnevet nehezen tudott szerezni. Az elsők közé tartozott, aki 

az angol irodalomban megszólaltatták és felfedezték az 
iparosodás nagy társadalmi kérdéseit, a munkások 
kiszolgáltatottságát. Nagy vitát váltott ugyan ki a Mary Bar-

ton című regénye, mégis meghozta számára az ismertséget és hírnevet. Rokonszenve 
a szegényeké, de ő sem jutott tovább annál a kívánságnál, hogy a munkaadók 
bánjanak emberségesebben munkásaikkal. Dickens felkérte, hogy folyóiratában 
publikáljon. így jelentette meg folytatásokban következő regényét A kisvárost. Egyik 
legjobb társadalmi regénye az Észak és Dél című műve, mely szintén az ipari 
munkásság életéből meríti a cselekményét. A Ruth című regényében a viktoriánus 
erkölcsök szerint botrányosnak bélyegzett lányanya-problémáról írt merészen. 1850-
ben ismerkedett meg Charlotte Brontéval (lásd IV.21.), közeli barátnők lettek, és az 
írónő korai halála után megírta személyes hangú és indíttatású kitűnő életrajzát. 
(Világir.Kisencikl. 1976.lk.386 o., MNL.8k.492 o.) 

GEORGE ROMNEY *1734.DECEMBER 15. - +1802.NQVEMBER 15. 

Angol portréfestő. 1755-57-ben Christopher Steele 
vándorfestőnél tanult, majd Kendalban lett portréfestő. 1762-
ben Londonba költözött és hamarosan Joshua Reynolds (lásd 
II.23.) és Thomas Gainsborough (lásd VIII.2.) után Anglia 
legtekintélyesebb arcképfestője lett. 1764-ben utazott először 
Párizsba, majd 1773-75 között Itáliában tanulmányozta az 
antikvitás művészetét, Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) és 
Buonarotti Michelangelo (lásd III.6.) műveit. Velencében 
Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.), Parmában Corregio (lásd 
III.5.) műveit tanulmányozta. Londonba visszatérve a hatások 
nyomán alakította ki érett portréfestői stílusát. Klasszicizáló 
arcképein a modell vonásait enyhén idealizálva visszaadó 
pontos rajz, harmonikus színvilág a jellemző. A természeti 
háttér nála is - mint általában angol kortársainál - nagy szere-

pet játszik. Állandó modelljét, korának híres és hírhedt szépségét Emma Hartot, a 
későbbi Lady Hamiltont (*1765-+1815) 1780-tól számos jellemző művén örökítette 
meg. (Műv.L.1968.4k.l63 o., MNL.15k.600 o.) 

•JvAl 

PER HENRIK LING *1776.NOVEMBER 15. - +1839.MÁJUS 3. 

Svéd költő és testnevelő. Mint lírikus kiválót alkotott. Fő 
művei a Gylfe és Asarne című hősi eposzok. De neve 
nem csak mint lírikus ismert, hanem az úgynevezett 
svédtorna nagy szaktekintélyének tartották. Miután jobb 
karja megbénult, és az orvosok nem tudtak rajta 
segíteni, akkor határozta el, hogy önmaga, megfelelő 
rendszeres tornával gyógyítsa meg a karját. Megtanult 

vívni, 1806-ban vívómester volt Lundban, 1813-ban Stockholmban, ahol testgyakorló 
intézetet is alapított. (Révai Nagyi.12k.754 o.) 



JOHANNES KEPLER *1571.DECEMBER 27. -. +1630.IMQVEMBER 15. 

Német csillagász. Szegény családban született, előbb 
kocsmai szolga, majd mezőgazdasági munkás lett. 
1584-ben belépett az adelbergi, majd 1589-ben a 
tübingeni szemináriumba, ahol filozófiát, evangélikus 
teológiát és Maestlin, - Nikolaus Kopernikusz (lásd 
11.19.) lelkes híve - oktatta a csillagászattant. Miután 
elvégezte az egyetemi tanfolyamokat, 1593-ban a 
grazi egyetemen kinevezték matematika 
professzornak. Elsősorban horoszkópjával szerzett 
hírnevet. 1596-ban a Mysterium Cosmographicum 
című munkájában az öt ismert bolygónak az öt 
szabályos testet feleltette meg. Az egyetemről 1600-

ban a protestánsüldözések elől Prágába menekült, ahol Tycho Braché (lásd X.24.) 
segédje, majd később utóda lett, mint II.Rudolf német-római császár (ur.1576-1612) 
udvari csillagásza. Tycho Braché, a megfigyeléseinek zömét hasznosította. 1609-ben 

Astronomia Nova című művében 
ismertette első két törvényét. Az 
első: a bolygók pályái olyan 
ellipszisek, amelyeknek egyik 
gyújtópontjában van a Nap. 
Második törvény: a Napot a 
bolygóval összekötő vektorok által 
súrolt terület, arányos az idővel. 
Csillagászként számos matematikai 
ismeretet használt és fejlesztett to-

vább, többek között a kúpszeletek elméletét is. Prágában munkatársa volt Justus 
Bürgi (lásd 11.28.), a logaritmustáblázat szerzője, ők vezették be a tizedes törteknél a 
vesszőt az egész és a tört részek különválasztására. 1619-ben Harmonices mundi 
című művében hosszas számítások alapján kimondta harmadik törvényét: a bolygók 
csillagászati keringési idejének négyzete arányos pályájuk nagytengelyének köbével. 
1627-ben a protestánsüldözések miatt ismét menekülnie kellett, és rövid időre Ulmban 
telepedett le, ahol korának legfontosabb csillagászati adatait tartalmazó 
bolygótáblázatokat adott ki, melyeket Rudolfi-táblázatoknak nevezett el. Éveken 
keresztül nem kapott fizetést, ezért 1628-ban felkereste Albrecht Wenzel Eusebius von 
Wallenstein hadvezért (*1583-+1634), aki asztrológusként alkalmazta. 
Nyomorúságois körülmények között halt meg, jeltelen sírba temették el. (Larousse 
1992.2k.393 o., Brockhaus NI.CD., MNL.10k.781 o.) 
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CLYDE LENSEY McPHATTER *1932.NOVEMBER 15. -
+ 1972.június 13. 

Amerikai bius-énekes. Hívő keresztény családból származott. 
1940-es évek közepén költözött családjával New Yersey-be. 
Középiskolai társaival megalapította a Mount Lebanon 
Singers csoportot. Nagy sikereket értek el, főleg spirituálék 
előadásával. 1950-ben zenatanárukhoz csatlakozva 
Dominoes-együttes néven arattak sikereket és az Amerikai 
Egyesültállamok egyik legismertebb együttese lett. Katonai 
szolgálata letelte után visszatért a zenei pályára, de már 
mint szólóénekes lépett fel, nagy közönségsikert aratva. A 

rock and roll hírességek sorába ismerték el már 1957-ben. Pályáját alkoholizmusa 
törte ketté. (Encykl.Britannica 2001. Kanada) 

ALBERTUS MAGNUS *1200 KORUL - +1280.NQVEMBER 15. 

Latin nyelven író német teológus, természetkutató, skolasztikus 
filozófus és egyháztanító. Eredeti neve gróf Albert von Bollstádt, 
1932 óta pedig Szent Albert. 1223-tól Domonkos-rendi szerzetes 
volt. Padovában, Bolognában és Németországban tanult. 
Párizsban, Kölnben 1245-54 között tanított, ahol Aquinói Szent 
Tamás (lásd III.7.) is tanítványa volt. 1254-től 1270-ig 
Regensburg püspöke, IV.Orbán pápa (1261-1264) legátusaként 
Német- és Csehországban hirdetett keresztes hadjáratot, majd 
Würzburgban és Strassbourgban tanított. Korának legnagyobb 
tudósa volt. Hittudományi, logikai, fizikai, botanikai, zoológiai, 

metafizikai és erkölcsbölcseleti műveket írt. Kortársai doctor universalis-nak és már 
életében Nagy-nak nevezték. Párizsban kezdte meg és 20 év alatt fejezte be kora 
tudományos ismereteinek összefoglaló leírását. Kommentárokat írt a Bibliáról és 
Arisztotelész valamennyi akkor ismert művéről. Mély hatást gyakorolt rá Arisztotelész 

(*Kr.e.384-+Kr.e.322) filozófiája, akinek műveit azonban az egyház 
tilalom alá helyezte. Ez, valamint azon meggyőződése, hogy „csak 
tapasztalatból származik bizonyosság", a természettudományok 
tanulmányozásához vezette. Ismertek aprólékos zoológiai, botanikai 
leírásai, leírt 95 ásványt. Elmléletet alkotott a hegyek kialakulásáról, a 
tengermozgásokról, s azt tanította, hogy a Föld gömbölyű. Úgy vélte, 
hogy egyszerre létezik a természeti és a természetfölötti, s az egyikről 

való tudásunk nem mond ellent a másikról való tudásunknak. Az általa kidolgozott 
teológia platonikus világképből eredt, amelyet az arisztotelészi filozófiára épített fel. 
Ily módon számos vitának adott tápot. Zenei kérdések is foglalkoztatták, írt a 
liturgikus zenéről és elemezte a zene akusztikai problémáit. 80 éve felett még tanított, 
míg emlékezőtehetségét el nem veszítette. 1642-ben VIII.Orbán pápa (1623-1644) 
boldoggá, 1932-ben Xl.Pius pápa (1922-1939) szentté avatta. Ünnepe november 15-
én van. 1941-ben pápai dekrétummal a természettudományok művelőinek 
védőszentjévé nyilvánították. (MNL.lk.434 o., Larousse 1991.lk.65 o.) 



ALFRÉD WERNER *1866.DECEMBER 12. - +1919.NOVEMBER 15. 

WERNER KAMERUNGH-QNNES 

Svájci kémikus. Kémiai tanulmányait 1885-ben kezdte meg a 
karlsruhei Technikai Főiskolán, katonai szolgálati ideje alatt, majd 
Zürichben folytatta. 1890-ben doktorált G. Lungénél, akinek 
asszisztense lett. Első kutatásai a szerves kémia területéről 
valók. Jelentősebb a szervetlen kémiai munkássága. A nitrogén 
tartalmú molekulák vizsgálata során különösen behatóan 
vizsgálta az ammoniumion térszerkezetét. A vas, a króm és a 
kobald szerves komplex vegyületeit tanulmányozta, megalkotta 
sztereokémiái képletüket és meghatározta a koordináció fogalmát 1893-ban felállított 
elméletével. A kémiai Nobel-díjat 1913-ban kapta „az atomok molekulán belüli 
kapcsolódásának tanulmányozásáért, amellyel régi kutatási területeket helyezett új 
megvilágításba, és újakat nyitott meg, főleg a szervetlen kémiában". (Nobel-díjasok 
Kisl.1985.824 o.) 

MICHAIL OSZIPOVICS DOLIWO - DOBROVOLSZKIJ *1862.JANUAR 
3. - +1919.NOVEMBER 15. 

Németországban dolgozó orosz elektromérnök. 1909-től a 
német AEG-gyár műszaki igazgatója, a G. Ferrais által 
felfedezett többfázisú váltakozó áram - az általa történt 
elnevezés szerint „forgóáram" - alkalmazásának úttörője volt. 
1889-ben megalkotta a gyakorlatilag alkalmazható 3 fázisú 
váltakozóáramú motort. Az itt alkalmazott elvet felhasználta 
az általa szerkesztett elektrotechnikai mérőműszereknél is, 
melyek közül számottevő az egyen- és váltakozó áramra 

alkalmas elektromágneses amper- és voltmérő. (Új Magy.L.1960.2k.85 o., Brockhaus 
NI.) 

II. MANUEL * 1889.NOVEMBER 15. - 1932. 

Portugália királya. Apját I.Károlyt és testvérét anarchisták 1908-ban 
meggyilkolták, így került 1908.február 1-én a trónra. Politikai 
engedményekkel és amnesztiával sem tudta megakadályozni a 
monarchia összeomlását. 1910-ben anyjával - Mária Amáliával -
együtt menekülnie kellett Angliába, mert egy katonai felkelés 
megfosztotta trónjától. (Révai Nl.13k.371 o., Larousse 1992.2k.806 
o.) 



EMIL RACOVIJÁ *1868.NOVEMBER 15. - +1947.NOVEMBER 17. 

Román barlangkutató, biológus. Tanulmányait Jászvásáron 
W I H l l l ' ' • j""' végezte, majd édesapja kívánságára a párizsi egyetemen 

l m C jogot tanult. Utána átment a Sorbonne természettudományi 
• T 1 I ^ h W S karára, ahol 1891-ben végzett és 1896-ban doktorált. 

Biológusként 1897-99 között részt vett a belga Antarktisz-
• ü i M x WpBft^ expedícióban, ahonnan 1600 darabból álló növény- és 

f / adattam gyujtemennyel tert vissza. Az expedíciót kővetően 
tanulmányt tett közzé a cet-halakról. 1900-ban a franciaor-

szági Banyuls-sur-Mer óceanológiai laboratóriumában volt igazgatóhelyettes. A 
Mallorca-i Cueva del Drach barlangban felfedezett új rák fajok hatására felhagyott az 
óceánkutatással és a földalatti ökoszisztémák vizsgálatának szentelte magát. 1907-
ben jelent meg az Esszék a bioszpeleológiai problémákról. Ebben a témában ez volt a 
világon az első irodalmi mű. Ezt követően Biospeologica néven nemzetközi programot 
indított be a barlangok faunájának vizsgálatára. 1920-ben Kolozsvárott megalapította 
a világ első Barlangkutatási Intézetét, melynek haláláig az igazgatója volt. 1945-ben 
az intézet újjászervezését határozta el, de már végrehajtani nem tudta. A Házsongárdi 
temetőben helyezték örök nyugalomba. (Internet:http://hu.wikipedia.org 
/wiki/Emil_Racovi%C5%A3%C4%83) 

EMIL RACOV/TA - 73ŐB 

POSTA ROMAIVÁ 

JAN OPLETAL *1915. - +1939.NOVEMBER 15. (A temetés napja) 

Egyetemi hallgató. A prágai Károly Egyetem Orvostudományi karának 
volt a hallgatója. 1939.október 28-án, a Csehszlovák Köztársaság 
függetlenségének évfordulóján náci ellenes tüntetések és zavargások 
voltak, melyet a náci erők el akartak nyomni. Opletál egy lövést kapott 
a gyomrába, melybe november 11-én belehalt. Ő volt az első áldozat. 
Temetését november 15-én rendezték, melyen több ezer diák vett 
részt, s ezért ezt is náci ellenes demonstrációként kezelték. Ezért a 
Reichsprotektor - Cseh- és Morvaország náci képviselője,Konstantin 
von Neurath - utasításáráa lezárták a főiskolákat és egyetemeket és 

1200 diákot küldtek koncentrációs táborba, kilenc diákot november 17-én kivégeztek. 
(Internet: http ://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en8iu = ) 

http://hu.wikipedia.org


ALFRÉD VICTOR VERVILLE * 189Q.NOVEMBER 16. - +1970. 

Amerikai repülőgép tervező mérnök. Tanulmányai 
befejezése után belépett 1914-ben a Curtiss Airplane 
Company-ba, ahol létrehozta az első Jenny-gépet. 1915-
ben megalapította a General Airplane Company-t, mely 
saját tervezésű gépeket állított elő. Az I.világháború 
kitörésekor belépett az amerikai hadseregbe. 1920-ban a 
Verville-Packard Racer gépe a sebességi osztályban el-
elnyerte a Pulitzer által alapított I.díjat. Billy Mitchell ame-

rikai aviatikus felkérésére megtervezte a Vervllle-Sperry Racer-1, mely az első olyan 
gép volt, amelyik behúzott kerekekkel landolt. Ezzel a géppel - néhány kiigazítás után 
1924-ben ismét Pulitzer sebesség-díjas lett. A gép nagyszerűségét csak 1961-ben 
ismerték el, amikor minden idők 12 legjelentősebb répőgép egyikének nyilvánították. 
1925-ben a Buhl-Aircraft Company-t, 1927-ben a Verville Aircraft Company-t 
alapította meg. 1945-től 1961-ig a Szövetségi Kormányban dolgozott, elsősorban a 
Repüléstani Bizottságban. Ötven éves pályafutása zsenialitásáról, képzelőerejéről 
számtalan bizonyítékkal szolgált. Nyolc repüléstani szabadalma volt. 1956-ban Az 
Aviatika Legidősebb Államférfija címmel illették. (Internet: http://www. 
michiganaviation.org/ ) 

3 3 
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MÜNNICH FERENC *1886.NOVEMBER 16. - +1967.NOVEMBER 29. 

Magyar politikus. Seregélyesi, majd Tokaj környéki állatorvos fia. Kolozsvárott szerzett 
jogi diplomát. 1910-ben behívták katonának és 1915 őszén orosz hadifogságba esett 
és a tomszki tiszti hadifogolytáborba került. Itt ismerkedett meg a szocializmus, a 
szociáldemokratizmus fogalmával, majd 1917-től a kommunista párt tagja lett. Az 
orosz polgárháborúban ezredparancsnok, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején 
Magyarországon „komisszár", majd a Tanácsköztársaság bukása után illegális 
kommunista volt Nyugat-Európában, Bécsben. 1922-től a Szovjetunióban élt, és a 

Sarló és Kalapács felelős szerkesztője volt. A spanyol 
polgárháborúban 1936-39-ben hadosztályparancsnok helyettes, 
hadosztály-vezérkari főnök, később a 11.nemzetközi brigád 
parancsnoka volt. 1939 elején Franciaországba menekült, ahol 
internálták. 1940.novembertől ismét a Szovjetunióban élt. A német 
támadás 1941.június 22-én történő megindulása után partizán 
kiképző tiszt, 1942-től a Moszkvai Rádió magyar osztályának 
főszerkesztője volt. 1945-ben tért vissza Magyarországra. Előbb 
Pécs főispánja, 1946-49-ben altábornagyi rangban budapesti 
rendőrfőkapitány volt. A koncepciós perek idején külföldön - Szófiá-

ban, Moszkvában, Ulanbatorban, Belgrádban - diplomáciai feladatokat látott el. 1956 
nyarán tért haza. 1956 október 27. és november 4. között a Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormányban a fegyveres erők minisztere, belügyminiszter, majd a 
miniszterelnök első helyettese volt. Nevéhez fűződik a Magyar Forradalmi Honvéd 
Karhatalom és a Munkásőrség felállítása. 1958-61 között miniszterelnök, majd 1965-ig 
- nyugdíjazásáig - államminiszteri posztot töltötte be. 1956 novemberétől az MSZMP 
Intéző Bizottságának, Politikai Bizottságának, és haláláig a Központi Bizottság tagja 
volt. (Évfordulók '86.316 o., A XX.Század Kr.1994.984 o., MNL.13k.410 o.) 

http://www


KARL VON CLAUSEWITZ *1780.JÚNIUS 1. - +1831.NOVEMBER 
16. 

Porosz tábornok, hadtudós. Részt vett az 1793-94. évi rajnai 
hadjáratban a francia forradalmi sereg ellen. 1801-től a berlini 
Hadiakadémián tanult filozófiát és irodalmat. 1806-ban a jénai 
hadjáratban francia fogságba esett. 1812-ben orosz szolgálatba 
lépett az I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) elleni háborúban való 
részvétel céljából, majd 1814-ben visszatért a porosz hadseregbe. 
Koblenzben a hadsereg-főparancsnokság törzsfőnöke, és tábornoki 
rangban a berlini katonai akadémia igazgatója volt. Ekkor írta A 
háborúról című befejezetlenül maradt fő művét, amely a két világ-

háború között a magyar vezérkari tisztek képzésének is alapvető tankönyve volt. 
(MNL.5k.489 0.) 

OKLAHOMA SZOVETSEGI ALLAM 

9 0 7 - A R R O W S T O A T O M S - 1 9 5 7 

I T E D S T A T E S P O S T A G E 

Az USA középső részén terül el. Északon Kansas, keleten 
Missouru és Arkansas, délen és nyugaton Texas államok 
határolják Északnyugaton egy keskeny sávban mélyen 
benyúlik Colorado, Kansas és Texas államok közé. Területe 
181.186 km2, lakosainak száma 3,358.100 fő volt 1999-ben. 
Fővárosa Oklahoma City. Az USA harmadik legnagyobb 
indián népességű szövetségi állama. Területén a Clovis-
kultúra (Kr.e.10000-9000) és a Folsam-kultúra (Kr.e.9000-
8000) képviselői éltek. Kr.u.500-1300 között textil- és cse-

répedény készítő , a fémművességet is ismerő népek, később a kájovák, oszidzsok, 
vicsiták és kamencsik népesítették be. Az európaiak közül elsőnek a spanyoi Francisco 
Vázquez de Coronado (*1510-+1554 k.) egyik katonája utazott át rajta. 1682-től 
francia, 1763-tól spanyol, 1800-tól ismét francia birtok volt. Az USA 1803-ban 
Luisiana megvásárlásával szerezte meg. Az Indián és az Oklahoma Territórium 
egyesülésével 1907.ovember 16-án lett az USA 46-ik tagállama. (MNL.14k.69 o.) 

DOMINICUS ZIMMERMANN 
+ 1766. NOVEMBER 16. 

*1685 JUNIUS 30. -

Német építész. Testvérével, Johann Baptist Zimmermannal (*1680-
+ 1758) együtt eredetileg a wessobrunni iskolához tartozó stukkátor 
volt. Dominicus első önálló mun-kája a waldseei apátság sekrestyéje 
volt 1711-ben. Épített egyszerű kolostor-templomokat, de igen 
jelentős műve a steinhauseni késő gótikus búcsújáró templom 
elliptikus kupolaterével, illetve az azt övező körüljáró térszakasz és a 
szentély tércsatlakozásával, először valósított meg a munkáira 
később jellemző, külső fénnyel gazdagon megvilágított 
templombelsőt 1727-33 között. Fő műve a bajorországi Wies-
kegytemplomában 1745-54 között végrehajtott átalakítási munkája. 

Az ovális belső teret tíz félkörívvel összekötött pillérköteg sora választja el a körülvevő 
folyosótól. Ehhez a középtérhez csatlakozik a kórus és a szentély négyszögű tere. 
Ugyanezt a típust fejlesztette tovább az ezt követő bucsújáró-templomokban végzett 
munkáinál. A gazdagon alkalmazott „tajtékos" rokokó stukkódekoráció világos 
színpompája ünnepélyes és derűs hatást kelt épületeinek belső terében. 
(Műv.L.4k.773 O., MNL.18k.848 O.) 



ALAIN COLAS *1943.SZEPTEMBER 16. - +1978.NOVEMBER 16. 

Francia navigátor. Az 1960-as évek végén Ausztráliában 
ismerkedett meg a francia haditengerészet korábbi tisztjével 
Eric Tabarlyvel, a többszörös távhajózási rekorderrel. 
Hamarosan - 1968-ban - már részt vett a Sydneyből induló 
és Hobartig tartó versenyen, melyen E.Tabarly a Pen Duick 
III. nevű hajójával és annak legénységével indult. Ezt 
követően kezdte meg saját távhajózó karrierjét, amelynek 
során társ nélkül, egyedül versenyzett. 1972-ben a Pen Duick 

IV. nevű hajóval és 1976-ban a Club Mediterranee fedélzetén megnyerte az Ostar 
nevű Trans-Atlantic szólóhajózási versenyt. Ugyancsak 1976-ban egyetlen megállással 
tette meg a 169 napig tartó utat Manuvera nevű hajóján. 1978-ban elindult a Route 
du Rhum elnevezésű világkörüli versenyen, amelynek során november 16-án a 
tengerbe veszett. Egyedül a világ körül című könyvét 1978-ban - halála után - adták 
ki. Nevét -megemlékezésül - több francia városban utcák viselik. 
(Internet:http://fr.wikipedia. org/wiki/Alain Coslas, www.angelfire.com/or/ 
petermarsh/ ,museumofyachting. org/ ) 

ZRÍNYI KATALIN * ? - +1673.NOVEMBER 16. 

Magyar nagyasszony. Leánykori neve Frangepán Katalin. Zrinyi 
Péter horvát bán (lásd VI.6.) vette feleségül 1641-ben. Szellemi 
fölénye férje felett szembetűnő volt. Aktívan belefolyt férje politikai 
tevékenységébe, sőt időnként irányította is. Miután férje részt vett a 
Wesselényi-féle összeesküvésben, Ő és leánya a csáktornyai 
várukban maradtak, melyet később ellenállás nélkül átadott a német 
seregnek. Leányával együtt a német katonák 3 hónapon át fogva 
tartották, majd a grazi dominikánus apácák zárdájába csukták őket. 
A több éves megpróbáltatás után elmeháborodottan a zárdában hait 
meg. Egyetlen fiát még a nevétől is megfosztották és Kufstein várá-

ban halt meg 50 éves korában. Vele halt ki a Zrinyi-nemzetség. (Révai Nl.19k.712 o.) 

M? I «n 
—r ĵ ' D — 

http://fr.wikipedia
http://www.angelfire.com/or/


LOUIS-HONORÉ FRÉCHETTE *1839.NOVEMBER 16. - + 
1908.MÁJUS 31. 

Kanadai író. Iskoláit szülővárosában, Lévisben végezte 16 
éves koráig, majd a Laval Egyetemen folytatta jogi 
tanulmányait. Első munkája is ez idő alatt jelent meg 
Szabad óráim címmel. 1864-ben ügyvédi irodát nyitott 
szülővárosában és újságot alapított. 1866-ban Amerikába -
Chicagóba - költözött és írással foglalkozott. Itt írta meg A 
száműzöttek hangja című regényét és néhány színdarabit, 
melyek a nagí tűzvészben megsemmisültek. 1874-ben 
visszatért hazájába, ahol politikai tevékenységként az otta-

wai parlament tagja lett. 1878-ig képviselte szülővárosát a Kanadai Liberális Párt 
színeiben. Képviselői mandátumának megszűnése után Montreálba költözött, ahol 
minden idejét az írásnak szentelte. 1897-ben tagja lett a St.Michael és St.George 
érdemrendesek lovagrendjének. Elnöke volt a Kanadai Királyi Társaságnak és a 
Montreáli Irodalmi Társaságnak. Ő volt a legsikeresebb francia-kanadai színdarab-
szerző és a hazafias irodalom legjobb képviselője a XIX.században. 
(Internet: http.//en.wikipedia.org/wiki/Kouis-Honor%C3% 
www.answers.com/topic/louis ) 

OSKAR HELMER *1887.NOVEMBER 16. - +1963.FEBRUÁR 13. 

Osztrák politikus. Eredeti szakmája betűszedő volt. Tagja volt a 
szakszervezetnek, s ez egy bizonyos fokú szociáldemokrata 
nezeteket is sugallt. 1907-ben az alsó-ausztriai választások 
lebonyolításában részt ett. 1910-ben Wiener Neustadt 
szocialista párttitkára lett. 1920-34 között az alsó-ausztriai 
kormány, 1927-től a parlament tagja volt. 1934.februári 
négynapos polgárháborúban a nemzeti szocialisták felőrölték a 
szociáldemokrata erőket. Júliusban meggyilkolták Dolfusst 
(iásd VII.25.), Helmert több alkalommal letartóztatták az 1938-
ig tartó diktatúra során. 1938-tól - az Anschlusstól 1945-ig a 

náci uralom idején - egy biztosító társaságnál dolgozott. 1945-től 1959-ig 
miniszterhelyettes, majd belügyminiszter volt és különböző funkciókat látott el az 
SPÖ-ben is. (Brockhaus NI.CD., Internet:http://translate.googleusercontent.com/ 
translate_c?hl=hu8isl=en&u) 

http://www.answers.com/topic/louis
http://translate.googleusercontent.com/


KAREL HYNEK MÁCHA * 1810.NOVEMBER 16. - +1836.NOVEMBER 
5. 

Cseh költő. Nagy szegénységben éltek, de anyja ösztönzésére 
elvégezte a középiskolát, majd az egyetemen filozófiát és jogot 
tanult. Miután a családban is németül beszéltek, iskoláit is német 
nyelven végezte, és első verseskötete is német nyelven jelent meg 
1829-ben. Színészek, bohémek társaságát kereste, ott váltott át a 
német nyelvről cseh nyelvre. 1831-ben már cseh nyelven jelent 
meg verse egy folyóiratban. Magányosan bekóborolta az északi cseh 
vidéket, és viharos, gyorsan váltakozó szerelmi históriák hőse volt. 
Fő műve - egyúttal hattyúdala is - Május című lírai elbeszélő 
költeménye. Kivételes zengésű soraiban új szintre emelte benne a 

cseh költői nyelvet. Salda szerint belőle táplálkozik az egész cseh líra. Halála után 
kiadták minden művét, prózáját, drámatöredékét is. Prózájából jelentős Marinka című 
önéletrajzi elbeszélése. (Világir.Kisencikl.l976.2k.8 o.) 

PAUL HINDEMITH * 1895.NOVEMBER 16. - +1963.DECEMBER 28. 

Német zeneszerző. A frankfurti konzervatóriumban zeneszerzést, ellenponttant és 
hegedülni tanult 1909-től. 1915-től 1923-ig a frankfurti opera koncertmestere volt. 
Művei 1916-tól jelentek meg. Ebben az időben kihívóan lépett túl az érvényes 
értékeken, fiatalsága a zenei szatíra, paródia és a groteszk felé csábította. A 
donaueschíngeni fesztivál koncertek révén bel- és külföldön egyaránt ismert 
személyiséggé vált. Más hangvétel, komoly elmélyültség és barokk linearitás határozta 
meg a Das Marienleben dalciklust 1923-ban, Rainer Maria Rilke (lásd XII.4.) verseire. 

1927-33 között a berlini Zeneművészeti Főiskola 
zeneszerzéstanára volt. Első zeneszerző korszakának 
kiemelkedő alkotása volt a nagy sikerrel bemutatott Cardillac 
című operája 1926-ban. Ebben az időben számos ifjúsági 
darabot komponált, amelyekben a tonalitás, a harmonizálás és 
a melodika egyszerűbb, letisztultabb formában jelenik meg. A 
Hin und Zurück burleszk és a Neues vom Tage vígopera a korai 
szatirikus, szellemes stílus érettebb megvalósulása. A náci re-

zsim alatt elhagyta Németországot, és a török kormány megbízásából az ankarai zenei 
életet szervezte. 1937-39-ben az USA-ban turnézott, 1940-1953 között a Yale 
Egyetem tanára volt. 1940-ben telepedett le az USA-ban. 1951-57-ben a zürichi 
egyetemen is tanított. 1946-tól amerikai állampolgár lett. 1953-ban visszatért 
Európába és Svájcban - Blonayban - telepedett le. Zeneileg érett, középső 
korszakának legjelentősebb darabja a Mathis, a festő című 1935-ben készült opera, 
melynek szövegét is ő maga írta. Az azonos című szimfónia 1934-ből származik. Késői 
korszakának két fő műve A világ harmóniája című opera és a Pittsburgh Symphony 
1958-ból. Művészetének gyökerét alkotta a megrendelés és a szolgálat. Ezért 
komponált fesztiválokra, színpadra, szólistáknak, laikusoknak és zenebarátoknak 
egyaránt. Művészetét a fölényes technikai mesterségbeli tudás jellemezte 
hangszerjátékosként és zeneszerzőként is. (Brockhaus:Zenei L. 1984.2k. 176 o., 
MNL.9k.483 oi.) 



LOUIS-HONORÉ FRÉCHETTE *1839.NOVEMBER 16. - + 
1908.MÁJUS 31. 

Kanadai író. Iskoláit szülővárosában, Lévisben végezte 16 
éves koráig, majd a Laval Egyetemen folytatta jogi 
tanulmányait. Első munkája is ez idő alatt jelent meg 
Szabad óráim címmel. 1864-ben ügyvédi irodát nyitott 
szülővárosában és újságot alapított. 1866-ban Amerikába -
Chicagóba - költözött és írással foglalkozott. Itt írta meg A 
száműzöttek hangja című regényét és néhány színdarabit, 
melyek a nagí tűzvészben megsemmisültek. 1874-ben 
visszatért hazájába, ahol politikai tevékenységként az otta-

wai parlament tagja lett. 1878-ig képviselte szülővárosát a Kanadai Liberális Párt 
színeiben. Képviselői mandátumának megszűnése után Montreálba költözött, ahol 
minden idejét az írásnak szentelte. 1897-ben tagja lett a St.Michael és St.George 
érdemrendesek lovagrendjének. Elnöke volt a Kanadai Királyi Társaságnak és a 
Montreáli Irodalmi Társaságnak. Ő volt a legsikeresebb francia-kanadai színdarab-
szerző és a hazafias irodalom legjobb képviselője a XIX.században. 
(Internet: http.//en.wikipedia.org/wiki/Kouis-Honor%C3% 
www.answers.com/topic/louis ) 

OSKAR HELMER *1887.NOVEMBER 16. - +1963.FEBRUÁR 13. 

Osztrák politikus. Eredeti szakmája betűszedő volt. Tagja volt a 
szakszervezetnek, s ez egy bizonyos fokú szociáldemokrata 
nézeteket is sugallt. 1907-ben az alsó-ausztriai választások 
lebonyolításában részt ett. 1910-ben Wiener Neustadt 
szocialista párttitkára lett. 1920-34 között az alsó-ausztriai 
kormány, 1927-től a parlament tagja volt. 1934.februári 
négynapos polgárháborúban a nemzeti szocialisták felőrölték a 
szociálkdemokrata erőket. Júliusban meggyilkolták Dolfusst 
(lásd VII.25.), Helmert több alkalommal letartóztatták az 1938-
ig tartó diktatúra során. 1938-tól - az Anschlusstól 1945-ig a 

náci uralom idején - egy biztosító társaságnál dolgozott. 1945-től 1959-ig 
miniszterhelyettes, majd belügyminiszter volt és különböző funkciókat látott el az 
SPÖ-ben is. (Brockhaus NI.CD., Internet:http://translate.googleusercontent.com/ 
translate_c?hl=hu8isl=en&u) 

http://www.answers.com/topic/louis
http://translate.googleusercontent.com/


LOUIS RIEL *1844.0KT0BER 22. - +1885.NOVEMBER 16. 

Cánada 
Kanadai mesztic politikus. 1869-ben a Meszticek Országos Bizottsága 
elnökeként ideiglenes kormányt alakított és sikerült Manitobát 
domínium rangú tartománynak elismertetnie. A kitörő zavargások 
miatt - miután kiutasították az országból - kénytelen volt Amerikába 
menekülni. 1884-ben visszahívták és az észak-nyugati sikertelen 
indián-mesztic felkelés vezetője lett. A felkelést leverték, Őt pedig 
1885.május 12-én elfogták és a júliusi tárgyaláson halálra ítélték. Az 
ítéletet 1885.november 16-án hajtották végre. (Kanadai L., Larousse 
1994.3k.478 o.) 

II. GUSZTÁV ADOLF *1594.DECEMBER 19. - +1632.NOVEMBER 
16. 

Svédország királya 1611-től 1632-ig. IX.Károly svéd 
király (ur. 1604-1611) fia és követője a trónon, 
Krisztina királynő (lásd IV.19.) apja. Axel 
Oxenstierna (lásd IX.7.) kancellárral együttműködve 
centralizálta a kormányzatot, új és hatékony 
központi és helyi hivatalokat létesített. A 
nemességet az állam szolgálatába állította, 1617-es 
rendeletével szabályozta a négy rend küldötteiből ál-

ló rendi gyűlés működését. Az általános hadkötelezettség alapján létrehozta Euróa 
első igazi nemzeti hadseregét, amelyet a legmodernebb könnyű tűzőrséggel szerelt 
fel. Külföldi tőke és üzletemberek bevonásával fejlesztette országa bányászatát és 

Fémiparát. Megalapozta az 
iskolarendszert és újjáélesztette az 
Uppsalai Egyetemet. 1613-ben befejezte 
a dánok elleni háborút, Oroszországtól 
megszerezte Ingermanlandot és Karéliát, 
és Oroszországot elvágta a Balti-
tengertől. Lengyelország elleni harcaiban 
az altmarki szerződéssel megkapta 
Livföldet és 6 évre a Memeltől a Visztuláig 
terjedő partvidéket. Svédország a balti— 

kum legnagyobb hatalmává vált. Franciaország szövetségeseként részt vett a 30 éves 
háborúban. A császáriak ellenfeleként meghódította Brandenburgot és a lengyel 
palatinástust. 1632-ben Bajorországra támadt, a lützeni csatábam győzelmet aratott 
Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein császári hadvezér (*1583-+1634) serege 
felett, de a harc folyamán elesett. Megalapozta Svédország nagyhatalmi státusát a 
XVIII.század első évtizedéig. (Larousse 1991.lk.1043 o., Révai Nl.9k.88 o., 
MNL.8k.896 o. 



AUGUSTE RODIN * 1840.NOVEMBER 12. - +1917.NOVEMBER 17. 

Francia szobrász. A párizsi Petite École-ban tanult, 1857-ben 
az École des Beaux-Arts-ra többszöri próbálkozása ellenére 
sem vették fel. Volt díszítőszobrász, gipszöntő, kőfaragó, 
ötvös. 1864-ben a Párizsi Szalon zsűrije visszautasította 
Törött orrú férfi című szobrát. 1864-től egy sikeres szobrász, 
Albert Ernst Carrier-Belleuse (*1824-+1887) fogadta maga 
mellé műhelyébe, így az 1878 körül készült Titánok vázája 
Carrier-Belleuse szignóját viseli ugyan, de az alakok mintázá-

sa Rodinra vall. 1871-ben Carrier-Belleuse-zel Brüsszelbe utazott és megbízások 
reményében Antoine van Rasbourgh (*1831-+1902) belga szobrásszal társult. Közös 
művük J.F.Loos antwerpeni polgármester emlékműve és egy márvány díszkút. Az 
1870-es évek második felében a kiállításokon kisméretű plasztikáit és portréit mutatta 
be. Az így szerzett szakmai tudás mellett az 1875-ös olaszországi útja során 
Buonarotti Michelangelo (lásd III.6.), Donatello Lásd XII.13.), Giovanni Santi Raffaello 
(lásd IV.6.) és az antikvitás művészetének megismerése döntő hatással volt rá, és 
megszabadította minden akadémizmustól. Hazatérve készítette el a Legyőzött című 
bronzszobrát, amelynek realizmusa, egyszerűsége az 1876-os brüsszeli bemutatóján 
nagy figyelmet keltett. Az 1877-es párizsi Szalonon a szobrot Érckorszak címmel 
mutatták be, és a közönség és a kritika már nagyobb megértéssel fogadta. 1877-ben 
visszatért Párizsba és 1879-től Carrier-Belleuse megrendelésére készített terveket, aki 
ekkor már a sévres-i porcelángyár igazgatója lett. 1880-ban a francia állam 
megvásárolta az Érckorszak-ot. Sikert aratott frissen befejezett műve, a Keresztelő 
Szent János prédikál is. 1880 nyarán kapta az első jelentős állami megbízását a 
leendő Musée des Arts Décoratifs bronzkapujának elkészítésére. A Pokol kapuja című 
monumentális mű, többszöri átdolgozás és tervmódosítás után sem készült el. Önálló 

műként maradtak fenn a kapuhoz készített szobrok, mint 
a Gondolkodó, melyet a kapu felső, timpanon részébe 
szánt, és az Örök tavasz. A Calais-i polgárokat 1884-ben 
kezdte el és 1886-ra készült el. Calais városa elutasította, 
felállítására csak 1895-ben került sor. C.CIaudel 
szobrásznővel az 1880-as évek második felében kezdődött 
szerelmi viszonya, mely több érzéki-szimbolikus szobrát 
inspirálta, mint pl. az Örök bálványt, vagy A csókot. 
Számos jelentős személyiséget mintázott meg. 1889-ben 
Victor Hugó párizsi Pantheonba szánt szobrának 
megmintázására kapott megbízást. A szoborterv nagy 
botrányt kavart, mert mezítelenül ábrázolta az írót. 1891-
ben a Société des Gens de Lettres Honore de Balzac 
szobrát rendelte meg. Hét évig dolgozott rajta, hogy 
minden fiziognómiai és jellemrajzi részletében hiteles le-

gyen. A köpeny uralkodó szögletes tömege, az erősen leegyszerűsített formálásmód a 
modern szobrászat kezdetét jelentette. Gipszváltozatát 1898-ban a Szalonon a zsűri 
befejezetlennek nyilvánította, és felbontotta a korábbi szerződést. Más kiváló szobrait, 
mint Claude Lorain, Domingo Sarmiento argentin elnök, szintén elutasította a konzer-
vatív közízlés. 1900-ra vált világhírű művésszé. 1900-ban rendezett párizsi 
világkiállításon már önálló pavilont kapott, melyben kb.150 szobrát mutatták be. A 
megrendeléseket csak műhelyei segítségével tudta kielégíteni, ashol népszerű szobrait 
sokszorosították. így A csók című művének számos márvány változata mellett 
mintegy 300 bronzpéldánya készült el az 1910-es években. Ebben a korszakában 
főként portrékat készített. Jelentősek grafikai munkái, könyvillusztrációi. 1916-ban 
munkáinak jelentős részét a francia államnak adományozta, melyek a nevét viselő 



múzeumban kerültek elhelyezésre. Életművében egyesült a 
realizmus és a romantika, de túllépett mindkettőn. Érzékiség és 
költészet sugárzik A csók című művéből. Drámai erő jellemzi a 

Calais-polgárok szoborcsoportját. A Balzac-
szobor kapcsán kerekedett botrányai 
ellenére, végül elfogadták és csodálták 
művészetét. Igazi mesterműve, amelyen 
1880-tól haláláig dolgozott, a monumentális, 
befejezetlen Pokol kapuja, mely eszméinek, 
forma-művészetének, témáinak tárháza, 
ahol, mint a Gondolkodó különféle változatai 

jelennének meg. Rodin a XIX.század utolsó negyedének és a XX.század elejének 
legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású szobrásza volt. Művei a mozgás és a nagy 
emberi indulatok robusztus plasztikai kifejezése révén a szobrászat örökérvényű 
alkotásai maradnak. (Larousse 1994.3k.488 o., Műv.L.1968.4k.84 o., MNL.15k.535 o.) 

