DECEMBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

A BERLINI BRANDENBURGI KAPU

22.

ALABAMA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

14.

ALBERT Ferenc Károly Ágost Emánuel

Szász-Koburg-Gothai herceg

14.

ALLAN Hugh Sír

Kanadai hajótulajdonos

9.

AMÁLIA Mária Friderika von Oldenburg Görög királyné

21.

ANDROS Edmund

Angol politikus

ANNAPOLIS

Észak-Amerikai város

28.

Osztrák író

10.

Magyr teológiai, filozófiai, pedagógiai író

31.

ANZENGRUBER

Ludwig

APÁCZAI CSERE János

6.

APOLLO - 8 ŰRHAJÓ

21.

ARENDT Hannah

Amerikai filozófus

ARNDT Ernst Moritz

Német költő, író, politikus

4.
26.

AUSZTRIA ENSZ-TAGSÁGA
AVELLANEDA

14.

Nicolas

Argentin ügyvéd, politikus, újságíró

26.

B EDNAROVA Eva

Cseh grafikus

BABBAGE Charles

Angol matematikus

26.

BACKHUYSEN Ludolf

Holland festő

18.

BAJCSY-ZSILINSZKY Endre

Magyar politikus, újságíró

24.

BAROJA Y NESSI Pio

Spanyol író

28.

BECKMANN Max

Német festő

27.

BECQUEREL Henri Antoine

Francia fizikus

BELLI Giuseppe Gioacchino

Római költő

21.

BEM József

Lengyel hadvezér

10.

BEN YEHUDA Eliezer

Cionista politikus

16.

BEN ZVI Isaac

Izraeli politikus

6.

BENNY Jack

Amerikai színész

27.

BERING Vitus Jonassen

Dán tengerész, felfedező

19.

BERNINI Giovanni Lorenzo

Itáliai szobrász, építész

7.

Francia kémikus, orvos

6.

BERTHOLLET Claude Louis

gróf

6.

N

15.

BJ0RNSON

Bj0rnstjerne

Norvég író

N

8,

Porosz katonatiszt

16.

BOCCACCIO Giovanni

Itáliai író. Költő, humanista

21.

BOCSKAI István

Erdély és Magyarország fejedelme

29.

BOLIVÁR Simón

Dél-Amerikai államférfi, hadvezér

17.

BOLYAI János

Magyar matematikus, hadmérnök

15.

BONDAR

Kanadai űrrepülőnő

4.

BLÜCHER Gebhard

Leberecht

Roberta

Német fizikus

BOTEV Hriszto

Bolgár költő

25.

BRESCIA Moretto di

Olaszh festő

22.

BRETON Y HERNANDEZ Thomas

Spanyol zeneszerző

2.

BRJUSZOV Valerij Jakovlevics

Orosz író

13.

BRONTÉ Emily Jane

Angol írónő

19,

BUDAI NAGY Antal

Magyar parasztvezér

14.

BURCKHARDT Carl

Svájci festő, szobrász

24.

BUREN Martin van

Amerikai politikus, USA 8. elnöke

BYSS Johann Rudolf

Svéd festő

11.

CASALS Pablo Carlos Salvador de

Spanyol gordonkaművész, karmester

29

Cather Willa

Amerikai írónő

7.

CHAMPLAIN Sámuel de

Francia gyarmatosító, felfedező-utazó

25.

CHAMPOLLION Jean-Fracois

Francia egyiptológus, nyelvész

23.

CHAPLIN Charlie

Angol színész, filmrendező

25.

CHARDIN Jean-Baptiste Siméon

Francia festő

6.

CICERO Marcus Tullius

Római szónok, államférfi, filozófus

7.

CIMROSA

Itáliaui zeneszerző

17.

CONRAD Joseph

Angol író

3.

COQUES Cockx Gonzales

Flamand festő

8.

CORNWALLIS Charles

Brit katonatiszt, politikus

CORTEZ Hernando

Spanyol gyarmatosító konkvisztádor

CREANGÁ ION

Román író

Domenico

CSEHSZLOVÁK

Francia zeneszerző

DÁVID Jacques-Louis

Francia festő

DAVIS Stuart

Amerikai festő
FELKELÉS

5.

31.
2.
31.
18.

BÉLYEGNAP

D'INDY Paul Marié Theodore Vincent

DEKABRISTA

N

11.

BORN Max

2.
29.
7.
26.

Holland írónő

DEKEN Agatha

10.
3.

DELAWARE SZÖVETSÉGI ÁLLAM
DIETRICH Marlene

Amerikai filmszínésznő

DISNEY Walt

Amerikai rajzfilm rendező, producer

5.

DIX Ottó

Német festő

2.

DONATELLO

Itáliai szobrász

13.

DORSCH Káthe

Német színésznő

25.

DROZ Numa

Svájci államférfi

15.

EDWARDS Henrietta Muir

Kanadai politikusnő

18.

EIFFEL Alexandre Gustave

Francia mérnök

15.

ELIN PELIN

Bolgár író

3.

ELIOT George

Angol írónő

22.

KOZATA

10.

ENSZ GYERMEKVÉDELMI ALAPJA =

UNICEF

11.

ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSA =

UNHCR

14.

ENTZ Ferenc

Magyar orvos

6.

ERDEI ferenc

Magyar politikus

24.

ESCHER Johannes Heinrich Alfréd

Svájci államférfi

6.

FABVIER Charles Nicolas

Francia tábornok

15.

FAGYEJEV Alekszandr Alekszandrovics

Szovjet-orosz regényíró

24.

FERLIN Nils Johan Einar

Svéd költő

11-

FIEDLER Arthur

Amerikai karmester

17.

FOERSTER Josef Bohuslav

Cseh zeneszerző, zenekritikus

30.

GALLAUDET Thomas Hopkins

Amerikjai humanista

10.