( E P U B L I Q U E 

o,85 

BRONZINO * 1503.NOVEMBER 17. - +1572.NOVEMBER 28. 

Olasz festő. Eredeti neve Agnolo di 
Cosimo. A manierista stílus 
képviselője volt. Jacopo da 
Pontormo (*1494-+1557) 
tanítványa, később segédje és 
adoptált fia. Az 1520-as évek elején 
mesterével együtt a paviai 
Certosában dolgozott, majd 
Pesaroban, a Villa Imperiale 
freskódíszítésén működött közre. 
Később az urbinói udvar, majd 
1537-től haláláig I.Cosimo de' 
Medici firenzei herceg udvari festője 
volt. Főként portréfestőként ismert, 
de allegorikus és mitológiai jelene-

teket - Venus, Cupido, a Könnyelműség és az Idő, - ünnepi dekoráció- és 
kárpitterveket - József története - is készített. A Medici család tagjairól és a Medici-

körről szoborszerű szépségű, hűvösen elegáns, arisztokratikus 
modorban kiváló rajztechnikával, erőteljes, tiszta, ragyogó 
színekkel készült portréi nagy hatással voltak a XVII.század 
udvari portréfestészetének fejlődésére. Számos képe ismert a 
nagyközönség előtt, mint pl. a Pásztorok hódolása, Venus, Amor 
és a Féltékenység, Krisztus a pokol tornácán, I.Cosimo de' 
Medici képmása stb. (MNI.4k.587 o.) 

CD 

ADOLF *1817JÚLIUS 24. - +1905.NQVEMBER 17. 

Német herceg. Nassau hercege 1839-től 1866-ig. Luxemburg 
nagyhercege 1890-1905 között. A porosz-osztrák háborúban, 1866-
ban a Habsburgokat támogatva elvesztette hercegségét, és ettől 
kezdve Bécsben élt. III.Vilmos holland király (lásd 11.19.) halála, és a 
holland-luxemburgi perszonálunió megszűnése után Luxemburg 
ideiglenes kormányzója 1890-től, majd nagyhercege volt. 
(MNL.lk.153 o.) 



MIHAIL SZEMJONOVICS SCSEPKIN * 1788.NOVEMBER 17. -
+ 1863.AUGUSZTUS 23. 

Orosz színész. Jobbágycsaládból származott, így gyermekkorától 
jobbágyszínházakban, színjátszókörökben, majd vidéki 
színházakban lépett fel. 1822-ben mutatkozott be a moszkvai 
színpadon. Részt vett Alexander Gribojedov (lásd 11.11.), Nyikolaj 
Vasziljevics Gogol (*1809-+1852), Alekszandr Szergejevics Puskin 
(lásd VI.6.), Ivan Szergejevics Turgenyev (*1818-+1883) 
műveinek színreállításában. Aktívan hozzájárult a művek 
megszületéséhez és lelkesen propagálta őket. Legjobb alakításait 
az orosz szatirikus, ieiepiező művekben érte ei. A kor iegjobb orosz 
íróinak művei mellett sikert aratott William Shakespeare (lásd 
IV.23.), Moliére (lásd 1.15.), Friedrich Schiller (lásd V.9.) műveiben 

is. Feljegyzései, levelei, elbeszélései 1914-ben jelentek meg. Az orosz színpad nagy 
reformátora volt. (Színházi Kisl. 1969.390 o.) 

RICARDA HUCH *1864.JÚLIUS 18. - +1947.NOVEMBER 17. 

Német írónő, kultú (történ ész. Lírájában, elbeszélő 
költeményeiben, regényeiben a német újromantika képviselője 
volt. Első regénye a Ludolf Urslen emlékezései. Legértékesebbek 
történeti regényei A Deruga-ügy, és a Szent Wonnebald élete. 
Jelentősek a romantikát elemző irodalomtörténeti tanulmányai is. 
Háromkötetes regényét A nagy háború Németországban címmel a 
30 éves háborúról írta. A szépirodalomtól fokozatosan elpártolt, 
esszéket és történelmi portrékat írt. Ilyenek: Gottfried Keller, 

Wallenstein, A régi birodalom stb. (Világir.Kisencikl.l976.1k.504 
o., Új Magy.L. 1960.6k.332 o.) 

LOUIS HUBERT GONZALVE LYAUTEY *1854.NOVEMBER 17. -
+1934. 

Francia marsall Tanulmányt jelentetett meg 1891-ben a 
Revue des Deux Mondes című folyóiratban A katontiszt 
szociális szerepe az általános katonai szolgálat alatt címmel. 
Gallieni munkatársa Tonkingban és Madagaszkár-szigetén 
1894-97 között. 1906-ban az orani hadosztály 
parancsnokaként elfoglalta Oujdát. 1912-ben Franciaország 
marokkói főmegbízottjaként gazdasági és humanitárius 
fejlesztési programot valósított meg, amellyel megteremtette 

a modern Marokkót. Rövid megszakítástól eltekintve 1925-ig Marokkóban maradt, a 
rifi-háború alatt azonban visszahívták. 1927-31 között megszervezte a párizsi 
gyarmati kiállítást. Több munkát publikált, melyekben az ember és a tengerentúli 
kultúrák tiszteletén alapuló katonai és gyarmati humanizmust hirdette. (Larousse 
1992.2k.744 o., Révai Nl.13k.65 o.) 



MIHAIL SZEMJONOVICS SCSEPKIN * 1788.NOVEMBER 17. -
+ 1863.AUGUSZTUS 23. 

Orosz színész. Jobbágycsaládból származott, így gyermekkorától 
jobbágyszínházakban, színjátszókörökben, majd vidéki 
színházakban lépett fel. 1822-ben mutatkozott be a moszkvai 
színpadon. Részt vett Alexander Gribojedov (lásd 11.11.), Nyikolaj 
Vasziljevics Gogol (*1809-+1852), Alekszandr Szergejevics Puskin 
(lásd VI.6.), Ivan Szergejevics Turgenyev (*1818-+1883) 
műveinek színreállításában. Aktívan hozzájárult a művek 
megszületéséhez és lelkesen propagálta őket. Legjobb alakításait 
az orosz szatirikus, ieiepiező művekben érte ei. A kor iegjobb orosz 
íróinak művei mellett sikert aratott William Shakespeare (lásd 
IV.23.), Moliére (lásd 1.15.), Friedrich Schiller (lásd V.9.) műveiben 

is. Feljegyzései, levelei, elbeszélései 1914-ben jelentek meg. Az orosz színpad nagy 
reformátora volt. (Színházi Kisl. 1969.390 o.) 

RICARDA HUCH *1864.JULIUS 18. - +1947.NOVEMBER 17. 

Német írónő, kultúrtörténész. Lírájában, elbeszélő 
költeményeiben, regényeiben a német újromantika képviselője 
volt. Első regénye a Ludolf Urslen emlékezései. Legértékesebbek 
történeti regényei A Deruga-ügy, és a Szent Wonnebald élete. 
Jelentősek a romantikát elemző irodalomtörténeti tanulmányai is. 
Háromkötetes regényét A nagy háború Németországban címmel a 
30 éves háborúról írta. A szépirodalomtól fokozatosan elpártolt, 
esszéket és történelmi portrékat írt. Ilyenek: Gottfried Keller, 

Wallenstein, A régi birodalom stb. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.504 
o., Új Magy.L. 1960.6k.332 o.) 

LOUIS HUBERT GONZALVE LYAUTEY *1854.NOVEMBER 17. -
+ 1934. 

Francia marsall Tanulmányt jelentetett meg 1891-ben a 
Revue des Deux Mondes című folyóiratban A katontiszt 
szociális szerepe az általános katonai szolgálat alatt címmel. 
Gallieni munkatársa Tonkingban és Madagaszkár-szigetén 
1894-97 között. 1906-ban az orani hadosztály 
parancsnokaként elfoglalta Oujdát. 1912-ben Franciaország 
marokkói főmegbízottjaként gazdasági és humanitárius 
fejlesztési programot valósított meg, amellyel megteremtette 

a modern Marokkót. Rövid megszakítástól eltekintve 1925-ig Marokkóban maradt, a 
rifi-háború alatt azonban visszahívták. 1927-31 között megszervezte a párizsi 
gyarmati kiállítást. Több munkát publikált, melyekben az ember és a tengerentúli 
kultúrák tiszteletén alapuló katonai és gyarmati humanizmust hirdette. (Larousse 
1992.2k.744 o., Révai Nl.13k.65 o.) 



SZUEZI CSATORNA 

Megnyitása 

ás** 

Az új Szuezi csatorna közvetlen összeköttetést teremt a Vörös-tenger és a Földközi-
tenger között. Marié Ferdinánd Lesseps francia mérnök (*1805+1894)- Egyiptom volt 
francia alkonzulja - vezette a nagyméretű vállalkozást. A terveket eredetileg Alois 
Negrelli vízépítő mérnök (*1787-+1858) készítette, de 1858-ban bekövetkezett 
váratlan halála utás Lesseps Ferdinánd - Negrelli özvegyétől - megszerezte a 
rajzokat. Az első csákány ütést Lesseps végezte 1859.április 25.én. A 10 évig tartó 
épíépítömunka befejeztével, 1869.november 17-én Eugénia francia császárné 

(*1826-+1920) ünnepélyesen megnyitotta a Szuezi csatornát. A 
csatorna megnyitása alkalmából komponálta Giuseppe Verdi (lásd 
1.27.) az Aida című operáját, mely csak 1870.decemberére 
készült el. A megnyitott csatornát Eugénia császáné 
gyóntatópapja - a pesti születésű Cohen Hermann, egyházi 
nevén Bauer Mária Bernát (*1829-+1903)- szentelte fel. 
Kezdetben a csatorna kis forgalmat bonyolított le, ezért a csőd 
szélén álló Szuezi Tengeri Csatorna Társaság részvényeit Nagy 

Britannia vásárolta meg. Ezzel 1956-ig a szuezi csatorna birtokosa lett. A csatorna az 
1888.évi konstantinápolyi szerződés értelmében minden állam kereskedelmi és 
hadihajói számára nyitva áll, harci cselekmények azonban a csatornán és kikötőiben 
nem folyhatnak. A csatorna 162 km hosszú, 286-365 m széles, a hajózási vonalon 21 
m mély. Az áthaladási idő átlag 12 óra. Évente k. 14.000 hajó halad át rajta, 280-300 
millió tonna árúval. 

Államosítása 

Miután az amerikai és brit kormány, valamint a Világbank 
visszavonta a korábbi ígéretek ellenére az asszuáni gát építésének 
pénzügyi támogatását, ezért - válaszul -Gamal Abdel Nasszer, 
Egyiptom államelnöke (lásd 1.15.) 1956.július 26-án, 150.000 
ember előtt tartott beszéde során bejelentette az addig nemzetközi 
ellenőrzés alatt álló Szuezi-csatorna azonnali államosítását. A 
Nemzetközi Szuezi-csatorna Társaság követeléseit 
befagyasztották. Az egyiptomi rendőrség már a beszéd közben 
megszállta a csatorna épületét. A csatornabevételek ezentúl az 
egyiptomi nép javát kell, hogy szolgálják, mondta Nasszer. A 
tranzitdíjakból kb. 3 milliárd dollár bevétele van Egyiptomnak 

Szuezi válság 

Nagy-Britannia Franciaországgal közösen tervet 
készített a csatorna visszaszerzésére, amelybe 
Izraelt is bevonták. 1956.október 29-én Izrael 
megtámadta Egyiptomot, s november 3-ra 
elfoglalták a Gázai övezetet és a Sinai félszigetet. 
Ezzel összehangolva 1956.október 31-én brit és 
francia erők légitámadást intéztek Egyiptom ellen, 
majd 1956.november 5-én partra szálltak Port-



Szaidnál, illetve Port-Fuádnál. A 7.000 brit és francia katonának az volt a feladata, 
hogy az egész Szuezi-csatornát elfoglalja. A sikeres katonai akció kudarcba fulladt, 
mert s támadást az ENSZ, az USA és a SZU is elítélte. A közös fellépés hatására 
1956.november 6-án éjfélkor a francia és brit csapatok beszüntették a harci 
cselekményeket. 1956.november 21-től december 22-ig az ENSZ békefenntartó 
egysége felügyelte a szövetséges hadereg kivonulását a térségből. 1957.márciusra 
Izrael is kivonult az általa megszállt területekről, az Akabai-öböl környékére pedig 
ENSZ békefenntartó erők érkeztek, amelyek biztosították számára a kijárást az Indiai-
óceán felé. A szabad hajózás az angol-francia-izraeli támadás miatt félévre bénult 
meg. Az 1967.évi egyiptomi-izraeli háború következményeként nyolc éven át 
használhatatlan volt a csatorna. (Az Emberiség Kr.1991.996 o., A XX.Század 
Kr.1994.832 o., MNL.17k.38 o.) 

TOURSI SZENT GERGELY *538 KORUL - +594.NOVEMBER 17. 

Frank főpap, történetíró. Eredeti neve Georgius Florentinus volt. 
Előkelő gallo-római szenátori családból származott és nagybátyjának 
Arberina póspüknek az udvarában nevelkedett. 573-ban választották 
Tours városának püspökéül. Bölcsességének és diplomáciai 
képességeinek köszönhetően, ügyesen képviselte városa és egyháza 
érdekeit a trónviszályok közepette is. Püspökként ápolta Szent 
Márton (lásd XI.ll.)tiszteletét és sírja fölé bazilikát építtetett. A 
szentről írt, de befejezetlenül maradt művén kívül megírta egyszerű 
stílusban és felfogásban 10 kötetben a frankok történetét, amely 591-
ig a legfontosabb források egyike. Teológiai művei közül A csodák 
nyolc könyve a szentek életének leírását és több galliai püspök élet-

rajzát tartalmazza. Ünnepe november 17-én van. (MNL.8k.584 o.) 

PIERRE GAULTIER DE VARENNES VÉRENDRYE 
* 1685.NOVEMBER 17. - +1749.DECEMBER 5. 

Kanadai katonatiszt, felfedező. Katonatisztként nevezték ki 1728-ban a Superior-tó 
területére, a francia posta vezetőjévé. A posta kiépítése és működtetése rendkívüli 
szerepet kapott abban az időben a prémkereskedelem terjeszkedése miatt. Vérendrye 
tehát meghatározó alakja lett úgy a posta, mint a prémforgalomnak. 1729-ben vissza-

tért Quebecbe és engedélyt kapott egy Western Sea-
kutatás vezetésére és monopóliumot szerzett a nyugati 
prémkereskedésre is. A pénzügyi feltételek meg-
teremtéséhez néhány montreáli kereskedőt is bevont a 

(• tevékenységébe. 1731-ben három fia társaságában kelt 
útra és számos postát létesített a Winnipegig terjedő 
szakaszon 1734-ig. 1736-ban egyik fiát megölték a sziú-
indiánok. 1738-ban az Assiniboine folyótól a Missouri folyóig 

tartott az útjuk, melynek során felfedezték a Manitoba-tavat. A legvitatottabb 
utazásuk 1742-43-ban lehetett, melynek során útjukat nehezítették az ismeretlen 
területeken élő bennszülött törzsek. 1913-ban iskolás gyerekek egy csoportja fedezett 
fel egy feltehetően Vérendrye-k által elásott táblát a Pierre S.Dakota területének 
közelében. 1744-től újabb felfedező utakra már nem vállalkoztak. 
(Internet:http://www. infoplease.com/ce6 , www.civilization.ca/vmnf....) 

http://www
http://www.civilization.ca/vmnf


TADEUS BANACHIEWICZ *1882.FEBRUÁR 13. - +1954.NOVEMBER 
17. 

Lengyel asztronómus, matematikus és geodéta. Tanulmányait a 
Varsói Egyetemen végezte, ahol 1904-ben csillagász diplomát 
szerzett. 1905-ben Göttingenbe költözött, majd 1906-ban az 
oroszországi Pulkova Obszervatórium munkatársa lett. 1910-15 
között a Kazanyi Egyetem Engel'gard Obszervatóriumában 
dolgozott. 1910-ben a doktorátus megszerzése után habitált. 
Miután Lengyelország visszanyerte függetlenségét, a krakkó 

' Jagelló Egyetem professzorává nevezték ki. Hatáskörébe került a 
j j ^ U y i * Krakkói Obszervatórium is, ahol megfigyeléseit, kísérleteit 

folytatta. Kb. 180 kutatási dokumentum szerzője, melyekben 
újabb meghatározásokat közölt a csillagok parabolikus 
pályájának változásaival kapcsolatosan. 1925-ben feltalálta a 

„cracovians" elméletet, mely lényegében egy speciális típusú algebrai mátrix, mely 
megoldott több csillagászati geodéziai, mechanikai, matematikai problémát. 1925-ben 
alapította a negyedévenként megjelenő Acta Astronomica című szakfolyóiratot. 1932-
1938-ig volt a Nemzetközi Csillagászati Unió alelnöke, első elnöke volt a Lengyel 
Csillagászati Egyesületnek és alelnöke a Balti-államok Geodéziai Bizottságának. Több 
mint 230 tudományos művet írt. Egy Hold-krátert róla neveztek el. (Brockhaus NI., In-
ternet: http :/translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl7en8iu= )) 

GORGON MEREDEITH LIGHTFOOT *1938.NOVEMBER 17. 

Kanadai énekes, zeneszerző, költő és szövegíró. Gyerekként 
templomi kórusban szopránt énekelt. Már abban az időben is 
szerepelt a rádióban és néhány operett előadásban. Zongorázni 
tanult, de az ütős hangszereken autodidakta módon tanult meg 
játszani. Zeneszerzést 1957-58-ban tanult Kaliforniában a 
Westlake kollégiumban. 1963-ban Európában volt előadói 
körúton, majd 1964-ben a BBC rádió egyik zenei műsorának volt 
a vezetője. 1967-től szerepelt New Yorkban Ausztráliában, Dél 
Amerikában. 1972-ben bal arca lebénult, de gyógyulása után -

némi módosítással - folytatta sikeres pályafutását. (Kanadai Lexikon) 



BUDAPEST 

Magyarorszság fővárosa és Pest megye közigazgatási székhelye. I.Ferenc József 
1872.december 22-én szentesítette a Buda-Pest fővárosi törvényhatóság 
alakításáról szóló 1872.évi XXXVI.törvénycikket, amely Pest, Buda, Óbuda és a 
Margitsziget egyesítésével létrehozta az egyesített fővárost. 
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Előzmények 

I. AQUINCUM - ÓBUDA 
A mai Budapest III.kerületének területén római kori település és katonai tábor volt 
a Kr.e. 10-től Kr.u.409-ig. A táborok a Gellért-hegy lábától kiindulva, a Bem térnél, 
Albertfalván és Nagytétény területén kerültek elő. A Gellért-hegy körül volt a Duna 
egyik legfontosabb átkelőhelye. A katonai táborok körül létrejött polgárváros az I-
II.százdban erőteljes fejlődésnek indult, de a II.század második harmadában a 
virágzásnak háborúk vetettek véget. Az Új virágkor Septimius Severus idején 
következett be. A III.század első harmadában épültek fel a provincia katonai és 
polgári közigazgatásának hivatalai. Maximinus Thrax hatalomra kerülésével 
megindult a keleti eredetű népesség üldözése, ami látványos visszaeséshez 
vezetett. A római katonai táborokat a 430-as években a hunok szállták meg és a 
késői légióstábor helyén alakult ki a középkori Óbuda, amelya mai Budapest 
III.kerületének északi részén fekvő 1873-ig önálló település volt. Az V.század 
közepétől.- kb. 410-től - 955-ig fejedelmi székhely Kurszán várával. (Kurszán a 



törzsszövetség egyik vezető alakja volt, +904 körül) Fallal körülvett polgárváros, 
csatornázott és sokszögletű kőlapokkal kikövezett utak, melyeknek két oldalán 
fürdők, vásártér, szentélyek, üzletek, lakóházak helyezkedtek el. A városfalon kívül 
volt az amfiteátrum. A XIII.század közepéig Budának nevezték a mai Árpád-híd 
budai hídfőjénél, a késő római Duna-parti tábor területén kialalkult települést, ahol 
az óbudai káptalan és egy királyi udvarház állt. 1223-ban egy tűzvész után 
lebontották a városfalakat. 1241-ben a várost Batu kán serege rombolta le. A 

tatárjárás után IV.Béla új - jól védhető - települést 
alapított, amely a Buda vagy Újbudavár nevet, a régi 
Buda az Óbuda nevet kapta. A törökök 1528-ban 
felégették, majd 1541-ben elfoglalták és a budai pasa 
birtoka lett. 1596-ban lakossága elköltözött Esztergomba 
és Érsekújvárra. A város kis jobbágyfalu szintjére 
sülyedt. 1659-től a Zichy-család birtokolta, majd 
németekkel települt újra. A XVIII.századtól ismét gyors 
fejlődésnek indult. Központja barokk arculatot kapott. 

1767-ben a kamara visszavásárolta a Zichy családtól. 1840-ben Pest vármegye 
fennhatósága alá került, mint Budához tartozó külváros. 

2. BUDA 
A Duna jobb partján fekvő Buda, - megszakításokkal - az 
ország fővárosa, királyi székhely és koronázó város volt. 
Jelentős része a Budai-hegység területén fekszik. A Buda 
elnevezés a XIII.század közepéig a későbbi Óbudára 
vonatkozott, a Várhegyen létrejött Újbudától való 
megkülönböztetés miatt. Buda eredetéről számos 
legenda szól. 1148-ban - II.Géza adománylevelében -
szerepel első említése. A várost választott bíró és 12 
esküdtből álló tanács vezette. A XIV.század folymán va-

lódi céhek is lét-
rejöttek. 1439-
ben - népmoz-
galom hatására 
- megreformál-
ják a városi 
vezetést. A vá-
ros fejlődése fo-

lyamatos volt. A XV.században már európai rangú gazdasági, kulturális és 
művészeti központtá vált. A XIX.század első felére már Pesttel, mint ikerfővárossal 
is számolnia kellett. Az abszolutizmus éveiben Buda fejlődése lemaradt Pesthez 
képest. 

3. PEST 
Az őskortól lakott terület volt. Első írásos említése 1061-ből való. Neve bolgár-szláv 
eredetű. Pest nevéhez is különböző feltételezések ismertek. A XIII.század elején 
bajor és szász telepesek költöztek a területre. Átépítése, Zsigmond király idején 
vett újabb lendületet. A gyarapodó polgárság szabadulni igyekezett Buda 
fennhatósága alól és Hunyadi Mátyás alatt nyerte el teljes függetlenségét. Egyre 
nagyobb szerepet játszott gazdasági megerősödése következtében, melyet a török 
hódítás visszavetett Az 1686-os felszabadulásra egy jelentéktelen település lett. 

(gutla 1**Z 
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Pest 1703-ban szabad királyi városi rangot kapott és egyre jelentősebb ipari és ke-
reskedelmi központ lett. A XVIII.század elején a 
szerzetesrendek sorra építették a templomokat, iskolákat 
stb.-t. 1820-ban megindult a Duna szabályozása és a 
gőzhajózás Pest és Bécs között. A XIX.század második 
felében kialakult a gyáripar, elterjet a gázvilágítás és 
megindult a lóvasút. A népessége is erőteljesen 
növekedett. A kiegyézés - 1867 - előtt Buda maradt a 

'3rnMAGYAR P O S T Á É kormányzati központ. 

4. MARGIT-SZIGET 
2.5 km hosszú, maximum 500 m széles sziget, mely több zátony fokozatos 
összeolvadásával keletkezett. A XIV.század óta említik - a korábbi Nyulak szigetét -
Margit sziget néven. A XV.század elejéig a sziget Buda külvárosának számított és 
cölöphíd kötötte össze az Óbudai-szigettel. Az Árpád-korban királyi vadaskert volt. 
A szigeten lévő domonkos kolostort IV.Béla Margit nevű leánya számára építtette. A 
török időkben a szerzetesek és apácák elmenekültek, az épületek rommá váltak. 
1686 után a klarisszák kapták meg a szigetet. 1873-ban Budapest része lett. 

Az 1872.XXXVI.törvénycikk alapján 1873.november 17-én kezdte _ meg 
működését a Fővárosi Tanács, és ez a nap lett a három város - Pest, Buda, Óbuda 
- egyesülésének BUDAPEST létrejöttének hivatalos napja. 

M A G Y A R 
POSTA 

Nemzetközi 
bélyegkiál l l tás 

A város a Duna két partján, a Budai-hegység és a Pesti-síkság területén fekszik. E 
természeti adottsága következtében a világ legszebb fekvésű városai közé tartzik. 
Területe az agglomeráció nélkül 525,5 km2, az agglomerációs övezethez tartzó 43 
település - 6 város és 37 község - területe 1.150 km2. Együttesen Nagy-Budapest 
területe 1.675,5 km2. Ebből: Buda 174 km2, Pest 351 km km2, Margit-sziget 1 
km2, az Óbudai-, a Nép-, a Palotai-szigetek 1,9 km2. - Lakosainak száma az 1970-
es évek végén - az agglomerációban élők nélkül - kb.2,039.000 fő volt. 2001-ben 
1,777.921 fő, az agglomerációban pedig 429.949 fő élt. - Budapest az országos 
politikai, közigazgatási, igazságszolgáltatási és vallási szervezetek, intézmények 
székhelye. Az ország - és egyben a Kárpát-medence - gazdasági, közlekedési, 
kultúrális, tudományos, oktatási és idegenforgalmi központja. - A város fejlődési 
üteme a XlX.század vége felé gyorsult fel igazán. Folytatódott a vasútépítés, a 
postai szolgáltatás, a táviró- és telefonhálózat kiépítése és bővítése, hídépítés, stb.. 
Fellendült a gyáripar, s ez a népességszám erőteljes emelkedésében is 
megmutatkozott. Az I.világháború kirobbanása alapjaiban rázta meg a város 
gazdasági, társadalmi és politikai életét. A szabadpiacot 1918-ig a 
kényszergazdálkodás váltotta fel. Ellátási zavarok keletkeztek a háborús vereségek 
és veszteségek hatására. Az 1920.június 4-én aláírt trianoni szerződést követő 
néhány évben szembeötlő nyomor jellemezte a főváros életét. 1921-31-ig tartó 
évek a konszolidáció évei voltak ugyan, de az 1929-33.évi gazdasági világválság 
újra nagyon nehéz körülményeket teremtett. 1938-tól ismét háborús évek követ-



keztek. 1944.március 19-i német megszállás drámai fordulatot hozott Budapest 
életébe. 1944.áprilistól megkezdődtek az angol légitámadások. Október 16-tól 3 
hónapig tartó fővárosi nyilas uralom alatt tömeges kivégzésekre, bevonultatásokra 
került sor. Budapest ostroma a pesti oldalon 1944.december 28-án kezdődött. 
1945.január 17-éről 18-ára virradó éjjel a németek elhagyták Pestet, majd 
felrobbantották a még álló hidakat. Február 13-ig a szovjet csapatok felszámolták a 
Várban és más területeken ellenálló német csoportokat. 1945 tavaszán megindult 
fokozatosan a villamosközlekedés, ideiglenesen helyreállították a hidak egy részét, 
megindult a megmaradt ipari berendezésekkel a termelés. 1948.június 12.-ével 
egypártrendszer lépett életbe. Államosítások után az 1949.XXIX.törvénycikk 
alapján több település Budapesthez csatolásával létrejött Nagy-Budapest. A kerüle-
tek száma 14-ről 22-re emelkedett. 1994-ben Soroksár önálló kerületként a 23-ik 
kerülete lett a fővárosnak. - 1956.október 23-án forradalom tört ki. A kormány 
kérésére szovjet csapatok vonultak be és november 4-én megkezdték a fegyveres 
ellenállás felszámolását. A legsúlyosabb harcok a főváros különböző részein 
zajlottak. A Kádár-korszak bizonyos konszolidációt jelentett, de az 1980-as évek 
második felében leálltak az állami építkezések, vállalatokat sorra felszámolták vagy 
rt., kft.formájában újjászervezték. Az 1989-es rendszerváltás piaci alapokra 
helyezte a gazdasági életet és a kultúrát. 1989.október 23-án kikiáltották a Magyar 
Köztársaságot. 1990-es évek közepétől jelentős új beruházások valósultak meg, 
melyeknek köre kiterjedt a lakásépítésen túl a tudományos, kulturális, kommunális, 
hitéleti és oktatási célokat szolgáló létesítményekre egyaránt. 

VARHEGY - BUDA 
A középkori világi építészetnek számos emléke maradt a Várban. A Duna jobb 
partján a 150-165 m tengerszint feletti magasságban húzódó Várhegy déli részén 

áll a királyi várpalota. IV.Béla király itt jelölte ki új lakhelyét. 
Városépítő tevékenysége kiterjedt az egész Várhegy területére. 
I.Károly az 1320-as években felszámolta a déli lakónegyedet és 
romjaira új palotát építtetett, melybe I.Lajos is áttelepítette 
udvarát. Hunyadi Mátyás (ur. 1458-90) építkezései a királyi 
palota területén főként az erődrendszer modernizálására 
irányultak. Reneszánsz udvara az itáliai humanisták kedvelt 
tartózkodási helye volt. A mohácsi csata után - 1526-tól - ha-

nyatlásnak in-
M A G Y A R P O S T A 

tftAGYARORSZAG dult. A királyi 
udvar Pozsony-
ba költözött és 
I.Szulejmán 
csapata 1526. 
szeptember 
12-én bevonult 
a védtelenül 

hagyott várba. Kultúrális értékeit elhurcolták, lakossága jelentős számban elpusz-
tult, vagy elköltözött. Lotharingiai 
Károly - Lipót király hadainak 
fővezére - 1686-ban minden 
rendelkezésre álló erővel megkezdte 

Buda ostromát a 
törökkel szem-
ben. 1686.júni-
us 18-tól 1686. 
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szeptember 2-ig tartott az ostrom és a három és fél hóapig tartó harc 150 éves 
szolgaságtól szabadította meg a magyar királyok ősi székhelyét, Savoyai Jenő 
hathatós segítségével. Azonnal megindult a romok bontása és a falak megerősítése. 
Az 1715-ben elkezdett építkezés 1770-ben fejeződött be. Ez volt a kétemeletes 
Mária Terézia-palota. Az 1848-49-es szabadságharc idején - 1849.január elején -
Windischgrátz vezetésével az osztrákok foglalták el. A harcok során - a 
visszafoglalásig - a palota nagy része kiégett. A XVIII.század elején új alapokon 
indult meg az új királyi palota felépítése. A ma látható, copf és romantikus stílusban 
átalakított barokk palotát 1890 után Ybl Miklós tervei alapján kezdték, s 
Hauszmann Alajos vezetésével fejezték be. A II.világháború végén - január 9-
február 13. között - foglalták el a szovjet csapatok. A palota értékes berendezése 
az 1944-45-ös ostrom idején elpusztult. A középkori királyi palota romjait 1948-63 
között Gerevich L. vezetésével feltárták és helyreállították. 1967-től végzett 
ásatások alapján a várfalakat rekonstruálták és kisebb módosításokkal a XX.század 
eleji formában építették újjá és különböző intézmények kaptak egyes helyreállított 
szárnyaiban helyet. -
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A klasszicista stílus jellegezetes példája a Sándor-palota, melyet 1806-ban J.Aman 
építette Pollack Mihály közreműködésével. 1867-től a miniszterelnökség palotája 
volt, majd Ybl Miklós átalakította. Az 1945-ben rommá vált épület rekonstrukciója 
2003-ra készült el, mely a mindenkori köztársasági elnök rezidenciája. 
Egyemeletes, tympanonos, domborműves, középrizalittal. Az egész homlokzaton 
végigfut az erkély, melyet oszlopok és pillérek tartanak. -
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ALT RUDOLF A SZENTHÁROMSÁG TER ES A BUDAI VAROSHAZA (1845) 

A várnegyed legmagasabb pontja a 
Szentháromság-tér, melyen a 
Philipp UngleicH és Anton Hörger által 
készített Szentháromság-szobor 
áll, mely tulajdonképpen az 1712-14-
es pestis járvány emlékműve. -
A régi budai Városházát Venerio 
Ceresola olasz mester építette újjá a 
gótikus falak felhasználásával 1692-
ben. M.Nepauer épített hozzá 
lépcsőházat 1769-ben és bővítette az 
épületet. A II.világháború után 
teljesen helyreállították egyemeletes, 
olaszos hatású barokk homlokzattal. 
Kapuja kosáríves vállpárkányos. 
Földszintje nagyrészt gótikus, 
ülőfülkékkel, sarkán C.Adams 
városvédő Paliasz Athéné szobrával. -
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A neogótikus Nagyboldoaasszonv-templom 
- ma Mátyás-templom vagy Koronázó 
főtemplom - épülettömbje eredetileg a 
XIV.században háromhajós bazilika volt. 
Mátyás király 1470-ben újjáépíttette és ebből 
az időből való az oratórium és a Déli nagy to-

rony. 1526-ban a törökök 
felgyújtották. 1686-1773 kö-

zött a bécsi 
Ch.A.Oedtl és 
Hölbling János 
átépítette, 
1873-96 között 
pedig Schulek 
Frigyes építette 

1956 során erősen újjá. A II.világháború és 
megsérült, 1950-60 között külsejét helyreállí-
tották. Főhomlokzatán - délen - négyemeletes 
kősisakos gótikus torony, - északon - kéteme-

letes, négy fiatornyos - úgynevezett - Béla-torony emelkedik. Közöttük a 
földszinten csúcsíves főkapu, fölötte hatalmas mérműves rózsaablak. Támpilléres 
főszentélye tizennégyszög hét oldalával zárul. A déli oldalon az előcsarnokból nyílik 
a XV.századi Mária-kapu. A nagy torony alatt a Lorettói kápolna, az északi oldal 
keleti sarkán - a Gara-kápolna helyén - áll a Szent István kápolna. A 
Szentháromság-kápolnában van III.Béla felesége Antiochiai Anna síremléke. A Béla 
torony alatti kápolna oldalfalán Mátyás király címere látható 1470-es évszámmal. 
Belül háromhajós csarnoktemplom keskeny álkereszthajóval és a bal oldalhajóra 
épített kápolnasorral. A templom - kezdettől fogva - minden rendkívüli 
ünnepélyesség színhelye volt. Itt zajlott pl. Róbert Károly koronázása, Mátyás és 
Beátrix esküvője, Ferencz József megkoronázása. 



A Dunára néz a régi pest-budai halfogók emlékére a neoromán 
stílusban a régebbi várfal-alapokra épült Halászbástya Schulek 
Frigyes tervei alapján 1895-1902 között. A budai Várhegy egyik 

legreprezentatívabb, legjellegzetesebb épülete a 
Mátyás-templom szomszédságában a 
Szentháromság tér keleti lezárásaként. A két 
saroktorony között hatalmas lépcsőzet van, mely 
több pihenővel tagoltan érkezik boltíves 
kapunyilásokon át a bástya udvarra. E lépcsőzet 
igénybevételével lehetséges gyalogosan feljutni a 
Várba. A tornyokat nyilt oszlopsoros folyosók kötik 

össze, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Dunára és a partjain elterülő fővárosra. 
Nevét az egykor alatta elterülő Halászváros elnevezésű városrészről, valamint a 
Mátyás-templom melletti valamikori halpiactól kapta. 
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A Várhegy számtalan műemléke közül a Bécsi kapu, az Országos Levéltár 
épülettömbje, a barokk, klasszicista, és copf stílusú lakóházak, a Hilton Szálló épü-

lettömbjébe a domonkosok Szent Miklós-kolostorának beépített 2 romjai, a ferences, majd karmelita rendházból átépített 
R Várszínház, az egykori Eszterházy- és Batthyány-palota, a Had-

t a r a g v á n y b u d á r ó l történeti Múzeum, a Vár-barlang a XI-
. ni, XIII.századból, mind-mind többszázéves 

f — m ú l t r a emlékeztet.-

POSTA 

A várost elfoglaló törökök a 150 év alatt saját stílusuknak megfelelő épületeket 
emeltek, melyek közül főként a fürdők maradtak meg. Ilyen a ma is még működő 
Rác-fürdő, a fürdők között legdíszesebb Rudas-fürdő, melyet Szokoli Muszatafa 
budai pasa építtetett 1556-ban. A Király-fürdőt Arszlán pasa kezdte építtetni 1566-
ban és Szokoli Musztafa fejezte be 1570 körül.-
A Rózsadomb aljában - a Duna vonalával párhuzamos tektonikus törésvonalak 
mentén - melegvizű források törtek fel, melyeknek első csoportját a Császár (ma 
Komjádi), a Király és Lukács fürdők alkotják. A második csoport a Gellért, Rác és 
Rudas fürdő forrásaiból áll - Csak langyosvizet adó források a csillaghegyi, a római-
és a pünkösdfürdői források. -

A Rózsadombon található a Gül Baba türbéje vagy sírkápolnája, mely 1543-48 
között épült. -



Speciális budai közlekedési eszköz A Budavári sikló. A Budai Gőzsikló Juraszek 
Ödön tervei alapján 1870.március 2-án készült el. A kivitelezési munkákat 
Wohlfarth Henrik irányította. A mozgatóerőt az alsó állomáson elhelyezett gőzgép 
biztosította. Kocsijai a felső állomáson lévő fordítókorongon átvetett drótkötélen 
függtek. A 95 m-es utat 30°-os lejtőn tette meg. Mindkét kocsiban három fülke 

volt, a két szélső 8-8 ülőhellyel II.osztályú, a középső 6 
ülőhellyel I.osztályú besorolást kapott. Több százezer ember 
vette igénybe, de pl. 1944-ben 2,049.256 utast szállított. 1944 
végéig változatlan műszaki megoldással üzemelt. A háborús 
károk helyreállítása 40 évi várakozás után kezdődött meg. A 
főváros és a Budapesti Közlekedési Vállalat összefogásával az 
eredetihez hasonlóan épült meg, és 1986.június 4-től Budavári 
Sikló néven újból megkezdte működését. A pálya megközelítően 
100 m hosszú, és 50 m rajta a szintkülönbség. A siklón utazók 

száma évente 600.000 és 1,000.000 közé tehető. -

A Mátyás-templomon kívül még számtalan templom-rom és ma is működő -
különböző felekezethez tartozó - templom található a város budai oldalán. 
Templom-romok közül pl. a Szent Lázár-templom romja a XIV.századból, volt 
kapucinus templom és kolostor török-kori részletei, a volt Erzsébetiek temploma, 
mely Hans Jakab munkája 1731-41-ből, a Budaszentlőrinci pálos kolostor és 
templom romjai a XIV-XV.századból, Nyék templomának romjai a XIII-XV-
századból, a Római katonai amfiteátrum, az Óbudai zsinagóga, mely Landherr 
András munkája 1820-21-ből, stb. 
Ma is működő műemlék-templomok pl. a Felső viziváros-i r.k. Szent Anna 
plébániatemplom, mely Hámon Kristóf, Nepauer Máté és Hámon Mihály munkája 
1740-65. Között, a Krisztinavárosi r.k. templom, mely 1795-ben épült, azóta 
átalakítva és bővítve, a Lajos utcai r.k.plébániatemplom, a Kálvin-közi ref.templom 
1785-86-os évekből, A Pesthidegkút-i Szent Lélek templom, mely Lechner Ödön 
munkája, stb. 
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A főváros 8 egyeteme közül Budán áll a Kertészeti és Testnevelési 
Egyetemen kívül a volt Budapesti Műszaki Egyetem, ma Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem is. A mérnökképzés az 1635-

ben alapított egyetemen belül 1782-ben 
megszervezett Institutium Geometriáim-
ban indult meg. Ez az intézmény az 1846-
ban a József-ipartanodával egyesült. 
Később polytechnikummá alakult, majd 
1872-ben Magyar Királyi József-
műegyetem néven egyetemi rangra emel-

ték. 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 egyesítéséből 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 és Pecz Samu - kis mértékben Czigler Győző - műve. 1905-10 
között épült 71.795 m2-en. József főherceg 1909-ben egyetemi kormányzati 
jelvényeket, illetve azok viselési jogát adományozta a Műegyetemnek. Könyvtára a 
legjelentősebb felsőoktatási könyvtár a több mint 300.000 kötet könyvével és 
67.000 kötet folyóiratával. 