GAMA Vasco da

Portugál tengerész, felfedező

24.

GARGALLO Pablo

Katalán szobrász

28.

GAY John

Angol költő, drámaíró

EMBERI JOGOK EGYETEMES

GEMINI - 6 - 7

NYILAT-

báró

4.
16.

ŰRHAJÓ

GEVAERT Francois Auguste

Belga zeneszerző, zenetörténész

GHIBERTI

Firenzei szobrász, ötvös, festő, építész

Lorenz

27.

24.
1.

GIORNICO

Svájci község

28.

GIRODET - TRIOSON Anne Louis

Francia festő

9.

GLEIZES Albert

Francia festő

9.

GRAY Thomas

Angol költő

26.

GRIMM TESTVÉREK: Jákob és Wilhelm

Német nyelvész, irodalomtörténész pár

16.

GROTTGER Artúr

Lengyel festő

13.

GUERCINO

Olasz festő

22.

HÁMÁN Kató

Magyar munkásmozgalmi aktivista

2.

HAUSNER Rudolf

Osztrák festő

4.

HEISENBERG Werner

Német fizikus

HEPBURN Thomas

Angol bányász

9.

HERDER Johann Gottfried

Német költő, műfordító

18.

HERZBERG Gerhard

Kanadai fizikus

HEUSS Theodor

Német államférfi, újságíró

12.

HIRSCH Maurice de

Német humanista, üzletember

9.

HÓBAN James

Amerikai építész

8.

HOFBAUER Klemens Maria

Osztrák lelkész, szezetes

26.

HOFFMANN Josef

Osztrák építész, iparművész

15.

HOOCH Pieter de

Holland festő

20.

HOWE Joseph

Kanadai politikus

13.

HRONEC Juraj

Szlovák matematikus

HUNDERTWASSER Friedensreich

Osztrák festő, építész, formatervezőn

15.

HUTYRA Ferenc

Magyar állatorvos

20.

HYRTL Josef

Osztrák anatómus

7.

I. György

Görögország királya

24.

I. LIPÓT

Belgium királya

16.

I. PÁL

Görögország királya

14.

I. SÁNDOR

Orosz cár

I: VILMOS

Németalföld királya

12.

ICAO = NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜ-

LÉSI SZERVEZET

7.

II. LIPÓT

Belgium királya

INDIANA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

N

N

5.

25.

1.

1.

17.
11.

INIGUEZ Calixto Garcia

Kubai szabadságharcos

11.

INÖNÜ Ismét

Török politikus

25.

JESZENYIN Szergej Alekszandrovics

Orosz költő

28.

JUANES Jüan de

Spanyol festő

21.

KACIC - MIOSIC Andrijka

Horvát költő

14.

KAISEN Wilhelm

Német péolitikus

19.

Finn politikus

19.

Osztrák-Németalföld kormányzója

12.

KALLIO

Kyösti

KÁROLY Sándor Lotharingiai

KARSH Yousuf

Kanadai fotóművész

23.

KASSA - KOSICE

Szlovákiai város

11.

KELVIN Lord

Brit-skót fizikus, matematikus

17.

KEMÁL BEJ Musztafa Mehmed Namik

Egyiptomi író, költő, politikus

21.

KETTELER Wiihelm Emmanuel báró

Német katolikus főpap

25.

KIAIBEL PÁL

Magyar természettudós

13.

KIJEV

Ukrajna fővárosa

21.

KIPLING Joseph Rudyard

A ngol író. Költő

KISS János

Magyar katonai vezető

24.

KLEE Paul

Svájci festő

18.

KOCH Róbert

Német orvos, bakteriológus

11.

KOLB Anette

Német írónő

3.

KOLPING Adolf

Német katolikus pap

8.

KORNISS Dezső

Magyar festő

1-

KRAUEVIC

Horvát festő

14.

KREUTZ Róbert

Magyar antifasiszta ellenálló

24.

KRIEHUBER Joseph

Osztrák festő, litográfus

14.

KUNISZADA

Japán fametsző, festő

15.

KUTTER Joseph

Luxemburgi festő

12.

LADA Josef

Cseh grafikus

14.

LAMAS Joise Angel

Venezuelai muzsikjus, zeneszerző

10.

LANGE Christian

Norvég politikus

11.

LASKER

Német sakkozó, matematikus

24.

LEACOCK Stephen Butler

Kanadai író

30.

LIBBY Willard Frank

Amerikai kémikus

LINHART Anton Tomaz

Szlovén drámaíró

11.

LŐBE Paul

Német újságíró

14.

Miroslav

Utagava

Emánuel

MAGYARORSZÁG

N

N

30.

17.

14.

ENSZ-TAGSÁGA

MAIMONIDÉSZ

Zsidó morvos, teológus, filozófus

13.

MANESSIER Alfréd

Francia festő, iparművész

5.

MARGIT

Osztrák főhercegnő

1.

Ausztriai

Francia császárné

12.

MARINETTI Emilio. Filippo Tomasso

Olasz író

22.

MARMION Simon

Francia festő

24.

MARNIX Filips

Németalföldi államférfi, író

15.

MÁRIA LUJZA

Habsburg-Lotharingiai

MARTINÜ Bohuslav

Cseh zeneszerző

MASACCIO

Olasz festő

21.

MATISSE Henri

Francia festő

31.

MÉLIÉS Georges

Francia bűvész

8.

MÉLIUSZ-JUHÁSZ Péter

Magyar püspök, egyháztanító, író

15.

MENZEL Adolf von

Német festő

8.

MERCADANTR
Raffaele

Giuseppe

8.

Savario Olasz zeneszerző

MEZŐ Imre

Magyar politikus

MICHELSON Albert Abraham

Amerikai fizikus

17.
13.
N

19.