A Budai-hegységben számos kisebb-nagyobb barlang alakult 
ki, mint pl. a Szemlő-hegyi, Pál-völgyi, Mátyás-hegyi, 
Solymári stb. barlangok, melyek időszakosan látogathatók.-
A Szemlőheayi barlangot 1930-ban találták kőfejtés 
közben. Az 1980-as évek közepén nyitották meg a 
látogatható szakaszt. Ismert szakaszainak hossza 2.200 m, 
függőleges kiterjedése 50 m. Jellegezetes formái a 
nagyméretű gömbfülkék és gömbüstök. A járatok között 4-5 
m széles és 25-30 m magasságú járat is van. Légúti megbe-

tegedések gyógyítására is felhasználják. 

A nagy emelkedőjű hegyvidéki településeken elsősorban a személyforgalom lebo-
nyolítása érdekében létesültek a fogaskerekű vasútak. A budapesti Sváb-heqy-i 
fogaskerekű vasút Riggenbach-rendszerű, gőzvontatású vasút, melyet 1874-ben 

adták át a forgalomnak. Vonalát 1890-ben meghosszabbították a Széchenyi-hegyig 
és 1929-ben villamosították. A pálya 3,7 km hosszú, a végállomások közötti 
magasságkülönbség 327 m. 1973-ban Strub-rendszerű fogasrudas felépítményű 
rendszer váltotta fel a régit. -
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A Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között épült ki 1948-50-ben 
az Úttörővasút. Keskeny nyomtávú személyszállító vasút, 
melyen a szolgálatot vasutas és postás 10-14 éves úttörők -
iskolás gyermekek - látják el, megfelelő felnőtt szakemberek 
közreműködésével. A két végállomás között - 198 m hosszan 
- a Nagy-Hárshegy alatt megépített félkör alaprajzú alagútban 
halad A vasút hossza 11 km, nyomtávja 760 mm. 

M A G Y A R O R S Z Á G 



A Budai-hegység része a Szent Gellértről elnevezett Gellért-hegy - korábban Kelen-
hegy - , mely a Duna fölé 140 méterrel magasodik. Keleti oldalán meredek 
sziklafallal szakad le a Duna felé. A Dunára néző oldalán áll az 1046.szeptember 
24-én megölt és a Dunába dobott Szent Gellért püspök emlékműve. A hegy tetején 
áll a Szabadság-szobor, mely Kisfaludy Stróbl Zsigmond műve (1947) és a 
Citadella. Az 1848-49. évi szabadságharc leverése után épített erőd melyet 
Emánuel Zitta osztrák altábornagy, hadmérnök tervei alapján, egy tervezett 
erődrendszer részeként létesítették, amelyből csak a citadella készült el. Az osztrák 
katonaság 1854 júniusában vette birtokba, hadi célokra azonban nem használták. 
Hossza 220 m, szélessége 45-60 m, a falak magassága 12-16 m. 

Buda és Pest zavarmentes és folyamatos működését szolgálják a Dunán átívelő 
hidak, szám szerint 9 híd. Észak-déli irányba haladva: 

H A Z A N K * F E L S Z A B A D U L A S A N A K É V F O R D U L Ó J A 

1. Újpesti vasúti összekötő híd. Egy vágányú híd, mely 1893-96 között épült, 1952-
55 között lett újjáépítve. Hossza 898 m.-

2. Árpád-híd. 1939-43, majd 1948-50 között épült tovább. 1984-ben 35,3 m-re ki-
szélesítették. A híd teljes hossza 2 km, 

n i.vf .io ebből a Duna feletti szakasz hossza 982 m. 

3. Margit-híd. 1872-76 között épült a francia E.Gouin tervei alapján. A hidat 1876. 
április 30-án adták át a forgalomnak. A 
margitszigeti szárnya 1901-ben épült. A 
Il.világháború során a németek 
felrobantották. Újjáépítése 1945-ben 
kezdődött és 1958.augusztus 1-én fejező-
dött be. A híd 637,5 m hosszú és 25,4 m 
széles. 



4. Lánc-híd. 
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tervezőről elnevezett 
szomszédságában áll. 

Budapest első Duna-hídja. Gróf 
Széchenyi István kezdeményezésére 
T.W.Clark tervezte és testvére Adam 
Clark angol mérnök építette 1842-49 
között. A híd felavatása 1849.november 
20-án volt. Eredeti hossza 375 m. Mivel 
a híd nem felelt meg a modern műszaki 
és forgalmi követelményeknek, 1913-
14-ben a régi híd képének 
tiszteletbentartásával - a pillérek és 
hídfők megőrzésével - megerősítették, 
átépítették. A II.világháború során 1944 
decemberében a németek felrobbantot-
ták. A háború utáni újjáépítését köve-

tően az eredeti 
avatásának 100-ik 
évfordulóján 1949. 
november 20-án 
adták át ismét a 
forgalomnak. A híd 
pesti hídfője a Roo-
sevelt téren, a Ma-

gyar 
Tudo-
mányos 

I0f Akadé-
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előtt, a 
budai 
hídfő a 

Budavári Sikló 
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tér mellett, az Alagúttal szemben, a 

A híd az Eskü-tér és a Döbrentei tér között 
épült, ezért korábban Eskü-téri híd néven is 
emlegették. Nevét az 1893 évi XIV.törvénycikk 
rendelte el. Tervezésére nemzetközi pályázatot 
írtak ki, de a beérkezett 43 terv egyikét sem 
fogadták el. A terveket végül a Kereskedelmi 
Minisztérium Dunahíd-osztálya, Czekelius 
Albert készítette Kherndl Antal műegyetemi ta-

nár elméleti munkája alapján. 
1897-1903 között épült. 
1903.október 4-én adták át a 
forgalomnak Ferencz József 
jelenlétében. A két pillér közötti 
távolsága 290 méter, a világ 
legnagyobb nyílású közúti 
lánchídja volt akkor. A teljes 
hossza 378,6 m, szélessége 18 
m, melyből a kocsiút 11 m volt. 
A híd elsőként biztosította a két 

MAGYAR POSTA 

5. Erszébet-híd. 



part között a villamosközlekedést, mely 1914. augusztus 14-én indult meg. A hídon 
átkelőknek hídpénzt kellett fizetni, melynek összege 2 krajcár volt. A hídpénzt 
később az őszirózsás forradalom törölte el. A II.világháború során tönkrement hidat 
- a régi pillérek felhasználásával a Sávoly Pál vezette munkaközösség tervei 
alapján építették újjá 1961-64 között. Az újjáépült Erzsébet-híd hossza 380 méter, 
szélessége 27,5 méter. A forgalomnak 1964.november 21-én adták át. 

A híd építését 1893-ban határozták el és 
1896.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 el. A két mederpilléren nyugvó 
háromnyílásos konzoltartós, rácsos vas-

szerkezetű 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 fel. Újjáépítése 
után 1946.augusztus 20-án adták át a forgalomnak, nevét Szabadság-hidra 
változtatva. Négy évtized után - 1985-86-ban - teljesen felújították. 

7. Petőn-híd. 
A II.világháború során a németek 
felrobbantották az akkor Horthy Miklós 
nevét viselő hidat, mely 1933-37 között 
épült. Újjáépítése 1950-52 között történt. A 
forgalomnak 1952.november 22-én adák át. 
A híd hossza 514 méter, szélessége 25,6 
méter. 

8. Lágymányosi-híd. Budapest legfiatalabb hídja, melyet 1995-ben adtak át a 
forgalomnak. 

9. Déli összekötő vasúti híd, mely 1873-77 között épült. Újjáépítették 1948-53 
között. A kétvágányú híd hossza 477,3 m. 

PEST 

Gróf Széchenyi Ferenc 1802.november 25-én kelt 
alapítólevelével 11.884 nyomtatványból, 15.000 kötet 
könyvből és 1.152 kéziratból álló gyűjteményét a magyar 
nemzetnek ajándékozta, amelyet később cenki 
könyvtárának becses gyűjteményével - 6.000 darab 
rézmetszettel és 9.206 kötet könyvvel - egészítette ki, 
megalapítva ezzel a Magyar Nemzeti Múzeumot és 



Könyvtárt, melynek élete végéig fenntartója volt. A Nemzeti Múzeum nemcsak 
Pest, illetve Budapest, de Magyarország legjelentékenyebb szabadon álló 
kétemeletes klasszicista épülete. Pollack Mihály tervezte és építette 1837-47 
között. 1926-ban Lechner Jenő restaurálta. Az épület homlokzatán a hatalmas 
korinthosi oszlopsort széles fríz és háromszögű tympanon koronázza 
szoborcsoporttal. Hatásos térsorozat alkotja az épület középtengelyét, melytől 
jobbra és balra l - l udvart zár körül a múzeum két épületszárnya. - A múzeum 
anyagát lényegében az érem- és az egykori régiségtár alkotja. Újkori osztálya a 
XVIII.század elejéről gyűjti a magyar történelem emlékeit.-

A XIX.század végén szerephez jutott eklektikus stílusban épült a Hősök terén - az 
Ezredéves emlékműtől jobbra és balra- a Szépművészeti Múzeum magában álló 
tömbje 1900-ban, és vele szemben a Műcsarnok 1895-ben. Mindkettőt Schickedanz 
Albert és Herzog Fülöp tervezte monumentális lépcsőzettel. A Szépművészeti 
Múzeum gyűjteménye egyiptomi, görög-római osztálya, Régi Képtára, Régi 
Szoborgyűjteménye Grafikai és Modern Gyűjteménye Európa egyik kiemelkedő 
múzeumává avatja.-



Az Iparművészeti Múzeum alapítását Rómer Flóris kezdeményezte 1864-ben. 
Épületét Lechner Ödön és Pártos Gyula terezte. 1891-ben avatták fel. A szecessziós 
épület díszítőmotívumai keleti - indiai és perzsa - irányultságot tükröznek. Az 
ország legnagyobb iparművészeti gyűjteményével rendelkezik. Bútor, fém- és 
ötvösművesség, kerámia, üveg, textil és egy kisgyűjtemények - bőr, csont, fa 
tárgyak - bemutató helye.-

A fent említett múzeumokon kívül - Budapesten - még 77 
múzeum, műgyüjtemény és emlékszoba található. Ezek közül 
csak néhányat kiemelve: Magyar Nemzeti Galéria, Kelet-ázsiai 
Művészeti Múzeum, Kína Múzeum, Budapest Történeti Múzeum, 
Arany Sas Patikamúzeum, Bélyegmúzeum, Bűnügyi Múzeum, 
Postamúzeum, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, 
Molnár C.Pál Gyűjtemény, Bartók Béla emlékház, József Attila 
Emlékszoba, Textil Műszaki Múzeum, Közlekedési Múzeum stb. -
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Feszi Frigyes 1858-tól foglalkozott a 
Vigad óv al, mely élete fő műve volt. 
1859-től 1864-ig készült el az 
épület az 1849-ben elpusztult 
Pollack Mihály által épített Vigadó 
maradványainak felhasználásával. 
1865 januárjában avatták fel. 
Függöny-könnyedségű homlokzatát 
erőteljes saroklezárások közé he-

lyezte, gazdag és mozgalmas díszítése az egész kompozíciót eredetivé, újszerűvé 
tette. A hatásos belső lépcsőház és a nagyszabású termek az igen jelentős építész 
tevékenységét, művészi képességeit hirdetik.-



A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományos élet legfőbb testülete. 
Megalapítása gróf Széchenyi István kezdeményezésére történt, amint 
1825.november 3-án a pozsonyi országgyűlésen egy évi jövedelmét ajánlotta fel a 
magyar nyelv kiművelését szolgáló Tudós Társaság létrehozásához. A bécsi udvar 
ellenséges magatartása miatt gyakorlati tevékenységét csak 1830.november 17-én 
kezdhette meg, gróf Cziráki Antal elnökletével. Első elnöke gróf Teleki József volt. 
Az akadémia 1848-ig megteremtette a magyar helyesírás első szabályzatát, szótá-

rakat és tankönyveket adott ki, országos 
érdekű kérdések megoldására pályázatot 
hirdetett, valamint színműveket íratott. 
1849-58 között - az abszolutizmus évei 
alatt - tevékenysége gyakorlatilag szünetelt, 

csak 1859-ben Deák 
Ferenc közbenjárására 
lehetett újra működnie. 
Ma is meglévő székházát 
országos gyűjtés 
eredményeként 1862-
ben kezdték építeni, pá-

lyázat alapján F.Au.Stüler berlini építész tervei szerint. Az építkezést Ybl Miklós és 
Szkalnitzky Antal építészek vezették. A neoreneszánsz stílusú épületet 
1865.december 15-én avatták fel. Homlokzatát tudósok szoborsora díszíti. 
Dísztermének freskóit Lotz Károly festette. 1948 után, 1949 őszén politikai 
szempontok alapján átszervezték, önállóságát megszüntették. 1990-től működési 
és tagsági rendszere ismét megváltozott. Új alapszabályt fogadtak el és az 
Akadémia nem gyakorolta tovább főhatósági jogkörét. 
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A neoaótikus stílusban épített Országház vagy Parlament 
partján áll. Steindl Imre tervezte. Tervezési 

nényéül a berlini Reichstag pályázatára készült 
terve szolgált. A nemzetközi pályázaton ezzel a 
tervével 1883-ban első díjat nyert. Építését 
1885.október 12-én kezdték meg. Kéremeletes, 
teljesen szimmetrikus alaprajzú, 265 m hosszan 
elnyúló épület, mely hat udvart zár körül. 
Közepén emelkedik a kupola. Gazdagon díszített 
belsejének legszebb része a hatalmas díszlép-

csőház, a kupolacsarnok és a két nagy ülésterem. Az épületet 1902-ben adták át 
rendeltetésének. 1904 végéig még dolgoztak belső berendezésén és belső 
díszítőmunkákon. A kivitelezést Tandor Ottó vezette. Az angol gótika, a barokk 
elemek és az akadémikus-purista építészeti fogalmazás szoros egységbe fonódik 
össze ezen a csodálatos épületen. Az országggyűlés első ülését 1896.június 8-án 
tartották az új épületben. Könyvtára a legújabbkori egyetemes történelem országos 
tudományos szakkönyvtára. Állománya több mint 800.000 kötet magyar és 
világpolitikai valamint jogi cikkekből, országgyűlési irományokból és 
jegyzőkönyvekből. 



Az alap- és középfokú oktatási 
intézményeken túl a fővárosban 
42 felsőoktatási intézmény 
működött az 1993-94-es 
tanévben. Ebből a főiskolákat és 
akadémiákat nem számolva az 
egyetemek száma 8, ebből 
Pesten 5 egyetem működik, 
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volt Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi, ma Budapesti Corvinus, Semmelweis Orvostudományi, Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
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lokzatán kiugró 
kocsifelhajtók. Az 

Az Állami O-
peraházat ne-
oreneszánsz 
stílusban ter-
vezte Ybl Mik-
lós, mely 
1875-84 között 
épült föl. Fő és 
két oldalhom-
három-árkádos 

egész homlokzat 
II.emelete felett baluszteres tetőterasz 
van. Az épület domború tetővel fedett. 
Gazdagon díszített belső terének 
különösen szép része a díszlépcsőház. 
A homlokzatot és a belső tereket a kor 
neves festő- és szobrászművészeinek 

- Lotz Károly, Székely Bertalan, Feszty Árpád, Stróbl Alajos, Than Mór - freskói és 
szobrai díszítik. A megnyitó 1884.szeptember 27-én volt Erkel Ferenc és Erkel 
Sándor vezényletével. Az ünnnepi műsor Erkel F.:Hunyadi-nyitányából, és l - l 
felvonás a Bánk bánból és R.Wagner: Lohengrinjéből állt.-

Az operaházon kívül a város pesti oldalán még 30 
színház áll a nagyközönség rendelkezésére, a 
legkülönbözőbb műfajokkal. Ezek között elsőként 
említhető a Nemzeti Színház, mely 2000-ben a pesti 
Duna-parti új épületébe költözött több évtizedes 
hányattatás után. 



A régi patinás színházak mellett az 1990-es évektől kezdődően számtalan új 
színház nyitotta meg kapuit. így a Globe Színház, Kamra Stúdiószínház, Károly 
körúti Színpad, Kolibri Színház, Atlantis Színház, Bárka Színház, Milenáris Teátrum 
stb. 
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A zenekultúra egyik fellegvára a volt Zeneakadémia, ma 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A budapesti 
hangversenyélet aktív résztvevője a Budapesti 
Fesztiválzenekar,és a Budapesti Filharmóniai Társaság 
zenekara. -

A főváros műemlékeinek jelentős része található a pesti oldalon. 
Megszámlálhatatlan azoknak a klasszicista, romantikus és szecessziós stílusokban 
épült lakóépületeknek, irodaházaknak a száma, melyek zömében a XIX.század 
közepe és a XX.század elején épültek. De igen számottevő az egyéb egyházi, 
tudományos, oktatási kultúrális, sport, ipari, kereskedelmi és temetkezési célokat 
szolgáló létesítmények száma is. A pesti kerületek közül az V.kerületben - a 
Belvárosban - található a legtöbb műemlék, de ilyenekkel minden kerület 
büszkélkedhet. -

Az V.keületiek közül az egyik a Deák Ferenc téri evangélikus templom. 
A pesti evangélikusok Cinkotára jártak templomba, mert Pesten 

. U n — 1781-ig egyházközséget nem szervezhettek, templomot nem 
építhettek. Il.József Türelmi Rendelete 
változtatott a helyzetükön és 1787-ben kezdték 
meg hitéletük szervezését. 1791-ben 
megkapták az építési engedélyt és Krausz 
János építőmester kapott megbízást a 
klasszicista templom-komplexum terveinek 
elkészítésére. 1798-ban - Krausz János halála 
után - Pollack Mihály 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 módokra 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. A templombelső téglalap alaprajzú egyetlen csarnok A 
templom fő dísze az oltár, mely szintén Pollack Mihály terve szerint készült. Az 
oltárépítmény ovális alaprajzú, vasráccsal övezett, vörös mészkő lépcsővel emelt 
térben áll. 1811-ben készült a szószék. Nemes mesterek szorgalmas mnkáját 
dicséri a templombelső és a berendezés egyszerűsége, a díszítések szerény 
pompája. Akusztikai gondok miatt 1819-ben karzatot építettek és a szószék fölé 
hangfogó baldachint. 1829 pünkösdjére a templom kis tornya harangszóval és 
toronyórával jelezte a pontos időt, az ünnepet és veszélyt. 1840-ben az 
épületkomplexumban három lelkész-, hat tanítólakás volt és hét tanteremben 349 
tanuló tanult. Pollack Mihály halála után (+1855) Hild József foglalkozott a későbbi 
átalakításokkal, tatarozásokkal. 



A VII.kerület egyik jeles műemléke a Dohány utcai zsinagóga. Az épületre kiírt 
pályazaton 1854-ben I.díjat nyert Ludwig Förster (1797-1863.) 
német építész, a bécsi akadémia tanára, aki eklektikus művész 
volt és főleg az olasz reneszánsz formanyelvéből merített. így 
az ő építészeti terveit felhasználva került megépítésre a 
zsinagóga mór stílusban. A templom kupolás szentélye azonban 
Feszi Frigyes tervei szerint készült 1858-ban. A 
hagymasisakokkal fedett két torony között homlokzatát óriási 
kerek rószaablak díszíti. A templom három-hajós egyenlő 
magasságú csarnok, amelyet oszlopos öntöttvas szerkezet hord. 
Fesztávolsága 12 m, alaprajza hosszúkás négyszög. A bejárattal 
szemben van a Tórafülke, előtte az örökmécses és két menóra 

avagy a 7 ágú gyertyatartó. A karzati feljáró mindig az előcsarnokon kívül van. 
1464 férfi és 1480 női ülést biztosítottak az elhelyezett padok. 1859.szeptember 6-
án volt az avatás napja. 1929-31 között hozzáépült az I.világháború zsidó hőseinek 
mauzóleuma. Ennek tervezői Deli Ferenc és Vágó László voltak. 
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A színvonalas vendéglátás érdekében épült fel a Duna-parti szálloda-sor, a Forum, 
az Átrium Hyett, az Intercontinental. -
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Az Ezredéves emlékmű Magyarország ezeréves fennállásának emlékére készült 
1896-1920 között - szemben a nyílegyenes Andrássy út torkolatával - . Zala György 
és Schickedanz Albert tervezte. A kétrészes, félkör alakú oszlopcsarnok közepén 
hatalmas oszlop emelkedik, csúcsán Gábriel arkangyal alakjával. Talapzatánál 
Árpád fejedelem és a hat vezér lovas szobra. Az oszlopok között nagy királyaink és 
vezetőink szobrai.-

A Városliget egyik látványossága a Vaidahunvad vára. 
Eredetileg az 1896-os milleniumi kiállításra állították fel a 
Romániában lévő Vajdahunyad városi (Hunedoara-i) vár 
egy részének utánzataként. Később tartós anyagból 
átépítették és a Mezőgazdasági Múzeum egy részének ad 
otthont. Az eredeti - Erdélyben lévő - vár egy gyönyörű 
gót stílusú lovagvár, melyet Szilágyi Erzsébet alapított. A 
vár fő részét Hunyadi János építtette, így a várkápolnát, a 

lovagtermet magában foglaló, erkélyekkel ellátott várpalotát, a 
Nebojsza-bástyát a bástyafalakkal és bástyatornyokkal együtt. 
Mátyás király a kaputornyot, a nagy hidat és a vár északi oldalát 
készíttette olasz művészekkel. A várat hol villám, hol tűz rongálta. 
A restaurálást Schultz Ferenc és Steindl Imre tervei szerint 
végezték. A munkákat Möller István vezette 1907-13 között. -



BUDAPESTI ÁLLATKERT 
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A városliget másik patinás létesítménye a Budapest 
Főváros Állat- és Nővénvkertie. Elődje az 1866.augusztus 
9-én Pesten Xantus János, Gerenday József és Kubinyi 
Ágoston kezdeményezésére megnyílt állatkert 18,5 hektár 
területen, kb. 500 állattal, részvénytársasági formában. 
1872-ben Állat- és Növényhonosító Társulattá alakult, majd 
1907-ben került a főváros tulajdonába. Első igazgatója 
Xantus János volt 1866-tól 1894-ig. Lendl Adolf akadémikus, 
zoológus igazgató vezetésével végzett újjéápítés után 
1912.május 20-án nyílt meg. A II.világháborús pusztítás 
utáni újjáépítés során már az állattartás korszerűbb 
szempontjai érvényesültek. Az állatkert szerves része az ál-

lat-óvoda, a növénykert és a pálmaház. Az állatházakat és a főkaput Koós Károly, 
Neuschloss Kornél és Zrumeczky Dezső keleties, szecessziós stílusban tervezte 
meg. 
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A szórakoztatóipar egyik 
művészeti ága a cirkusz. 
1891.május 7-én nyílt 
meg az első állandó 
jellegű budapesti cirkusz 
Wulf Ede mutatványos 
közreműködésével. Ké-
sőbb, 1900-ban az 
építményt Beketow M. 
vette át. Ezzel egyidőben 
Barrokáldi olasz artista is 
létesített egy kiscirkuszt a 

jelenlegi Széchenyi-fürdő, majd a mai Vidám Park helyén. 1945-ben Budapest 
ostroma során erősen megrongálódott, majd rendbehozták. 1949.szeptember 17.-
én államosították és mint Fővárosi Nagycirkusz működött 1966 tavaszáig. Ekkor 
az épületet lebontották és helyén egy korszerűbb cirkusz épületet építettek, melyet 
1971.januárban helyeztek üzembe és első előadása 1971.január 14-én volt. 
Epületében rendszeresen fellépnek neves külföldi társulatok is. A legutóbbi időben 
két jelentős magánvállalkozás indult, az Eötvös Cirkusz - 1993-ban - és a Nemzeti 
Cirkusz 1995-ben. 



A város közlekedésének biztosítására 1866-ban indult az első lóvasút. Legnagyobb 
kiterjedése idején a városi hálózat vonalhossza 41 km volt, amelyen 31 járat, 
mintegy 350, részben tetőkarzattal ellátott, nagyrész kétfogatú személykocsival, 
1.200 lóval bonyolította le a forgalmat. 1898-ban építették át villamosvasúttá. A 
Margitszigeten azonban a kirándulóknak fenntartottak egy 1.730 m hosszú lóvasút-
vonalat, amely 1928-ig még 10 kocsival üzemelt. 

Az első wY/amospályát a Nyugati pályaudvar és a Király 
utca között - próbaként - 1887-ben nyitották meg. 1993-
ban az üzemeltetett pálya hossza 158,5 km. 

Az autóbusz az 1909-10. évi kísérleti jellegű közlekedés után 
1915-től kezdett rendszeresen járni az Andrássy úton. Az 
1990-es években a teljes buszjárati vonalak hossza 766,5 km. 

A trolibusz-közlekedés 1933-ban indult meg Óbudán. Ma már csak a pesti oldalon 
közlekedik 68,5 km hosszban. 

1894.januárjában már javában készült az ország a 
millennium megünneplésére és a nagyszabású 
kiállításra, amikor a nagyszámú látogatók szállításának 
megoldására javaslatot tett a Budapesti Villamos Vasút 
és a Budapesti Közúti Vaspálya társaság. A vasút 
megépítésére 20 hónap állt rendelkezésre. 1861-ben 
épült meg az első európai földalatti vasút Londonban, 
a második Budapesten, melynek bejáratása 1896.április 

11-én kezdődött és 1896.május 2-án adtak át a forgalomnak 20 motorkocsival 3,65 
km hosszban. Az elkészült létesítményt I.Ferencz József király adta át annak 
„királyi kocsiján" és azt megtekintvén „legkegyelmesebben megengedte", hogy a 
vasút az ő nevét viselje. 

M A G Y A R O R S Z A G 

B U D A P E S T I M E T R Ó 1 9 7 0 Á P R I L I S irmus 
... n 

A budapesti metró építése 1950-ben, öt munkahelyen 
indult meg, de az építkezés költségeit az állam nem 
tudta fedezni, ezért 1953-ban további intézkedésig 
szüneteltették a kivitelezést. Tíz éven át csak 
állagmegóvási munkák folytak. 1963-ban újra megindult 
az építkezés és 1970.április 2-án felavatták a Kelet-
Nyugati metró-szárnynak első szakaszát a Deák tér és 
az Örs vezér tere között. A második szakasz, a Deák-tér 
és a Déli pályaudvar között 1973-ben készült el. A vonal 
hossza 9,1 km. 



MAGYAR POSTA 

A metró második - Észak-Déli -vonalát is szakaszosan 
- 1977-ben, 1980-ban 1984-ben építették és 1990-ben 
fejezték be és nyitották meg Kispest-Kőbánya állomás és 
Újpest Árpád úti Árúház között.-

Budapest belvárosától 16 km távolságra van a Ferihegyi 
Repülőtér Magyarország központi 
polgári repülőtere. A fővárossal 
kereszteződésmentes út köti össze. A 
forgalmi épület építésére kiírt 
pályázaton 1939-ben ifj.Dávid Károly 
terveit találták a legjobbnak. A 
kivitelezési munkákkal Kemenes 
Krebs András cégét bízták meg 1942-

44 között. A ma is meglévő hangárok terveit Prepeliczay Albert készítette. A 
II.világháború alatt katonai célokat szolgált. Majd légitámadás érte, mely csaknem 
teljesen megsemmisítette. 1947-ben megkezdték a felújítását. A kifutópálya 1950 
végén érte el a 2,5 km hosszúságot A repülőteret 1950.május 7-én adták át a 
forgalomnak. 1954-ig a MASZOVLET, ezt követően a MALÉV üzemeltette és 
fejlesztette. Míg 1950-ben kb.50.000 utas fordult meg Ferihegyen és 700 tonna 
árút szállítottak, addig 1997-ben 3,6 millió utas, 3.200 tonna levél és postacsomag 
valamint 24.000 tonna árú szállítását oldotta meg az időközben megépült 
2.repülőtér a meglévő, de korszerűsített és bővített 1.repülőtérrel együtt. Az 1997-
ben elkezdődött bővítés azt a célt tűzte ki, hogy 2010-ben 5,6 millió utas 
kiszolgálására legyen a repülőtér képes.-

A főváros egyéb érdekességei közé tartozhaz pl.: 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a MUOSZ, mely a magyar újságírók 
egyesületi formában működő szakmai, érdekvédelmi és kultúrális szervezete. A 
Budapesti Újságíró Egyesületet, melyet elődjének tekint, 1896-ban alapították. 
Elnöke Mikszáth Kálmán volt. A II.világháború után szervezése 1945-ben indult 

meg és már augusztusban Szakasits Árpádot elnökké 
választották, annak ellenére, hogy a szervezetet MUOSZ 
néven csak 1947-ben alapították meg. Havi lapja 1955-ben 
indult Magyar Sajtó névvel. A szervezet célja a magyar 
újságíró szakma hazai és nemzetközi képviselete és 
érdekvédelme. Foglalkozik az újságírók képzésével, 
egészségügyi ellátásával és biztosításával is, valamint 
kapcsolatokat tart fenn a nemzetközi újságíró szövetségekkel. 

2000-ben közös sajtóetikai alapelveket fogadott el az 1992-ben kivált tagjaî  által a-
lapított Magyar Újságírók Közösségével, a Magyar Katolikus Újságírók 
SzövetségéveI és a SajtószakszervezetXe\. Nyilvántartott tagjainak száma közel 
8.000 fő, melyből aktív tagok száma kb.6.400 fő. -

ytAGYAR ORSZÁG 



Az Atheneum Nyomda, mely Magyarország legkorábbi és egyik 
legnagyobb könyvkiadó vállalata,- akkori nevén Atheneum 
Irofdalmi és Nyomdai Rt. - melyet 1868.október 1-én alapítottak 
Emich Gusztáv-féle könyvnyomda és kiadóvállalat megvételével. 
Igazgatója Osterlamm Károly volt haláláig - 1872-ig -. A nyomda 
az Emich-i hagyományokat folytatva a magyar klasszikus és 
kortárs magyar irodalom javát adta ki. A két világháború között a 
mdern polgári irodalmat népszerűsítette. Több olcsó sorozatával 
népszerűsítette a szép- és tudományos irodalmat. 1948-ban 
államosították és nyomdai részlege Atheneum Nyomda néven 

is. 

Az Állami Nyomda . melynek feladata a közigazgatásban szükséges hivatalos 
kiadványok, nyomtatványok, valamint bankjegyek, értékpapírok, postai értékcikkek 
és egyéb állami hivatali nyomtatványok sokszorosítása. Korábban az osztrák 
korkormányzat bécsi nyomdájának 1854-ben Temesváron felállított intézménye lát-

ta el ezeket a feladatokat. A magyar kormány 1868-ban Budára helyezte át, majd 
1870-ben egyesítették a Pénzügyminisztérium kataszteri kőnyomdai intézetével és 
a központi térképtárral. Szakszerű korszerűsítés után állami értékpapírok, 
értékcikkek előállítására is alkalmassá vált. 1871 óta készít postabélyegeket. 

(A XX.Század Krónikája, Az Emberiség Krónikája, Fővárosi Tükör 2003/2., Kibédi 
T.:125 éves a Budavári Sikló, Larousse I-II-III.k. Magyar Nagylexikon 
1,2,4,8,12,14,16,18, k. Magyar Nemzet 1996, Magyar Távirati Iroda, Műv.Lexikon 
1,2,4 k., Népszabadság 1964.,1993.X.4. 2000.IV., 2004.11.21., Révai NI.1,2,4,7,18 
k. Tájak-Korok-Múzeumon:236 sz., (Új Magyar Lexikon. l,2,3,6.k.) 

működik azóta 



BÁRÓ ADOLF ERIC NORDENSKJÖLD *1832.NOVEMBER 18. -
+ 1901.AUGUSZTUS 12. 

SVERIGE 
Svéd kutató. Stockholmban volt tanár. 1858-tól több sarki 
expedícióban vett részt. 1864-ben és 1868-ban két 
expedíciót személyesen vezetett a Svalbard-
szigetcsoportra, a Spitzbergákra. Később fáradhatatlanul 
kereste az Északkeleti átjárót. 1878.július 4-én indult 
Göteborgbóla Vega gőzhajóval. Augusztus 19-én elérték a 
Cseljuszkin-fokot. A Bering-szorostól 200 km-re a hajó a 
jég fogságába esett 1878.szeptember 28-án. Tíz hónapot 

töltöttek jégbe fagyva, a csukcsok segítették őket. Közben meteorológiai, 
földmágnesességi megfigyeléseket végeztek. 1879.júliusban tudtak tovább hajózni. 
Felfedezték az Északkeleti átjárót. Nordenskjöld elsőként hajózta körül Ázsiát és 
Európát. 1879.szeptemberben Jokohamába érkeztek, majd Dél felől megkerülték 
Ázsiát és a Szuezi-csatornán, Földközi-tengeren, az Atlanti-óceánon át 
1880.márciusában érkeztek Stockholmba. 1883-ban tette meg második grönlandi 
útját, amikor 117 km-re hatolt be Grönlandba. (Larousse 1994.3k. 100 o., Révai 
Nl.14k.511 O., MNL.13k.827 o.) 

TELL VILMOS * ? + 1354.? 

H ELVETI A Svájci mondai hős. Állítólag Bürglenben, az Uri kantonban született és 
veje volt Fürst Walternek. Amikor 1307.november 18-án Gessler 
Habsburg kormányzó parancsára Altorfban nem tisztelgett a póznára 
tűzött hercegi kalapnak, a kormányzó arra ítélte, hogy íjjával egy al-

mát lőjjön le kisfia fejéről, vagy a fiát vele együtt 
végezteti ki. A lövés sikerült. A monda szerint később 
megölte Gesslert és ezt a tettét a svájci nép felkelése 
követte. A monda szerint részt vett a morgarteni 
csatában és 1354-ben halt meg egy vizbe esett 
kisgyermek megmentése közben. Alakja történelmileg 
nem hitelesített, sőt a monda is csak 1470-ben született. 

Egy másik verzió Aegidius Tschudi (*1505-+1572) nevé-
hez kötődik, mely szerint a történetet igaznak fogadta el, és még időpontokhoz is 
kötötte az eseményeket. Ő volt az, aki összekapcsolta a zsarnokölés motívumát Uri, 
Schwyz és Unterwalden kantonok szabadságharcával. Tschudi és Johannes von Müller 
(*1752-+1809) műveit használta fel Friedrich Schiller (lásd V.9.) ahhoz a drámához, 
amely világhírűvé tette Teli Vilmos alakját.(Révai Nl.18k.106 o., 
Uj.Magy.L. 1962.6k.399 o., MNL.17k.296 o.) 

YVES BRAYER *1907.NQVEMBER 18. - +1990. 

FRANC 

Y V E S BRAYER : 

Francia festő. 16 éves korában kezdte festészeti 
tanulmányait az Academie of Montparnasse-on, 
melyet - tehetségének köszönhetően - 1927-ben 
Spanyolországban ösztöndíjasként folytathatott. 
Munkái 1928-ban elnyerték a marokkói kormány díját, 
majd 1930-ban a római Grand Prix-t. Párizsban 1934-
ben volt első és sikeres kiállítása. 1957-ben az 
Académie des Beaux-Arts tagjává 
Ugyanabban az évben a párizsi Sálon 
„Oszi Szalon" - elnöke lett. 
http://www.artnet....) 

választották. 
d'Automne -

(Internet: 

http://www.artnet


MIKOLAS ALES *1852.NOVEMBER 18. - + 1913.JÚLIUS 10. 

Cseh festő és grafikus. A prágai Képzőművészeti Akadémián tanult 
1869-75 között J.M. Trenkwaldnál és G. Sweertsnél. Történelmi 
festményeket festett, mint pl. a Huszita tábor, Pogyebrád György és 
Korvin Mátyás című képei. Általában a cseh mondák témáit dolgozta 
fel, melyeken az akadémizmus és a biedermeier formanyelv 
érvényesül. A prágai Nemzeti Színház előcsarnokában 12 lunettában 
a Haza témáját festette meg 1879-ben. Jelentősek a cseh népdalok 
és közmondások lírai, érzékeny illusztrációi. (Műv.L.1965.11k.39 o., 
MNL.lk.460 o.) 

IGNACY JAN 
29. 

PADEREWSKI * 1860.NOVEMBER 18. - +1941JUNIUS 

Lengyel zeneszerző, zongoraművész és államférfi. A varsói 
konzervatóriumban 1878-ban diplomázott, és 1879-ben ott lett 
zongoratanár. 1881-83-ban Berlinben zeneszerzést tanult. 1884-
től Bécsben Theodor Leschetizky (*1830-+1915) növendéke volt, 
akinek segítségével zongora-virtuóz karrierre készült. 
Hangverseny kőrútjai során korának egyik első zongoristájává 
érett. Zongoraművészként Bécsben mutatkozott be 1887-ben 
nagy sikerrel, majd Európában és az USA-ban koncertezett. 
1889-től Svájcban élt. 1909-1913-ig a varsói Konzervatórium 
igazgatója, 1918-19-ben Washingtonban lengyel nagykövet, 
1919-ben az újonnan megalapított lengyel állam miniszterelnöke 
és külügyminisztere volt. Részt vett a versailles-i szerződés meg-

kötésében is. 1921-ben visszavonult a politikától és újból koncertezni készült.. 1922-
ben emigrált az USA-ba.1935-től Frederic Fracois 
Chopin (lásd 11.22.) műveinek összkiadását 
készítette elő. 1940-ben az emigráns lengyel 
kormány elnöke lett. Zongoraversenyeket, kamara-
és szólóműveket és két operát is írt. Korának egyik 
legjelentősebb, virtuóz, érzelemgazdag 
zongoraművésze volt. Zeneszerzői stílusa a nemzeti 
romantikában gyökerezik. (Brockhaus:Zenei 
L.1985.3k.60 o., MNL.14k.404 o.) 

C H A M P K M i t 9 ? Ll B E R T Y 

U N I T E D S T A T E S P O ^ T A C ^ 



WILHELM HAUFF *1802.NOVEMBER 29. - +1827.NOVEMBER 18. 

Német író. Hivatalnok fia, teológiát és filozófiát tanult. Már első 
műveinek, a szellemes humorral és iróniával szórakoztató 
Közlemények a sátán emlékirataiból című szatirikus karcolatainak 
és a Liechtenstein című regényének óriási közönségsikere volt. A 
késői romantika és a korai realizmus határán alkotó népszerű-
eklektikus elbeszélő. Legismertebbek az 1825-27 között megjelent 
három almanachjának - Mesék a műveltebb osztály fiai és leányai 
számára - keleties modorban írott meséi, melyek talán az egész 
világon ismertek. Ismertebb művei még a A gólyakalifa, A kis 

Mukk története, A spessarti fogadó, Jud Süss stb. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.456 o., 
MNL.9k.286 o.) 

GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS *1620.MÁJUS 1. - +1664.NOVEMBER 18. 

Magyar költő, hadvezér és politikus. A szigetvári hős - Zrinyi Miklós (lásd IX.7.) -
dédunokája. Apja gróf Zrinyi György politikus (*1598-+1626) Habsburg-hű főnemes 
volt. Nevelője Pázmány Péter.(lásd III. 19.) volt. 1628-ban főlovászmesteri címet 
kapott. A grázi, bécsi és nagyszombati jezsuita iskolák és egyetem elvégzése után, 
1636-ban 8 hónapos itáliai útja során szerezte barokk műveltségét. 1637-ben átvette 
birtokainak ügyintézését. 1642-44-ben Sziléziában, Morvaországban és Észak-
Magyarországon részt vett a 30 éves háború harcaiban. 1646-ban tábornok és 
horvátországi főkapitány lett, 1647-ben horvát bánná nevezték ki, s ez mellett Zala 
vármegye főispánja is volt. Csáktornyai udvara politikai és társadalmi központtá vált. 

A vesztfáliai béke (lásd X.24.) után minden eszközzel próbálta elérni 
a törökök kiűzését Magyarországról. 1663.szeptemberben 
szövetség levelet írt alá gróf Wesselényi Ferenc nádorral (*1605-
+ 1667) és gróf Nádasdy Ferenc országbíróval (*1625 k.-+1671). 
1663-ban magyarországi haderők fővezére lett. 1664-ben a téli 
hadjáratot vezette és előkészítette a tavaszi hadjáratot. Az 
áprilisban megkezdett Kanizsa ostromával induló hadjárat, június 
30-án veressége! ért véget. A vasvári béke után a magyar politika 

v MAGYAR POSTA újjászervezését tervezte, de egy vadkanvadászaton halálos sebet 
kapott. Magát elsősorban katonának tekintette, ennek ellenére írói 

tevékenysége a legnemesebb értelemben vett nemzetszolgálat volt. Prózai műveiben 
politikai törekvéseit és céljait fejtette ki. Irodalmi munkásságának alapeszméje 
ugyanaz volt, mint életének: a magyarság erkölcsi erejének, összetartásának új életre 
keltése. A Vitéz hadnagy katonai elmélkedések laza gyűjteménye. A Mátyás király 
életéről szóló elmélkedések az eszményi uralkodót állítják elénk. Az török áfium ellen 
való orvosság kivételes éleslátással mutatta be a magyarság magáramaradottságát, 
az összefogás szükségességét. 1651-ben Bécsben adta ki az Adriai tengernek syrenaia 
Groff Zrinyi Miklós címmel verses művét. A tudatosan szerkesztett kötetben találjuk 
első feleségéhez írt szerelmes verseit, epigrammákat, a Feszületre című ódát és a 
Szigeti veszedelem című eposzát, mellyel a török elleni harcban hősi halált halt 
dédapjának állított emléket. Harca példa és üzenet Zrinyi és az olvasó számára, mely 
szerint csak összefogással, egy vezér alatt harcolva lehet megvédeni az országot. 
(Világir.Kisencikl.1976.2k.542 o., Larousse 1994.3kll74 o., MNL.18k.880 o.) 