MISSISIPI SZÖVETSÉGI ÁLLAM
MJASZOJEDOV Grigorij Grigorjevics

Orosz festő

10.
31,

MOHOROVICIC Andrija

Horvát geofizikus

18.

MONIZ
Freire

Antonio

Caetano

de Abreu Portugál idegsebész

N

13.

MOODIE Susanna

Kanadai írónő

6.

MOSCICKI Ignacy

Lengyel politikus, kémikus

1.

MOSZKVA

Oroszországi Föderáció fővárosa

MOZART Wolfgang Amadeus

Osztrák zeneszerő

5.

Nagy Jenő

Magyar katonatiszt

8.

NALKOWSKA Zofia

Lengyel írónő

17.

NEDBAL Oskar

Cseh zeneszerző, karmester

24.

NELLIGAN Emilé

Kanadai költő

24.

NEUMANN János

Magy.szárm. amerikai matematikus

28.

NEW JERSEY SZÖVETSÉGI ÁLLAM

30.

18.

NOBEL Alfréd Bernhard

Svéd vegyészmérnök

10.

NOVOMESKY Ladislav

Szlovák költő, újságíró

27.

NOVOTNY Antonin

Cseh politikus

10.

O'DONOVAN John

ír történész

10.

ORA§CU Alexandru

Román építész

16.

ORELLI Susanna

Svájci orvosnő

27.

PAASIKIVI Juho Kosti

Finn politikus

14.

PARÉ Ambroise

Francia sebész-orvos

20.

PASCOLI Giovanni

Orosz költő

31.

PASTEUR Louis

Francia vegyész, biológus

27.

PaTAKY István

Magyar antifasiszta ellenálló

24.

Magyar mérnök

11.

PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM

Géza

PAULI Wolfgang

Osztrák fizikus

N

15.

PEERSON Cleng

Norvég emigráns-vezető

16.

PELLEGRINO da San Daniele

Olasz festő

17.
12.

PENNSYLVÁNIA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
PEROSI Per Luigi Lorenzo

Olasz egyházi-zeneszerző

21.

PESTI Barnabás

Magyar antifasiszta ellenálló

24.

PETRASCU Gheorghe

Román festő

5.

PETTENKOFER

Német higiénikus, természettudós

3.

PILSUDSKI Josef

Lengyel marsall, politikus

5.

PINTURICCHIO

Olasz festő

11.

PIPER John

Angol festő

13.

PIRENNE Henri

Belga történész

23.

PIROGOV Nikolaj Ivanovics

Orosz orvos

PLEHANOV Georgij Valentyinovics

Orosz filozófus, politikus

11.

POPELIN Marié

Belga jogásznő

16.

PREGL Fritz

Osztrák orvos, kémikus

Ranke Leopold von

Német történetíró

21.

RED CLOUD

Indián törzsfőnök

10.

REMINGTON Frederic Sackrider

Amerikai festő, illusztrátor, szobrász

26.

RENNER Kari

Osztrák politikus

14.

Max von

Bernardino

REYMONT Wladyslaw

Stanislaw

7.

N

13.

Lengyel író

N

5.

RICHELIEU Armand Jean du Plessis

Francia bíboros, politikus

RICHET Charles Róbert

Francia orvos, fiziológus

RIGAUD Hyacinthe

Francia festő

RILKE Rainer Maria

Osztrák író, költő

ROKOTOV Fjodor Sztyepanovics

Orosz festő

24.

ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG

TÁSA

30.

RONSARD Pierre de

Francia költő

27.

RÓTH Miksa

Magyar üvegfestő

26.

RÓZSA Ferenc

Magyar politikus

RUBINSTEIN Arthur

Amerikai zongoraművész

RUISBROECK Johannes

Németalföldi misztikus

SACAR Salman

Izraeli író. politikus

22.

SALDA Frantisek Xavér

Cseh író, költő

22.

SCHEELE Kari Wilhelm

Svéd kémikus, gyógyszerész

KIKIÁL-

4.
N

4.
29,
4.

4.
20.
2.

9.

SCHLIEMANN Heinrich

Német archeológua

SCOREL Jan van

Némelalföldi festő

SCOTT Fitzgerald F.

Amerikai író

21.

SERT Y BADIA Jósé Maria

Spanyol festő

24.

SEURAT Georges

Francia festő

2.

SEVERI
Gerhardt

Francesco

26.
6.

Buonaccorso Olasz matematikus

8.

SICCKARDSBZRG August Sikkard von

Osztrák építész

6.

SIEMENS Werner

Német mérnök, feltaláló

13.

SMAKKWOOD Joseph Roberts

Kanadai politikus

18.

SMITH Alfréd E.

Amerikai politikus

30.

STAMMEL Josef Thaddáus

Osztrák szobrász

21.

STEIN Charlotte von

Német írónő

25.

STONE Emma Constance

Ausztrál orvosnő

4.

STRADIVARI Giacomo Antonio

Iáliai hegedűkészítő

18.

STRUG Adrzej

Lengyel író

9.

SULLY Maximilien de Béthune herceg

Francia politikus

22.

SZÁDI Muszlih-Ad-Din

Perzsa költő

9.

SZÉCHENYI Ferenc gróf

Magyar nagybirtokos

13.

SZENT DAMASUS I.

Pápa

11.

SZENT ISTVÁN

Vértanú

26.

SZENT JÁNOS

Evangélista

17.

SZENT SZILVESZTER

Pápa

31.

TARTSAY Vilmos

Magyar katonatiszt

8.

TERBORCH Gerard ifjabb

Holland festő

8.

TEVFIK Fikret

Török költő

THOMSON Joseph John

Angol fizikus

TÓTH-BUCSOKI István

Magyar mun kásmozgalpom aktívája

TRUMAN Harry Spencer

Amerikai politikus, USA 33.elnöke

26.

UDVARDI Erzsébet

Magyar festőnő

27.

UNAMUNO Y YUGO Miguel de

Spanyol író, filozófus

31.

VASELIUS Andreas

Flamand orvos

31.

VOGELER Heinrich Johann

Német festő

12.

24.
N

18.
7.

7

VÖRÖS ÚJSÁG

-

VRIES Adriáén de

Holland szobrász

15.

WAGGERL Kari Heinrich

Osztrák író

10.

WALDHEIM Kurt

Osztrák politikus

21

WCHOTT Ottó Friedrich

Német kémikus, üveg-technikus

17

WILSON Thomas Woodrow

Amerikai politikus, USA 28.elnöke

28

WINCKELMANN Johann Joachim

Német régész, művészettörténész

9.

XXII. JÁNOS

Pápa

4.

ZAMENHOF

Ludwik

Lengyel szemorvos

15

ZSIGMOND

Luxemburgi

Magyar király

9.

DECEMBER HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

GHIBERTI

Lorenz

Firenzei szobrász, ötvös, festő, építész

HRONEC Juraj

Szlovák matematikus

I. SÁNDOR

Orosz cár

KORNISS Dezső

Magyar festő

MARGIT

Osztrák főhercegnő

Ausztriai

MOSCICKI Ignacy

Lengyel politikus, kémikus

000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

BRETON Y HERNANDEZ Thomas

Spanyol zeneszerző

2.

CORTEZ Hernando

Spanyol gyarmatosító konkvisztádor

2.

D'INDY Paul Marié Theodore Vincent

Francia zeneszerző

2.

DIX Ottó

Német festő

2.

HÁMÁN Kató

Magyar munkásmozgalmi aktivista

2.

RUISBROECK Johannes

Németalföldi misztikus

2.

S EUR AT Georges

Francia festő

2.

000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

CONRAD Joseph

Angol író

3.

DELAWARE SZÖVETSÉGI ÁLLAM

3.

ELIN PELIN

Bolgár író

3.

KOLB Anette

Német írónő

3.

PETTENKOFER Max von

Német higiénikus, természettudós

3.

000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

ARENDT Hannah

Amerikai filozófus

4.

BONDAR

Kanadai űrrepülőnő

4.

Angol költő, drámaíró

4.

Osztrák festő

4.

RICHELIEU Armand Jean du Plessis

Francia bíboros, politikus

4.

RICHET Charles Róbert

Francia orvos, fiziológus

Roberta

GAY John
HAUSNER

Rudolf

N

4.

RILKE Rainer Maria

Osztrák író, költő

4

RÓZSA Ferenc

Magyar politikus

4

STONE Emma Constance

Ausztrál orvosnő

4

XXII. JÁNOS

Pápa

4

oooooooooooooooooooooooooooo
BUREN Martin van

ooooooooooooooooooooooooooooooo
Amerikai politikus, USA 8. elnöke

5

DISNEY Walt

Amerikai rajzfilm rendező, producer

5

HEISENBERG Werner

Német fizikus

MANESSIER Alfréd

Francia festő, iparművész

5

MOZART WolfgNG Amadeus

Osztrák zeneszerő

5

PETRASCU Gheorghe

Román festő

5

PILSUDSKI Josef

Lengyel marsall, politikus

5

REYMONT Wladyslaw Stanislaw

Lengyel író

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0000000000000000000000000000000

ANDROS Edmund

N

N

5

5

00

Angol politikus

6

Cseh grafikus

6

BEN ZVI Isaak

Izraeli politikus

6

BERTHOLLET Claude Louis gróf

Francia kémikus, orvos

6

CHARDIN Jean-Baptiste Siméon

Francia festő

6

ENTZ Ferenc

Magyar orvos, pomológus, ampelológus

6

ESCH^ER Johannes Heinrich Alfréd

Svájci államférfi

6

MOODIE Susanna

Kanadai írónő

6

SCOREL Jan van

Németalföldi festő, építőmetser

6

SICCARDSBURG August Sikkard von

Osztrák építész

6

SJÖBERG Birger

Svéd dalszöveg író

6

000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

BERNINI Giovanni Lorenzo

Itáliai szobrász, építész

7

CATHER Willa

Amerikai írónő

7

CICERO Marcus Tullius

Római szónok, államférfi, filozófus, író

7

DAVIS Stuart

Amerikai festő

7

HYRTL Josef

Osztrák anatómus

7

NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET

ICAO

7

PIROGOV Nikolaj Ivanovics

Orosz orvos

7

TÓTH-BUCSOKI

István

Magyar munkásmozgalmi aktívita

7

VÖRÖS ÚJSÁG

1918.

BEDNAROVA

Eva

1947.

7

000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000

BJ0RNSON

Norvég író

Bj0rnstjerne

N

8.

COQUES Cockx Goncales

Falamnd festő

8.

HÓBAN James

Amerikai építész

8.

KOLPING Adolf

Német katolikus pap

8.

MARTINÜ

Cseh zeneszerző

8.

MÉLIÉS Georges

Francia bűvész, filmrendező

8.

MENZEL Adolf von

Német festő

8.

NAGY Jenő

Magyar katonatiszt

8.

SEVERI Francesco Buonaccorso Gherard

Olasz matematikus

8.

TARTSAY Vilmos

Magyar katonatiszt

8.

TERBORCH Gerard ifjabb

Holland festő

8.

00000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000

ALLAN Hugh Sír

Kanadai hajótulajdonos, bankár

9.

GIRODET - TRIOSON Anne Louis

Francia festő

9.

GLEIZES Albert

Francia festő, művészeti író

9.

HEPBURN Thomas

Angol bányász

9.

Német származású üzletember, humanista

9.

SCHEELE Kari Wilhelm

Svéd kémikus, gyógyszerész

9.

STRUG Andrzej

Lengyel író

9.