MAXIMO GÓMEZ y BÁCZ *1836.NOVEMBER 18. 
+ 1905.JÚNIUS 17. 

C U B A 

•U -1 

2.05 

Dominikai származású kubai szabadságharcos. Egy 
vallási szemináriumban kezdte iskolai tanulmányait, 
de a Haiti-i invázió miatt 1843-ban meg kellett 
szakítania és részt kellett vennie a harcokban. A 
Zaragoza-i Katonai Akadémián kapott kiképzést és 
1861-ben már a gyarmatosító spanyol hadsereg 
kapitányaként szolgált. Lovassági ezredesként 
érkezett Kubába. Itt rövid ideig részt vett a tízéves 
háborúban (1868-1878), majd visszavonult ültetvé-

nyére. Majd elutazott az Egyesült Államokba, ahol találkozott Jósé Marti kubai 
forradalmárral (lásd 1.28.), akivel nem voltak egy véleményen Kuba függetlenségének 
elérése kérdésében. 1895-ben Jósé Marti felkérte újabb függetlenségi harc 
levezénylésére a keleti tartományokban a gerilla erők felhasználásával. A spanyolok 
autonómiát ajánlottak, de Gómez és a felkelők visszautasították. 1898-ban az 
amerikai hadihajó robbanása miatt kitört amerikai spanyol háború 1898.decemberben 
Amerika fölényes győzelmével és a párizsi békével lezárult. Kuba névleg 
függetlenedett, de Amerika megszállta. 1901-ben Havanna felajánlotta számára az 
elnöki széket, amit - dominikai származására való hivatkozással - visszautasított. 
(Internet: http://translate.googleusercintent.com/translate_c7hl ,www.yourdicion 
ary.com/biography/ ) 

WILLIAM CAXTON *1422 KÖRÜL - +1491. 

Angol nyomdász, könyvkiadó és fordító. 1441-től Flandriában és Németalföldön élt, 
kereskedéssel foglalkozott, majd Margit burgundiai hercegnő szolgálatába szegődött. 
Kölnben és Bruggéban tanulta ki a nyomdász mesterséget. 1476-ban visszatért 
Angliába. A Westminster apátságban nyomdát alapított és kiadta az első Angliában 
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n1476 William Caxton 1476 Wifc, Caxton !476 w MAGYAR POSTA 

nyomtatott könyvet 1476.november 18-án A filozófusok elvei és mondásai 
címmel. További jelentős kiadványai között található VII.Henrik törvényeit tartalmazó 
első angol jogi könyv is. Életében kb. 100 könyvet adott ki. Fordítói tevékenysége 
keretében 24 mű angolra történő fordítása ismert. (MNI..5k.l81 o., Michel Katalog.) 

http://translate.googleusercintent.com/translate_c7hl
http://www.yourdicion


JEAN-PAUL LEMIEUX *1904.NOVEMBER 18. -
+ 1990.DECEMBER 7. 

CHRISTMAS/NOEL Canada 6 

Kanadai festő. A montreáli Képzőművészeti Főiskolán tanult 
1926-29-ig. A diploma megszerzése után egy évet Párizsban 
töltött. Hazatérése után, 1931-35 között tanári diplomát is 
szerzett és tanított Montreálban. 1937-től Quebec City-ben 
tanított. A pedagógiai munkája mellett folyamatosan festett. 
Első alkotásai a mindennapi életet ábrázolták, ismerős tájakat 
és portrékat festett. Miután stílusa egyre egyszerűbb és 
kifinomultabb lett, az északi tájképek szakavatott festőjévé 
vált. Munkáiból 1967-ben a montreáli Szépművészeti 
Múzeumban volt retrospektív kiállítása, melyet hazájában az 

Ottawa-i és Quebec City-i kiállítások követtek. 1974-ben megismerhette munkáit 
Moszka, Leningrád és Párizs. Pályája során számtalan rangos elismerést és díjat nyert. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translatei-ci,hl=hu&sl/en&u/ ) 

Jean Paul Lemieux 

"I tryto convey 
a remembrance, 

the feeling of generations.' 

« Ce qui me hanté le plus, 
c'est le temps qui passe, 

le temps qui est passé... 
...la dimension méme du temps, 

le temps qui s'écoule; 
'homme devant cet écoulement.» 

http://translate.googleusercontent.com/translatei-ci,hl=hu&sl/en&u/


VÖRÖSMARTY MIHÁLY * 1800.DECEMBER 1. - +1855.NOVEMBER 
19. 

jjlfíjrösmarty Mihály 
Magyar költő. Elszegényedett kiiencgyerr Tiekes csaladbol 
származott, apja gazdatiszt volt. A gimnáziumot 
Székesfehérvárott, majd Pesten a piaristáknál végezte. Utána 
jogot hallgatott, miközben - 1817-től - a Perczel-családnál 
nevelősködött. Ebben az időben ismerkedett meg kora 
magyar irodalmával és a külföldi irodalom klasszikusaival. 
1824-ben vált meg a Perczel-családtól, de Etelka iránt érzett 
reménytelen szerelme szentimentális költemények 
megírására ihlette. Ilyenek: Búcsú, A bátortalan szerelem, A 
búcsúzó stb. Ő az első magyar a kultúrtörténetben, aki 
„literátus" író, az irodalomnak és az irodalomból élt. 
Rendkívül sokrétű tevékenységet folytatott. 1825-ben Budára 
költözött. Szerkesztője volt a Tudományos Gyűjtemény 
szépirodalmi mellékletének, a Koszorúnak, majd az Athene-

neum folyóiratnak. Toldy Ferenc irodalomtörténésszel (*1805-+1875) együtt 
kidolgozta az első magyar akadémiai helyesírási szabályzatot, tájszótárt szerkesztett, 
német-magyar zsebszótárt állított össze. Első átütő művészi sikerét a Zalán futása 
című eposzával érte el 1825-ben. Sokféle műfajú lírai alkotás és többnyire töredékes 
elbeszélő költemények jelzik az 1820-as évek útkeresését. Erre példa a Cserhalom, 
Délsziget vagy a Tündérvölgy. Az 1830-as években Bajza József (lásd 1.31.), Toldy 
Ferenc mellett az irodalmi élet egyik vezető egyénisége volt. 1831-ben írta Csongor és 
Tünde című mesejátékát. Tragikus ember- és világképe a mesejáték keretei között is 

megmutatkozik. Az 1836-ban írt Szózat, Egressy Béni 
(*1814—(-1851) megzenésítésében a Himnusz mellett a 
másik magyar nemzeti ének, mely politikai hitvallásának 
egyik legmagasabb szintű esztétikai összefoglalója. Az 
1830-as évek végén írt költeményei - Késő vágy, A 
Guttenberg-albumba - poétikai megújulást hoztak. 1840-
ben saját költségén jelentette meg Újabb munkáit. 1841-
ben ismerkedett meg Csajághy Laurával (*1826-+1882), 
akit 1843-ban feleségül vett. Laurának írt versei - a 
Laurához, Ábránd, A merengőhöz - a magyar iriodalom 

legszebb szerelmes versei közé tartoznak. Bekapcsolódott a politikai életbe. Az első 
népképviseleti országgyűlés tagja volt. A szabadságharc idején elkísérte a kormányt 
Debrecenbe. A trónfosztás után a kegyelmi törvényszék bírája lett. A Gondolatok a 
könyvtárban című hatalmas rapszódiában eszmény és valóság, emberi törekvés és 
megvalósulás ellentétét vizsgálja. Az 1848-as forradalomban tevékenyen részt vett, 
majd a bukás után az országggyűléssel Szegedre, majd Aradra menekült. 1849 végén 
kegyelmet kapott és családjával együtt Nyékre költözött. Az 1850-ben írt Előszóban a 
teremtés elhibázottságát látta ember és világ kibékíthetetlen ellentétében. Utolsó 
teljes verse a Vén cigány, melyben a költészet határáig jutott el. Epikus alkotásai a 
történetiség és a nyelvhasználat mintaadó romantikus példái, mint a Cserhalom, 
Tündérvölgy, Eger, A délsziget. írt drámákat - Kincskeresők, Vérnász, Marót bán, 
Czillei és a Hunyadiak. Maradandóak Shakespeare-fordításai. Vörösmarty a magyar 
költői nyelv fejlődésének összegzője és megújítója, művészete máig meghatározza a 
magyar líra útját és lehetőségeit. A magyar romantika képviselője, költészetével a 
nemzeti költő szerepének és hagyományainak őrzője. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.489 
o., Larousse 1994.3k.1121 o., MNL.18k.602 o.) 



SCHULEK FRIGYES *1841.NOVEMBER 19. - +1919.SZEPTEMBER 5. 

Magyar építész,műegyetemi tanár. Pesti tanulmányai után a 
bécsi akadémián tanult Friedrich Freiherr Schmidtnél (lásd 
1.23.). Itáliai tanulmányútja után 1870-ben Steindl Imre (lásd 
VIII.31.) irodájában dolgozott. 1903-11 között a műegyetem 
középkori építészet tanára volt. 1873-96 között teljesen 
átépítette a budavári Nagyboldogaszszony-templomot. 1895-
1903 között épült tervei szerint a Halászbástya. Hasonlóan késő 
román modorú alkotásai: a szegedi evangélikus templom, a 
János-hegyi Erzsébet kilátó Klunzinger Pállal, a pécsi Zsolnay-
emlékmű. Számos középkori emléket állított helyre, így a jáki 
templomot, a kisszebeni templomot, a lőcsei városházát stb.-t. 
Restaurálási elvei a kor romanticista felfogásának megfeleltek. 

Megőrzés és konzerválás helyett a neoromán vagy neogótikus stílusú átépítést 
szorgalmazta. (Műv.L.1968.4k.249 o., Larousse 1994.3k.568 o., MNL.15k.888 o.) 

CHARLES - MICHEL d'IRUMBERRY DE SALABERRY 
*1787.NOVEMBER 19. - +1829.FEBRUÁR 27. 

Kanadai katonatiszt. Már 14 évesen hivatásos katonának állt az 
angol hadseregbe. Európában és Nyugat-Indiában harcolt. Az 
1812-ben kezdődött háborúban a kanadai francia milícia 
alezredese lett. 1813.októberben a Cháteauguay folyóhoz 
vezényelték, ahol Montreál elen támadó 4.000 főnyi amerikai 
haderőt kellett feltartóztatnia. Csapata az amerikai haderő felét 
kitevő - 2.000 - önkéntesből állt, azonban stratégiai 
elhelyezésükkel sikerült elhitetni az ellenséggel, hogy jelentős 
erő-fölényben vannak és így azok négy órás csata után 
visszavonultak. Ezen kívül is számos támadástól védte meg 

Montreált, de teljesítményéért elismerésben akkor nem részesült. Az elismerést a 
parancsnok, Sir George Prevost kapta, aki a csata után érkezett a helyszínre és az 
eredményt saját magának tulajdonította. Salaberry szerepét csak 1817-ben ismerték 
el. Az ezt követő években a kanadai törvényhozás alsóházában dolgozott. 
(Internet: http://66.133172/index.em?PgNm....) 

JOSE RAUL CAPABLANCA 
+ 1942.MÁRCIUS 8. 

Y GRAUPERA * 1888.NOVEMBER 19. -

Kubai sakkozó. 1921-től 1927-ig sakk világbajnok. 1894 óta 
megszakítás nélkül Emánuel Lasker német sakkozó (*1868-
+ 1941) volt a világbajnok 1921.április 28-ig. Ekkor néhány parti 
után Havannában kénytelen volt feladni a teljesen esélytelen 
mérkőzést és kikapott Capablancatól. Capablanca egyetlen 
vereség nélkül győzte le Laskert. Nagy nemzetközi versenyt nyert 
San Sebastianban 1911-ben, Londonban 1922-ben és New 
Yorkban 1927-ben. Kivételes technikával játszott, és alig vesztett 
játszmát. Ezért a szinte hibátlan sakkozás megtestesítőjeként 
tisztelik. (MNL.5k.88 o., A XX.Század Kr.1994.277 o.) 
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GEORGE EMIL PALADE *1912.NOVEMBER 19. -

Román származású amerikai sejtbiológus. A bukaresti egyetemen 
szerzett orvosi diplomát 1940-ben. Doktori értekezését egy 
delfinfaj veséjének mikroszkopikus szerkezetéről írta. 1946-ban 
emigrált az USA-ba, ahol a New York-i Rockefeller Intézet 
patológiai osztályán Albert Claude amerikai sejtbiológus (*1899-
+ 1983) sejtfrakcionálási módszerek kidolgozásával foglalkozó 
munkacsoportjának tagja lett. 1958-tól 1973-ig már az Intézet 
sejttan professzora. 1973-90 között a Yale Egyetemen a 
sejtbiológia professzora, majd a San Diego-i Kalifornia Egyetem 
orvostudományi karának dékánja. Elektronmikroszkópos 
vizsgálatai során elsőként írta le a mitokondriumok és az 
endoplazmatikus retikulum finom szerkezetét és ő fedezte fel azo-
kat a citoplazmában található apró részecskéket, amelyek később a riboszoma nevet 
kapták. Számos szövetpreparációs és centrifugálási módszert dolgoztt ki. A fiziológiai 
vagy orvostudományi Nobel-díjat 1974-ben kapta, megosztva Albert Claude-dal és 
Christian René De Duve belga sejtbiológussal (*1917), „a sejt strukturális és 
funkcionális szerveződésével kapcsolatos kutatásaiért". (Nobel-díjasok Kisl.578 o., 
MNL.14k.429 o.) 

UOMILÍ 51 OLEG COJOCARl) 

BOROS ÁDÁM * 1900.NOVEMBER 19. - +1973.JANUÁR 3. 

Magyar botanikus. Gyermekkora óta sokat túrázott, megkedvelte a természetet és a 
növénygyűjtést. 17 éves korában ismerkedett meg Dégen Árpád (*1866-+1934) 
neves magyar botanikussal, akivel gyakran járt együtt gyűjtőútjaira. Egyetemi évei 
alatt 1918-12 között kezdte meg Belső-Somogy és a Dráva balparti síkságának 
kutatását. Doktorátusa megszerzése előtt a Gyógynövénykísérleti Állomáson 
dolgozott. 1926-tól a Barlangkutató Társulat egyik alapító tagja volt. A 
Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 1937-től a jegyzője lett. 

Ebben az időben készült el a Növénytani repertórium című 
összeállítása. 1938-tól a Vetőmagvizsgáló Intézetet 
vezette, miközben Gömör megyében, Erdélyben és az 
Északkeleti Kárpátokban végzett kutatásokat és 
gyűjtéseket. Különösen a barlangi mohák foglalkoztatták, 
melynek behatóbb meghatározásával a tudomány új 
területét indította el Magyarországon. 1941-45 között a 
Barlangkutató Társulat elnöke, 1945-től a Gyógynövény 
Kutató Intézet vezetője volt. Kutató munkáját 1929-ben 

kezdte az ország szikeseinek botanikai feltárásával a Nyírségben, a Gerecse- és 
Vértes-hegységek valamint a Velencei-tó környékén. Ő volt az egyetlen művelője 
itthon a barlangszádák flórájának feldolgozásában, melyről a Brylógia című művében 
számolt be. Vizsgálta a Székelyföld, Bácska, Mura-köz, Vend-vidék területeit. A 
II.világháború után kezdett a moha-, valamint a rét-legelő- és gyomkérdéssel 
foglalkozni 1951-ben jelent meg a Magyarország mohái című munkája. 1957-ben 
megkapta a „Biolóőgiai tudományok doktora" akadémiai minősítést. Herbáriumát a 
Művelődésügyi Minisztérium „nemzeti értékű védett gyűjtemény"-nyé nyilvánította. 
Moha-gyűjteménye Európa-hírű. Nyugdíjba vonulása után nem hagyott fel sem a 
gyűjtéssel, sem a feldolgozással. Tudományos munkáinak száma 731, melyből igen 
sok a könyv. A magyar botanika és barlangkutatás nagytudású szakembere volt. 
(Internet: http://www.barlang.hu/pages/hires ) 

http://www.barlang.hu/pages/hires


AURÉL VLAICU *1882.NOVEMBER 19. - +1913.SZEPTEMBER 13. 

5 0 BANl 

Erdélyi román mérnök.A szászvárosi református kollégiumban 
tanult, majd 1902-ben Nagyszebenben érettségizett. Mérnök 
tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen és a müncheni Lud-

wig-Maximilian 
Egyetemen végezte, 
ahol 1907-ben 
szerzett oklevelet. 
Pályája kezdetén 
Rüsselsheimben 
dolgozott az Opel-

DE LA PRIMUL ZIOR CU AEROPIANUL CU MOTOR í 

művekben, majd 
visszatért szülőfalujába, Bencencre. Ott 1909-ben egy vitorlázó repülőgépet épített, 
amellyel több sikeres repülést hajtott végre. Még az év őszén Bukarestbe költözött és 
elkezdte első repülőgépének - a Vlaicu I.-nek - az építését. Első repüléseit ezzel a 
géppel 1910 júniusában hajtotta végre. 1911-ben megépítette a Vlaicu II.-t, amellyel 
1912-ben két érmet nyert az ausztriai Aspernben rendezett repülős találkozón. Ezzel a 
géppel próbálta átrepülni a Kárpátokat 1913.szeptember 13-án, de kísérlete az 
életébe került. Ekkor már a kétüléses Vlaicu III. félig kész állapotban volt, melyet 
barátai fejeztek be. Ez a gép is több sikeres kísérleti repülést hajtott végre. Az 
I.világháború során - 1916-ban - a német hadsereg elfoglalta Bukarestet, a gépet 
Németországba vitték és azóta egy alkalommal - 1942-ben - volt látható a Berlinben 
megrendezett repülőgép-kiállításon. Vlaicut a repülés egyik úttörőjeként tartják 
számon, ezért Maros megyében egy település és szülőfaluja viseli a nevét. 
(Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Aurel ) 

CLAUDE NICOLAS LEDOUX 
+ 1806. NOVEMBER 19. 

*1736.MÁRCIUS 27. -

CENTRE MI FlTURl 

>E! CHAUX - NICOLAS LKDOCX 
DAplt R U M HC-v — 

Francia építész. Eleinte restaurálással, majd paloták, 
színházak tervezésével foglalkozott. 1773-tól XVI.Lajos 
francia király (ur. 1774-1792) építésze volt. Építésztársainak 
egy kis csoportjával együtt szakított a barokk és a 
klasszicista stílussal, és szigorúan geometrikus elemekből 
komponálta épületterveit. 1804-ben közreadta Az építészet a 
művészet, az erkölcs és a törvényhozás szemszögéből 
tekintve című művét. (Műv.L.1966.3k.42 o., Larousse 
1992.2k.645 o., Brockhaus NI.CD.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aurel


GRÓF LEV NYIKOLAJEVICS TOLSZTOJ *1828.SZEPTEMBER 9. -
+ 1910.NOVEMBER 20. 

Orosz író. 1844-től 1847-ig a kazanyi egyetemen keleti nyelveket 
és jogot tanult. 1847-ben Jasznaja Poljanába, a családik birtokra 
költözött és gazdálkodott. Tanulmányait többször megszakítva, 
Moszkvában és Szentpétervárott folytatta, diplomát nem 
szerzett. 1851-ben a Kaukázusban belépett a hadserebe, 1854-
ben a Krimbe helyezték, ahol tüzértisztként harcolt Szevasztopol 
védelmében. 1855-ben visszatért Szentpétervárra, ahol jeles 
írókkal - Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszovval (*1821-+1878), 
Ivan Szergejevics Turgenyevvel (*1818-+1883), Fjodor 
Mihajlovics Dosztojevszkijjel (*1821-+1881), Fjodor Ivanovics 

—r^ Tyutcsevvel (*1803-+1873) - került kapcsolatba. 1857 elején 
féléves európai kőrútra indult. Járt Svájcban, Francia-, Olasz- és 

Németországban. Néhány évvel később Londonban járt. 1859-ben saját költségén 
iskolát alapított Jasznaja Poljanában parasztgyerekek számára. 1861-ben angliai 
ismeretségei miatt titkos nyomda fenntartásával gyanúsították. Házkutatás után 
iskoláját bezáratták. 1862-ben megnősült, feleségül vette a 17 éves fiatal Szonya 
Andrejevna Berszet. Az 1880-as években saját kiadót alapított és szegény 
embereknek szánt igényes művek kiadásával foglalkozott. 1881-ben gyerekei 
taníttatása érdekében Moszkvába költözött. Erkölcsi, filozófiai nézeteit elutasító 
családtagjaival - főleg a feleségével - vívott hosszas, de hiábavaló küzdelem, 
tarthatatlanná tette kapcsolatát családjával. 1891-ben családja megakadályozta, hogy 
az evangéliumi szegénység megvalósítása érdekében lemondjon összes vagyonáról és 
szerzői jogdíjairól. 1901-ben gyógykezelésre a Krimbe utazott. Életének utolsó 10 évét 
az őt 1901-ben kiközösítő pravoszláv egyházzal való küzdelemnek - Válasz a szinódus 
végzésére - és az égető társadalmi problémák, igazságtalanságok orvoslása 
érdekében megfogalmazott röpiratok - Nem tudok hallgatni - írásának szentelte. 

1910.október 28-ra virradó éjjel - menekülve családjától -
elhagyta titokban otthonát, hogy csatlakozzon az általa kidolgozott 
elveket követő tolsztojánusok csoportjához. Vonatra szállt, de 
útközben egy tüdőgyulladás az asztapovói vasútállomáson végzett 
vele. - Első elbeszéléseit, kisregényeit a háborús élmények ihlette 
Szebasztopol, Szevasztopoli elbeszélések című elébeszélés-fűzére 
követte. Önéletrajzi trilógiája - Gyermekkor, Serdülőkor, Ifjúság -
melyekben kaukázusi élményeit örökítette meg. A trilógiában már 
megmutatkoznak a tolsztoji próza sajátosságai. A Luzern című 
elbeszélése a külföldi útján szerzett benyomásait tükrözi. Az 1870-

es években nevelésügyi programjához ábácáskönyveket írt, olvasókönyvet állított 
össze Legszebb orosz mesék, Ábécésköny címmel. 1863 végén kezdte el és 1869-ben 
fejezte be a Háború és béke című nagyszabású regényét, mely a honvédő orosz nép 
eposza, melyben benne vanaz egész XIX.század eleji orosz élet. Hitelesen mutatja be 
a cári udvart, az arisztokrata szalonokat, a nemesi udvarházakat, a csatatereket és 
közel 500 epizódfiguráját. Másik nagy regényét az Anna Karenina című társadalmi 
regényét 1873-ban kezdte írni, melynek középpontjában két eltérő sors, Anna és 
Levin párhuzamosan zajló és egymást megvilágító történetben folyik a teljes életre 
törekvés küzdelme. Egész életében vezetett Naplója bizonyítja az önmagát folyton 



elemző gondolkodó vallásfilozófiai kételyeit, amelyek az Evangélium átdolgozására 
késztették. Mind határozottabban erősödött benne a tiltakozás a hivatalos egyház és 
az önkényuralmi rend ellen. Ez a válsága rányomta bélyegét későbbi alkotásaira. 
Harmadik nagy regénye a Feltámadás, ideologikus társadalmi regény, melyben 
tetőfokára ért tiltakozása az önkényuralmi rendszerek ellen. Kisebb műveiben is az 

i-ís.1 .«•>-• orosz társadalom erkölcsi felfogását érintő kérdéseket tárgyal 
(Iván Iljics halála). A Kreutzer-szonáta 
az érzéki szerelem és az alapvető 
emberi kapcsolatok diszharmóniájának 
feloldhatatlan problémáját elemzi. 
Drámái általában nehezen játszhatóak, 
pl. A sötétség országa. A 
századfordulón született A 
felvilágosodás gyümölcse című darabja 

és Az élő halott című drámája. A krimi háborút idéző utolsó kisregénye a Hadzsi 
Murát. - Műveiben érte el csúcspontját az orosz klasszikus próza. Világirodalmi 
hatásának egyik tényezője műveinek teljesség-élménye. J-J Rousseau (lásd VII.2.) 
filozófiája egész életművében jelen volt. Lenyűgöző művészete nemcsak az orosz és 
szovjet, hanem az egész világ irodalmára is megtermékenyítőleg hatott. 
(Világir.Kisencikl. 1976.2k.429 o., Larousse 1994.3k.901 o., MNL.17k.556 o.) 

HENRI WILFRID LAURIER *1841.NOVEMBER 20. - +1919. 

Kanadai politikus, jogász. 1877-78-ban a Mackenzie kormánynak 
pénzügyminisztere, majd 1887-től a Liberális Párt elnöke volt. 1896-

, 1911 között Kanada első francia származású, katolikus miniszterelnöke 
í r.-i í c lett. Kormányzása idején magasan tartotta az iparvédő vámokat, 

tengerészeti és külügyminisztérium létrehozásával megerősítette 
Canada 2 Kanada atonomiáját, de a búr háborúba küldött önkélntesekkel a 

Nagy-Britanniához fúződő jó viszonyt is megőrizte. A gyéren lakott 
Nyugati területek benépesítését célzó bevándorlási és telepítési politi-

kája eredmélnyeként 1905-ben két új tartomány - Alberta és Saskatchewen - jött 
létre. 1911-től ellenzékbe szorult Liberális Párt egyik vezetője, az I.világháború idején 
a tenegerentúli katonai szolgálatra való sorozás ellenzőjeként nem lépett be a nemzeti 
egységkormányba. (Larousse 1992.2k.636 o., MNL.llk.845 o.) 

TARR IMRE * 1900.NQVEMBER 20. - +1937. 

Magyar munkásmozgalmi aktivista. Az I.világháború idején 
kapcsolódott be az antimilitarista mozgalomba. 1919-ben a 
Vörös Hadsereg soraiban harcolt. Kétéves emigráció után tért 
haza illegális pártmunkára. 1923-ban Győrben elfogták és 3 évi 
börtönre ítélték. Kiszabadulása után kivándorolt 
Franciaországba, ahol a Francia Kommunista Párt magyar 
szekciójában dolgozott. 1936-ban Spanyolországban harcolt a 
fasizmus ellen, mint az egyik zászlóalj politikai megbízottja. A 
Huesca körüli harcok során esett el. (Új Magy.L.1962.6k.370 o., 
Évfordulók '86.241 o.) 



MAKOVECZ IMRE *1935.NOVEMBER 20. -

MumEaiiuAaauiwGaifAVLOif 
Magyar építészmérnök. Tanulmányait a Budapesti Műszaki 
Egyetemen végezte 1959-ben. Egyéni látásmódú és termékeny 
alkotó. A magya organikus építészet iskolateremtő személyisége. 
1977-ig tervezőként dolgozott. 1984-től az általa alapított Makona 
építésziroda vezetője. 1989-ben Kampis M.-sal és Kálmán I.-nal 
létrehozta a Kós Károly Egyesülést, amely 1990-től 
szabadegyetemet működtet. Alkotásain a népi építészet hatása, a 
keleti kultúrák ezoterikussága és a kozmikus-mitikus szemlélet 
egyaránt kimutatható. Épületei antropomorfak, nem csak 
szellemiségüket, de motívumkincsüket tekintve is. Kiemelt 
szerepet kap bennük a faszerkezet. Több mint 100 különböző 
funkciójú épület - templom, lakóház, közösségi ház, szálloda stb. 

- jelzi tevékenységét, ezek jó funkcionális elrendezéssel párosult újszerű homlokzat-
és tömegformálásukkal keltettek feltűnést, többször vitát is. Jelentősebb munkái: a 
budapesti Farkasréti temető ravatalozójának belseje, a Dobogókőn megépült síház 
jelzi egyéni formavilágának alakulását. A paksi Római katolikus-templom, a siófoki 
Evangélikus-templom, sárospataki Művelődési Ház, az egri fedett uszoda, és a sevillai 
Világkiállítás (1992) magyar pavilonja stb.. (A XX.Század Kr. 495 o., Larousse 
1992.2k.790 o., MNL.12k.584o.) 

'MAÓyAKOpzÁG 

LÁNCHÍD - SZÉCHENYI LÁNCHÍD 

17Fi. MAGYARORSZÁG 

Budát és Pestet elsőként összekötő 
állandó Duna-hídja. Gróf Széchenyi 
István (lásd IV.8.) kezdeményezésére 
1836-ban törvénybe iktatták az állandó 
híd megépítésének szükségességét. 
Tierney William Clark angol 
hídépítőmérnök (*1783-+1852) tervezte 

1838-
ban. 
Báró Si-
na 
György 
(*1782-
+ 1856) 
és Wo-

dianer bécsi bankárok kötöttek szerződést még abban az évben, a híd megépítésére. 
A tervező névrokona, Adam Clark angol mérnök (*1811-+1866) vezette le az 
építkezést 1842-49 között. A lánchíd ünnepélyes alapkőletétele 1842.augusztus 24-
én volt. Az építkezés a szabadságharc eseményei miatt elhúzódott. A híd felavatása 
1849-november 20-án zajlott le. 1870-ben - megváltás folytán - állami tulaj-
donba került a híd. Eredeti hossza 375 m. Mivel a híd nem felelt meg a modern 
műszaki és forgalmi követelményeknek, 1913-14-ben a régi híd képének tisztelet-



bentartásával - a pillérek és hídfők megőrzésével - megerősítették, szerkezetét 
teljes egészében folytacél elemekkel cserélték ki, a láncelemek hosszúságát 
megkétszerfezték. A II.világháború során 1944 decemberében a hidat a németek 
felrobbantották. A háború utáni újjáépítését követően az eredeti avatásának 100-ik 

1 B i ü H 

évfordulóján 1949. november 20-án adták át ismét a forgalomnak. A híd pesti 
hídfője a Roosevelt téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtt, a budai hídfő a 
tervezőről elnevezett tér mellett, az Alagúttal szemben, a Budavári Sikló (lásd III.2.) 
szomszédságában van. (Larousse 1992.2k.618 o., Révai Nl.4k.40 o., MNL.l lk.) 

TOMASZ ARCISZEWSKI 
+ 1955.NOVEMBER 20. 

*1877.NOVEMBER 4. -

é s v , . 

Lengyel politikus. A kereskedelmi iskola elvégzése után Sosnowiecbe költözött. 1894-
ben kezdett egy acél öntődében dolgozni. 1896-ban belépett a Lengyel Szocialista 
Pártba - a PPS-be. Hamarosan részt vett egy sztrájk-megmozduláson, és a megtorlás 
elől Londonba, majd Brémába menekült, ahol a Száműzetésben élő Lengyel 
Szocialisták Szövetségének egyik vezetője volt. 1900-ban visszatért hazájába, ahol 
letartóztatták. 1903-ban szabadult és 1906-ban közeli munkatársa volt 
j.K.Pifsudskinak (lásd XII.5.) és csatlakozott a PPS Forradalmi Frakciójához, 
Lengyelország függetlenségét tűzve zászlójukra. Megint menekülnie kellet és Lwow-
ban telepedett le. 1914-ben csatlakozott a lengyel légióhoz hadnagyi rangban. 1915-
ben delegálták a titkos lengyel katonai szervezetbe a POW-ba. Majd az I.világháború 

végéig Varsó városi tanácsában szocialista lapok 
szerkesztője volt. A háború végén, 1918.november 6-án 
éjjel Lublinban Ignacy Daszyhski a bécsi Birodalmi Tanács 
képviselője (*1866-+1936) megalakította a Lengyel 
Köztársaság Ideiglenes Népi Kormányát, melynek 
munkaügyi és szociális miniszterévé nevezték ki. A 
következő hónapban Pitsudski lemondatta Daszynskit és 
átvette a kormány vezetését. Arciszewskit posta ügyi 
miniszterré nevezték ki, mely 1919.január 16-ig tartott. Ezt 

követően a PPS színeiben a Szejm tagja, majd 1931-től a PPS Központi Végrehajtó 
Bizottságának elnöke volt 1935-ig. A II. világháború kitöréséig tagja volt a Varsó 
Városi Tanácsnak és alapítója a Munkáspárt Baráti Társaságának. A háború 
kitörésekor, 1939-ben a Varsót védelmező önkéntes zászlóalj parancsnoka volt. A 
háború alatt a PPS-WRN-ként működő párt - Lengyel Szocialista Párt-Szabadság, 
Egyenlőség, Függetlenség - vezetője volt 1944,jú!ius 26-ig. Az 1944.augusztus 1-én 
kezdődő varsói felkelést megelőzően - titokban - kimenekítették Londonba. Ott az 
emigránsok ideiglenes kormányt alakítottak és Stanislaw Mikolajczyk távozása után 
miniszterelnök és egyben munkaügyi és jóléti miniszter lett. A háború egy részét 
lezáró jaltai tárgyalásokkal nem értett egyet, többszöri egyeztetés és megtárgyalás 
után sem. Időközben Nagy-Britannia és az USA visszavonta az ideiglenes kormány 
elismerését. 1947-ben Arciszewsky lemondott. 1954-ben beválasztották az 
emigránsok a PPS Központi Külügyi Bizottságába. 
(Internet: http ://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en&u ) 

P O L S K A 



FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE *1892.DECEMBER 4. -
+ 1975.NOVEMBER 20. 

Spanyol tábornok és diktátor. 1910-ben a toledói katonai akadémián alhadnaggyá avat-
ták. 1912-től Marokkóban szolgált, 1923-27-ben a spanyol idegenlégió parancsnoka 
volt. Katonai pályája a brigádtábornoki fokozat elérésével csúcsosodott ki 1926-ban. 
1934-ben leverte az asztúriai bányászok felkelését és következő évben kinevezték 
vezérkari főnöknek. 1936. februári választási győzelme után áthelyezték a Kanári-
szigetekre. Az idegenlégióra és a marokkói spanyol egységekre támaszkodva több 
tábornokkal egyeztetve, Spanyol Marokkóban katonai felkelést robbantott ki a 
köztársasági kormány ellen, mely a spanyol polgárháború kezdetét jelentette. 
1936.október 1-én a lázadó tábornokok Burgosban generalisszimusszá, azaz minden 
felkelő katonai erő főparancsnokává, valamint egy ideiglenesen megszervezett 
államigazgatás élén állam- és kormányfővé választották és felvette a Caudillo címet. 
1939.április 1-én a német és olasz fasiszta erőkre támaszkodva teljes győzelmet aratott 

a köztársasági kormány felett a 
polgárháborúban. Az 1944-ig elhúzódó 
megtorlás során közel 200.000 ember 
vesztette életét. Szigorúan elnyomott 
minden ellenzéket és ehhez megnyerte a 
katolikus egyház, a falangisták s a 
spanyol nagybirtokosok támogatását is. 
Aláírta a Komintern-ellenes szerződést, 
de a II.világháborúban semlegessé nyil-

vánította Spanyolországot. 1940-ben találkozott Adolf Hitlerrel (lásd IV.30.), majd nem 
hivatalosan támogatta spanyol katonai egységek kiküldését az orosz frontra. 1953-ban 
katonai egyezményt kötött az USA-val. 1955-ben Spanyolországot felvették az ENSZ-be 
és az erős központi irányítás híveként engedélyezte területi önkormányzatok létrejöttét. 
1970-ben aláírta a szerződést a Közös Piaccal. 1947-ben hivatalosan visszaállította a 
monarchiát, de a trón tényleges betöltését elhalasztotta, és Franco régensi címet 
szerzett. Kormányzati rendszerének továbbélését az 1966-os alkotmánytervezet 
elfogadtatásával próbálta meg biztosítani. Diktatúrája hanyatlását jelezte a 
demokratikus ellenzék és az autonómiára törekvő mozgalmak fokozódó elnyomása, s 
hogy elvesztette fő támasztait, elsősorban az egyház segítségét. 1969-ben János Károly 
herceget nevezte meg a trón várományosaként, és jelölte ki utódjának. I.János Károly 
(lásd 1.5.) csak 1973-ban léphetett trónra, a miniszterelnöki posztot Franco egyik közeli 
hívének engedte át. (Larousse lk.923 o., A XX,.Század kr., MNL.8k.286 o.) 



JOHN BARBBITT McNAIR *1889.NOVEMBER 20. - + 

Kanadai politikus. Jogi diplomáját a Newí Brunswick-i 
UÜÍ:' CANADÍ 45 Egyetemen szerezte, ahol kitűnt rendkívüli tehetségével. Már 

egyetemi évei alatt is több kitüntetésben részesült. A Cecil John 
Rhodes brit üzletember, politikus (*1853-+1902) által alapított 
ösztöndíjjal tanult tovább Oxfordban, ahol elnyerte az Oxford 
Universty kitüntetésének elérhető legmagasabb - első -
fokozatát is. Az I.világháborúban a kanadai haderő expedíciós 
alakulatában szolgált Franciaországban és Németországban. 
1919-ben tért vissza New Brunswickba, ahol ügyvédként és bí-

róként dolgozott. 1935-ben megválasztották a New Brunswick-i Törvényhozhás 
képviselőjévé, és tartományi főállamügyészként működött. Elnöke volt a New 
Brunsvick-i Liberális Pártnak is. Képviselői mandátumát 1939-ben elvesztette, de 
1940-ben visszatért és miniszterelnökké n evezték ki. Ezt a pozícióját 12 esztendőn át 
- 1952-ig - töltötte be. A Il.világáháború éveiben sikeres pénzügypolitikát folytatott, 
megvalapozta a mezőgazdaság elektrifikációját, fejlesztette a mezőgazdasági oktatást, 
és a közigazgatást, központosította a tartomány erőműveit stb. 1952-ben kormánya 
megbukott, és ettől kezdve ügyvédként dolgozott. 1955-ben New Brunswick 
törvényszéki főbírájává nevezték ki. 1965-től 1968-ig a tartomány 
kormányzóhelyettese volt. A politikai pálya befejezése után New Brunswick-i Egyetem 
szentátusának tagja, a Lord Beaverbrookk brit politikus és lapkiadó (*1879-+1964) 
által alapított ösztöndíj-alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint az ugyancsak Lord 
Beaverbrook nevét viselő művészeti galélria tanácskozó testületének is tagja volt. 
(Internet:http://en. wikipedia.org/wiki/John Babbitt , www.ans-
wers.com/topic/john ) 

EUGENE O'CURRY *1794.NOVEMBER 20. - +1862.JÚLIUS 30. 

ír történész, régész. Fiatal korától érdeklődést mutatott az ír 
kéziratok iránt. Egy ideig szülővárosa, Doonaha közelében 
tanárként dolgozott. 1824-ben Limerickbe költözött, ahol 
folytatta a már megkezdett ír kéziratok tanulmányozását, 
mellyel az ír nyelv egyik elismert szakértőjévé vált. 1835-ben 
a Dublini Térképészeti Hivatal munkatársa lett és 1842-ig -
annak feloszlásáig - a topográfiai részlegben ír történelmi és 

topográfiai szövegek értelmezésén dolgozott. Ebben az időszakban az ír Királyi 
Akadémia, valamint a Trinity Egyetem Könyvtára részére a szövegek átírását is 
végezte. Amikor a Dublini Térképészeti Hivatalban befejezte munkáját, 1842-től az 
Akadémia alkalmazta az általa gyűjtött kéziratok katalogizálására. Az 1850-es 
években együttműködött sógorával, John O'Donovannel (lásd XII. 10.). 1854-ben az ír 
történelem és archeológia professzorává neveztik ki az akkor alapított Katolikus 
Egyetemre. A következő években megbízást kapott nyilvános előadásainak sorozatban 
történő publikálására. (Internet: http://www.clarelibrary.ie/eolas/coclare 
newadvent.org/Cathen , en.wikipedia.org/wiki/Eugene ) 

http://en
http://www.clarelibrary.ie/eolas/coclare


HAVIVA REIK *1914. - +1944.NOVEMBER 20. 

Szlovák származású zsidó antifasiszta nő. Besztercebányán 
végezte tanulmányait. Nagyon fiatal korában csatlakozott a 

ÍZ cionista ifjúsági mozgalomhoz, a Hashomer Hatzair-hoz. A 
g| Felvidék 1938-as visszacsatolása igen rosszul érintette és a 
Is : Zsidó Nemzeti Alap segítségével 1939 decemberében 
II Palesztinába emigrált és a Kibbutz Maanit-ban dolgozott, 

majd csatlakozott a Haganaqh földalatti elit katonai 
szervezethez. Megfelelő kiképzésben részesültek a jelentke-

zők, nők, férfiak vegyesen.beleértve az ejtőernyős tanfolyamot is. Amikor híre ment 
az Európában előforduló borzalmaknak, önként jelentkezett az új ejtőernyős 
egységnél, hogy segítsen a Szlovákiai zsidók mentésében. 1944.augusztusi 
besztercebányai szlovák antifasiszta felkelés hírére szeptember 21-én intenzív edzés 
után, többedmagával ejtőernyővel elérte Pozsonyt és felvette a kapcsolatot a földalatti 
zsidó sejtekkel. Szervezték a közösségi étkeztetést, a gyerekek menekítését 
Magyarországra és onnan Palesztinába. Szándékozott létrehozni egy zsidó partizán 
egységet.Sikerült összehoznia 40 zsidó és nem zsidó partizánt, amikor a németek 
elfoglalták Besztercebányát. A csoport ekkor elmenekült a hegyekbe, ahol 
megpróbáltak egy kis erődítményt létrehozni. Néhány nap múlva az ukrán SS-
csapatok - a galíciai hadosztály - három ejtőernyőst elfogtak, kihallgatták, 
megkínozták és mint kémeket kivégezték. November 20-án a német csapatok legfőbb 
parancsnoka és az SS vezér a társaival együtt őt is lelőtték. Testét tömegsírba dobták, 
250 zsidó és cigány mellé. 1952.szeptember 10-én maradványait a jeruzsálemi 
katonai temetőben helyezték el. (Internet:http://translate.googleusercontent. 
om/translate_c?sl=hu8isl=en&u= ) 

PETER WESSEL TORDENSKJÖLD -1691.OKTÓBER 28. -
+ 1720.NOVEMBER 20. 