SZÁDI MUSZLIH - AD - DIN

Perzsa költő

9.

WINCKELMANN Johann Joachim

Német régész, művészettörténész

9.

ZSIGMOND Luxemburgi

Magyarország királya

9.

000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000

ANZENGRUBER

Osztrák író

10.

BEM József

Lengyel hadvezér, magyar honvéd tábornok

10.

DEKEN Agatha

Holland írónő

10.

EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA

1948.

10.

GALLAUDET Thomas Hopkins

Amerikai humanista

10.

LAMAS Jose Angel

Venezuelai muzsikus, zeneszerző

10.

Bohuslav

HIRSCH Maurice de

báró

Ludwig

10.

MISSISIPI SZÖVETSÉGI ÁLLAM
NOBEL Alfréd Bernhard

Svéd vegyészmérnök, feltaláló, gyáros

10.

NOVOTNY Antonin

Cseh politikus

10.

O'DONOVAN John

ír történész, régész

10.

RED CLOUD

Indián törzsfőnök

10.

WAGGERL Kari Heinrich

Osztrák író

000000000000000000000000000000000

ooooooooooooooooooooooooooooooo

BORN Max

Német fizikus

BYSS Johann Rudolf

Svéd festő

ENSZ GYERMEKVÉDELMI ALAPJA

=

FERLIN Nils Johan Einar

10.

UNICEF

N

11.
11.

Ni

Svéd költő

11.
11.

IN DIANA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

11.

INIGUEZ Calixto Garcia

Kubai szabadságharcos, forradalmár

11.

KASSA - KOSICE

Szlovákiai város

11.

KOCH Róbert

Német orvos, bakteriológus

LANGE Christian Lous

Norvég politikus

LINHART Anton Tomaz

Szlovén drámaíró

11.

PATTANTYÚS - ÁBRAHÁM Géza

Magyar mérnök

11.

PINTURICCHIO Bernardino

Olasz festő

11.

PLEHANOV Georgij Valentyinovics

Orosz filozófus, péolitikus

11.

SZENT DAMASUS I.

Pápa

11.

000000000000000000000000000000000

N
N

11.
11.

0000000000000000000000000000000

HEUSS Theodor

Német államférfi, újságíró

12.

I. VILMOS

Németalföld királya

12.

KÁROLY Sándor Lotharingiai

Osztrák-Németalföld kormányzója

12.

KUTTER Joseph

Luxemburgi festő

12.

MÁRIA LUJZA Habsburg - Lotharingiai

Francia császárné

12.

PENNSYLVANIA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
VOGELER Heinrich Johann
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

12.
Német festő, iparművész

12.

0000000000000000000000000000000

BRJUSZOV Valerij Jakovlevics

Orosz író

13.

DONATELLO

Itáliai szobrász

13.

GROTTGER Artúr

Lengyel festő

13.

HOWE Joseph

Kanadai politikus

13.

KITAIBEL Pál

Magyar természettudós

13.

MAIMONIDÉSZ

Zsidó orvos, teológus, filozófus

13.

MEZŐ Imre

Magyar politikus

13.

MONIZ Antonio Caetano de Abreu Freire Egas

Portugál idegsebész

PIPER John

Angol festő

PREGL Fritz

Osztrák orvos, kémikus

N

13.
13.

N

13.

SIEMENS Werner von

Német mérnök, feltaláló

13.

SZÉCHENYI Ferenc gróf

Magyar nagybirtokos, államférfi

13.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0000000000000000000000000000000

ALABAMA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

14.

ALBERT Ferenc Károly Ágost Emánuel
AUSZTRIA ENSZ TAGSÁGA

NEMZETEK

14.

1955.

14.

BUDAI NAGY Antal
EGYESÜLT
FŐBIZTOSA

Szász-koburg-gothai herceg

Magyar parasztvezér

14.

MENEKÜLTÜGYI UNHCR

14.

I. PÁL

Görögország királya

14.

KACIC - MIOSIC Andrija

Horvát költő

14.

KRAUEVIC Miroslav

Horvát festő

14.

KRIEHUBER Joseph

Osztrák festő, litográfus

14.

LADA Josef

Cseh grafikus

14.

LÖBE Paul

Német újságíró, politikus

14.

MAGYARORSZÁG ENSZ TAGSÁGA

1955.

14.

PAASIKIVI Juho Kosti

Finn politikus

14.

RENNER Kari

Osztrák politikus

14.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0000000000000000000000000000000

BECQUEREL Henri Antoine

Francia fizikus

BOLYAI János

Magyar matematikus, hadmérnök

15.

DROZ Numa

Svájci államférfi

15.

EIFFEI Alexandre Gustave

Francia mérnök

15.

FABVIER Charles Nicolas báró

Francia tábornok

15.

HOFFMANN Josef

Osztrák építész, iparművész

15.

HUNDERTWASSER Friedensreich

Osztrák festő, építész, formatervező

15.

KUNISZADA Utagava

Japán fametsző, festő

15.

MARNIX Filips

Németalföldi államférfi, író

15.

MÉLIUSZ - JUHÁSZ Péter

Magyar püspök, író, egyháztudós, reformer

15.

PAULI Wolfgang

Osztrák fizikus

15.

VRIES Adriáén de

Holland szobrász

15.

ZAMENHOF Ludowik

Lengyel szemorvos

15.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

N

N

15.

0000000000000000000000000000000

BEN YEHUDA Eliezer

Cionista politikus, forradalmár

16.

BLÜCHER Gebhard Leberecht

Porosz katonatiszt

16.

GEMINI - 6 - 7 ŰRHAJÓ

16.

GRIMM TESTVÉREK: Jákob és Wilhelm

Német nyelvész, irodalomtörténész pár

16

I. LIPÓT

Belgium királya

16

ORASCU Alexandru

Román építész

16

PEERSON Cleng

Norvég emigráns-vezető

16

POPELIN Marié

Belga jogásznő

16

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BOLIVÁR Simón

Dél-Amerikai államférfi, hadvezér

17

CIMAROSA Domenico

Itáliai zeneszerző

17

FIEDLER Arthur

Amerikai karmester

17

II. LIPÓT

Belgium királya

17

KELVIN Lord

Skót fizikus, matematikus

17

LIBBY Willard Frank

Amerikai kémikus

MERCADANTE Giuseppe Saverio Raffaele

Olasz zeneszerző

17

NALKOWSKA Zofia

Lengyel írónő

17

PELLEGRINO da San Daniele

Olasz festő

17

SCHOTT Ottó Friedrich

Német kémikus, üvegtechnikus

17

SZENT JÁNOS

Evangélista

17

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BACKHUYSEN Ludolf

N

17

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Holland festő

18

CSEHSZLOVÁK BÉLYEGNAP

18

EDWARDS Henrietta Muir

Kanadai politikusnő

18

HERDER Johann Gottfried

Német költő, műfordító, esztéta

18

KLEE Paul

Svájci festő

18

MOHOROVICIC Andrija

Horvát geofizikus

18

NEW YERSEY SZÖVETSÉGI ÁLLAM

18

SMALLWOOD Joseph Roberts

Kanadai politikus

18

STRADIVARI Giacomo Antonio

Itáliai hegedűkészítő

18

THOMSON Joseph John Sír

Angol fizikus

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BERING Vitus Jonassen

Dán tengerész, felfedező

19

BRONTÉ Emily Jane

Angol írónő

19

KAISEN Wiéhelm

Német politikus

19

KALLIO Kyösti

Finn politikus

19

MICHELSON Albert abraham

Amerikai fizikus

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

N

N

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

18

19

HOOCH Pieter de

Holland festő

20.

HUTYRA Ferenc

Magyar állatorvos

20.

PARÉ Ambroise

Francia sebész orvos

20.

RUBINSTEIN Arthur

Amerikai zongoraművész

20.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
AMÁLIA Maria Friderika von Oldenburg

000000000000000000000000000000
Görög királyné

21.

APOLLO - 8 ŰRHAJÓ

21.

BELLI Giuseppe Giocchino

Római költő

21.

BOCCACCIO Giovanni

Itáliai író. Költő, humanista

21.

JUANES Jüan de

Spanyol festő

21.

KEMÁL BEJ Musztafa Mehmed Namik

Egyiptomi író, költő, politikus

21.

KIJEV

Ukrajna fővárosa

21.

MASACCIO

Olasz festő

21.

PEROSI Pier Luigi Lorenzo

Olasz egyházi zeneszerző

21.

PREYSING - LICHTENEGG - MOOS Konrád von

Német katolikus teológus

21.

RANKE Leopold von

Német történetíró

21.

SCOTT Fitzgerald F.

Amerikai író

21.

STAMMEL Josef Thaddáus

Osztrák szobrász

21.

WALDHEIM Kurt

Osztrák politikus, diplomata

21.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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BERLINI BRANDENBURGI KAPU

22.

ELIOT George

Angol írónő

22.

GUERCINO

Olasz festő

22.

Olasz író

22.

MORETTO Dl BRESCIA

Olasz festő

22.

SACAR Salman

Izraeli író, politikus

22.

SALDA Frantisek Xavér

Cseh író, költő

22.

Francia politikus

22.

MARINETTI

Emilio Filippo Tommaso

SULLY Maximilien de Béthune

herceg

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0000000000000000000000000000000

BÁNHÍDI Antal

Magyar repülőgép-tervező mérnök, pilóta

23.

CHAMPOLLION Jean-Francois

Francia egyiptológus, nyelvész

23.

KARSH Yousuf

Kanadai

23.

PIRENNE Henri

Belga történész

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BAJCSY-ZSILINSZKY Endre

fotóművész

23.

0000000000000000000000000000000
Magyar politikus, újságíró

24.

BURCKHARDT Carl

Svájci festő, szobrász

24.

ERDEI Ferenc

Magyar politikus, agrárközgazdász

24.

FAGYEJEV Alekszandr Alekszandrovics

Szovjet-orosz regényíró

24

GAMA Vasco da

Portugál tengerész, felfedező

24.

GEVAERT Francois Auguste

Belga zeneszerző, zenetörténész

24.

I. GYÖRGY

Görögország királya

24.

Kiss János

Magyar katonai vezető

24.

KREUTZ Róbert

Magyar antifasiszta, ellenálló

24.

LASKER

Német sakkozó, matematikus, újságíró

24.

MARMION Simon

Francia festő

24.

NEDBAL Oskar

Cseh zeneszerző, karmester

24.

NELLIGAN Emilé

Kanadai költő

24.

PATAKY István

Magyar antifasiszta, ellenálló

24.

PESTI Barnabás

Magyar antifasiszta, ellenálló

24.

SERT y BADIA Jósé Maria

Spaníol festő

24.

TEVFIK Fikret

Török költő

24.

000000000000000000000000000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

24.

BOTEV Hriszto

Bolgár költő, újságíró

25.

CHAMPLAI Sámuel de

Francia gyarmatosító, térképész, utazó

25.

CHAPLIN Charlie

Angol színész, filmrendező

25

DORSCH Káthe

Német színésznő

25.

HERZBERG Gerhard

Kanadai fizikus, kémikus

INÖNÜ Ismét

Török politikus

25.

Német római katolikus főpap

25.

STEIN Charlotte von

Német írónő

25.

000000000000000000000000000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ARNDT Ernst Moritz

Német költő. író, politikus

26,

AVALLANEDA

Argenti ügyvéd, politikus, újságíró

26.

Angol matematikus

26.