Norvég tengerész. A norvégiai Bergen városatya - Jan Wessel -
tizedik gyermeke volt, aki kitűnt rakoncátlan vad természetével 
sok bajt okozva jámbor szüleinek. 1701-ben Tronhjemben 
egyházi iskolába járt. Egy napon, 1704-ben eltűnt otthonról, 
majd rövid bujkálás után XII.Károly svéd király (ur. 1697-1718) 
Koppenhágába tartó hajójának fedélzetén találkozott a dán király 
lelkészével, aki megsajnálta. Miután a lelkész nagyra értékelte a 
gyerek tenger-szeretetét, ezért 1706-ban biztosított neki egy 

helyet a Dán-Guinea és a Dán Nyugat-Indiába induló vitorlás hajóra. Az 1711.július 7-
én Kelet-Indiába induló vitorlás hajón már a Dán Haditengerészet hadnagyaként 
szolgált. Röviddel utána, 1712-ben kapitányi rangot kapott. 1714.júliusban 
megtámadott egy fregattot, melynek angol kapitánya volt. Azzal vádolták, hogy 
feleslegesen veszélyezteti ő felsége hadihajóit. A vád alól felmentették és IV.Frigyes 
dán és norvég király (ur.1699-1730) megerősítette kapitányi rangjában. 1715-ben 
XII.Károly visszatért száműzetéséből és újra fellángolt a nagy északi háború. Wessel 
ismét kitüntette magát Pomeránia partjainál. 1716-ban lovaggá ütötte a király és a 
Tordenskjöld nevet kapta. 1716 után már norvég területen zajlottak a harcok. Wessel 
utolsó hőstette a véd Carlsten és Marstrand erők megsemmisítése volt. A háború 
befejezését nem sokkal élte túl, mert 1720-november 20-án párbajban meghalt. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c7hl = hu8isl=en&u= ) 

http://translate.googleusercontent
http://translate.googleusercontent.com/translate_c7hl


MARTIN BENKA * 1888.NOVEMBER 20. - + 1971,június 28. 

C E S K O S L O V E N S K O — 

Szlovák festő. Bécsben, majd Prágában tanult. 
Franciaországi és itáliai tanulmányút után alakította ki 
saját stílusát. Első jelentős festői korszakában, az 1910-es 
években is nagyméretű szecessziós tájképeket festett. Az 
1920-as években készült monumentális sorozata, amely 
szülőföldjéről és életének mítoszairól szól. Bebarangolta a 
szlovák tájakat és ott szerzett élményei alapján festette 
meg képeit. A szlovák táj annyira lenyűgözte szépségével, 
hogy hű maradt hozzá. Tájkép tanulmányai egész 
életművét végigkísérik. Festészetét a szlovák 
népművészet formakincsének, a helyi típusok és táj 
szellemének művészi ötvözete jellemzi. Noha festőművész 
volt és mindvégig az maradt, készített építészeti 
alkotásokat, grafikákat, illusztrációkat, sőt még hegedült 
is. (Műv.L. 1965.1 k.209 o., Internet:http://translate.goog-

leusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= ) 



OLAV DUUN * 1876.NOVEMBER 21. - +1939.SZEPTEMBER 13. 

Norvég író. Hosszú ideig földművelésből és állattenyésztésből 
élt, amíg módja nem lett iskolába járni. Diplomát szerzett és 
pedagógus lett. 1907-17 között minden évben egy-egy új, 
színvonalában fokozatosan emelkedő regényével jelentkezett. 
Regényei, melyekre az ibseni pszichológia hatott, epikus 
hangnemben ábrázolják a természetet és a fjordok népét. Fő 
műve A Juvik nemzetség című hatkötetes regényciklusa. Is-

mertebb műve még a Világtalan András, Tetemrehívás stb. (Világir.Kisencikl. 1976.lk. 
300 o., Larousse 1991.lk.641 o) 

IVAN ANDREJEVICS KRILOV *1768.FEBRUÁR 13. -
+ 1844.NOVEMBER 21. 

Orosz író, meseíró. Kisfizetésű katonatiszt 
apjának halála után, alig tízévesen 
dolgoznia kellett. 1782-ig különböző 
kancelláriákban hivatalnokoskodott, de 
otthagyta a szolgálatot, hogy az írásnak 
szentelhesse idejét. Első művét A 
kávédaráló című vígopera szövegkönyvét 
1782-ben, 13 évesen írta. Sikertelen 
újságírói és folyóiratkiadási kísérletek után 
1789-ben vidéken házitanítóskodott, ké-

sőbb Dimitrij Alekszejevics Golicin herceg (*1734-+1803) személyi titkára lett. 1786-
88 között újabb komédiák születtek. Komédiáinak célpontja a nemesség és a 
hivatalnok réteg volt. Politikai szatírái miatt évekig rendőri felyügyelet alatt állt. írt 
ezenkívül tragédiákat, költeményeket, színikritikákat mérsékelt sikerrel. A XIX.század 
elején talált rá igazi műfajára, a verses mesére, amelynek hihetetlenül népszerű 
mestere lett az orosz irodalomban. 1804-től csaknem 200 verses állatmesét írt, 
amelyek nem csak a világikrodalmi példákat, hanem az orosz népoköltészet tradícióit 
is követték. Meséiben az általános emberi hibákat, az irigységet, az ostobaságot, a 
tudatlanságot gúnyolta, de erkölcsbírálata sokszor politikai szatírába torkollott. 
Mesefigurái a népmesék hőseihez hasonlóan cselekednek, gondolkodnak. 
(Világir.Kisencikl. 1976.1k. 618 o., MNL.llk.554 o.) 

PAULA MODERSOHN - BECKER *1876.FEBRUÁR 8. - + 
1907.NOVEMBER 21. 

Német festőnő, rézkarcoló. Ottó Modersohn német 
festő és grafikus (*1865-+1943) felesége. 
Berlinben. Worpswedében Fritz Mackensennél 
(1866-+1953) és Párizsban tanult. A francia 

H ^ • avantgarde törekvéseit plántálta a német 
^ J B M művészetbe. Figurális kompozícióit, portrét, 

csendéletet és tájképeket festett. A 
múmiaportréfestészet és Paul Gauguin (lásd VI.7.) 

erősen hatott rá, és az elsők között fedezte fel anéger plasztika jelentőségét. Egyik 
legnépszerűbb műve Önarcképe. Az expresszinoizmus egyik előfutárának tekinthető. 
(Műv.L.1967.3k.358 o.) 



HATVANI ISTVÁN *1718.NOVEMBER 21. - +1786.NOVEMBER 16. 

Magyar matematikus, orvos, természettudós, református lelkész. 
Tanulmányait szülővárosában Rimaszombatban, Losoncon, 
Kecskeméten, majd 1738-tól a debreceni Református Kollégiumban 
végezte. Papi pályára készült. Tanulmányait a debreceni 
pestisjárvány félbeszakította. 1746-ban, ösztöndíjjal Bázelben tanult, 
ahol Johann II. (*1710-+1790) és Dániel Bernoulli svájci 
matematikus (*1700-+1782) testvérpár előadásait is hallgatta. 1747-
ben bölcsészdoktori, 1748-ban orvosdoktori diplomát szerzett. 1749-
től a debreceni kollégium tanára volt. A természettudományon kívül 
tanított filozófiát, erkölcstant és jogot, valamint Magyarország első 
kémiatanára volt. Orvosi gyakorlatot is folytatott és ellátta a debrece-

ni és a Bihar vármegyei gyógyszertárak felügyeletét is. A tudományok,elsősorban a 
matematika módszereinek hasznát és logikuis gondolkodásra nevelő hatását hirdette. 
Debrecenben elsőként szakított a descartes-i hagyományokkal. A newtoni szemlélet 
előkészítője volt. Jelentős a valószínűség-számításról írt áttekintése, amely 
Magyarországon az első ilyen tárgyú ismertetés volt 1757-ben, ez alapján a 
statisztikai kutatások egyik első hazai képviselője volt. Főként azért, mert a 
magyarországi kultúrális viszonyokat megelőzve fizikai, köztük elektrosztatikai 
kísérleteket is végzett. Ezért ördöggel cimboráló híre kelt, s mondák, anekdoták 
hősévé vált a szájhagyományban.(MNL.9k.283 o.) 

MARIANO FORTUNY Y CARBO *1838.JÚNIUS 11. -
+ 1874.NOVEMBER 21. 

, Spanyol festő. Barcelonában az akadémián tanult, 
t ahonnan 1856-ban ösztöndíjat kapott római utazásához. 

1859-60-ban Prim tábornokot elkísérte a marokkói szultán 
- elleni hadjáratába, és ekkor volt alkalma megismerni a 

keleti színpompás világot. 1865-ben Madridban Diego 
Rodriguez Velázquezt (lásd VIII.6.) és Francisco Jósé y 
Lucientes Goyát (lásd IV. 16.) tanulmányozta, majd 
PárizsbanJean-Louis-Ernest Meissonnier (*1815-+1891) 
és Jean Léon Géröme (*1824-+1904) művészete hatott 

rá, rézkarcain Harmensz van Rijn Rembrandt (lásd VII.15.) követője volt. Goupil 
párizsi műkereskedő elhalmozta megrendelésekkel és a megrendezett kiállítása révén 
a legünnepeltebb festők egyike lett. Híressé vált képei - La Vicaria, Modell, A 
metszetkedvelő, A régiségkereskedő, Imádkozó arab, Marokkói kígyóbűvölő stb. Akva-

relljei közül kitűnnek a Marokkói szőnyegkereskedő és a Fecskekávéház című képei. 
Virtuóz művészete, bátor színhasználata Munkácsy Mihályra (lásd 11.20.) és a francia 
impresszionizmusra hatott. (Révai Nl.7k.706 o., Műv.L.1966.2k.l01 o.) 



I.HABSBURG FERENC JÓZSEF * 1830.AUGUSZTUS 18. -
+ 1916.NOVEMBER 21. 

Ausztria császára 1848-tól 1916-ig, 
i87i 19% Ksgtw'.wrtmas ®s Magyarország királya 1867-től 

R É Z N Y O M A T O S KIADÁS 1916-ig. Ferenc Károly főherceg 
(*1802-+1878) és Zsófia bajor 
hercegnő fia. 1848.márcusi bécsi 

í SSlkJ-!^ I f ' JB® 1 forradalom kitörése utén Itáliába 
küldték, aho gróf Joseph Wenzel 

fft^ P j M g Radetzky osztrák marsall (*1766-
2V /* • • n l P ^ ^ T e ^ m M T T ' +1858) oldalán részt vett a felkelt 

MAGYAR LÖJHEILERLÜJ L U ^ ^ u a J tartományok elleni harcokban. 
V.Ferdinánd lemondása után és ap-

jának Ferenc Károlynak a trónigényről való lemondása után, 1848.decemberben, 
nagykorúságát elérve került trónra. A forradalmak leszerelése érdekében 1849-ben 
kiadta az úgynevezett olmützi alkotmányt, amely az abszolutista, centralizált 
kormányzati rendszer visszaállítását tűzte ki célul. 1849.augusztusban orosz segítség-

gel kíméletlenül leverte a magyar forradalmat, és támogatta az erőszakos, 
központosító, a nemzeti törekvéseket elnyomó politikát. Az abszolutizmus idején 
Magyarországon tett látogatásai heves nemzeti ellenállást váltottak ki. Az 1859.évi 
itáliai háborús vereség az önkényuralmi politika fokozatos feladására kényszerítette. 

Az 1860-as években a német államok feletti hegemóniát igyekezett megszerezni, de 
Poroszországtól 1866-ban súlyos vereséget szenvedett. Az önkényuralmi rendszer 
válságba került, ezért 1867-ben rákényszerült a magyarsággal való kiegyezésre, 
melynek jeleként 1867.június 8-án a budavári Mátyás-templomban Magyarország 
királyává koronázták. A kiegyezés értelmében kizárólagos jogokat kapott a haderővel 
kapcsolatos kérdésekben, s tág teret a külpolitikában. Külpolitikájában a balkáni 
befolyás növelésére törekedett. 1879-ben Németországgal, 1882-ben Olaszországgal 
lépett szövetség re. Az idős császár, bár korábban meglehetősen harcias politikai 
felfogást képviselt, háborúpárti politikusaival és hadvezéreivel szemben a béke megőr-
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zése mellett foglalt állást. A változásban szerepet 
játszhattak a családját ért tragédiák. Fivérét, Miksa 
főherceget, mint mexikói császárt (ur. 1864-1867), 
kivégezték. 1854-ben feleségül vette Wittelsbach 
Erzsébet bajor hercegnőt (lásd IX. 10.) , akit 1898-
ban egy olasz anarchista ölt meg. Örökösét Ferenc 
Ferdinándot (lásd VI.28.) Szarajevóban gyilkolták 
meg. Fia, Rudolf főherceg (*1858-+1889) 1889-ben 
Maria Vetsera bárónővel máig vitatott körülmények 
között öngyilkos lett. Ferenc Ferdinánd főherceg 
meggyilkolása után aláírta a teljesíthetetlen 
követeléseket tartalmazó ultimátumot, majd az 
I.világháborút kirobbantó hadüzenetet Szerbiának 
1914.július 28-án. A későbbi IV.Károlyt (lásd 
VIII. 17.) tette trónörökössé. Birodalma - halála után 
két évvel - összeomlott. (Larousse 1991.lk.849 o., 
Révai NI.7k.416 o., MNL.7k.884 o.) 

ERZSEBET - HID 

5 C O 

MAGYAR POSTA 

? c o o o -o c c o o < 5 c o « » o o o o o • • o o © o o o 

U D A P E S T 1 9 6 4 

A híd az Eskü-tér és a 
Döbrentei tér között épült, ezért 
korábban Eskü-téri híd néven is 
emlegették. Nevét az 1893 évi 
XIV.törvénycikk rendelte el. 
Tervezésére nemzetközi 
pályázatot írtak ki, de a 
beérkezett 43 terv egyikét sem 
fogadták el. A terveket végül a 
Kereskedelmi Minisztérium 
Dunahíd-osztálya, Czekelius 
Aurél hídépítő mérnök (*1844-
+ 1927) készítette, Kherndl 
Antal műegyetemi tanár (*1842 

-+1919) elméleti munkája alapján és ellenőrzése mellett. A híd 1897-1903 között 
épült meg és 1903.október 4-én adták át a forgalomnak Ferenc József magyar király 
(lásd XI.21 jelenlétében. A két pillér közötti távolsága 290 méter, a világ legnagyobb 

nyílású közúti lánchídja volt akkor. A teljes 
hossza 378,6 m, szélessége 18 méter, melyből 
a kocsiút 11 m volt. A híd elsőként biztosította 
a két part között a villamosközlekedést, mely 
1914.augusztus 14-én indult meg. A hídon 
átkelőknek hídpénzt kellett fizetniük, melynek 
összege 2 krajcár volt. Ezt később az 
őszirózsás forradalom törölte el. A 
II.világháború során tönkrement hidat - a régi 

pillérek felhasználásával a Sávoly Pál statikus mérnök (*1893-+1868) vezette 
munkaközösség tervei alapján és Sávoly Pál által irányított kivitelezési munkával 
építették újjá 1961-64 között. Az újjáépült Erzsébet-híd hossza 380 méter, szélessége 
27,5 méter. A forgalomnak 1964.november 21-én adták át. (Révai Nl.4k.41 o., 
MNL.4k.666 o., Újsághír,Népszabadság 1964., Újsághír Fővárosi Tükör 2003/2.) 



RENÉ MAGRITTE *1898.NOVEMBER 21. - +1967.AUGUSZTUS 15. 

Belga festő és grafikus. A brüsszeli Képzőművészeti Akadémia növedéke volt 1916-
18-ban. Kezdettől szoros kapcsolatban volt a szerveződő belga szürrealista 
csoporttal. 1919-ben felfedezte a futurizmust, 1922-ben De Chiricó (lásd VII.10.) 
álomszerű metafizikus festészetét. 1925-ben megfestette első szürrealista vonásokat 
felmutató képét, részt vett a belga szürrealista mozgalomban. 1927-ben első 
kiállítását Brüsszelben rendezték, s a Galéria tulajdonosa - Paul Gustave van Hecke 

(*1887-+1967) később is támogatta. 1927-30 között Párizs 
közelében letelepedve csatlakozott a francia szürrealistákhoz. 
A hozzájuk fűződő viharos kapcsolat ellenére a szürrealisták 
minden nagy kiállításán szerepelt. 1930-ban viusszaköltözött 
Brüsszelbe. Kialakult stílusa, amelyet a realisztikus elemek 
különös, víziószerű összekapcsolása, furcsa assziociációkat 
keltő, a tudatalattiból felbukkanó álonszerű képek, 
jellemeznek. Ilyen pl. a Veszélyben a gyilkos, Fenyegető 
vihar, Örökmozgás, Az ember sorsa, Emlékezet című képei. 

1951-53 között a knokkele zoute-i kaszinóban megfestette az Elvarázsolt birtok című 
hosszan elnyúló falfestményét, amelyen életművének különböző témáit gyűjtötte 
egybe. 1952-57 között a Térkép természet után című folyóirat, 1961-64-ben a 
Rhétoríque cimű lap főszerkesztője volt. Röviddel halála előtt festményeinek témáit 
bnronzszobrokként örökítette meg, amelyeket később Párizsban állítottak fel. 
(Larousse 1992.2k.764 o., Műv.L.1967.3k.l40 0., MNL.12k.397 o.) 

R93i9iefidésiré roegea rené mogri l te I I898-I%7I 

FRANK THEODORE MARTIN 
+ 1974.NOVEMBER 21. 

*1890.SZEPTEMBER 15. -

Svájci zeneszerző. 1937-ig Genfben a Sociéte de Musique de 
Chambre alapítója, 1926-tól zongoristája és 1937-ig csemballistája 
volt. 1926-ban ismerkedett meg Émile 3acques-Dalcroze svájci 
zenepedagógussal (1865-+1950), akinek zenei és ritmikai nevelési 
intézetében 1928-38-ig tanított. Az 1930-as években Arnold Franz 

' Walter Schönberg osztrák zeneszerző (lásd IX. 13.) zenéjét 
tanulmányozta. Egyéni stílusát 1938-tól alakította ki. 1946-tól 
Hoillandiában élt. 1950-57-ben a kölni főiskola zeneszerzés tanára 
volt. Korai művei a francia kései romantika hatását tükrözik. Művei 
között megtaláljuk a zeneművészet csaknem minden ágát, így zongo-

oratóriumot, zenekari versenyműveket stb. (Brockhaus:Zenei raversenyt, 
L. 1984.2k.492 o., MNL.12k.750 o.) 



GEORGIUS AGRICOLA *1494.MÁRCIUS 24. - +1555.NOVEMBER 
21. 

Német orvos, természettudós, mineralógus, humanista. Eredeti 
neve Georg Bauer. A lipcsei egyetemen 1514-től 1518-ig filozófiát 
és klasszikus filológiát, a padovai és a bolognai egyetemen 1523-26 
között orvostudományt és természettudományt tanult. Európa egyik 
legfontosabb bányavidékén a Cseh-Szász-Érchegységben volt 
bányaorvos. 1533-tól Chemnitz városi orvosa, 1546-tól pedig 
polgármestere. Az elsők között volt, akik a megfigyelést a 
spekuláció elé helyezték a természettudományok terén. A De natura 
fossilium című 1546-ban készült műve az első ásványtani 
kézikönyv. Húsz új ásványt fedezett fel, ásványhatározási módsze-

reket dolgozott ki. Tanulmányozta az ásványok és fémek gyógyító hatását. Fő művét 
az 1550-ben befejezett, de csak halála után 1556-ban megjelent 12 könyvből álló De 
re metallicat két évszázadon keresztül használták a bányászatban és a kohászatban. 
292 ábrája értékes információkat nyújt a XVI.századi bányászati és kohászati 
technikáról és berendezésekről. A kohászat és a rendszeres ásványtan tudományának 
megalapozója, az „ásványtan atyja". (Magy.NI.1993.lk.259 o.) 

PURITÁNOK KIVÁNDORLÁSA 

Puritánok azok az emberek, akik Angliában a XVI-XVII.században 
••J...1 I _L§ ahhoz a protestáns vallási vagy politikai mozgalomhoz tartoztak, akik 

az anglikán egyházban tapasztalt 
kompromisszumokkal szemben az őskeresztény 
egyház tisztaságához való visszatérést 
sürgették. Minthogy I.Erzsébet királynő (lásd 
IX.7.) csak egyetlen vallást ismert el, az 
anglikánizmust, ezért 1570-től a puritánok 
tömegestől emigráltak Hollandiába, majd az 
USA-ba. Legnevezetesebb csoportjuk a 
Mayflower hajón Amerikába érkező puritán-

vagy zarándok-atyák voltak. Több mint 3 hónapos tengeri utazás után 
1620.november 21-én a Mayflower hajóval 41 angol puritán kötött ki családjával 
együtt a Cod-foknál az észak-amerikai partokon. A zarándok-atyák még a hajó 
fedélzetén az úgynevezett Mayflower-szerződésben olyan alkotmányt fogalmaztak 
meg, amely a jövendő közös életüket fogja szabályozni. (Larousse 1994.3k.394 o., Az 
Emberiség Kr.1991.471 o.) 



FRANCISCO TARREGA Y EIXEA *1852.NOVEMBER 21. -
+ 1909.DECEMBER 15. 

Spanyol gitárművész. Egy gyermekkori baleset következtében 
megsérült a látása. Szülei azért adták zeneiskolába a gyereket, mert 
azzal talán biztosítható lesz a megélhetése. Ezért költözött a család 
Castellonba, ahol a gyermek részt vehetett zeneórákon. Később, 
1874-ben a Madridi Konzervatórium zeneszerzés szakán tanult jeles 
tanároktól. 1880-ban már Párizsban és Londonban koncertezett. 
Játékával a modern spanyol gitárművészetet teremtette meg. Gitár-
virtuózitását Sarasate (lásd III.10.) hegedű-virtuozitásához 
hasonlították.(Inmternet: http://translate.googleusercontent.com/tra 
nslate_c?hl=hu8tsl=en8iu= ) 

TORGEIR MYLLARGUTER AUGUNDSSON *1801. -
+ 1872.NOVEMBER 21. 

Norvég népi hangszerjátékos. Már nyolcévesen játékosként fellépett a 
brácsához hasonlítható zeneszerszámmal a hardingfele-vel, avagy 
hardanger-rel. 18 éves korától az esküvők ismert zenésze volt. 1831-
ben ismerkedett meg Ole Bull norvég hegedűművésszel (*1810-
+ 1880), aki Oslóban egy közös koncertet szervezett. Bull több éves 
európai kőrútra ment, Augundsson pedig Norvégia déli részén 
szervezte koncertjeit, majd Koppenhágában és Göteborgban is 
bemutatta tudását. Hazájában és külföldön egyaránt sikereket ért el, 
a közönsége mindig nagyra tartotta. Az így szerzett vagyonából egy 

raulandi birtokot vett, de mint farmer teljesen tönkrement, el kellett hagynia a 
gazdaságot. Utolsó éveiben fáradt és kimerült volt. Néha dedpressziós időszakai 
voltak, amikor elátkozta egész életét, egyedül és kitaszítottnak érezte magát. A 
norvég népzenei hagyomány legendás alakjává vált. Grieg is három kompozícióját 
felhasználta. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.84 o., Internet:http://translate.googleuser-) 
content.com/translate_c?hl-hu&sl=en&u ) 

http://translate.googleusercontent.com/tra


PANAYOT PIPKOV *1871.NOVEMBER 21. - +1942.AUGUSZTUS 
25. 

Bolgár zeneszerző, karmester. A bolgár professzionális 
zenészek úttörői közé tartozott. Sokoldalú, humán 
beállítottságú fiatalként kezdett hegedülni tanulni, 
miközben kórustagként énekelt és verseket írt. 16 éves 
korától - 5 éven át - színészként is kipróbálta magát 
különböző plovdivi színházakban. 1893-tól 1895-ig 

_ — — — J Milánóban zenét tanult, majd 1899-től zenekarokat 
vezényelt, zeneskolákban tanított, és amatőr kórusokat és 

zenekarokat is vezényelt. A Balkán-háborúban (1912-13) katona-zenekart vezényeit. 
1918-tól a Georgi Kirkov kórus karmestere, majd a szófiai Operaház karigazgatója 
lett. 1923-ban a Szófiai Drámai Színház színésze és muzsikusa, majd színdarab-írója, 
1924-től 1930-ig pedig a városi rendőrség zenekrának karnagya volt. Mindezek 
mellett és mindezek után újságírással is foglalkozott, színházi zenéket komponált, 
hegedű- és zongoradarabokat és kórus-műveket szerzett. Legnépszerűbb műve 
Stoyan Mihajlovski versére írt Cyril és Method Himnusz című kórus-műve, mely 1901-
ben készült. Ismertek és kedveltek a kiadásra került három dal-gyűjteménye és az 
1910-ben keletkezett gyermek-operettjei. (Internet:http://www.ubc-
bg.com/composers....) 



JOHN FITZGERALD KENNEDY *1917.MÁJUS 29. -
+ 1963.NOVEMBER 22. 

PILIPINAS 

JOHN F KENNEDY 
1917-1963 

Amerikai politikus, az USA 35-ik elnöke 1961-től 
1963-ig. Milliomos, nagytőkés családból szárma-

zott. Tanulmányait a Harvard E-
gyetemen végezte 
1936-1940 között. A 
II. világháború idején 
az amerikai tengeré-
szetnél szolgált, 
hősiességéért 
kitüntették, majd az 
International News 

Service tudósítója lett. Politikai pályája 1946-ban kezdődött, amikor Demokrata Párti 
képviselőként bekerült a Képviselőházba. 1952-ben massachassuettsi szenátor, majd 
1960.novemberében mint republikánus jelöltet Richárd Milhous Nixonnal (1969-1974) 
szembeni minimális többségű győzelmével az USA első katolikus és addigi legfiatalabb 
elnökévé választották. Dwight Dávid Eisenhowert (lásd X.14.) követte az elnöki 
székben. Hivatalát 1961.január 20-án foglalta el. Belpolitikai téren igyekezett véget 

UNITED STATES 

vetni a recessziónak, fellendíteni a gazdaságot, ugyanakkor fejlesztette a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegeket támogató intézményeket. A faji megkülönböztetéssel 
szembeszállva, támogatta a négerek polgárjogi követeléseit, védelmébe vette az 
integrációs politikát. A kongresszusi ellenzék azonban elvetette haladó 
törvénytervezeteit. Csak az űrkutatási programját, valamint a védelmi és 
kereskedelemfejlesztési törvényét fogadta el a Kongresszus. 1961-ben létrehozta a 
Békehadtestet,ame\y amerikai segélyszervezet keretében, szakemberek 
segítségnyújtó tevékenysége a gazdaságilag, politikailag elmaradott országok részére. 

1961-1963 

a latin-amerikai országok számára pedig a Szövetség a Haladásért nevű program 
keretében többmilliárdos segélyt biztosított az oktatás és a szociális beruházuások 



lÉlMoÍTORlPMCEt 

mi 

támogatására. Korlátozta a kubai Disznó-öbölben partra 
szálló, Castro-ellenes fegyvereseknek nyújtott támogatást. 
A kubai rakétaválság idején, 1962-ben határozottságával 
meghátrálásra késztette a rakétákat telepítő Szovjetuniót. 
1963-ban aláírta az Atomcsend-egyezményt. 
1963.augusztusi moszkvai szerződéssel megin-dult az 
enyhülési folyamat. Bár Vietnamban az amerikai katonai 
intervenció az ő elnöksége alatt kezdődött el, a békés 
egymás mellett élés, valamint a fejlődő országok 
gazdasági támogatására irányuló lépései nagy népszerű-

Texasi hivatalos útján Dallasban meggyilkolták. A gyilkosságot 
Ennek körülményeit a 

Y / y ^ i í ^ l ^ j 

séget hoztak számára 
valószínű egyedüli tettesként Lee Harvey Oswald követte el 

híres Warren-bizottságnak lett volna a feladata kideríteni, de a hosszadalmas vizsgálat 
eredményei máig - jelentős részében - ismeretlenek. A nemzetközi közvélemény 
gyászolva és felháborodva fogadta a merénylet hírét. (Laousse 1992.2k.388 o., Új 
Magy.L1961.4k.89 o., Évfordulók '86.13 o., MNL.10k.763 o.) 

PETŐFI - HID 

Or, 
• • • • " • ^ . . r . t 

M A G V A R P O S T Á B A X . 1 

Pest IX.kerületét köti össze budai XI.kerülettel. 
A II.világháború során a németek 
felrobbantották az akkor Horthy Miklós nevét 
viselő hidat, mely 1933-37 között épült. 
Újjáépítése Sávoly Pál mérnök (*1893-+1968) 
kiviteli terve alapján 1950-52 között történt. A 
forgalomnak 1952.november 22-én adák 
át. A híd hossza 514 méter, szélessége 25,6 
méter. (MNL.4k.666 o.) 



SÍR MARTIN FROBISCHER *1535 KÖRÜL - +1594.NOVEMBER 22. 

Angol tengerész, felfedező. 1576-ban két kis hajóval indult el az 
északnyugati átjáró keresésére Kína felé. Grönland déli csúcsának 
megkerülésével eljutott a róla elnevezett öbölig, amelyet átjárónak 

vélt. Onnan egy eszkimót és egy fekete követ 
hozott magával, amelyet aranytartalmúnak 
tartott, ezért 1577-ben visszatért. A hazaszállított 
kőzetről kiderült, hogy értéktelen. A következő 
évben, 1578-ban három hajóval küldték ki újra, 
behatolt a Hudson-szorosba, amelyet a keresett 
átjárónak vélt. 1585-ben Francis Drake tengerész 
(*1540-43 k.-+1596) helyetteseként részt vett 

az amerikai spanyolbirtokokat végigpusztító expedícióban A spanyol Nagy Armada 
legyőzésében 1588-ban játszott szerepéért lovaggá ütötték. 1594-ben a spanyolok 
elleni küzdelemben a bretagnei partoknál halálos sebet kapott. (Révai Nl.8k.180 o., 
MNL.8k.329 o.) 

MARKO 
23. 

CELEBONOVIC * 19Q2.NOVEMBER 22. - +1986.JULIUS 

lenit ve 

Szerb festő. Fiatalkorát Belgrádban, de főleg 
Párizsban élte. Közgazdasági tanulmányokat 
Oxfordban folytatott, de ügyvédként diplomázott 
Párizsban. Émile-Antoine Bourdelle francia szobrász 
(lásd X.l.) és festő stúdiójában kezdett szobrászatot 
tanulni, de végül a festészetet választotta. Nagy 
hatással voltak munkájára az expresszionisták. 
Jellegzetes európai polgári festő volt. Főként 
csendéleteket, tájképeket, egyéni és csoportos 
portrékat alkotott, meghitt, otthonos környezetben, 
lírai, lágy eszközökkel megje-

. (Internet: http://www.artnet.com/library....) 

FRANK BUSCHER 
22. 

*1828.AUGUSZTUS 15. + 1890. NOVEMBER 

Svájci festő. Rómában szolgált a pápai svájci gárdában, miközben 
atodidaktaként kezdte festői pályafutását. 1849-50-ben Párizsban 
élt és unokabátyja - Jean V Victor Schnetz (*1787-+1870) 
stúdiójában dolgozott, akinek hatására még hosszú évekig 
romantikus stílusú képeket festett. 1853-ban Angliába utazott, 
ahol a portrék mellett szabadon készült plen-air tájképeket festett. 
1866-71 között Amerikában eltöltött éve alatt a kaliforniai aranyláz 
egyes szereplőinek portréját készítette el. Ezek között a 
legismertebb Johann Asugustus Sutterről készített képe. (Internet: 

http://commons,wikipedia.org/wiki/Creator , www.-answer.com/topic/Frank ) 

http://www.artnet.com/library


NAGY BALOGH JÁNOS *1874.AUGUSZTUS 2. - +1919.NOVEMBER 
22. 

Magyar festő és grafikus. Az Iparrajziskolában Györgyi Kálmánnál 
(*1860-+0930) tanult, és 1898-99-ben az Iparművészeti Iskola 
esti tanfolyamait, majd 1899-1900-ban a müncheni akadémia 
esti tanfolyamait látogatta. Lényegében autodidakta. Elvonultan, 
Kispesten szobafestőként élt. 1915-ben a harctéren megsebesült, 
később jobb keze megbénult. Céltudatosan alakította ki 
művészetét, a múzeumokban tanulmányozott művek, 
reprodukciók és a természet után. Önarcképe Frans Hals (lásd 
VIII.29.) és Harmensz van Rijn Rembrandt (lásd VII. 15.), 1910-
14-ben készült kubikosokat ábrázoló képsorozata Jean Francois 
Millet (lásd X.4.), csendéletei Paul Cezanne (lásd 1.19.) 
munkáihoz állnak közel. Műveinek télmaköre szűk, szegényes 

műterme, igénytelen csendéletek, talicskázó kubikosok, önportrék. Portréinak 
modellje édesanyja volt Körülhatárolt világát azonban nagy művészi alázattal és 
egyre növekvő tudással formálta festménnyé. Legjobb festményei a korai 
kubizmushoz állnak közel. Fennmaradt grafikáin a tömegek, a formák és a mozgás 
kiegyensúlyozott, szerves egysége festményeinél is összefogottabb, modernebb 
megfogalmazást tükröznek. Életműve egyenetlen, de néhány képe a magyar festészet 
legjobb alkotásai közé sorolja. A Tanácsköztársaság idején fedezték fel tehetségét, de 
életében egyetlen művét sem állították ki. 1960-ban rendezett a Magyar Nemzeti 
Gakéria emlékkiállítást munkáiból. (Műv.L.1967.3k.423 o., MNL.13k.460 o.) 

RENE RÓBERT CAVALIER DE LA SALLE 
+ 1687.MÁRCIUS 19. 

* 1643.NOVEMBER 22. -

Francia felfedező. 1666-tól a kanadai Új-Franciaországban telepes 
és szörmekereskedő volt. 1669-70-ben a Nagy Tavak vidékére, 
majd dél-nyugat felé indított felfedezőutakat. 1681-82-ben 
lehajózott a Mississippin a Mexikói-öbölig és az egész vízgyűjtő 
medencéjét Louisiana néven francia gyarmattá nyilvánította. 1684-
ben négy hajóval Franciaországból Amerikába indult újabb területek 
meghódítására, de eltévedt és fellázadt emberei meggyilkolták. 
(MNL.llk.811 o.) 



SÍR ARTHUR SEYMOUR SULLIVAN *1842.MÁJUS 13 -
+ 1900.NOVEMBER 22. 

Angol zeneszerző. Apja karmester és zenetanár volt. Arthur fia 
^ 8 évesen ismerte a zenekar által használt eszközöket. 12 

évesen egy Baswater-i magániskolában tanult és tagja, majd 
szólistája lett a kápolna kórusának. 1855-ben már komponálni 
kezdett dalokat, himnuszt. 1856-ban elnyerte a Mendelssohn-
ösztöndíjat, melyet extra tehetségére tekintettel még kétszer 
szavaztak meg a számára - összesen 3 évi zeneakadémiai 
tanulmányok folytatására - , mellyel a lipcsei konzervatóriumi 

T h e Y e o m e n o f t h e G u a r d ' ̂  képzése vált lehetővé. Kiváló művészek voltak oktatói, akik 
lehetővé tették az új zenei irányzatok megismerését is. Ezen 
felül lehetőséget biztosított már befutott művészekkel való is-

meretségre, melyekből később minden fél számára érdemi barátság alakult. Ez a 
lipcsei időszak óriási, sokoldalú zenei fejlődést hozott a számára. 1861-ben tért vissza 
Londonba, mint Anglia egyik legígéretesebb zeneszerzője. Ezt bizonyítja az 1861-ben 
megírt zenéje a Shakespeare: l/ihar című operájához. 1866-ban mutatta be a már 
korábban elkészült ír szimfóniát és a Concerto gordonkára és zenekarra című műveit. 
Ettól kezdve születtek a zenekari művek, kórus-dalok, nyitányok, oratóriumok, dal-
ciklusok stb. A színházi élet iránti tevékeny érdeklődése a balett-zene és színpadi 
produkciók járulékos zenejének komponálásában nyilvánult meg 1864-1892 között. A 
zeneszerzés mellett a londoni Szent Mihály templom orgonistája is volt 1861-1872 
között. Ebben az időszakban 72 himnuszt szerzett, és több mint 80 népdalt és balladát 
zenésített meg. 1863-tól az opera műfajával is foglalkozott. Megmaradt „első" operája 
1866-ból a Cox és Boksz. 1869-ben megismerkedett Sír William Schwenck Gilbert brit 
drámaíróval (*1836+19U), aki megírta számára Thespis librettóját. Kettőjük és 
Richárd D'Oyly Carte a Royalty színház-igazgató együttműködésének terméke egy sor 
humoros-szatirikus „comic"-opera - összesen 14 darab -, mely Savoy Operas néven 
vált ismeretté. Gilberttel készült legsikeresebb munkája a Mikado című darab volt, 
mely 672 előadást ért meg. 1888-ban opera komponálásába kezdett, s megírta a 
Yeomen a Gárda című opera zenéjét. Összesen 23 operát, 13 fő zenekari művet, nyolc 
kórusművet, oratóriumokat, 2 balettet, járulékos zenéket, 72 himnuszt, egyéb egyházi 
darabokat, dalokat, zongora- és kamaradarabokat szerzett. A XlX.század végének 
legnépszerűbb zeneszerzője volt. (Larousse 1994.3k.648 o., Brockhaus: Zene. 
L.1985.3k.419 o., Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl-
hu&langpair=en8i%7-Chu&u= ) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl-


XVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1956.JÚNIUS 10. 
STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG 

- 17. 

DECEMBER 8. MELBOURNE, 
1956.NOVEMBER 22. -

AUSZTRÁLIA 

A XVI.nyári olimpiát Melbourne-ben a brit királynő férje, Fülöp herceg nyitotta meg 
ünnepélyesen 103.000 néző előtt. Az olimpiai lángot Stockholmba Hans Wikne lovas, 
Melbourne-be Ronald Clarké atléta hozta és gyújtotta meg. Stockholm volt a lovas-
számok versenyének színhelye, miután a szigorú ausztráliai behozatali korlátozások 
miatt nem lehetett a lovakat Melbourne-be szállítani. 
A feszült nemzetközi helyzet miatt Svájc, Hollandia, Spanyolország, Egyiptom és Kína 
lemondta részvételét. így is 67 országból 3184 versenyző érkezett, köztük 371 női 
versenyző. A magyar színeket 176 sportolónk képviselte. A versenyeket 17 
sportágban, 150 versenyszámban rendezték. Először képviseltették magukat a Német 
Demokratikus Köztársaság sportolói, akik a Német Szövetségi Köztársaság 
résztvevőivel közösen össznémet csapatot alkottak egy speciális olimpiai zászló alatt. 
A nemzetek közti pontversenyben a Szovjetunió lett az első, 37 olimpiai 
aranyéremmel. Magyarország az előkelő negyedik helyen végzett. 
Aranyérmet szerzett a vízilabda-csapat, ökölvívás nagyváltósúlyban Papp László, kard 
egyéni versenyszámban Kárpáti Rudolf, a kard-csapat, a 10.000 m-es kajak kettes 
versenyben, női torna felemás korláton, talajgyakorlatban és gerendán Keleti Ágnes 
és a kéziszeres gimnasztikai csoport. Ezüstérmes 10.000 m-es síkfutásban Kovács 
József, 200 m-es női mellúszásban Székely Éva, kötöttfogású birkózás pehelysúlyban 
Polyák Imre, a párbajtőr-csapat, 10.000 m-es kajak egyesben Hatlaczky Ferenc,, 
1.000 m-es kandai egyes kenuban Hernek István, 10.000 m-es kanadai egyesben 
Parti János és összetett egyéni női tornaversenyben Keleti Ágnes lett. Bronzérmet 
szerzett 200 m-es férfi pillangóúszásban Tumpek György, kötöttfogású birkózás 
könnyűsúlyban Tóth Gyula, 1.000 m-es kajak egyesben Kiss Lajos, a 100 m-es és a 
10.000 m-es kanadai kettesben versenyző párosok és a női torna lóugrás-számban 
Tass Olga. 
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JOSEF FREIHERR VON HAMMER - PURGSTALL *1774.JÚNIUS 9. -
+ 1856.NOVEMBER 23. 

Osztrák orientalista, költő, műfordító, történész. Eredeti neve 
Jossef Edler von Hammer volt. Bécsben a Keleti Akadémia 
elvégzése után 1789-1804 között a konstantinápolyi osztrák 
követség tolmácsa lett. 1807-től a bécsi kancelláriában 
dolgozott. 1811-től császári tanácsos és udvari tolmács volt. 
1817-ben örökölte Purgstall grófné birtokait és a bárói 
rangot. 1847-tő! a bécsi tudományos akadémia első elnöke 
lett. Sokat tett az arab, perzsa, török történelem és kultúra 
megismertetéséért. Eposzokat, drámákat és önéletrajzot is 
írt. (Révai Nl.9k.446 o., MNI.9k.174 o.) 

CLAUDE LORRAIN *1600. + 1682.NOVEMBER 23. 

— R E P U B L I Q U E 

Francia festő. Eredeti neve Claude Gelée. 1615-17-ben 
Nápolyban élt, 1619-ben a tájképfestő Agostino Tassi 
olasz festő (*1580 k.-+1644) római műtermében lett 
érett művész, és Rómában futott be ragyogó pályát. 
1625-ben Franciaországba utazott, 1626-ban Nancyban 
Claude Deruet udvari festőnél (*1588-+1660) 
dolgozott. 1627-től élete végéig Rómában élt, ahol 
szakadatlan munka és nyugodt, harmonikus élet volt 
osztályrésze. A Paul Bril (*1554-+1626), Adam 
Elsheimer (*1578-+1610) és Domenichino (lásd IV.6.) 
által kezdeményezett klasszikus tájképfestészet 
kiteljesítője, nagy hatású művelője. A természet szen-

vedélyes megfigyelője. Sajátos fényhatásaival, a képek vibráló levegőjével, jellegzetes 
hátterükkel költői hatást érnek el. Kezdetben fvreskó megrendeléseket kapott, később 
csak tájképeket festett. Az 1630-as években kikötői képeibe idilli-pásztori jeleneteket 
illesztett. Képeihez a szabadban késuített vázlatokat. Az 1640-es években mitológiai 
és bibliai tárgyú képein az alakok harmonikusan illeszkednek a szigrúan, aprólékosan 
felépített kompozícióba. 82 éves koráig alkotóképességének teljében festette 
csodálatos tájképeit. Alakjait rendszerint az előtérbe helyezte, a kompozíciót egy vagy 
két oldalról architektúrával határolta. A középtérben hatalmas fák osztják két 
egyenlőtlen részre a képsíkot, és a háttér részletei hatalmas fényözönben olvadnak 
össze. Ez a képszerkesztesi mód csaknem egész életművét végigkíséri. 1635-től 
valamennyi festményéről emlékeztető rahzot készített egy vázlatkönyvbe a Liber 
Veritasba. Legszebb képei közé tartozik a Tengeri kikötő, Castel Candolfo, Európa 
elrablása, Villa a római Campagnán, Hagar története stb. Híres rajzkatalógusa, a Liber 
Veritas 200 lavírozott tollrajzból áll. (Larousse 1991.lk.482 o., Műv.L.1965.1k.420 o., 
MNL.12k.240 o.) 



FRANKLIN PIERCE * 1804.NOVEMBER 23. - +1869.OKTÓBER 8. 

Amerikai államférfi. Az USA 14.elnöke 1853-57-ig. Eredetileg 
szülővárosában - Hillsboroban - volt ügyvéd. 1829-ben New-
Hampshire állam törvényhozásának, 1833-ban pedig a 
Kongresszusnak lett a tagja, mint a Demokrata Párt képviselője. Az 
1847-48-as mexikói háborúban tábornokként vett részt. 1853-57 
között az USA 14-ik elnöke volt. Elnöksége idején a Délieket 
támogatva nem szegült szembe a rabszolgaság kiterjesztésére 
irányuló törekvésekkel. Csökkentette a vámokat, és megvétózott 
egy törvényt a belső fejlesztésről. Jóváhagyta, hogy James Gadsden 
amerikai diplomata (*1788-+1858), Mexikótól a délen tervezett 
vasút számára 10 millió dollárért megvegye a mai Arizona és Új 

Mexikó déli részét. Sikertelenül próbálta Spanyolországtól megvásárolni Kubát, majd 
kénytelen volt visszavonni W.Walker amerikai kalandor Nicaraguában létrehozott 
kormányának elsietett elismerését 1856-ban. Nem tudta a belső ellentéteket 
kiegyenlíteni, és külpolitikája következtében a külföldi partnerekkel több alkalommal 
összeütközésbe került. Ő volt az első elnök, akit pártja nem jelölt újra a következő 
választáson. (Révai Nl.15k.445 o., MNL.14k.783 o.) 

KARL HJALMAR BRANTING *1860.N()VEMBER 23. -
+ 1925.FEBRUÁR 24. 

Svéd politikus. Az egyetemen asztronómiát hallgatott és 1883-ig a 
stockholmi obszervatórium asszisztense volt. Szakmai érdeklődése 
mellett elsősorban a társadalmi porblémák foglalkoztatták. Párizsban 
megismerkedett a II.Internacionálé vezetőivel, és ez még tovább 
fokozta politikai érdeklődését. 1884-ban csatlakozott a Tiden című 
radikális laphoz, melynek rövid időn belül irányítója lett. 1887-1917-
ig a létrehozott új párt Socialdemokraten című lapjának lett a 
röszerkesztője. 1897-től volt parlamenti képviselő. Jelentős szerepet 
játszott a Svédország Szociáldemokrata Munkáspártja 
megalakításában 1889-ben, majd einöke lett 1907-ben. A svéd-nor-
vég perszonáiunió felébomlása után sokat tett a két ország viszonyának 
normalizálásáért. Az i.viiágháborúban a svéd semlegesség megőrzése mellett szállt 
síkra. 1917-18-ban, pénzügyminiszter, Svédország első szocáldemokrata 
miniszterelnök volt 1911-ld kozott es iy<d4-2b-ben iy23-/4-ben Svédország 
képviselője volt az ENSZ-ben. Nobel-békedíjat kapott 1921-ben, megosztva Christian 
LOUS L á n g é norvég politikussal (*löb9-+1938) az Ahvenanmaa - Áland -
sziqetcsoport birtoklásáért Finnorszáaga! kitört konfliktus békés rendezéséért.. (Nobel-
díjasok Kisl.1985.118 o., MNL.4k.496 o.) 



ROGYION JAKOVLEVICS MALINOVSZKIJ * 1898.NOVEMBER 23. -
+ 1967.MÁRCIUS 31. 

CESKOSLOVENSKO 
Szovjet-orosz marsall. Az I.világháború idején a cári hadseregben 
szolgált. 1919-ben önkéntesként csatlakozott a Vörös Hadsereghez. 
1926-tól a Szovjetunió Kommunista Pártjának volt tagja. A spanyol 
polgárháborúban - 1936-39-ben - a köztársaságiak oldalán harcolt. 
A SZU német megtámadása után a 6.hadsereg parancsnokaként 
Odesszát védte. 1942-43 telén döntő szerepe volt a Sztálingrádi 
hadműveletekben. A 2.Ukrán Front parancsnokaként a romániai, 
magyarországi és az ausztriai hadműveletek egyik irányítója volt. 
1944.szeptembertől a SZU marsallja kinevezést kapta. A Japán 
elleni felvonuláskor, 1945.júliusban a Bajkálon túli front parancsno-

ka lett. A II.világháború után a távol-keleti csapatok főparancsnoka volt. 1956-57-ben 
honvédelmi miniszterhelyettes, a szárazföldi csapatok parancsnoka, 1957-1967 között 
Georgij Konsztantyinovics Zsukov (*1896- + 1974) utódaként honvédelmi miniszter 
lett, ahol haláláig dolgozott. (Új Magy.L.1961.4k.534 o., Larousse 1992.2k.795 o., 
Brockhaus NI.CD., MNL.12k.614 o.) 

MARIELUISE FLEISSER *1901.NOVEMBER 23. - + ? 

Német írónő.Történelmet és színháztörténetet tanult. 1933-ig szabad 
író volt Berlinben. A nemzetiszocializmus idején könyveit elégették. 
Drámáit, novelláit és egyedülálló regényeit a bajor mezővárosokban 
adták elő, természetes környezetben, karakteres lélektani 
megalapozottságú sikeres alakításokkal. Ismertebb művei: Egy font 
narancs, Pionír Ingolstadtban, Az erős nemzetség. (Meyers:Handbuch 
für die Lit.348 o.) 

ERZSEBET *1876.JULIUS 25. - +1965.NOVEMBER 23. 

Belga anyakirálynő. Apja Karl-Theodor, Bavaria hercege, - híres, elsimert szemész -
anyja Maria Josepha portugál infánsnő volt. Nevét nagynénjéről - Ausztria 
császárnéjáról, Sissiről (lásd IX. 10.) - kapta. A képzőművészetet és zenét kedvelő 
környezetben nőtt fel, de megismerte - apja klinikáján - az emberi szenvedést is. 

1897-ben találkozott nagybátyja temetésén Albert belgiumi 
trónörökössel, akivel 1900.október 2-án kötött házasságot. Három 
gyermekük született. II.Lipót (lásd.XII.17.) halála után, férje 
I.Albert (lásd.IV.8.) került a trónra 1909.december 17-én. Az 
I.világháború elején a németek megtámadták Belgiumot. Erzsébet 
egy hadikórházban ápolónőként dolgozott. Férje, I.Albert egy hegyi 
kirándulás során elszenvedett balesetben meghalt. Ekkor elsőszülött 
fiuk került a trónra III.Lipót (lásd IX.26.) néven. A II.világháború 
során 1940-ben a németek megszállták az országot, Erzsébet ismét 
jótékonysági feladatokat vállalt. A háború befejeztével nagyon sokat 
tett a lepusztított országújjáépítéséért, iskolákat alapított, művésze-

ti versenyeket szervezett. Az egész világ elismerte a belga királyi család antifasiszta 
tevékenységét és Erszébetet Belgium anyakirálynőjének nyilvánították. Elhunytakor 
mély tisztelettel gyászolta a belga nép, valamint Európa királyi családjai és művészei. 
(Internet:http://www. eurohistory.com/ ) 

Konlngin ELISABETH 
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DIMITRU PACIUREA * 1873.NOVEMBER 23. - +1932.JÚLIUS 14. 

Román szobrász. Párizsban, Milánóban és Münchenben végezte 
tanulmányait. 1894-ben rendezett kiállításon mutatkozott be „az ifjú 
művészek" bemutatkozása keretében. Párizsi tanulmányai során 
Auguste Rodin (lásd XI. 17.) művészete hatott rá a legerősebben. 
1900-ban tért vissza Bukarestbe. 1909-től a bukaresti Nemzeti 
Művészeti Iskola szobrász-professzora volt. Alapítója volt 1919-ben 
a Román Művészeti Társaságnak. Egyéni kiállítása Bukarestben 
1907-ben volt és szerepeltek munkái a román művészeti kiállítások 
keretében Münhenben (1913.), Brüsszelben (1930.), a Velenei 

O.RACVUREA Biennálén (1924).és a Barcelonai Nemzetközi Kiállításon (1929.) is 
Neves írók és művészek portrészobrait készítette el, mint pl. 
L.Tolsztoj, S.Luchian mellszobrai. Később szimbolikus, allegorikus 

reliefeket és monumentális műveket is alkotott, mint pl. a Madonna Stolojan, A háború 
Istene, Szfinx, A primitív ember, Óriás stb. Az 1920-as évek második felében kezdte a 
szobrászat szubjektív nyelvén a Kimérákat megformálni. Készült Kimérák a levegőben, 
a földön, éjszaka stb. A kritikusok szerint kitalált és költői elemek a stilizált modellezés 
szenvedélyével találkoztak ezekben a műveiben. (Műv.L1967.3k.666 o., Bélyegkatal., 
Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=ro&u= ) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=ro&u=


BARUCH DE SPINOZA *1632.NOVEMBER 24. - +1677.FEBRUÁR 
21. 

Holland filozófus. Eredeti nevén Despinoza Baruch. Portugáliai eredetű zsidó kereskedő 
családban született. Az iskolában a Szentírás és magyarázatai mellett, középkori zsidó 
filozófiában is jártasságra tett szert. 1649 után belépett a családi vállalkozásba. Fiatal 
kereskedő barátai révén ismerkedett meg R.Descartes-i (lásd III.31.) filozófiával, 
valamint Kopernikusz (lásd 11.19.), Kepler (lásd XI.15.), Galilei (lásd 1.8.) és Leibnitz 
(lásd XI. 14.) elméleteivel. Maimonidesz (lásd XII.13.) műveit is ismerte, melyek nagy 
hatássa! voltak rá. Szellemi önállósága miatt összeütközésbe került az amszeter-

dami hitközséggel és 1656-ban kiközösítették, szülei is kitagadták. 
Belépett Franciscus van den Enden (*1602-+1674) iskolájába, ahol 
elmélyítette kartéziánus ismereteit, és államjogot tanult. Kitanuulta a 
lencsecsiszolás mesterségét és optikusként dolgozott. 1660-ban 
Rijnsburgba költözött, 1663-tól haláláig Hágában élt. Kiterjedt 
levelezést folytatott tudós barátaival. 1673-ban visszautasította a 
Heidelbergi Egyetem meghívását, mert nem akart lemondani a 
gondolkodás szabadságáról. Kételyei vallási - éppúgy zsidó, mint 
katolikus - dogmák kétségbe vonásához vezetett. Fő törekvése az 
volt, hogy elősegítse az emberiség üdvét azáltal, hogy megszabadítja 

az embereket a létezésükre jellemző szolgaságtól. Szerinte mindenekelőtt az élet és 
az öröm hatalmát kell növelni a világban. Ismeretelméleti tekintetben racionalista, 
mert mindent megismerhetőnek vélt az ész segítségével. Elméletével eljutott 
Istenhez, aki a természettel azonos. Életében csak két művét jelentették meg, a 
Descartes filozófiájának alapelveit 1663-ban, és a Teológiai-politikai értekezést 1670-
ben. Halála után jelent meg fő műve az Etika, az Értekezés az érzelem reformjáról és 
a Politikai értekezés. Szegénységben élt, amíg az üvegcsiszolás ártalmaként a 
tüdősorvadás sírba nem döntötte. 1880.szeptemberben Hágában szobrot emeltek 
emlékének. (Révai Nl.17k.95 o., Larousse 1994.3k.625 o.) 

HANS OTTO * 1900.AUGUSZTUS 10. - +1933.NOVEMBER 24. 

Német színész. 1921-ben debütált a Frankfurt am Main-i Művész 
Színházban, ahol Adam Kuckhoff volt akkor a rendező, akivel baráti 
kapcsolatba került. 1922-ben megnősült. 1924 óta volt tagja a 
Kommunista Pártnak, de visszavonult a politikai tevékenységtől az 
1920-as évek végén. 1926-29-ig a hamburgi Kamara Színházban, 
majd Berlinben a Lessing-Színházban, 1930-tól a Nemzeti 
Színházban dolgozott. Egy alkalommal filmszerepe is volt. A berlini 
Állami Színház Faust premierjén 1933.január 21-én, a főszerep volt 
az övé. Utolsó fellépése a náci kultúrpolitika életbelépésekor, 
1933.május 23-án volt. Max Reinhardt osztrák színházi rendező 

(lásd IX.9.) meghívta Bécsbe, de a meghívást nem fogadta el. 1933.november 14-én 
letartóztatták és a Gestapo központjába, majd bántalmazás és kihallgatás után egy 
laktanyába szállították. Egy kihallgatás során egy öngyilkost kellett szimulálnia, aki a 
harmadik emeletről ugrik le. Az egyik berlini kórházban belehalt sérüléseibe. 
Tehetségét kibontakoztani nem volt ideje. (Brockhaus NI 
Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu@sl=de&u= )) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu@sl=de&u=


ZACHARY TAYLOR *1784.NOVEMBER 24. - +1850JÚLIUS 9. 

politikus, az USA 12.elnöke 1849-50-ben. 1809-től 
; katona volt, harcolt az amerikai-brit háborúban 1812-15-
2.szeminol háborúban 1835-42 között. 1838-tól a floridai 

csapatok, 1841-től az arkansasi, 1844-től a luisianai 
katonai körzet parancsnoka volt. Az amerikai-mexikói 
háborúban 1846-48-ban győzelmet varatott Palo 
Altónál, Resaca de la Pálmánál, Buena Vistánál és 
elsyfoglalta Monterreyt. Sikerei miatt a Whig Párt 
jelöltjeként megnyerte az 1848-as választást Hivatali 
ideje alatt kötötték meg Nagy.Britanniával a Clayton-
Bulwer-szerződést 1850-ben. Kormánya szívesen fo-

gadta a szabadságharc bukása után az USA-ba menekült magyarokat. Az elcsatolt 
területek poblémái miatt kitört vita során arra készült, hogy elnöki vétót emel a Clay-
kompromisszum ellen, de kolerafertőzésben váratlanul elhunyt. (Révai Nl.18k.36 o., 
MNL.17k.246 o.) 

LADISLAV JOSEF CELAKOVSKY *1834.NOVEMBER 29. -
+ 1902.NOVEMBER 24. 

Cseh botanikus. A prágai műegyetem botanika professzora volt 1882-
től. Morfológiai, rendszertani és teratológiai problémákkal foglalkozott. 
Kutatásaiban Alexander Braun német botanikus (*1805-+1877) 
idealista szemléletű összehasonlító morfológiáját az evolúcióval kötötte 
össze. Rendszertani írásaiban a növényfajok darwinista szemléletű 
felfogását hangsúlyozta. Számos nívós értekezést hagyott az utókorra. 
(MNL.5k.204 o.) 

ABEL JANSZOON TASMAN *1603. - +1659.OKTÓBER 

Holland utazó. A Holland Kelet-indiai 
Társaság szolgálatában több 
expedíción vett részt az Indonéz- és 
Japán-szigetvilágban. Első önálló 
expedícióján, amely Chile felé keresett 
utat, fölfedezte a Van Diemen-földet 
1642.november 24-én. 1855 óta 
felfedezőjéről Tamania neve. 1642-ben 

Új-Zélandot pillantotta meg első európaiként, kőrbehajózta a Déli-sziget Nyugati és 
Keleti oldalát, majd eljutott az Északi-sziget legészakibb csücskéig. Az Északi-szigetet 
a holland országgyűlés tiszteletére Államok Földjének, a szigetcsúcsot Maria van 
Diemen foknak nedvezte el. 1643-ban a Fidzsi-szigeteket, később a Tonga-szigeteket 
is felfedezte. Második expedíciójára a főkormányzó jóvoltából három hajóval indult. 
Végighajózta Észak- és Nyugat- Ausztrália partvidékét, a Carpentaria-öböl teljes 
partvonalát. Meg akart győződni arról, hogy Új-Hollandia - Ausztrália - egységes 
kontinens és a Carpantaria-öbölből el lehet jutni Dél felé a Van Diemen-földhöz. 
Vállalkozása sikerrel járt, mert az expedíció révén kb. 3.500 km-es partvonaltérképet 
készítettek. 1644-ben tértek vissza Batáviába. Naplóját 1860-ban adták ki 
Amszterdamban. (Révai Nl.18k.16 o., MNL.17k.219 o.) 

Amerikai 

ZacharyTayIor 18+9-1850 



KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA - KMP 

Az első kommunista magyar szervezet 1918.március 24-én alakult meg Moszkvában 
az Oroszországi Kommunisták Pártja magyar szekciójaként, Kun Béla (lásd 11.21.) 
kezdeményezésére. 1918.november 17-én Kun Béla hazatért és Kelen József (*1892-
+ 1938) budapesti - Városmajor utcai - lakásában különböző baloldali csoportosulások 

tagjai, az Oroszországi Kommunista Párt mintájára 
1918.november 24-én megtartott illegális gyűlésen 
megalakították a Kommunisták Magyarországi Pártját, és annak 
első Központi Bizottságát. A párt programjában a 
proletárdiktatúra kivívását és a szocialista forradalom 
megvalósítását tűzte ki célul. 1919.március 21-én a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párttal Magyarországi 
Szocialista Párt néven egyesült, együttműködésük nyomán jött 
létre a Magyar Tanácsköztársaság (lásd III.21.). A bukás után a 
pártszövetség megszűnt, a párt vezetőinek nagy része emigrált, 
többen a fehérterror áldozatai lettek. A Horthy-korszakban 
működött tovább, egyetlen legális szervezete a 

Magyarországi Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete a Kommunista Ifjúmunkások 
Magyarországi Szövetsége volt. 1944 szeptemberében a párt újjáalakult Magyar 
Kommunista Párt néven. A Szociáldemokrata Párt beolvasztása után - 1948.júniusban 
- Magyar Dolgozók Pártja, majd 1956 november 1-én Magyar Szocialista Munkáspárt 
néven működött tovább. 1989.október elején az MSZMP eszmei utódja a Munkáspárt 
lett, a Magyar Szocialista Párt nem tartja magát utód-pártnak.(A XX.Század Kr.1994., 
MTI. Nytsz.:88/0918. 73 o., Nemzetk.Alm. 1960.577 o., MNL.l lk.234 o.) 

A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA 
MEGALAKULÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA 

MAGYAR POSTA 

FRANCOIS-XAVIER ANTOINE 
+ 1891 JANUÁR 4. 

LABELLE *1833.NOVEMBER 24. 

Kanadai római katolikus pap. Szegény cipész gyermeke, akinek iskoláztatására nem 
volt anyagi lehetőség. Ezért iskoláit az ingyenes Szent Teréz Szemináriumban kezdte, 
majd a montreáli Nagy Szemináriumban folytatta. 1856-tól kis parókiák lelkésze volt. 
Eredeti terve alapján New Englandba akart áttelepülni, de elöljárója nem akarta 
értékes papját elengedni, ezért a montreáli gazdag Szent Jeromos katedrális 
plébánosává nevezte ki. Tevékenységét annak szolgálatába állította,hogy az Ottawa 

folyó völgyének francia fennhatóságát minél gyorsabban 
megvalósítsa. Ebben az egyházközség gazdag üzletembereire és 
saját kiváló szónoki képességeire támaszkodott. Első lépésként 
a mezőgazdaságot, kereskedelmet, bányászatot és a 
kézművesipart igyekezett meghonosítani a montreáli körzet 
észak-nyugati területén. Mind eközben figyelemmel volt a 
szegények problémáinak enyhítésére is. 1871-72 telén például 
tűzifa-gyűjtést szervezett a nélkülöző családok számára. Buzgó 
támogatója volt a vasút kiépítésének, melyhez Montreál városa 

1 millió dollárt gyűjtött össze. Tervei megvalósításához a kanadai kormány vezetői is 
segítették. 1885-ben a kanadai, 1890-ben a quebeci kormány követként őt küldte 
Európába. Közben 1888-ban a kanadai miniszterelnök mezőgazdasági és telepítésügyi 
miniszterré nevezte ki. Quebec tartományban korának legismertebb és legnépszerűbb 
alakja volt. (Internet:http://www.ballyhoo.ca./hitory/Curel 
thecanadianencyclopedia.com/ ) 



CARLO COLLODI *1826.NOVEMBER 24. - +1890.OKTÓBER 26. 

Olasz író. Eredeti neve Carlo Lorenzini. Részt vett az 1848-as 
szabadságmozgalmakban, majd az 1860-as Olaszország egyesíté-
séért folytatott fegyveres harcokban. Ezekben az években két 
szatirikus folyóiaratot alapított. 1875-től jelentek meg első írásai. 
Előbb mese-fordítások, majd fölelevenítette G.Parravacini Gianettiono 
nevű figuráját. Később saját meséivel - elsősorban a Minuzzoio-
sorozaixa\ - aiapozta meg helyét az oiasz gyermek-irodalomban. Az 
igazi sikert Egy fabábu története hozta meg számára, mely Pinocchio 
néven bejárta az egész világot. Előbb folytatásokban jelent meg 
1880-83 között, majd könyv alakban és filmen. Hőse egy, csak a 
pillanatnyi örömöknek élő fabábú, aki sokizgalmas kalandot él át, mi-

közben megtanulja, hogy mit jelent embernek lenni, dolgozni, szenvedni, szeretni. A 
mese végére az élettelen bábuból igazi érző szívű hús-vér kisfiú válik. Könnyed, tréfás 
hangneme, lendületes stílusa révén minden korosztály kedvenc olvasmánya lett. 
(MNL.5k.533 o.) 

CYPRIAN MAJERNIK *1909.NQVEMBER 24. - +1945.MÁJUS 4. 

C E S K O S L O V E N S K O 

Qf|, CTPRIÁN MAJERNÍK 1909-1945 
V " v h ÜÍ.OD.t C 

Cseh festő. A Prágai Képzőművészeti Akadémián tanult 
1926-31 között. Tanulmányait Párizsban folytatta 1931-
ben. Munkássága generációjának mintegy 30 művészét 
magában foglaló úgynevezett „1909-es Csoport" keretébe 
sorolható, amelynek többek között tagja volt Eugen Nevan 
is (lásd okt.15.). A csoport művészetére rendkívül nagy 
hatást tettek a spanyol polgárháború és a II.világháború 
eseményei, de főleg a náci megszállók által Lidice (lásd 
VI.lu.) teljes lakosságának tragikus kiirtása. Korábbi 
művein Goya (lásd IV.16.), Chagall (lásd VII.7.), Matisse 
(lásd XII.31.) hatása tükröződik. A háború éveiben az élet 
és halál filozófiájával kezdett foglalkozni. Művészetét 
1942-47 között számos rangos kitüntetéssel ismerték el. 
(Internet: http://www.usv.sk/kni ) 

http://www.usv.sk/kni


ANDREW CARNEGIE *1835.NOVEMBER 25. - +1919.AUGUSZTUS 
11. 

Skót származású amerikai milliomos üzletember, filantróp. Családja 1848-ban 
költözött Skóciából az USA-ba. Az 1870-es évektől az amerikai acélipar nagy részét 
kezében tartotta, mely kb.25.000 munkást foglalkoztatott. Az üzleti élettől való 
visszavonulása után - 1901-től - vagyonának egy részéből jelentős jótékony célú és 
tudományos alapítványokat létesített. A The Gospel of Wealth című munkájában fogal-

mazta meg alapelveit, amelyek az alapítványok létrehozásában 
motiválták. 1886-1917 között 1.769 közkönyvtárat alapított. 
Alapítványai: a Pittsburghi intézet, amely alapját képezte a Carnegie 
Librarynek, múzeumoknak és a mai pittsburghi Carnegie Mellon 
Egyetemnek, Washingtonban egy a tudományos fejlesztést szolgáló 
intézet, Pittsburghban egy szolgálatot hozott létre az életmentés 
támogatására, külön alapítványok a tanárképzés fejlesztésére, a 
béke megőrzéséért és a politikusok képzésének a támogatására 
New York-i székhellyel. A legfontosabb alapítványa az 1911-ben lét-

rehozott Carnegie Corporation, New York, amely támogat oktatási intéményeket, 
könyvtárakat, kutatóintézeteket. Carnegie-alapítvány segítségével létesült New York 
világhírű koncertterme is a Carnegie-Hall. A hágai békekongresszus érdekében 
kifejtett tevékenységéért megkapta a Francia Becsületrendet. (MNI..5k.l22 o., Révai 
Nl.4k.289 o.) 

XII. ALFONZ *1857.NOVEMBER 28. - +1885.NOVEMBER 25. 

Spanyol király. II.Bourbon Izabella spanyol királynő (lásd X.10.) és 
Assisi Ferenc infáns fia. Bécsben, majd Londonban nevelkedett. 
Amadeo király (ur. 1870-1873) lemondása után bejelentette igényét a 
trónra. Martinez Campos tábornok a hadsereg nagy részének a 
támogatásával 1874.december 29-én királlyá kiáltotta ki. Trónkövetelő 
unokabátyját, Don Carlost (*1818-+1861) egy hadjárat során 1860-
ban legyőzte és száműzetésbe kényszerítette. Ezzel véget vetett a 
közel 40 éves „karlista" háborúnak. A monarchiát új alkotmánnyal 

Megerősítette 1876-ban, mely 1931-ig volt érvényben. Politikáját tanácsadója, 
miniszterelnöke A. Canovas del Casstillo spanyol történész (*1828-+1897) határozta 
meg. (MNI.lk.477 o.) 



LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS WEMBLEY-STADION - 6 - 3 

A leghíresebb magyar labdarúgó együttes a 
II.világháború után a Gallowich Tibor (*1900-
+ 1952), illetve később Sebes Gusztáv(*1906-
+ 1986) által kialakított Aranycsapat volt 
klasszikus összeállításban: Grosics 
Buzánszky, Lóránt, Lantos - Bozsik, Zakariás -
Budai, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Czibor. 1950 
júniusában a lengyelek elleni mérkőzéssel 
Varsóban 5-2-es győzelmmel kezdődött a 
sikersorozat. 1952-ben - az olimpai 
elődöntőben a svédek ellen 6-0-ás győzelem 
született. Ezen és a többi magyar siker alapján 
kapott meghívást a válogatott csapat Stanley 
Roust angol szövetségi főtitkártól egy 
mérkőzésre Londonba. A meghívásra az is okot 
és alapot adott, hogy az angol szövetség 1953-
ban ünnepelte fennállásának kilencvenedik év-

fodulóját és egymás után 25. meccsét vívta az angol csapat veretlenül. A kihívást 
elfogadva, az évszázad mérkőzésére 1953.november 25-én került sor a 
Wembley-stadionban, ahol 6-3-ra verte a magyar válogatott az angolokat, majd az 
1954-es visszavágón Budapesten a Népstadionban 7-1-re kapott ki az angol csapat. A 
londoni siker világszenzációnak számított labdarugó berkekben. Az Aranycsapatot 
Európa-szerte óriási ünnepléssel fogadták hazautazásukkor. Sikerük sok évtizedre 
például szolgál az uódok számára. (MNL.l lk.701 o., Népszabadság 2003.nov.22.Hegyi 
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MAUNO HENRIK KOIVISTÓ * 1923.NOVEMBER 25. -

Finn politikus. 1947-től volt tagja a Finn Szociáldemokrata Pártnak. 
1959-57 között a Helsinki Munkás-takarékpénztár, 1968-1982-ig a 

i F i n n B a n k vezérigazgatója, 1966-67-ben és 
1972-ben pénzügyminiszter volt. Két 

,so miniszterelnöksége idején 1968-70-ben és 
^ H f f ^ ^ H — - , l i L p j S 1979-82-ben óvatos gazdaságpolitikát 
§ J | J H . P lx^M^^iX-- - folytatott 1981-82-ben az államfői apparátus 

E M f f l Q á m vezetője, majd 1982-től a Finn Köztársaság 
elnöke lett Követte elődje Urho Kaleva 
Kekkonen (lásd IX.3.) semlegességi és jó-

szomszédsági politikáját. A Szovjetunió összeomlása után tám ogatta Oroszország 
tagfelvételi klérelmének benyújtását az Európai Unióba. Tevékenységének egyik 
jelentős eredménye Finnország belépése illetve felvétele az Európai Közösség 
tagországainak sorába. (Brockhaus NI. CD., MNL.llk.178 o.) 

ROGER DE LA FRESNAYE 
+ 1925.NOVEMBER 25. 

•1885.JULIUS 11. 

REPUBLIQUE FRANCAISE-
Francia festő. Arisztokrata család gyermeke, aki 
klasszikus alapműveltséget szezett, majd 1903-
1904-ben a párizsi Julián Académián, 1904-1908 
között a Szépművészeti Főiskolán sajátította el a 
művészeti ismereteket. 1908-ban a Ranson 
Akadémiára került. Ahol mesterei erős hatással 
voltak korai művészetére. 1912-1914 között a d'Or 
csoport tagja volt. Erős hatást gyakorolt rá Pablo 
Picasso (lásd X.25.) irányzata, de ekkor már a 
kubizmus jegyei munkáin észlelhetőek voltak. Több 
művészeti csoportnak is tagja volt, többek között a 

Poteaux Csoportnak. Leghíresebb alkotása az 1913-ban készült A levegő meghódítása 
című műve. melyen bátyja látható a háttérben egy léghajóban. Az I.világháború idején 
a hadseregben szolgált. (Interneta 
et:htttp://en. wikipedia.org/wiki/Roger_de_la_Fresnaye) 



JOSEPH GÁBRIEL VON RHEINBERGER *1839.MÁRCIUS 17. -
+ 1901.NOVEMBER 25. 

Német zeneszerző. Kilenc éves korában a Vaduz-i 
plébániatemplomban orgonált. Egy évvel később 
megszületett első kompozíciója. 1851-ben, 12 éves volt, 
amikor a müncheni Konzervatórium diákjaként, Franz 
Lachner német zeneszerző (*1803-+1890) tanítványa 
volt. 1854-től önálló kenyérkereső volt már, mint 
orgonaművész, tanár és zeneszerző. 1877-től királyi 
udvari karnagy, és az udvari egyházi zene vezetője. Abban 
az évben Lichtenstein hercege megtisztelő nemesi címet 

adományozott neki, majd elnyerte a „Filozófia doktora" fokozatot a Müncheni Ludwig 
Maximillian Egyetemen. 1859-ben a müncheni Konzervatórium zene-elmélet és 
orgona-szak professzorává nevezték ki, mely pozícióját haláláig megtartotta. 
Termékeny zeneszerző volt, mert élete során több mint 200 zeneművet hagyott az 
utókorra. Ezek között van kb. 20 szonáta, 4 opera, 22 trió, 24 fuga, 36 szóló darab és 
számos egyházi és kamarazene. Zeneszerzői életműve már legnagyobbrészt feledésbe 
merült. Művei közül legginkább orgonaszonátái érdemelnek említést. 
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.224 o.. Internet:http://translate.googleusercontent.com/ 
translate_c?hl=hu8isl=en8iu= ) 

http://translate.googleusercontent.com/


ADAM BERNARD MICKIEWICZ *1798.DECEMBER 24. -
+ 1855.NOVEMBER 26. 

Lengyel költő, drámaíró. 1815-16-ban a vilnai egyetem 
matematikai és természettudományi, majd 1816-19-ben az 
irodalom-művészeti karának volt hallgatója. Alapító tagja volt a 
vilnai haladó szellemű ifjak ön képző körszerű csoportjának, a 
Filomaták Társaságának. 1823-ban, a titkos diákszövetségek elleni 
perben elítélték és Oroszországba száműzték. A szentpétervári és 
odesszai évei alatt megismerkedett a dekabristák tanaival. 1829-
ben elhagyta Oroszországot, és Európával ismerkedett, járt 
Német-, majd Olaszországban és Svájcban. 1830-ban a lengyel 
felkelés hírére tért haza, de addigra a felkelés elbukott. Ezután 
Párizsban élt, bekapcsolódott az emigráció munkájába. 1832-ben 

jelent meg a Zarándokság évei című biblikus hangú brosúrája, mellyel egész 
Európában ismertté vált. 1839-40-ben Lausanne-ban latin irodalom egyetemi tanára, 
1841-44-ben Párizsban a szláv irodalom professzora volt. 1848-ban Rómában szervez-
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te a lengyel légiót az Ausztria ellen küzdő olaszok oldalán. 1855-ben ismét lengyel 
légió-szervezést végzett Törökországban, ahol a kolerajárvány áldozata lett. Alakja a 
nemzeti függetlenségért vívott harc jelképévé vált. Költeményeinek első gyűjteménye 
1822-ben jelent meg Költemények címmel, mely a romantika áttörését jelentette a 

lengyel irodalomban. 1826-ban jelentek meg Szonettjei, amelyekben a kötött 
versforma sajátos ellentmondásba kerül a költő túlfűtött érzelmességével. A Krimi 
szonettek ciklusának fő motívuma a tájábrázolás mellett, az emlékezés. A Pan 
Tadeusz hősi eposz a lengyel-litván nemesi élet átfogó képét nyújtja a napoleoni 
háborúk idejéből. Az 1828-ban megjelent Konrád Wallenrod című epikus 
elbeszélésével is felhívta magára a figyelmet. írt lírai verseket, drámát, politikai 
meséket, fordított Bayront (lásd 1.22.) és Schillert (lásd V.9.), és több irodalmi 
polemikus dolgozatot adott közre. Emlékére 1895-ben Tarnopolban, 1898-ban 
Varsóban és 1904-ben Lembergben szobrot állítottak.A romantikus lengyel költészet 
nagyjai közé tartozik..(Révai Nl.13k.729 o., Világir.Kisencikl.1976.2k.69 o., Larousse 
1992.2k.921 o., MNL.13k.108 o.) 



PAVEL ANDREJEVICS FEDOTOV *1815JÚLIUS 4. -
+ 1852.NOVEMBER 26. 

Orosz festő. Katonacsaládból származott, 
29 éves koráig maga is katonatiszt volt, 
de már ebből az időből sok ceruza és 
akvarell-portréja tanúskodik a művészet 
iránti hajlamáról. 1844-ben otthagyta a 
szolgálatot és idejét teljesen a 
festészetnek szentelte. A szentpétervári 
akadémián tanult, többek között 
K.P.Brjullovnál. Zsánerképfelfogására 
hatottak a holland mesterek, kitűnő 
megfigyelőképességgel meglátta kora 
társadalmi visszásságait és azokat éles 
szatírával vagy humoros formában 
leplezte le rajz- és szépia-sorozataiban. 

Ilyen volt pl. Ki hogyan 
ül le, Fidelka betegsége, 
Az újdonsült gavallér 
stb. Fő művei a finom 
festőiséggel megalkotott 
képei mély eszmei 
tartalmukkal, realista 
ábrázolásmódjukkal az 
orosz életképfestészet 
remekei közé tartoznak. 
Legismertebbek pl. Az 

őrnagy leánykérőben, A válogatós menyasszony, Az arisztokrata reggelije, A kis 
özvegy vagy az Újra, megint újra című képei. (Műv.L.1966.2k.34 o., MNL.7k.729 o.) 
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JAMES EDWARD HERVEY MacDONALD *1873. -
+ 1932.NOVEMBER 26. 

Angol származású kanadai festő. 1887-ben költözött családjával 
Kanadába. A Hamilton Művészeti Iskolában, majd a torontói 
központi Művészeti és Tervező Iskolában tanult. Grafikus-
tervezőként helyezkedett el a Grip Ltd hirdetési ügynökségen. 
1895-ben Londonba utazott, ahol a Carlton Stúdióban dolgozott 
1907-ig. Visszatérve Torontóba tájképek festésével kezdett 

— f o g l a l k o z n i , miközben a régi ügynökségen dolgozott. 1911-ben 
C a n a d a 15̂  lépett ki a vállalattól és már csak festéssel foglalkozott. 1912-től 

Lawren Harris barátjával Thomhillbe költözött és tagja lett a 
Királyi Művészeti Egyetemnek az RCA-nak. 1920-ban a Hetek csoportjának volt egyik 
alapítója. 1921-től a torontói Művészeti Egyetemen tanított és 1929-től 1932-ig annak 
vezetője volt. Előszeretettel festette Kanada hatalmas erdeit, tavait, hegyeit, s ezért 
Kanada egyik legfontosabb tájképfestőjeként tartják számon. 
(Internet: http://www.theawardstore.com/northland ,virtualmuseum.ca/Exhiitions 

elliotlouis.com/dynamic/ ) 

http://www.theawardstore.com/northland


SOJOURNER TRUTH *1797 KÖRÜL - +1883.NOVEMBER 26. 

Amerikai felszabadított rabszolganő. Miután már többször eladták, 
egy gazdag New York-i földbirtokos, John Dumont tulajdonaként 
feleségül ment Dumont, Thomas nevű rabszolgájához, akitől öt 
gyermeke született. New York államban eltörölték 1827-nen a 
rabszolgaságot, férjét és négy gyerekét elhagyva elment dolgozni. 
Isaac van Wagenerhez, akiknek később hálából vette fel a nevét és 
lett Isabella van Wagener. A Wagener család felfedezte, hogy Truth 
egyik leányát, aki Dumont tabszolgája volt, hozzáadták egy 
felszabadított fiatalemberhez. Truth beperelte a bíróságon, s Truth 
megnyerte a pert. Hasonló módon per-nyertes lett az őt szexszuális 
visszáságokkal, gyilkossággal vádolókkal szemben. Már az 1840-es 

évektől hallatta a hangját az abolícionista mozgalom aktivistájaként. Később a 
metodista, majd adventista vallási közösségek aktív támogatója volt. A polgárháború 
idején élelmiszer - és ruházati csomagok gyűjtésével és juttatásával foglalkozottt. 
1864-ben találkozott Lincoln elnökkel (lásd IV.15.) is a Fehér Házban. Mint evangelista 
és reformátor, vallásos hittel és buzgalommal dolgozott a rabszolgaság intézményének 
eltörtléséért, a nők jogaiért, a feketék munkához juttatásáért. 
(Internet: http ://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu8isl=en8iu = ). 

SATELIT - A 1. 

1965.november 26-án Franciaország fellövi első műholdját, a szaharai 
Hammaguir kísérleti telepéről. A műhold súlya 42 kg, átmérje 50 cm. (A XX.Század 
Kr.1994.958 o.) 