Emánuel

KETTELER Wilhelm Emmanuel von

Nicolas

BABBAGE Charles
DEKABRISTA FELKELÉS

báró

1825.

N

25.

26.

GRAY Thomas

Angol költő

26.

HOFBAUER Klemens Maria

Osztrák lelkész, szerzetes

26.

REMINGTON Frederic Sackrider

Amerikai festő, illusztrátor, szobrász

26.

RÓTH Miksa

Magyar üvegfestő

26.

SCHLIEMANN Heinrich

Német archeológus

26.

SZENT ISTVÁN

Kresztény vértanú

26.

TRUMAN Harry Spencer

Amerikai politikus, USA 33.elnöke

26.

000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000

BECKMANN Max

Német festő

27.

BENNY Jack

Amerikai színész

27.

DIETRICH Marlene

Amerikai filmszínésznő

27.

NOVOMESKY

Szlovák költő, újságíró

27.

ORELLI Susanna

Svájci orvosnő

27.

PASTEUR Louis

Francia vegyész, biológus

27.

RONSARD Pierre de

Francia költő

27.

UDVARDI Erzsébet

Magyar festőnő

27.

000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

ANNAPOLIS

Észak-Amerikai város

28.

BAROJA y NESSI Pio

Spanyol író

28.

GARGALLO Pablo

Katalán szobrász

28.

GIORNICO

Svájci község

28.

JESZENYIN Szergej Alekszandrovics

Orosz költő

28.

NEUMANN János

Magy.szárm. amerikai matematikus

28.

WILSON Thomas Woodrow

Amerikai politikus, USA 28.elnöpke

000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

A LSI NA Adolfo

Argentin politikus

29.

BOCSKAI István

Erdény és Magyaroraszág fejedelme

29.

CASALS Pablo Carlos Salvador

Spanyol gordonkaművész, zeneszerző

29.

DÁVID Jacques-Louis

Francia festő

29.

RIGAUD Hyacinthe

Francia festő

29.

00000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

FOERSTER Josef Bohuslav

Cseh zen eszerző, zenekritikus

KIPLING Joseph Rudyard

Angol író, novellista, költő

LEACOCK Stephen Butler

Kanadai író

30.

MOSZKVA

Oroszországi Föderáció fővárosa

30.

1947.

30.

SMITH Alfréd E.

Amerikai politikus

30.

000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

APÁCZAI CSERE János

Magyar teológus, filozófus, pedagógiai író

31.

CORNWALLIS Charles

Brit katonatiszt, politikus

31.

Ladislav

ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG

KIKIÁLTÁSA

N

28.

30.
N

30.

CREANGÁ Ion

Román író. mese és tankönyvíró

31

MATISSE Henri

Francia festő

31

MJASZOJEDOV Grigorij Grigorjevics

Orosz festő

31

PASCOLI Giovanni

Olasz költő

31

SZENT

Pápa

31

UNAMUNO y YUGO Miguel de

Spanyol regényíó, filozófus

31

VESALIUS Andreas

Flamand orvos, anatómus

31

000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000

SZILVESZTERI:

KORNISS DEZSŐ *1908.DECEMBER 1. - +1984.AUGUSZTUS 17.
Magyar festőművész. 192i-22-ben Podolini-Volkmann Artúr festő (*1891-+1943)
magániskolájában, majd a Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Csók István (lásd
II.1.) és Vaszary János (lásd IV.19.) voltak mesterei. 1925-29 között. Első művei
fotómontázsok és konstruktivista képek voltak. 1930-31-ben Párizsban, Brüsszelben
és Amsterdamban járt tanulmányúton, majd hazatérve főleg
Szentendrén élt és dolgozott. Az 1930-as évek közepétől együtt
dolgozott Vajda Lajossal (*1908-+1941), a népművészeti
motívumok
festői
metamorfózisával
alakította
ki
a
szürrealizmussal és a non-figuratív törekvésekkel rokon, sajátos
hangvételű művészetét. 1945 után folytatta folklórmotívumokra
épülő képeinek sorát, mint pl.a Tücsöklakodalom című képe. Az
Európai Iskola egyik alapító tagja és fő képviselője, a magyar
avantgarde törekvések egyik legeredetibb megjelenítője volt.
Igen nagy sikert aratott Rimbaud verseihez Illuminációk címmel
3 R MAGYAR POSTA
készített monotypia-sorozatával. 1952-1962 között nagy színes
felületeken megjelenő non-efiguratív jelfestményeken, kaligráfiákon dolgozott. Az 1960-as évek végétől ismét a népi motívumkincs felhasználásával,
szűr- és zászlómotívumokból komponálta képeit, mint az Allegro Barbaro 1975-ben.
Foglalkozott aminációs filmek tervezésével, jelentősek épületdíszítései és kései
fotómontázsai, illetve geometrikus absztrakt festményei is. (A XX.Század Kr. 1994.101
o., Műv.L. 1966.2k. 687 o., Larousse 1992.2k.518 o., MNL.llk.349 o.)