FLACCUS QUINTUS HORATIUS *Kr.e.65.DECEMBER 8. -
+ Kr.e.8.NOVEMBER 27. 

, . Római költő. Apja felszabadított rabszolga volt, aki fiát gondos 

O J S S C A nevelésben részesítette. Rómában, majd Athénban tanult, ahol a 
polgárháború kitörésekor - Kr.e. 44-ben - a Caesar-gyilkos Marcus 

i L A ^ F ^ m Ü Junius Brutus római politikus (*Kr.e.85-+Kr.e.42) seregéhez 
' ' K V ^ - n csatlakozott. Légióparancsnokként vett részt a philippi ütközetben. 

Kr.e. 38-ban barátja, Publius Maro Vergilius (lásd X.15.) bevezette 
Augustus (lásd VIII.19.) irodalompártoló barátjának és NON OMNIS MORIAR r . r . r ^ , 

tanacsadojanak Caius Cilnius Maecenas romai politikusnak (*Kr.e.70-
F i nn +Kr.e.8) körébe, aki barátjává fogadta és mentesítette az anyagi 
™ | B M 0 Q gondoktól. Augustus, pártfogását is kivívta, de képes volt megőrizni 

függetlenségét. Felváltva időzött Rómában és ajándékba kapott sabi-
numi birtokán. A Kr.e. 30-as évek elején kezdett verseket írni. Első kötetében 17 
epodos szerepel. Az epodosokka\ körülbelül egyidőben fordult a szatíraírás felé, és 
megírta a Beszélgetések és a Szatírák című könyvet. Elődjével, Caius Licilius római 
költővel (*Kr.e.l80 k.-+Kr.e. 102/101) szemben, szatíráiban a konkrét személyek 
helyett inkább egyes embertípusokat és jellegzetes hibákat vett célba. A késői szatírák 
tematikája, előadásmódja átvezet már a költő lírai alkotó-periódusához. Legérettebb 

alkotásai a carmenek vagy ódáknak nevezett költeményei. Ez 103 
• • • F E ^ S verset tartalmazó négy könyvből az első három, mintegy 15 év 
ftjjffiy I f c Ú verseivel Maecenasnak ajánlva jelent meg Kr.e. 23-ban Ódák címmel, 

majd hosszú hallgatás után látott napvilágot - Kr.e. 13-ban - a negyedik könyv. 
Verseinek központi gondolatai ritkán újszerűek, többnyire közhelyszerű gnómák, a 
versbéli szituációban azonban mélységet és életet kapnak a képek, a metrum és a 
hangzás segítségével, mert valamennyi óda konkrét személyhez szól. Kifinomult 
epikureista művész volt, aki a latin irodalmat olyan költészettel ajándékozta meg, 
amely egyszerre családi, nemzeti és vallási jellegű. Kr.e. 20-ban megjelentette a 
Levelek 20 darabból álló gyűjteményét. A Levelek második könyvét élete vége felé 
publikálta, mely két hosszabb irodalmi levelét tartalmazza, melyekhez harmadikként 
az Ars poetica járult. Ez a nagy mű az arisztotelészi esztétika és a hellenisztikus görög 
irodalomtudomány nyomán summázza a klasszicizmus elméletét. Az Ars poetica a 
középkori és az újkori irodalomkritikai gondolkodás egyik legfontosabb kiinduiúpontja 
lett. Kr.e. 17-ben, az ünnepi játékok alkalmából, Augustus felkérésére írta Százados 
ének című művét. A Levelek utolsó darabja Kr.e. 14-ben készülhetett. Ettől kezdve 
teljes hallgatásba merült. Munkásságának megítélése az évszázadok folyamán sok 
vihart kavart. Saját jövendölése azonban helytálló volt, miszerint „ércnél 
maradandóbbat,, alkotott. Műgondja, valamint középutat kedvelő becsületes erkölcsi 
felfogása miatt a reneszánsz tudósai, majd a XVII.század írói számára a klasszikus 
erények tökéletes megtestesítője volt. (Larousse 1992.2k. 139 o., 
Világir.Kisencikl.l976.1k.498 o., MNL.9k.613 o.) 



JOHANN GEORG ADAM FORSTER *1754.NOVEMBER 27. -
+ 1794.JANUÁR 10. 

Német író, természettudós. Tízéves korában elkísérte természetkutató apját egyéves 
oroszországi utazására , majd 1772-75 között vele együtt részt vett James Cook (lásd 
11.14.) második világkörüli útján. A primitív népek leírásában hagyományt teremtő 
Johann Reinhold Forster és Georg Forster Utazása a világ körül 1772-től 1775-ig című 
művében írta le utazásukat. Útleírásait realisztikus szemléletmód jellemzi. 1778-ban, 
majd 1784-87 között a kasseli illetve a vilnai egyetemen tanított természettörténetet. 

1788-tól Mainzban az egyetem könyvtárosa volt. 1790 
tavaszán Alexander von Humboldt német 
természettudóssal (lásd V.6.) bejárta Nyugat-Európát, 
útjáról háromkötetes ismertetőt írt, s ezzel a munkájával 
az antropológiai szakirodalom egyik kezdeményezője és a 
gótikus építőművészet egyik első méltatója volt. Az 1792-
es forradalmi eseményekről számolt be A mainzi 
forradalom leírása, Forradalom és ellenforradalom című 

munkáiban, miután a francia megszálláskor aktív politikai szerepet vállalt. 1793-ban a 
rajnai német konvent tagja, majd elnöke lett. Küldöttként Párizsba utazott, hogy a 
Rajna-vidék csatlakozásáról tárgyaljon. Mainz kapitulációjakor Párizsban rekedt, 
Németországban árulónak tartották. Szegényen, magára maradottan halt meg. 
(Világir.Kisencikl.l976.1k.358 o., MNL.8k.176 o.) 

ÉMILE VERHAAREN *1855.MÁJUS 21. - +1916.NOVEMBER 27. 

Flamand származású, francia nyelven író belga költő, író. Első 
iai tájhoz és kultúrához való kötődését 
ek köteteivel vált a nagyváros költőjévé. Az 
1890-es években részt vett a társadalmi-
politikai életben, a szocialista eszmékkel 
rokonszenvezve munkáspárti parlamenti 
képviselő is volt. Mesék, kritikák és 
színművek szerzője is, aki kezdetben mintha 
a naturalizmus felé hajlana A flamand 
nőkben. Misztikus vonzódása erősebbnek 
bizonyult, eszmei válságot élt át, ez sugallta 

Az esték és a Bukások, majd a Fekete fáklyák című kötetetek reményvesztett verseit. 
Az 1900-as évek elején a technikai civilizáció fejlődéséről, az ipari nagyvárosokról írt 
verseiben. Elsősorban a modern civilizáció kérdései foglalkoztatták, és így jutott el a 
rémálomba illő látomásoktól egyfajta társadalmi lírizmusig, amely a tömeg, a 
küzdelem, az iparvárosok költőiségét hirdeti. Ezzel egy időben a klasszikus 
időmértékességről áttért a hajlékonyabb verselési formára. Azt a derűt ünnepelte, 
amelyet a szerelem, valamint az emberi lélek és a szülőföld összefonódása hozott meg 
számára. A háború megrendítette hitét egy jobb emberiség eljövetelében. A XX.század 
elején misztikus-szimbolista költőként hatott a világirodalomra is. (Larousse 
1994.3k.1060 o., Brockhaus NI.CD., MNL.18k.362 o.) 



BOHUMIL KUBISTA *1884.AUGUSZTUS 21. - +1918.NOVEMBER 
27. 

Cseh festő, grafikus és műkritikus. Prágában, majd 
Firenzében tanult. 1906-ban részt vett a Nyolcak cseh 
avantgard művészcsoport megalakításában. 1910-ben 
Párizsban járt tanulmányúton. Az 1910-es évek elején 
rendszeresen szerepelta Neue Sezession kiállításain. A 
német expresszionista festészet és Edvard Munch norvég 
festő (*1863-+1944) művészetének hatására erős, 
kontrasztos színfoltból, elnyújtott, enyhén torzított 
formákból építette fel korai figurális festményeit. 
Sokalakos műveiben a színt, mint a személyiség, a 
karakter kifejezésének eszközét használta. Paul Cezanne 
(lásd 1.19.) tér- és színkezelésének hatására festette 
színfoltokból komponált csendéleteit, melyeken a 
tárgyakat és térben elfoglalt helyüket az egymás mellé 
helyezett színek viszonyával érzékelteti. Példa erre a 

Csendélet lámpával című képe. Az 1910-es évek elejétől a kubizmus hatására kezdett 
dolgozni egymásba metsződő geometrikus színsíkokból - Dohányzó, Akasztott ember -
formált kuboexpresszionista portréin és önarcképein. A cseh kubizmus és 
expresszionizmus első képviselői közé tartozik. Cézanne-on kívül Pablo Ruiz Picasso 
(lásd X.25.) hatott művészetére. (Múv.L.1966.2k.726 ., MNL.llk.604 o.) 

JACOPO SANSOVINO *1486. - +1570.NOVEMBER 27. 

Olasz szobrász, építész. Eredeti neve Jacopo Tatti. A 
plasztikában Andrea Sansovino (*1460 K.-+1529) tanítványa 
volt, akinek nevét felvette, de inkább Buonarotti 
Michelangelo (lásd III.6.) és az antik szoboremlékek hatottak 
rá. Rendkívüli tehetsége a firenzei dóm Szent Jakab szobrán 
és különösen az előre lépő, csészéjét magasra emelő 
Bacchus aktjában jelentkezett 1515-ben először. 1527-ben 
elhagyta Rómát és Velencébe ment, ahol a város vezető 
építésze lett. Műveiben az érett reneszánsz stílus és a 
velencei hagyomány harmonikus összhangját teremtette 

meg. Erről árulkodik a Corner-palota gazdagon tagolt épülete 1537-ből, a Piazettán 
álló Loggetta 1537-40 között és bronz antik isten-szobrai, mint pl.a Merkúr. Fő műve a 
Libéria di San Marco ünnepélyes épületegyüttese amelynek homlokzatát a Doge-
palotához alkalmazkodva alakította ki 1536-53 között. Jelentős szobrászati művei közé 
tartoznak a Doge-palota udvarának hatalmas Merkúr- és Neptun-a\ak]a\. A padovai 
egyetem épületeit is ő építette. (Műv.L.1968.4k.217 o., Larousse 1994.3k.549 o ., 
MNL.15k.784o.) 
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ARTHUR HONEGGER *1892.MÁRCIUS 10. - +1955.NOVEMBER 27. 

Svájci származású francia zeneszerző. Zürichben 
és Párizsban tanult. 1920 után kapcsolódott a 
Hatok csoportjához. 1921-ben Dávid király című 
drámai zsoltára, a későbbi oratórium első 
változata, széles körben elismert zeneszerzővé 
avatta. 1924-től több hangversenykőrutat tett 
Európában és az USA-ban, saját műveit 
vezényelte. Nemzedékének egyik legsokoldalúbb 
komponistája, aki a legkülönbözőbb műfajokban 
próbálta ki zeneszerzői eszköztárát. Zenei nyel-

vezete magába olvasztotta Johann Sebastian Bach (lásd III.21.) és a jazz-elemek, a 
politonalitás és polifónia hatását. Önálló zenei nyelvet alakított ki, melyben a tiszta és 
szigorú formák uralkodnak. Művei révén nemzetközi hírnévre tett szert. Kiemelkedő 
alkotása a Jeanne d'Arc a máglyán című oratóriuma. Késői kompozícióiban - Archaikus 
szvit, Monopartita, Karácsonyi kantáta - stílusának egyéni személyes jegyei tisztán, 
közvetlenül érvényesülnek. Műveinek szövege jelentős francia költőktől és íróktól való. 
1971 óta kerül kiosztásra az özvegye - Andreé Vaurabourg - által alapított Honegger-
díj, amivel kétévenként más-más zeneszerző egy darabját jutalmazzák. (MNL.9k.596 
o., Brockhaus:Zenei L.1984.2k.l89 o.) 

PETRU ISPIRESCU 
VAGY 27. 

*1830.JANUAR ? - +1887.NOVEMBER 21. 

Ileana gimziana 

cloudsmagazine.com/12. 

Román író. Nagysikerű írói bemutatkozása 1862-ben volt 
az Örök élet, maradandó ifjúság és a Charming herceg 
meséje című műveivel, melyekből sugárzik a népmese 
iránti rajongása. A román népmesekincs egyik jelentős 
gyűjtőjeként tartják számon. 1872-ben került kiadásra fő 
műve a Román legendák és mesék, melyeket - mint 
mondta - az eltűnésük megelőzésére gyűjtött össze. A 
mesék a nép ajkáról származnak, de formát ő maga adott 
nekik. (Révai Nl.10k.668 o.. 
Internet:http://www.rinabuabwiuce, cin/poezi , 

.., bjbraila.ro/bjpi5ro ) 

ANDERS CELSIUS *1701.NOVEMBER 27. - +1744.ÁPRILIS 25. 

Svéd csillagász. 1730-tól az uppsalai egyetem professzora volt. 
1736-ban francia csillagászokkal együttműködve részt vett a 
Föld kerületének pontos meghatározására irányuló lappföldi 
fokmérésben, amelyeknek során igazolták Isaac Newton (lásd 
1.4.) feltételezését, hogy a Föld a pólus közelében kismértékben 
lapult. Jelentősek a Jupiter holdjai mozgásának elméletére és az 
égitestek fényességének mérésére vonatkozó munkái. 
Tanulmányozta a sarki fényt, és elsőként mutatott rá a 
mágneses tér háborgásainak és a sarki fény megjelenésének 

kapcsolatára. Nevéhez fűződik az ismert hőmérőbeosztás, amelyet 1742-ben vezetett 
be, és amelynek egysége a mai is használatos Celsius-fok (°C). Eredetileg a víz 
forráspontját vette 0 °C-nak és fagyáspontját 100 °C-nak, amely skála megfordítását 
Martin Strömer stockholmi akadémikus javaslatára 1750-ben fogadtak el. 
(MNL.5k.216 o.) 

http://www.rinabuabwiuce


GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS Y RAMIREZ *1744JANUÁR 
5. - +1811.NOVEMBER 27. 

Spanyol államférfi és író. Főnemesi családból származott. 
Tanulmányai befejeztével bírói tisztet töltött be Sevillában. 1801-ben 
az inkvizícióval és a pápával való szembeszegülés miatt bebörtönöz-

ték. 1808-ban a Spanyolországot megszálló franciák 
szabadították ki, de nem fogadott el tőlük hivatalt, mert 
a nemzeti felszabadításáért harcoló juntát támogatta. 
Eredményesen működött hazájának szellemi és anyagi 
színvonalának emelésén. A spanyol felvilágosodás 
kiemelkedő alakja volt. Emberbaráti érzéseit tanúsítja 
El de-liceunte honrado című drámája. Versei között 
szerelmes, erkölcsjavító és szatirikus művek is 

találhatók. Értekezései a klasszicista spanyol próza mintaképei. írói tevékenységének 
összes eredménye 1830-32-ben jelent meg Madridban 7 kötetben. (Révai NI.l ik. 46 
o., MNL.10k.345 o.) 

THOMAS ESTRADA PALMA *1836. - +1908.NQVEMBER 27. 

R É P U B L I C A D E H O N D U R A S 

Kubai politikus. 1868 óta részt vett az összes 
kubai felkelésben. 1875-ben a forradalmi 
kormány elnöke lett. 1877-ben a spanyolok 
fogságába került, ahonnan két év múlva 
szabadult. Ezt követően az USA-ban élt és 
1898-ban tért haza. Kuba a párizsi békében 
névleg függetlenedett, de azonnal amerikai 
megszállás alá került 1902-ig. 1902.május 

20-án őt választották meg az új köztársaság elnökévé. Ebben a tisztségében ügyesen 
tudta kiegyenlíteni hazája érdekeit Amerika követeléseivel szemben. 1905-ben kitört 
liberális forradalom újra 3 éves amerikai megszállást eredményezett. (Révai 
Nl.15k.118 o., A XX.Század Kr.1994.37 o.) 
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EUGENE DUCRETET *1844.NOVEMBER 27. - +1915. 

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Francia műszergyártó, feltaláló. Első műhelyét 1864-ben nyitotta 
meg Párizsban. Saját gyártású egyedi műszereket értékesített. 
Készített és eladott többek között elektromos ellenállás mérésére 
szolgáló úgynevezett galvanométert, távírókészüléket, 
elektrostatikai érzékelőket, morse-jelzőkészüléket, stb. Ő volt a 
rádiókészülékek korai kutatóinak egyike. Neve egybefonódott a 
franciaországi rádió-ipar korai fejlesztésével. 1898-ban együtt 
folytatta kísérleteit Ernst Rogerrel, majd az 1899-es műszaki 
világkiállításon bemutatta a kifejlesztett kísérleti rádióadó- és vevő 
készüléket. 1901-ben - konstruktőrként - rádió-távíró kalauzt írt. 
Ismertek vázlatai, melyek az Eiffel-torony és a Pantheon drótnélküli 

összeköttetésének megoldására vonatkozik Halála után vállalattá nőtt műhelyét fia -
Fernand - örökölte, aki továbbra is fenntartotta kapcsolatát Ernst Rogerrel. Az 
I.világháború alatt elsősorban katonai hírközléshez szükséges eszközök és a 
haditengerészet speciális felszereléseinek gyártásával foglalkozott. A céget 1931-ben 
eladták Thomson-Houstonnak. (Internet:http://www. Coe.ufrj.acmq , fr.free-
definition.com/1844 ) 

http://www


CARL JONAS LOVE ALMQUIST *1793.NOVEMBER 28. -
+ 1866.SZEPTEMBER 26. 

< , Svéd író. Teológiát tanult, majd egy romantikus-misztikus 
kommunában, 1824-26 között szektariánus tanyásgazdaként élt. 
1828-tól a stockholmi kísérleti elemi iskola tanára, később igazgatója 
volt, de radikális nézetei miatt 1841-ben elbocsájtották. 1851-ben 
gyilkosság vádja elől az USA-ba menekült, s onnan hazatérőben halt 
meg. Szélsőségekre hajló természete írói munkásságára is rányomta 
bélyegét. A romantika és a realizmus közötti átmenet svéd 
képviselője volt. Fő műve a vegyes műfajú gyűjteményes kötete a 
Csipkerózsika. Legnagyobb hatású és botránykőnek számító műve az 

Attól függ, amely egy vadházasságban élő pár boldogságát ábrázolja. Hasonló 
felháborodást keltettek a Svédország szegénységéről, valamint az európai társadalmi 
elégedetlenségről szóló tanulmányai, a poligámia jogosultságát pedző regénye az 
Amalia Hillner. Élete alkonyán írói lendülete és művei némileg veszítettek 
érdekességükből. (Világir.Kisencikl.1976.lk.42 o., MNL.lk.610 o.) 

CONRAD FERDINÁND MEYER *1825.OKTÓBER 11. -
+ 1898.NOVEMBER 28. 

Svájci író. Ősi zürichi patríciuscsaládból származik. Eredetileg jogot, 
történelmet és filozófiát tanult, de gyenge idegrendszere miatt abba 
kellett hagynia a tanulást. Autodidakta módon képezte magát, 
főként történelmet és nyelveket tanult. 1877-től Zürich mellett 
Kilchbergben élt. Ekkor teljesedett ki írói munkássága. Elbeszélései 
- A barát násza és egyéb novellák - és regényei - Jürg Janatsch, A 
szent - értékét a történelmi témák, a lélekábrázolás és a 
cselekményszövés rendkívüli kifejezőereje adja. Elbeszélései 
általában tragikus hangvételűek, lélektani kidolgozottság, 
realisztikus ábrázolás, gazdag képvilág és a történelmi háttér nagy-

szabású, plasztikus megrajzolása jellemzi. Versei 1882-ben jelentek meg. Költészete 
esztétikai értékeiben nem marad el prózai művei mögött. Természetlírája mindig 
túllép a látott valóságon, a külvilág jelenségei mögött nála mindig ott áll a lélek 
viharait legyőző, fegyelmezett ember. Verseit szigorú rend, letisztult formák, 
látomásosság, képszerűség, jelképek alkotása jellemzi. Élete utolsó 10 évét 
idegszanatóriumban kellett töltenie. (Világir.Kisencikl .1976.2k.66 o., Larousse 
1992.2k.914 o., MNL.13k.67 o.) 

LEO LAGRANGE *19()O.NOVEMBER 28. - +1940.JÚNIUS 9. 

Francia politikus. Érettségi után poltikatudományt tanult. 
Szocialista meggyőződésű politikus volt, aki 1937-38-ban 
- mindössze 7 hónapig - oktatási- és sportminiszteri 
feladatokat látott el, majd - 13 hónapig - 1938-39-ben a 
következő kormány oktatási- és sportminisztere volt. A 
Il.világháborús harcok során vesztette életét. 
Toulousban utcát neveztek el róla. (Internet:http://www 
..., Ieolagrange-fnll.org/01 , inrp.fr/she//ministers 
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KLEMENT GOTTWALD *1896.NOVEMBER 28. - +1953.MÁRCIUS 14. 

Csehszlovák politikus. Eredetileg kárpitos és műbútorasztalos volt 
1912-ben kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1918-ban részt 
vett a szociáldemokrata párt munkájában, majd 1921-ben a 
Csehszlovák Kommunista Párt egyik alapítója, 1925-től a Központi 
Bizottség és a Politikai Bizottság tagja volt. A párt balszárnyának 
vezéreként Sztálin (lásd III.5.) és a Komintern irányelveinek 
megfelelően alakította át a pártot. 1929-től 1945-ig a párt főtitkára 
volt. A szudétanémet területek visszacsatolása után, 
1938.novemberben Moszkvába emigrált, ahol létrehozta a Nemzeti 
Frontot. 1945.áprilisában Eduárd Benes (lásd V.28.) köztársasági 

elnök által kinevezett koalíciós kormány miniszterelnökhelyetteseként tért vissza 
hazájába. 1946.júliustól 1948.júniusig tartó miniszterelnöksége alatt bonyolította le 
kormánya a magyar-csehszlovák lakosság-cserét. Fokozatosan a párt irányítása alá 

vonta a hadsereget, a népi milíciát, a szakszervezeteket és az ifjúsági szervezeteket, 
előkészítve a kommunista hatalomátvételhez. 1948.júniustól haláláig Csehszlovákia 
köztársasági elnöke volt. Politikáját igyekezett a szovjet modellhez igazítani. 
Leszámolt a rendszer ellenségeivel és saját riválisaival is. A koncepciós perek során 
230 embert ítéltek halálra, tízezreket zártak börtönbe, vagy küldtek munkatáborokba. 
Sztálin temetésén 1953.március 9-én meghűlt, és a kifejlődött tüdőgyulladás halálát 
okozta. (Larousse 1991.lk.1014 o., Új Magy.L.1967.3k.83 o., MNL.8k.725 o.) 

BERN 

Svájc fővárosa, Bern kanton székhelye. Kb. 300.000 lakosa 
van, melynek 4/5-e német anyanyelvű, a többi fele-fele 
arányban francia és olasz. A város környékén római kori 
emlékek találhatók. Alemann és langobard fennhatóság után 
534-től frank terület, 888-1032 között a Burgundi Királyság, 
attól kezdve pedig a Német-római Birodalom része volt. 
1191-ben V.Bertold meráni herceg várat emeltetett Bernben, 
innentől számítják a város alapítását. 1218-ban birodalmi 

város lett. A kantonok szövetségéhez 1353-ban csatlakozott. 1528-ban katolikus -
református vallási vita helyszíne volt. Ezt követően csaknem 200 békés év 
következett. 1798-ban I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) seregei foglalták el, de a 
francia fennhatóság 1830-ban végleg megszűnt. 1848.november 28-tól Bern a 
Svájci Konföderáció fővárosa. Bern, Svájc egyik legpatinásabb városa. Óvárosa 
megőrizte középkori hangulatát. Kancellária-épülete 1535-ben épült, a Münster a 
XIII.században, a Szentlélek-templom 1726-tól, a késő gótikus városháza 1406-17 
között épült. Egyetemét 1834-ben alapították. (MNL.3k.698 o.) 



JACQUES - PHILIPPE DE HAUTECLOCQUE LECLERK 
*1902.NOVEMBER 20. - +1947.NOVEMBER 28. 

Franciaország marsallja. Eredeti neve Philippe-Marie Vicomte 
de Hauteclocque volt. Az 1920-as években Marokkóban 
szolgált, majd a saint-cyri katonai iskola tanára lett. 1940-
ben a 4. gyalogos hadosztály vezérkari századosa volt. 
Kétszer esett fogságba, mindkétszer megszökött és 
Londonban - álnéven - de Gaulle-hoz (lásd XI.9.) illetve a 
Szabad Franciaország mozgalomhoz csatlakozott. Ezredesi, 
majd tábornoki rangban Francia Kamerunban, Csádban és 

Tripoliban harcolt. Francia Egyenlítői Afrika katonai parancsnokaként megtámadta az 
olaszokat Kufránál 1941-ben és Fezzan mellett, majd 1943-ban csatlakozott Tripolinál 
az angolokhoz, és velük együtt vonult be Tunéziába. A 2. páncélos hadtest élén részt 
vett 1944-ben a normandiai partraszállásban (lásd VI.6.), felszabadította 1944-ben 
Párizst és fogadta a Wermacht kapitulációját. Ezután felszabadította Strassburgot és 
bevonult Berchtesgadenbe 1945.május 4-én. Nem sokkal ezután a indokínai francia 
csapatok nevében, mint a francia haderők főparancsnoka, aláírta Japán kapitulációját 
és a francia erőket visszatelepítette Ha Női-ba. 1946-47-ben az Észak-afrikai francia 
csapatok főfelügyelője volt, amikor repülőszerencsétlenség áldozata lett. Halála után -
1952-ben - kinevezték Franciaország marrsalljává. (Larouuse 1992.2k.643 o., 
Brockhaus NI., MNL.llk.869 o.) 

FRIEDRICH ENGELS * 1820.NOVEMBER 28. - +1895.AUGUSZTUS 5. 

FRIEDRICH ENGELS 
1820 • ~ 1970 

poStâ omana 
.8.973.$' T 7TZ 

ideológia és a 

Német filozófus. A munkásmozgalom ideológusa,, a marxizmus 
egyik megalapítója. Vagyonos polgárcsaládból származott. 1841-től 
katonai szolgálatát töltötte Berlinben, közben az egyetemen a 
baloldali hegeliánus filozófusok előadásait hallgatta, akik „a 
hagyományos vallás és létező állam lerombolását" tűzték ki célul. 
1842-től apja manchesteri fonalgyárában dolgozott, ahol 
megtapasztalta a legfejlettebb ország munkásságának gazdasági 
nyomorát, politikai jogfosztottságát. Tapasztalatait A munkásosztály 
helyzete Angliában című művében írta meg. 1844-ben Párizsban 
találkozott Kari Marxszal (lásd III.14.), és barátság szövődött 
közöttük. Közös fiatalkori munkáikban - A Szent család, a Német 

Kommunista Párt Kiáltványa - létrehoztak egy szándékuk szerint a 
filozófia és a tudományok egész addigi eredményeit felölelő, egészében véve radikáli-

san újszerűnek tekintett fogalomrendszert, amely történeti szemléletű, s amelynek a 
proletariátus emancipációs harcának stratégiáját kell megadnia. Korai önértelmezésül 
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szerint elméletük szigorúan tudományos, ezért nem előírja, hogy mit kell tenni, 
hanem a tények dialektikus értelmezésével feltárja a történelmi mozgások törvényeit, 
a történelem objektív fejlődési tendenciáit. Az új elméletet azonban a munkásosztály 
tudományois világnézeteként is értelmezték és ez lehetőséget teremtett többféle 
értelmezésre és dogmatizálására. 1848-ban szerepet vállalt a német felkelésben, 
melynek bukása után - azt elemezve -, megírta a Forradalom és ellenforradalom 
Németországban című művét. Manchesterbe visszatérve az Érmen és Engels vállalat 

fonalgyárát vezette, miközben 
támogatta Marxot és családját, 
akik a kontinens rendőrsége 
elől menekülve, Londonba 
emigráltak és nyomorban éltek. 
A munka világáról szerzett 
tapasztalata lehetővé tette a 
tőkés termelési mód fejlődési 
formáinak mélyreható elemzé-

sét. Eredményeit Marx használta fel a Tőkében, melynek 2. és 3. kötetét Marx halála 
után sajtó alá rendezte és kiadta. Tudománytörténeti jellegű előszavaiban Engels a 
Marx által végrehajtott nagy jelentőségű elméleti forradalom lényegére mutatott rá A 
marxizmus tanainak „rendszerezőjeként" előkészítette a marxistas kritikai elmélet 
átlényegülését az Anti-Dühring, Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia 
vége, A természet dialektikája című munkáival. 1884-ben kiadta A család, 
magántulajdon és az állam eredete című munkáját. Valamennyi írása mozgalmi 
tevékenységét tükrözi. Része volt az I.Internacionálé, a franca és német szocialista 
pártok megalakításában, valamint a német szociáldemokraták ideológiai vitáiban. 
(Larousse 1991.lk.733 o., Világir.Kisencikl.lk.321 o., MNL.7k.328 o.) 

STANISLAW WYSPIANSKI *1869.JANUÁR 15. - +1907.NOVEMBER 
28. 

Lengyel festő, grafikus, drámaíró és költő. A krakkói 
Szépművészeti Akadémián folytatott tanulmányokat, Jan 
Matejko (lásd VII.28.) tanítványa volt, de az egyetemen 
történelmet irodalom- és művészettörténetet hallgatott. A 
szimbolista irányzat egyik képviselője volt. 1891-94 között 
Párizsban tanult. 1904-ben a krakkói akadémia tanára lett. 
Sokoldalú, monumentális törekvésű művész volt. Alkotott 
portrékat, figurális kompozíciókat, freskókat, szines 
üvegablakokat, litográfiákat, könyvillusztrációkat. - Irodalmi 

műveit drámai, vizionárius hang jellemzi. Első jelentős darabja a Menyegző, melyet 
1901-ben mutattak be, mellyel a legnépszerűbb lengyel írók sorába emelkedett. Meta-
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fizikai és mitikus kérdések foglalata pl. a 
Novemberi éj, vagy az Odüsszeusz 
hazatérése című drámái. Ismert drámája a 
Felszabadulás, az Akropolis. Az 1900-as 
években egész sor művében felelevenítette 
a régi középkori időket. Drámáiban 
romantikus, szimbolista, expresszionista 
elemek keveredtek. (Műv.L. 1968.4k.754 
O., MNL.18k.726 0.) 



CLAUDIO ZUAN ANTONIO MONTEVERDI *1567.MÁJUS 15. -
+ 1643.NOVEMBER 29. 

Olasz zeneszerző. A zenetörténet egyik legnagyobb 
alkotóművésze volt, aki újító törekvéseivel megteremtette az 
átmenetet a polifónia és a koncertstílus között. 1583-ban 
jelentek meg első darabjai Bresciában, majd két ötszólamú 
madrigál-könyvet adott közre. 1590-ben Vincenzo Gonzaga 
(*1562-+1612) mantovai herceg szolgálatába állt, mint 
énekes és violajátékos, majd 1601-től mint udvari 
karmester. A hercegi kíséret tagjaként több külföldi úton vett 

részt 1595-56-ban. 1607-ben feleségül vette Claudia Cattaneót, az udvar énekesnőjét. 
1607-ben mutatták be első, a műfaj történetében korszakalkotó jelentőségű operáját 
az Orfeót, amely a korszak zenei törekvéseit egyesítette. 1610-ben jelentette meg 
egyházi műveinek első jelentős gyűjteményét, nyolc madrigálkönyv formájában. 
1613-tól haláláig a velencei Szent Márk templom karnagya volt. Az egyházi művek 
mellett komponált madrigálkantátákat, baletteket, vallásos színműveket, intermezzó-

kat, szcenikus világi oratóriuimokat és operákat is. Az 1637-
ben megnyitott velencei operaház számára komponálta az 
Odüsszeusz hazatérése és Poppea megkoronázása című 
operáit. A műfaj további fontos állomásai: Arianna, Uiysses 
hazatérése, melyre elsősorban rendkívüli drámai erő, s 
szabadon áradó dallam és a tragikus hangvétel jellemző. Lírai 
partitúrái közül említésre méltó a Könyörtelenek bálja című 
balett, valamint a Tancred és Clorinda párviadala című oratóri-

Az egyházi zene területén is újat alkotott. Eltávolodott a mise hagyományos 
többszólamúságától. A Vespro, valamint a Selva morale e spirituálé egymással 
felelgető, kocertáló szólisták, kórusok és zenekar nagyívű zenei tablói, híven a 
XVII.századi barokk művészet szelleméhez. (Larousse 1992.2k.962 o., 
Brockhaus:Zenei L.1984.2k.563 o., MNL.13k.279 o.) 

um. 

GOTTFRIED SEMPER * 1803.NOVEMBER 29. - +1879.MÁJUS 15. 

Német építész és teoretikus. Göttingenben, Münchenben és 
Párizsban tanult. 1830 után Itáliában és Görögországban az 
antik művészetet tanulmányozta. 1834-től Drezdában, 1855-től 

. a zürichi Polytechnikum építészet-professzora, 1870-től bécsi 
udvari építész volt. A XIX.századi historízálás meghatározó 
mestere, aki helytelenítette az ókori példák szolgai utánzását, a 
neoreneszánsz stílus képviselője volt. Fő műve, első 
korszakának legfontosabb alkotása 1838-41-ben a drezdai zsi-

nagóga és az Operaház épülete neobarokk stílusban melyet 1871-78-ben újjáépített. 
1858-64 között készült el a zürichi Műegyetem épülete, a csillagvizsgáló és a 
pályaudvar, a bécsi Művészettörténeti Múzeum, a Várszínház. Jelentős terveket 
készített egy Münchenben felállítandó Wagner-színházhoz. (Műv.L. 1968.4k.262 o., 
Larousse 1994.3k.579 o., MNL.16k.l l o.) 



GIACOMO ANTONIO DOMENICO MICHELE SECONDO MARIA 
PUCCINI * 1858.DECEMBER 22. - +1924.NOVEMBER 29. 

QJFTCEME PHCCIRXI 
Olasz zeneszerző. A milánói konzervatóriumban többek között 
Amilcare Ponchielli (*1834-+1886) tanítványa volt. Első 
egyfelvonásos pályázatra írt operáját a Le Vilii-1 1884-ben mutatták 
be, melynek sikere megalapozta zeneszerzői pályáját. A Manón 
Lescaut torinói bemutatója nemzetközi sikert ért el 1894-ben. A 
Bohémélet bemutatóját 1896-ban Arturo Toscanini (lásd 1.16.) 

§?/) vezényelte Torinóban. Elismeréssel fogadták a Tosca első előadását 
i s 1900-ban. A Pillangókisasszony című opera kétfelvonásos első 

' változata a milánói Scálában (lásd VIII.3.), pályája legnagyobb 
bukása volt 1904.februárban. Átdolgozott háromfelvonásos 
változata a milánói Scálában azon év májusában világsiker lett. A 

Nyugat lánya bemutatóját Arturo Toscanini vezényelte a New Yorki Metropolitanben 
1910-ben. 1918-ban mutatták be a három egyfelvonásos Triptichont: A köpeny, 
Angelica nővér, Gianni Schicchi a Metropolitanben. Súlyos betegséggel küzdve írta u-

tolsó operáját, a Turandot-ot. Kézirata nem készült el 
teljesen, vázlatai alapján Franco Alfano (lásd III.8.) fejezte 
be. Puccini az olasz opera egyik lenagyobb mestere volt. Az 
olasz „bel-canto"-ban fogant dallamvilága a modern francia 
imresszionista zene kialakult értékeivel párosult. Ez a 
kettősség azonban lelkének sűrűerezetű rostjából, mint 
egyéni anyag került elő, amelyhez még intenzív hevét, biztos 
építő készség ét és színapdi érzékét, gondolat- és színgazdag-

ságát adta hozzá. Műveinek érzékeny hangja, formás kereksége, világos egyszerűsége 
és elbűvölő egyéni színpompája az egész világot meghódította. írt egyházi zenét, 
kórusokat, dalokat, kamarazenét is. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.l62 o., Falk G.:Zenei 
Kis L.1938.151 o., Larousse 1994.3k.389 o., MNL.15k.173 o.) 
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KINIZSI PAL * ? + 1494.NOVEMBER 29. 

Magyar hadvezér. Köznemesi családból származott. Pályáját Magyar Balázs 
szolgálatában kezdte, egyik alvezérként tűnt fel 1468-ban Morvaországban. 
Nándorfehérvári kapitány 1476-79 között, a kenyérmezei csata egyik hőse volt 1479-
ben. Temesi ispánként és az alsó részek főkapitányaként 1479-94 között I. Hunyadi 
Mátyás (lásd 11.23.) megbízásából megszervezte a déli védelmi rendszert. Mátyás 
király - értékelve vitézségét és hőstetteit Bács, Temes és Bihar vármegye főispánjává 
nevezte ki, és számos birtokot ajádékozott neki. Mátyás halála után II.Ulászló lengyel 

király (lásd V.31.) mellé állt és utasítására leverte Corvin János (*1473-
+ 1504) csapatait a csonthegyi csatában. Visszafoglalta Habsburg 
Miksától (lásd III.22.) 1491-ben Fehérvárt, majd megsemmisítette a 
Fekete sereg végső maradékát Utolsó haditetteként felmentette 
Nándorfehérvárt 1494-ben, feldúlta a török kézen lévő Szerbiát és 
Bulgáriát. II.Ulászló is megjutalmazta - az agyvérzés következtében már 
beszédhibás hőst - azzal, hogy országbíróvá nevezte ki. Antonio Bonfini 

itáliai történetíró (*1427-34 között-+1502) följegyezte róla, hogy engedetlen 
katonáival és ellenségeivel szemben embertelen kegyetlenkedéseket követett el. 
Magyar Balázs leánya Benigna kezével megszerezte birtokait is, így halálakor hat vár 
ura volt. Mivel gyermeke nem volt, vagyona egy részét Szapolyai István szepesi gróf 
(+1499) szerezte meg, a többi özvegye kezével együtt 1496-ban kamicsáci Horvát 
Márkra (+1508) szállt. Napyvázsonyban, az általa alapított pálos kolostorban temették 
el. (Révai Nl.l lk.642 o., Uj Magy.L.1961.4k,135 o., MNL.10k.927 o.) 
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HABSBURG MÁRIA TERÉZIA *1717.MÁJUS 13. -
+ 1780.NOVEMBER 29. 

Magyarország királynője 1740-1780-ig, osztrák főhercegnő, 
1745-től császárné. III.Károly magyar király - VI.Károly néven -
német-római császár (lásd X.20.) és Erzsébet Krisztina braun-

schweig-wolfenbütteli hercegnő (*1691-+1750) 
leánya. Férje 1736-tól Lotharingiai Ferenc István 
herceg, aki 1745-től 1765-ig, haláláig - I.Ferenc 
néven - német-római császár, és akit öt fiú- és 
tizenegy leánygyermekkel ajándékozott meg. 
Egyik leánya Maria Antoinette (*1755-+1793), 
XVI.Lajos francia király (ur.1774-1792) felesége 
volt. Fiai közül egy II.József német-római császár 
(lásd III.13.), egy pedig II.Lipót német-római 

császár (ur.1790-1792). Apja halála után a Pragmatica Sanctio jogán 1740-ben lépett 
trónra. A nőági öröklést el nem ismerő Bajorország, Franciaország, Pororszország és 

Spanyolország háborút indított ellene, 
melyet osztrák örökösödési háborúként 
(1740-48) tart számon a történelem. 

/éJcdw} Átmeneti vereségek és területi 
engedmények árán - elvesztette Sziléziát 
- birodalma egységét és hatalmát sikerült 
megsziládítania, trónöröklését 
nemzetközileg elfogadtatnia. 
Belpolitikájában a felvilágosult 
abszolutizmus elveit képviselte, többnyire 
szemben állt fiánAAak, az 1765-ben 
társuralkodóvá és német császárrá lett 

II.Józsefnek 

rí/J250 énei /wáta/idfa. 
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refo rmtö rekvései -
vei. 1745-től 
jelentősen 
megemelte a 
hadsereg 
létszámát, szinte 
teljesen állami 
kézbe vette a 
közigazgatást. 
1754-ben új 
vámrendszert 
vezetett be, az 
osztrák és cseh 

rendek kiváltságainak többségét megszüntette. 1776-ban igazságügyi reformjai közül 
kiemelkedik a kínvallatás eltörlése. 1760-ban a közigazgatás összefogására felállította 
az államtanácsot. Az 1764-65.évi országggyűlésen nem sikerült elfogadtatnia a 
magyar rendekkel a jobbágyi terhek csökkentését, a nemesség adóztatását és a 
nemesi felkelés korszerűsítését. Mivel törekvése meghiúsult, több országgyűlést nem 
hívott egybe, és rendeletekkel kormányozott. 1772-ben visszaszerezte a 13 szepesi 
várost. 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet, 1777-ben kiadta a Ratio Educationist, 
amely egységesítette az oktatási rendszert, és korlátozta a katolikus egyház befolyá-



befolyását. 1775-ben kiadott szegényügyi rendeletében 
intézkedett szegény-, dolog- és árvaházak felállításáról. 
Nagyszombatról az egyetemet Budára helyezte át. A magyar 
nemesség megnyerése érdekében megalapította a bécsi 
magyar nemesi testőrséget és Budán újjáépíttette a királyi 
palotát. 1771-ben elrendelte Szent István napjának augusztus 
20-án történő megünneplését. A trónon fia, II.József - a 
kalapos király - követte. (Larousse 1992.2k.816 o., Brockhaus 
NI.CD., MNL.12k.701 0.) 

IV. SZÉP FÜLÖP *1268. - +1314.NOVEMBER 29. 

Franciaország királya 1285-től 1314-ig. III.Fülöp francia király (ur.1270-1285) fia. 
Navarrai Johannával kötött házassága révén, 1284-től Navarra király is lett, 
Champagne-t pedig francia koronatartománnyá tette. 1294-ben hadat viselt I.Edward 
angol király (ur.1272-1307) ellen Gascogne birtoklásáért, majd 1297-ben Flandria 
megszerzéséért. A háborús költségek fedezésére a városok megadóztatásával, a 
lovagok katonai szolgálatának pénzzel való megváltásával, a zsidók és a lombard 
bankárok kifosztásával, egyházi jövedelmek megadóztatásával próbált pénzre szert 
tenni. VIII.Bonifác pápa (1294-1303) Clericis laicos kezdetű bullájában megtiltotta az 

egyház adóztatását. Ekkor IV.Fülöp visszatartotta a 
pápa franciaországi jövedeelmeit, és hogy ehhez 
megnyerje az ország rendjeit, összehívta 1302-ben a 
rendi gyűlést. Ezen eretnekséggel megvádolták a 
pápát, a pápa válaszul kiátkozta Fülöpöt és 
trónfosztottnak nyilvánította. Ekkor Fülöp, a 
kancellerjával elfogatta a pápát, és Guillaume de 
Nogaret francia királyi bíró (*1260/65 k.-+1314) a 
pápaellenes erők vezetőjével Sciarra Colonna itáliai po-

litikusai (+1329) szövetkezve 1303.szeptemberben rövid időre fogságba vetette az 
Anagniban tartozkodó VIII.Bonifácot, aki ez után hamarosan meghalt. Fülöp elérte, 
hogy V.Kelemen néven a királypárti bordeaux-i érsek kerüljön a pápai trónra (1305-
1314), aki 1309-ben Avignonba tette át székhelyét. V.Kelemen pápa trónralépése után 
érvénytelenítette VIII.Bonifác határzatait. Fülöp 1309-ben eretnekség vádjával 
feloszlatta a gazdag templomos rendet, vagyonát lefoglalta. Intézkedéseit a vienne-i 
zsinat 1311-12-ben törvényesítette. Realista és ravasz politikus volt, kiváló 
tanácsadókkal, a római jog tudósaival vette körül magát. Belügyi téren tökéletesítette 
a központi intézményeket, növelte a kancellária jelentőségét és meghatározta a 
parlament szerepét. Reformálta a pénzügyeket. A trónon sorban három fia - X.Lajos, 
V.Fülöp, IV.Károly - követte. (Larousse 1991. lk.942 o., Brockhaus NI.CD., 
MNL.8k.381 o.) 

MEURICE GENEVOIX *1890.NC>VEMBER 29. - +1980. 

Francia író. Az I.világháborúban a francia hadsereg tisztjeként 
súlyosan megsérült. A háború után Amerikába, majd Afrikába utazott. 
1946-ban a francia Akadémia tagja lett. Az 1916-ban írt Sous Verdun 
című műve alapján az I.világháború krónikásának is nevezik. Az 
1925-ben készült Raboliot című realista és egyben helyismerő 
regényéért Goncourt-díjat kapott. (Meyers Handb.über die Lit.372 o.) 

V ' 7 . 3 0 
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JULIUS RAAB * 1891.NOVEMBER 29. - +1964.JANUÁR 8. 

BUNDESKANZLERVON 1955-1961 
Osztrák politikus. Eredetileg mérnök volt, de viszonylag korán 
bekapcsolódott a politikai életbe. 1927-től 1934-ig a 
Keresztényszocialista Párt parlamenti képviselője, a Heimwehr 
alsó-asuztriai tartományi vezetője volt. 1938-ban az utolsó 
Schushnigg-kormány kereskedelmi és közlekedésügyi 
minisztere lett. Az Anschluss után távol maradt a politikai 
élettől. 1945-ben részt vett az Osztrák Néppárt - ÖVP -
szervezésében, 1945-63-ban társult szervezete, az Osztrák 
Gazdasági Szövetség elnöke volt. 1945.áprilistól decemberig a 
Kari Renner (*1870-+1950) ideiglenes kormányában az építés-

ügyi és újjáépítési miniszteri posztot töltötte be. 1952-től 1960-ig volt az ÖVP elnöke. 
1953.április 1-én szövetségi kancellárrá választották, mely tisztséget 1961.áprilisig 
töltötte be. Hivatali ideje alatt Ausztria jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül, 
és Leopold Figl külügyminiszterrel (lásd X.2.) együtt, a II.világháború győztes 
hatalmaival folytatott hosszas tárgyalások eredményeképpen 1955-ben elérte az 
Ausztria függetlenségét és semlegességét garantáló osztrák államszerződés 
megkötését. (MNL.15k.227 o.) 

JUGOSZLÁV IDEIGLENES KORMÁNY 

JUCOSLAVIJA 

2,9 
Ré/enBAR 

1 E 

1943.november 28-án kezdődött meg Teheránban a három 
szövetséges nagyhatalom - az USA, a SZU és Nagy-Britannia 
- vezetőinek első csúcstalálkozója a II.világháború idején. 
Megtárgyalták a tengelyhatalmak elleni további hadviselés, 
valamint a háború utáni Európa újrarendezésének kérdéseit. 
Miután megfelelő tájékozottsággal bírtak a jugoszláviai erők 
adottságairól, a szövetségesek a Joszip Broz Tito (lásd V.25.) 
vezetése alatt kibontakozott kommunista partizánmozgalom 
támogatása mellett döntöttek. Ennek ismereetében 
1943.november 29-én megalakult az első jugoszláv anti-

fasiszta ideiglenes kormány Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság néven, melynek 
elnöke Joszip Broz Tito a jugoszláv népi felszabadító hadsereg és a partizáncsoportok 
főparancsnoka lett. (Új Magy.L.1962.451 o., Nemzetk.Alm. 1960.463 o.) 

' I ' !v' I 

ALBANIA MEGSZALLASA 

I.Zogu albán király (ur.1928—1939) uralkodása idején, az 
1930-as évekre Albánia teljesen eladósodott, gazdaságilag 
szinte Olaszország gyarmatává sülyedt. 1939.április 9-
II.között Olaszország megszállta Albániát, Zogu az olasz 
megszálllás elől elmenekült az országból. Az ország élére 
bábkormány került, amely felajánlotta a koronát III.Viktor 
Emanuelnek (lásd XI.11.) és perszonálunióra lépett 
Olaszországgal. Olaszország háborús veresége után, Albánia 
1943.szeptemberben német megszállás alá került. Az akkor 

megalakult ellenállási szervezetek közül a Nemzeti Felszabad ítási Front 
partizánegységei 1944.májusában az ország nagy részét felszabadították. 
1944.októberben megalakult az Enver Hodzsa (lásd X.16.) vezette ideiglenes 
kormány, és a partizánhadsereg 1944.november 29-re az egész országból kiverte 
a német csapatokat. (MNL.lk.420 o.) 



JÓZEF PANKIEWICZ *1866.NOVEMBER 29. - + 1940.JÚLIUS 4. 

Lengyel festő, grafikus. Var-
sóban, majd a szentpétervári 
képzőművészeti akadémián 
tanult. 1889-ben Párizsba 
utazott, ahol Claude Oscar 
Monet (lásd XI. 14.) művészete 
megváltoztatta szemléletmód-
ját. Stílusa az impresszionoiz-
mustól hamarosan a 
szimbolizmus felé közeledett. 
Az 1890-es évek elejétől 

gyakran örökítette meg az éjszakai Varsót. Szimbolista korszaka 1903-ig tartott. A 
krakkói akadémián tanított 1906-tól 1914-ig, de nyarait Párizsban töltötte. Az 
I.világháború idején Spanyolországban élt. Ott készült csendéletei a kubizmus hatását 
mutatják. 1919 után Párizsban élt. 1925-től a krakkói akadémia párizsi tagozatának 
volt a vezetője. Az 1920-as évektől festett munkái harmonikus, a finom dekorativitás 
jeleit mutató kompozíciók. Ismertebb művei; Virágpiac a Párizsi Madeleine előtt, Japán 
nő, Halas csendélet, Önarckép. (MNL.14k.477 o., Műv.L. 1967.3k.689 o.) 

ZIPERNOVSZKY KÁROLY *1853.ÁPRILIS 4. - +1942.NOVEMBER 
29. 

Magyar gépészmérnök. A pesti piaristáknál végezte a gimnáziumot, majd 
gyógyszerészként dolgozott 3 évig Kecskeméten. 1874-ben iratkozott be a budapesti 
József Műegyetem gépészmérnöki szakára. 1878-ban szerzett mérnöki oklevelet. A 
váltakozó áramú transzformátor egyik megalkotója és számtalan elektrotechnikai 
találmány szerzője. A Ganz és Tsa. cégnél Mechwart András (*1834-+1907) mellett 
dolgozott. Az általa megszervezett elektromos osztályból fejlődött ki a későbbi Ganz 
Villamossági Gyár. Kezdetben egyenáramú gépekkel és világítóberendezésekkel 
foglalkozott, később fordult figyelme a váltakozó áram felé. Többpólusú áramfejlesztő 

gépeket fejlesztett ki és gyártott. Irányításával elektromos 
világítóberendezéseket készítettek. 1879-ben már látványos 
bemutatót tartottak az ívlámpákkal. 1882-83-ban szerelte fel 
a budapesti Nemzeti Színházban az első, váltakozó árammal 
táplált izzólámpás világítási rendszert. Ennek sikere nyomán a 
következő években a Ganz-gyár több száz villanytelepet és 
világítási berendezést gyártott. Déri Miksa villamosmérnökkel 
(*1854-+1938) öngerjesztő, váltakozó áramú generátort és 
többfázisú áram elosztó rendszert szerkesztett. Bláthy Ottó 

Titusz gépészmérnökkel (*1860-+1939) és Dérivel tetszőleges áttételű, zárt 
vasmagos transzformátort és a váltakozó áramú áram elosztó rendszert 
párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal szabadalmaztatta. 1885-ben a budapesti 
Magyar Országos Kiállításon csodálhatta meg először a nagyközönség az új 
transzformátor-rendszer működését, amikoris 1067 izzólámpa világított folyamatosan 
a kiállítás egész területén, és az áramot az öngerjesztő generátor szolgáltatta. 1893 
és 1924 között a budapesti műegyetem erősáramú elektrotechnikai tanszékének volt a 
professzora. Éredeklődött az elektrotechnika más ága, mint pl. villamos vontatás iránt 
is. Több mint 50 találmánya, szabadalma volt. Emlékére a Műegyetem aulájában 
születésének századik évfordulójára felállították mellszobrát. ( Larousse 3k . l l 68 o., 
Révai Kétkötetes L.2k.636 o., A XX.Század Kr.1994.591 o., Népszabadság 
2003.04.04. Török A., MNL.18.k.851 o.) 

MAGYARORSZÁG 60 Ft A. Ny. Rt. 2003 Kenési Dán,el 



NYIKOLAJ ALEKSZANDROVICS DOBROLJUBOV *1836.FEBRUÁR 5. -
+ 1861.NOVEMBER 29. 

Orosz esztéta, kritikus, költő. Papcsaládból származott, ő maga is 
papneveldébe járt, majd a pétervári Pedagógiai Főiskolán fejezte be 
tanulmányait. Lázadó természete már a főiskolán megnyilvánult. 
Társaival önképzőkört hozott létre, ahol Alexandr Ivanovics Herzen 
(lásd III.25.) és Ludwig Feuerbach német filozófus (*1804-+1872) 
műveit tanulmányozták. 1857-től a Szovremennyik munkatársa lett, 
melyet Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij (lásd X.29.) és Nyikolaj 
Alekszejevics Nyekraszov (*1821-+1878) szerkesztett. Az 
úgynevezett forradalmi demokrata értelmiség egyik vezéralakja volt. 
1858-ban írta meg egyik legfontosabb tanulmányát, amely a népiség 
és a realizmus kölcsönhatását vizsgálja. Az orosz irodalomban. Nevét 

Ivan Alekszandrovics Goncsarov (*1812-+1891) Oő/omovjáról szóló, az úgynevezett 
„felesleges ember" értékelése és a számonkérő indulatát sugárzó két tanulmánya - Mi 
az oblomovizmus? és Mi az oblomovság? - tette széles körben ismertté. A Mikor jön el 
az igazi nap ? című munkájában, Ivan Szergejevics Turgenyev (*1818-+1883) A 
küszöbön című regényét ostorozza. Tevékenységét a szovjet korszakban elferdítették, 
egyes műbírálói elveit a vulgárszociológikus sztálini kritika kánonjává emelték. 
(Világir.Kisencikl. 1976.lk.282 o., MNL.6k.686 o.( 

GIOVANNI BELLINI *1430 KÖRÜL - +1516.NOVEMBER 29. 

Velencei festő. Felvett neve Giambellino. A velencei 
festőcsalád legfiatalabb és legjelentősebb tagja, aki 
nagy hatást gyakorolt tanítványaira, kortársaira, sőt 
az idősebb mesterekre - is. Jellemző erő, új 
harmóniákon alapuló színhatások, ideális forma-
szépség, Mária és a szent nők ábrázolásának édes 
lírája, az allegórikus kompozíciók sejtelmessége, a 
meseszerű tájak költői, zenei hangulatot adtak mű-

veinek. 1475-1500 között korábbi temperatechnikáját az olajfestéssel cserélte fel. Az 
új technikája révén ragyogó, mélytűzű színeket, tónusos finom lágyságot ért el. Ezek 
jellemzik a Velencében és környékén található Madonna-képeit. Leghíresebb oltárképei 
közé tartozik, és művészetének csúcsát jelentik az 1488 körül készült Velecében és 
Muranoban lévő Trónoló Madonna szentekkel című oltárképei. Késői korszakának 
legszebb munkái közé tartozik a Krisztus megkeresztelése, Szent Jeromost, Kristófot 
és Ágostont ábrázoló képei.. (Műv.L.1965.1k.201 o.,MNL.3k.545 o.) 



IFJ. HANS HOLBEIN *1497 VAGY 1498. - +1543.NOVEMBER 29. 

HANS HOL3EIN 
IL GlOVANF, 
'Í4J-TO 

grafikusként 

Német festő. Apjától tanult 
festeni. 1515-ben érkezett 
Bázelbe, ahol elsősorban 
portrémegbízásainak köszönhette 
sikerét. Akkor alakította ki a 
büszke reneszánsz polgár 
jellegzetes arcképstílusát, melyet 
a Jákob Mayer polgármester és 
felesége, Bonifcius Amerbach, 
Rotterdami Erasmus portrék is 
tükröznek. Kezdetben főként 

dolgozott. Leghíresebb korai 
fametszetsorozata a Haláltánc, mely 1538-ban 
jelent meg. Az 1520-as években több oltárképet 
is festett, melyeken sokoldalú tehetségét 
bizonyította. 1532-től Londonban élt. Arcképfestő-
művészetének legkiemelkedőbb alkotásai ehhez a 
második londoni korszakához fűződnek. A 

_____ polgárság képviselőitől - Georg Gisze német 
kereskedő - az udvari előkelőségeken át - Róbert 

^HfljMfcJ^H Cheseman, Jean de Dinteville és Georg de Selve 
HföPUU&Vl francia követek - az uralkodó családjáig - VIII.Henrik több 
„ G C - I változatban, Jane Seymour, Anna von Kleve, Catherine Howard, 
^ ^ Edward walesi herceg - számos modellje volt. Portréművészetének 

reneszánsz szellemisége maradandó hatást gyakorolt az angol arcképfestészet további 
fejlődésére. (Magy.NI.1999.9k.539 o., Brockhaus NI.CD.) 

ADOLF ZÁBRANSKY *19<)9.NOVEMBER 29. - +1981.AUGUSZTUS 
9. 

Szlovák festő, grafikus és író. A II.világháború idején - Jirzy 
Trnkával együttműködve - gyermekkönyvet írt és illusztrált. 
Kezdetben az Ales-i és a Males-i festészeti hagyományt követte, 
de az évek múlásával kifejlesztette saját egyéni stílusát. 
Legjellemzőbb műve a saját gyermekkönyvének címképe. 
Grafikai munkássága kiterjedt a bélyegtervezésre is, 
nevezetesen az ő terve alapján készült az 1974-es Gyermeknapi 
bélyeg és a II.világháború végének 30-ik évfordulója alkalmából 
kiadott bélyegterv is. (Internet: http://www.home.t-
online.de/ ) 

J. V. SIÁOEK-ZIATÉ SlUNCE. BÍIY DEN 
_ ILUSTRACE 196* 

K C S ADOLF ZÁBRANSK* • 1909 



HANA KVAPILOVÁ *1860.IMOVEMBER 29. - + 1907.ÁPRILIS 8. 

&jBi«Hmm'Bi«io 

11 vfcl 

rXVAPILOVA 18601907) 

Cseh színésznő. Pályáját műkedvelő társulatoknál kezdte, később a 
brünni, majd a Hrades Králové-i színházban játszott. 1888-ban 
szerződött a prágai Nemzeti Színházhoz és ott játszott haláláig. 1894-
ben ment férjhez Jaroszlav Kvapilhoz (*1868-+1950) a színház 
rendezőjéhez. Sokoldalú tehetsége megnyerő szépséggel, nagy 
műveltséggel és rendkívüli érzékenységgel párosult. A mesejátékok 
allegorikus figuráit éppen olyan hitelesen tudta megeleveníteni, mint 
a történeti drámák vagy tragédiák bonyolult lelkivilágú hősnőit. 
Emlékezetes szerepei közé tartozik a Szentivánéji álom 7/tán/áj a, az 
Ahogy tetszik Rosalindája, a Vízkereszt Violája stb. (Színházi 
Kisl.1969.253 o.) 

HANS HÖRBIGER *1860.IMOVEMBER 29. - +1931.OKTÓBER 11. 

Osztrák mérnök. A klagenfurti reáliskola és a Werschetz-beli 
kovácsinaskodás után a bécsi Technológiai főiskola 
gépészménöki karának hallgatója lett. Tanulmányait nem 
tudta befejezni, mert nem tudta a tandíjat fizetni. 1881-ben 
műszaki rajzoló volt, majd rövid ideig katonai szolgálatot 
teljesített. Leszerelése után vándorciterásként biztosította 
megélhetését. 1884-től különböző gépgyárakban dolgozott. 
1889-ben megnősült. Házasságából született Paul és Attila 
Hörbiger, az ismert matiné-színészek. 1891-től a Láng 
Gépgyárban fűtés- és hűtéstechnológiával foglalkozott. Részt 
vett a budapesti földalatti vasút építkezésében is. 1896-ban 

szabadalmat kapott egy bizonyos fajta acél tányérszelepre. Miután a Láng Gépgyár 
nem támogatta a szabadalmát, ezért Siemens & Halske és Friedrich Wilhelm Rogler 
mérnök támogatásával Budapesten mérnöki mirodát nyitott, melyet 1903-ban 
Bécsbe költöztetett. 1925-re Hörbiger & Co céggé nőtti magát, melyhez Hans 
Hörbiger, Alfréd nevű fia csatlakozott, majd átvett annak vezetését. Ez a 
vállalkozás - Alfréd vezetése alatt ma a Hoerbiger Holding, mely piacvezető a 
kompresszor-alkatrészek terén. (Brockhaus NI., Internet:http://translate.google-
usercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en&u ) 



KOVÁCS MARGIT *1902.IMOVEMBER 30. - +1977JÚNIUS 4. 

MAGYAR POSTA MAGYAR POSTA MAGYAR POSTA 

Magyar keramikus, 
szobrász. Tanulmá-
nyait Budapesten a 
Jaschik Álmos 
grafikus (*1885-
+ 1950) rajziskolában 
kezdte 1922-26-ig, 
majd 1926-27-ben 
Bécsben a Wiener 
Werkstátten kerami-
kus növendéke, 1928-
29-ben a müncheni 
Staatsschule für 
Angewandte Kunstban 

kerámiát és szobrászatot tanult. 1932-ben Koppenhágában, 1933-34-ben Párizsban 
járt tanulmányúton. A magyar kerámiaművészet egyik úttörő 
mestere, akit főként a figurális ábrázolás problémái foglalkoztattak. 

WÉHp^B;; Fejlett szobrászati tudása, sajátos, 
ősi naivságot árasztó üde 
hangulata biztosít műveinek 
különleges vonzerőt. Népszerű 
műveiben a tökéletes 
mesterségbeli tudás egyéni 
ízzelpárosult. Magyarországon és 
külföldön kiállított munkáival 
számos díjat nyert. Ismertebb mű-

vei: Szoptató Madonna, Falusi mulatság, Esőleső, Kenyérszegő, Siratóasszony, Szüreti 
relief, Két ölelkező, Édesanyja portréja stb. (Műv.L.1966.2k.695 o., MNL.l lk.393 o.) 

75. , 

KOVÁCS MARGIT 
1902-1977 
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LUDVIK KUBA *1863.ÁPRILIS 16. - +1957.NOVEMBER 30. 

VLASTNf PODOBIZNA 1941 

L U D V Í K K U B A 1 8 6 3 1 9 5 6 
NARODNt GALERIE V PRAZE 

Cseh festő. Prágában, Münchenben és Párizsban tanult. 
Zenével és népdalgyűjtéssel is foglalkozott. Hazájában és 
Jugoszláviában etnográfiai szempontból érdekes viselet-
képeket és népi jelenet-képeket festett. Portréin, 
tájképein és csendéletein az impresszionizmus hatása 
érezhető. (Műv.L.1966.2k.725 o.) 

ANDREA PALLADIO *1508.NOVEMBER 30. - +1580.AUGUSZTUS 
19. 

Olasz építész. Eredeti neve Andrea di Piero Gondola. Eleinte szobrásznak és 
kőfaragónak tanult Padovában. 1523-ban Vicenzába költözött, ahol 1528-ig kőfaragó 
és kőművestanonc volt. 1533-ban G.da Pedemuroval és Giambattista Pittonival 
készítette E.A. Gödi síremlékét. 1537-ig a Villa Trissinón dolgozott Cricoliban. Itt került 
kapcsolatba a humanista műveltséggel rendelkező építtetővel, Giangiorgio Trissinóval 
(*1478-+1550), aki Pollio Vitruvius római építész (Kr.e.I.sz.) munkásságával és a 
veronai antik emlékekkel ismertette meg. 1541-1554 között több alkalommal járt 
Rómában, ahol nem csak az antik emlékekkel, hanem kora legjobb építészeinek -
Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.), Donato da Urbino Bramante (lásd III.11.) -
műveivel is találkozott. Önálló építészeti munkássága 1540-ben kezdődött Vicenzában, 

ahol 1552-től városi építész volt. Munkái döntően alakították a város 
b itt készült művei a Basilica 1549-től, a 
Palazzo Chiericati 1551-től, a Teatro Olimpico 
1580-84 között és a városon kívül megépült 
villa „La Rotonda" 1550-től. Ezeken 
érvényesültek legjobban kiegyensúlyozott 
homlokzat- és tömegalkotó elképzelései, és 
érlelődött ki a homlokzatképzésben sok 
követőre találó hármas kapcsolt 
nyílásrendszer, az úgynevezett „motívum", 
amelynél a tágasabb, ívezettel záruló közép-

ső nyílást jobbról-balról oszloppárral alátámasztott gerendázatú keskenyebb nyílás 
kíséri. Színházépületénél mesterien szerkesztett, az újonnan felfedezett perspektíva 
törvényeit kiaknázó épített díszletfalat alkotott.l570-ben. Sansovino (lásd XI.27.) 
halála után Velence első építészeti tanácsadója lett. Velencei alkotásai közül 
kiedmelkedő a San Giorgio Maggiore rendházépülete, San Giorgio Maggiore temploma, 
II Redentore-templom. Rendkívüli építésztehetség, aki az alkotás minden területén 
teljesen eredeti, új megoldásokat nyújtott. Művészetében az új és a régi, a 
hagyományos és a korszerű, az egyéni és az általános, egyetemes érvényű nagyszerű 
szintézisbe olvad eggyé.. Gyakorlati tevékenysége mellett építész-elméleti műveket is 
alkotott. A kortársak építészeti munkásságának ismeretén kívül széles körű és alapos 
antik emlék- és elméleti ismereteinek gyümölcse az 1554-ben megjelentetett könyve, 
mely rövid idő alatt kb. 50 kiadást ért meg. Nagyarányú munkássága és egyénisége, 
gyakorlati és elméleti működése nem csak korára, hanem hosszú századokra kihatott 
Edurópára, különösen az angol, a németalföldi és a francia építészetre. 
(Műv.L. 1967.3k.680 o., Brockhaus NI.CD., MNL.14k.448 o.) 



NILS GUSTAF DALÉN *1869.NOVEMBER 30. - +1937.DECEMBER 9. 

Svéd mérnök. Göteborgban és Zürichben tanult. Göteborgban kezdte 
mérnöki munkáját. Forró levegővel működő turbinát fejlesztett ki, 
kompresszorokat, pasztörizáló berendezést és fejőgépet, 
gőzturinához kapcsolható generátort konstruált. 1900-1905 között 
találmányainak fejlesztése érdekében alapított Dalén & Celsing cég 
keretein belül működött, ahol 1906-ban főmérnökké, majd 1909-ben 
ügyvezető igazgatóvá nevezték ki. 1912.szeptember 12-én egy 
rosszul sikerült robbantási bemutatón súlyosan megsérült, látását 
elvesztette. Ennek ellenére töretlenül gyarapította találmányainak 
számát. Legsikeresebb találmánya az acetilénlámpák autamtikus mű-
ködését szabályozó Solventil. Az égő ellenőrzés nélkül működtethető, így az 
acetilénlámpákat kiterjedten használhatták nehezen megközelíthető helyeken. A 
folytonosan működő lámpa felesleges nappali gázfogyasztása azonban a palackok 
gyakori, sokszor kényelmetlen és veszélyes cseréjét tette szükségessé. A Solventil 
olyan szelep-rendszer, amely egy világos és egy sötét test különböző 
fényabszorpciójának kihasználásával, világosodáskor önműködően elzárja, 
sötétedéskor önműködően megnyitja a gáztartály csapját. Aganassa nevű találmánya 
megoldotta az acetilén robbanásveszély nélküli tárolásának prolémáját, s ezzel 
megteremtette a disszugázipar alapjait. Ezt még több találmánya követte, melyek 
közül néhányat az 1950-es évek végéig használtak. A fizikai Nobel-díjat 1912-ben 
kapta „a világítótornyok és világítóbóják gáztartályainál használható automatikus 
szabályozók feltalálásáért". (Nobel-djasok Kisl. 1985.182 o., Brockhaus NI.CD., 
MNL.6k.275 o.) 

HŐGYES ENDRE * 1847.NOVEMBER 30. - +1906.SZEPTEMBER 8. 

Magyar orvos, patológus. A pesti 
egyetemen szerzett 1870-ben orvosi 
diplomát. A kolozsvári, majd a budapesti 
egyetemen a kór- és gyógytan, illetve a 
bakteriológia professzora volt. A 
kísérletes kórtan egyik magyarországi 
megalapozója. Toxikológiai és 
bakteriológiai vizsgálatokat végzett. 
Jelentős érdeme Louis Pasteur francia 
biológus (lásd XII.27.) veszettség elleni 
védőoltásának magyarországi bevezetése 
és az oltóanyag fejlesztése. Egyes 
anatómiai szervek, illetve képletek életta-

ni és kórélettani vonatkozásait pontosította. 1890-ben megalapította a budapesti 
Pasteur Intézetet, melynek első igazgatója volt. A Magyar Tudományos Akadémia 
1889-ben rendes tagjává választotta. (MNI.9k.658 o.) 



SIR WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL 
* 1874.NOVEMBER 30. - + 1965.JANUÁR 24. 

Angol politikus, író. A sandhursti katonaiskola elvégzése után 
lovassági tisztként Indiában és Szudánban szolgált, több 
hadjáratban vett részt. 1899-ben otthagyta a katonai pályát. 
A második búr háború idején haditudósításaival és kalandos 
szökéseivel hívta fel magára a figyelmet. 1900-ban 
konzervatív képviselővé választották, majd átállt a 
liberálisokhoz. Volt gyarmatügyi államtitkár-helyettes, 
kereskedelmi miniszter, belügyminiszter. 1911-től az 
admiralitás első lordjaként a háborúra való felkészülést 
irányította. 1915-ben a Dardanellákhoz indított expedíció 
kudarca miatt lemondott. Ezután hadellátási miniszter, majd 
had- és légyügyi minniszter lett. Az októberi forradalom után 
teljes erejével kiállt a Szovjet-Oroszország elleni antant-
intervenció mellett. 1924-ben visszatért a konzervatív pártba 
és ismét a parlament tagja, mjd a Baldwin-kormány pénzügyminisztere. Felismerte a 
nácizmus fokozódó veszélyét, az ország újrafelfegyverzésének szükségességét, 
valamint a totalitárius rendszerek elleni erőteljes politikát javasolt. Miután az esemé-
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nyek az ő előrelátását igazolták, ismét az Admiralitás első lordja lett 1939-ben, majd 
miniszterelnök 1940.május 10-én. Nagy formátumú hadvezér és államférfi, 
megszervezte a Németország elleni háborút, az ország minden erejét egyetlen 
célkitűzésnek, a mindenáron való győzelemnek rendelte alá. Szövetségre lépett az 
USA-val és - heves antikommunizmusa ellenére - katonai együttműködésbe kezdett a 
szovjet kormánnyal. Jelentős szerepe volt a fasizmuson aratott győzelemben. A mun-

Sir Winston Churchill 
1874/1974 ACTUEMOS HOY 

Oe mariéra que ellos siguen en una extrafia 
paradoja. decididos solo a ser indecisos. 
resueltos a ser irresolutos. inflexibles para 
aitdar a la deriva. resistentes a la fluidez. 
todo podetosos para ser impotentes. 

Nicaragua 2C 

káspárt 1945-ös választási győzelme után vissza kellett vonulnia, de megőrizte 
jelentős befolyását a nemzetközi politikai életbe. Az európai együttműködésért és az 
angolszász állmoknak a szovjet előnyomulás elleni szövetségéért harcolt. 1951-től 



ismét miniszterelnök, kiállt az NSZK felfegyverzése és a Nyugat-európai Unió 
megalakítása mellett. Sztálin halála után sikertelen kísérletet tett egy nagyhatalmi 
csúcstalálkozó megrendezésére az enyhülés érdekében. 1953-ban az uralkodó lovagi 
rangra emelte. Számos történeti és életrajzi munka szerzője. Többek között megírta 
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édesapja élettörténetét Lord Randolph Churchill élete címmel. Fő műve azonban a 
II.világháború egész történetét felölelő forrásértékű munka a hatkötetes emlékirata, -
A második világháború - melyen 6 esztendeig dolgozott. Egyes kötetei: Készülő vihar, 
Anglia nagy pillanata, A nagy szövetség, Sorsforduló, A gyűrű bezárul, Győzelem és 
tragédia. Az irodalmi Nobel-díjat 1953-ban kapta „mesteri történeti és életrajzi 
műveiért és a magasabb rendű emberi értékek védelmében kifejtett szónoki 
tevékenységéért". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.155 o., Larousse 1991.lk.468 o., Magy.NI. 
1997.5k.363 o.) 
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SZENT ANDRÁS 

A tizenkét apostol egyike. Betszaidából származott és 
kafarnaumi halász volt. Simon Péter testvére, akivel elsőként 
lett Jézus követője. Előtte Keresztelő János (lásd VIII.29.) 
tanítványa volt. Az apostolok felsorolásában az első négy között 
szerepel. Mindvégig Jézus tanítványainak köréhez tartozott. Az 
ókeresztény egyházi írók szerint missziós tevékenységet 
folytatott a Fekete-tenger déli partvidékén, Görögországban, 
Dél-Oroszországban és a Balkánon. Patraszban szenvedett 
vértanúhalált az X alakú egyenlőszárú, úgynevezett -
andráskereszten. Ünnepe november 30-án van. A halászok, 
takácsok és az Sranygyapjas rend védőszentje. András-napja a 
néphagyományban jeles nap. A XVIIII.száézad végéig kötelező 
ünnep volt, az előző napon tartott bújttel. Az ünnepet megelőző 

éjszakának mágikus erőt tulajdonítottak, férjjósló, szerelemvarázsló ritusok 
kapcsolódnak hozzá. Ez a n ap egyben a nép advent kezdőnapja, s a hagyományosan 
a disznóvágás kezdete. (MNI.2k.16 o.) 

ARTÚR HAZELIUS *1833.NOVEMBER 30. -+1901.MÁJUS 27. 

•miír 

Svéd nyelvtudós, tanár, etnográfus. Az Uppsalai Egyetemen 1860-ban 
szerzett filozófiai doktori diplomát, melyet követően Stockholm néhány 
felsőbb iskolájában volt tanár és részt vett több iskola könyv- és 
nyelvújító projektjeiben. 1869-ben Stockholmban tartott skandináv 
helyesírási kongresszus résztvevője volt. 1873-ban etnográfiai 
múzeumot alapított, melyet 1891-ben kibővített egy szabadtéri 
néprajzi és skandináv fauna és flóra múzeummal - skanzennel -, mely 
mint ilyen, első volt a világon. Bár ehhez állami támogatást nem ka-

pott, igen nagy volt a társadalom segítőkészsége és anyagi támogatása. 1898-ban a 
Skandináv Múzeumnak 4525 pártoló tagja volt, s ekkor - 1900-ban - a kormány 
megduplázta a parlament által 1891-ben a Múzeumnak tervezett anyagi támogatást. 
(Révai Nl.9k.633 o., Internet:http://translate.googleusercontent.com/trabslate_c?hl 
= hu&sl=en&u= ) 

ADOLPHE WILLIAM BOUGUEREAU 
+ 1905.AUGUSZTUS 19. 

*1825.NOVEMBER 30. -

C U B A 
Francia festő. 1854-ig Itáliában élt. Népszerű 
allegóriákat, mitológiai kompozíciókat festett, 
mint pl. Odüsszeuszt felismeri dajkája című képe. 
1869-ben készítette a Bordeux-i Nagyszínház 
mennyezetfreskóját és több párizsi templom 
kápolnájában dolgozott. A XIX.századvégi 
akadémikus festészet egyik mestere. Alexandre 
Cabanellel (*1823-+1889) évekig uralták a párizsi 
Szalonok zsűrijét és minden újítást, így az 
impresszionistákat is elutasították. (MNI.4k.414 
o.) 

http://translate.googleusercontent.com/trabslate_c?hl


THEODOR MOMMSEN *1817.NOVEMBER 30. 
+ 1903.NOVEMBER 1. 

N O B E L P R J S 1 9 0 2 ^ ? ^ 

MOMMSEN 

SVERIGE25 

Német történész és jogász. Kielben tanult 1838-tól 1843-ig 
jogot és klasszika filológiát, majd néhány évig Francia- és 
Olaszországban folytatott tanulmányokat. Rövid újságírói 
tevékenység után 1848-ban a lipcsei egyetemen a római jog 
professzora. Az 1848-as politikai harcokban való haladó 
álláspontja miatt eljárást folytattak ellene, majd 1850-ben 
elbocsátották. 1851-58 között Zürichben és Breslauban (ma 
Wroclaw Lengyelo.) a római jog, 1859-1903 között pedig Ber-
linben az egyetem történelem professzora volt. Fő kutatási területe a római 
történelem, a római jog, a régészet és az epigráfia (felirattan, mint történeti 
segédtudomány). 1513 kisebb-nagyobb munkája ismert. A modern Róma-történeti 
kutatás megalapozója. Ő vonta be a történetkutatásba az éremtant és az epigráfiát. 
Leghíresebb műve A rómaiak története. Műveire a tudományosság és az érdekes, 
érthető, világos stílus egyszerre jellemző. Az irodalmi Nobel-díjat 1902-ben kapta 
„a történetírás legnagyobb élő mesterének monumentális Róma-történetének külön 
elismeréssel adózva". A Nobel-díj odaítélésénél külön meg kellett indokolni, miért 
kap irodalmi díjat egy történetíró; az indokolás külön az „ábrázolás művészi 
tökélyét" hangsúlyozta. (Nobeld.Kisl.520 o., MNL.13k.242 o.) 

JOHN McCRAE *1872.NOVEMBER 30. - +1918.JANUÁR 28. 

Kanadai költő, orvos. Szülei skót bevándorlók voltak. Szülővárosában, Guelphben 
tagja lett az ott állomásozó katonai ezrednek. 1892-93-ban Bachelor Művészeti 
Egyetemen dolgozott Torontoban. Az angol nyelvben és a matematikában már 
jártas volt, 1894-ben Mezőgazdasági Főiskolán tanult Guelphben. Majd visszatért a 
torontói egyetemre - ösztöndíjasként - orvosi, gyógyszertani ismeretek 
megszerzése céljából. 1894-ben adta ki első verseit. A Róbert Garrett Gyermek 
Rehabilitációs Kórház rezidense volt Baltimoreban és Marylandon. 1902-ben kine-

vezték patológus rezidenssé, majd asszisztenssé a 
Montreál General Kórházba illetve a Viktória Királynő 
Kórházba. 1908-ban a Royal Alexandra Kórház fertőző 
osztályának orvosa volt. 1910-ben Kanada 
főkormányzójának Lord Greynek orvosa egy 
expedícióján. Az I.világháborúban a kanadai tűzzérségi 
kórház sebésze volt. Alexis Helmer barátja és tanítványa 
a harcok során elesett, s az ő emlékére írta a Flandriai 

mezők című egyik legismertebb versét, mely 1915-ben jelent meg a Punch cimű 
magazinban. A kórház Franciaországban sátorban működött, kitéve az időjárás 
szeszélyének, mely sem a betegeket, sem az ápolókat, sem az orvosokat nem 
kímélte. McCrae egy viharos, fagyos napon megfázott, tüdőgyulladást kapott, és a 
kiterjedt pneumococcusok által okozott agyhártyagyulladásban halt meg. Versei 
közül kiemelkedik ez a flandriai mezőkkel foglalkozó, melyet már több nyelvre 
lefordítottak és számos elemzése jelent meg jeles kritikusok, írók, költők, 
filozófusok tollából. McCrae-t katonai tiszteletadással temették el Boulogne-ban, a 
La Manche csatorna partjától néhány kilóméterre a Wimereux temetőben. 
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu8isl=en8iu = .... 
• ) 
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ANDRÉS MAIMJÓN ÉS MANJÓN *1846.NOVEMBER 30. -
1923 JÚLIUS 10. 

Spanyol katolikus pap, pedagógus. Nagybátyja és 
édesanyjaszorgalmazta, hogy az alapfokú oktatásban minden 
körülmények között részesüljön. Andrés szívesen járt iskolába 
és nagyon szorgalmasan tanult. A jó eredményei láttán úgy 
döntöttek, hogy a papság volna jó pálya a fiú számára. Ezért 
1858-ban kezdett latinul tanulni. 1861-től a Burgos-i Szent 
Jeromos szeminárium tanulója volt, ahol nagyon jól teljesítette 
valamennyi kötelezettségét és kiváló eredményt ért el a filozófia 
és a jogtudomány területén. Ezt követően a Salamanca 
Egyetemen római jogot tanult, majd Madridban a Jogtudományi 
Akadémián folytatta tanulmányait, a jogi diploma 
megszerzéséig. Rövid ideig tanított Valladolid egyik iskolájában, 

majd doktori diplomáját is megszerezve, 1885-ben pappá szentelték és a Monté 
Sacro apátság kanonokaként kezdte meg tevékenységét. Pedagógiai munkáját 
1888-ban kezdte meg kisgyermekekkel. Felismerve az oktatás jelentőségét, 
fontosságát, a 14-20 éves kor közti életszakasz rendkívüli veszélyeit, minden 
pénzét, tudását, idejét és erejét arra áldozta, hogy iskolát alapítson. Ez mellett 
forradalmasította a tanítási módszereket. Az iskolák mellett alapított 
„szemináriumokat" a tanárok képzésére. Az első ilyen szeminárium 
1905.októberben kezdte meg működését. Hazájában, 1918-ban 36 tartományban 
működött „Ave Maria" iskola. Élete végéig mintegy 400 iskola kezdte meg 
működését az Avemariano projekt keretében. Lelkiismeretes tanár, példás életű és 
alázatos pap volt, aki fáradhatatlan erővel dolgozott a köz-jó érdekében. 
Jelentősek a vallás, pedagógia, családi nevelés, erkölcs témaköröket felölelő 
irodalmi művei is. Szerény és egyszerű életét lezáró sírkövére csak két betű van 
írva: „AM". (Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c7hN 
hu&sl=es&u= ) 
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