LORENZO GHIBERTI *1378. - +1455.DECEMBER 1.
Firenzei szobrász, ötvös, festő, építész és művészeti író. A korai
quattrocento egyik legjelentősebb mestere. 1400 körül Pesaroban
Pandolfo Malatesának festett falképeket. 1401-ben részt vett a
firenzei Battistero második bronzkapujának pályázatán, melyet
Izsák feláldozása című bronzreliefjével - hét másik pályázó előtt megnyert. A kivitelezésre 1407-ben kötöttek szerződést. A 28
négykaréjos mezőben Jézus életét - 20 mezőben - , a négy
evangélistát és a négy egyházatyát ábrázoló kapu 21 évi munka
után 1424-ben készült el. Közben műhelye Firenze legnagyobb műhelyévé vált. Tanítványa és műhelytársa volt többek között Donatello (lásd XII.13.),
Bartolommeo Michelozzo (*1396-+1472), Benozzo Gozzoli (*1420 k.-+1497) és Paolo
Uccello (* 1396/97-+1475). E munkálatai közben mintázta az
Orsanmichele fülkéibe Keresztelő Szent János, Máté evangélista,
majd Szent István vértanú szobrát. Az első bronzportálé sikere miatt
1425.januárban őt bízták meg - pályázat mellőzésével - a Battistero
harmadik bronzkapujának készítésével. 27 évi munka
után,
1452.júniusban szentelték fel a Porta del Paradisónak nevezett kaput,
mely 10 nagy táblából áll, ószövetségi jelenetekkel, amelyek
összeállításában
feltehetően
Leonardo Bruni itáliai
humanista
(*1369/1370-+1444) és más firenzei humanisták is közreműködtek.
Mindkét kaput páratlan szépségű keret veszi körül, melyeket
gyümölcsök, virágok, állatok élénkítenek. Mint művészeti író, öregkori
emlékiratai a Commentah,
a reneszánsz első, megbízható forrásmunkái közé
tartoznak. Hiteles adatait későbbi írók is felhasználták. (Műv.L. 1966.2k.205 o.,
MNL.8k.616 o.)

AUSZTRIAI MARGIT *1480.JANUÁR 10. - +1530.DECEMBER 1.
Osztrák főhercegnő, Németalföld helytartója 1507-1530-ig. I.Habsburg Miksa németrómai császár (lásd III.22.) és Burgundiái Mária (*1457-+1482) leánya. Mivel a 2.
arrasi béke értelmében a leendő VIII.Károly (*1470-+1498) házastársául szánták,
1483-tól Franciaországban nevelkedett. VIII.Károly francia király (ur.1483-1498)
azonban Bretagne-i Annát vette el, ezért Margit 1493-ban
visszakerült Németalföldre. Első alkalommal
1497-ben
ment
feleségül Katolikus Ferdinánd (lásd III. 10.) János nevű fiához, aki
rövid időn belül meghalt. Második házasságát Il.Savoyai Fülöppel
kötötte, aki szintén hamar - 3 év múlva - meghalt. Férje emlékére
emeltette a nevezetes brou-i emlékművet. Ő nevelte 1506-tól
unokaöcsét és keresztfiát akit később - segítségével - V. Károlyként
német-római császárrá (lásd 11.24.) választottak. 1507-15, majd
1518-30 között Németalföld helytartója volt. Udvarát Mechelenben
rendezte be. Fontos szerepet játszott az európai diplomáciában.
Támogatta a németalföldi művészeteket, kormányzása a gazdasági
fellendülés kora volt. Vezető szerepet játszott a cambrai-i liga létrehozásában,
V.Károly császárrá választásában és a cambrai-i béke megkötésében 1529-ben. (Révai
Nl.13k.398 o., Larousse 1992.2k.812 o., MNL.12k.689 o.)

I.SÁNDOR *1777.DECEMBER 23. - +1825.DECEMBER 1.
Oroszország cárja 1801-1825-ig. Apjának, I.Pál orosz cárnak (ur.1796-1801) a
meggyilkolása után került a trónra. Szilárdan elhatározta, hogy felnevelője, nagyanyja
II.Katalin cárnő (ur. 1762-1796) elvei szerint fog uralkodni. Reformokat vezetett be az
egyetemi oktatási rendszerbe, a jobbágyok felszabadítására, az állami vezetés
törvényhozási mechanizmusára, melyeket a nemesség vegyes érzelmekkel fogadott.
I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) hódításai arra késztették 1805-ben, hogy Ausztriával
és Poroszországgal szövetségre lépjen Franciaország ellen. A franciák austerlitzi és
friedlandi veresége után Napoleonnal kötött szövetséget a tilsiti békében 1807.július
7-én, aminek eredményeként a két uralkodó - Napoleon és I.Sándor
- osztozott Európa uralmán. I.Sándor elfoglalta a svédektől 1809-ben
Finnországot. Harcban állt Törökországgal, amelytől
1812-ben
megkapta Besszarábiát. Iránnal való harca eredményeként Grúziát,
majd Dagesztáni és Azerbajdzsán északi részét kapta. Időközben
megromlott Napoleonnal való kapcsolata, aki őt alattvalójaként
kezelte és 1812-ben hadjáratot indított Oroszország ellen, melyre
Michail Ilarionov Kutuzov (lásd IX.16.) és társai vezetésével „honvédő
háború"-val válaszoltak. Napoleon leverése után Európa felszabadítójaként lépett fel, Poroszországgal, Ausztriával és Nagy-Britanniával szövetségben
európai felszabadító háborút hirdetett és sorozatos győzelmek után 1814.márciusban
bevonult Párizsba. A leghatalmasabb európai uralkodóvá lépett elő. A bécsi
kongresszuson 1814-15-ben megszerezte a Varsói hercegség területén létrehozott
Kongresszusi Lengyelországot, kezdeményezésére jött létre 1815.szeptember 26-án
fennálló rend védelmére a Szent Szövetség. Hazatérését követően az egyre
vallásosabb uralkodó a belügyek intézését a konzervatív Alekszej Andrejevics
Arakcsejevnek (*1769-+1834) engedte át és fokozatosan lemondott a külpolitika
irányításáról is. Abszolutizmussal fojtott el minden fajta mozgalmat, még a görög
szabadságharcot sem támogatta. Utolsó éveiben üldözési mánia gyötörte és a hozott
intézkedései általános elégedetlenséghez vezettek. A trónon legfiatalabb öccse
I.Miklós követte. (Larousse 1994.3k.545 o., Révai Nl.16k.530 o., MNL.15k.769 o.

IGNACY MOSCICKI *1867.DECEMBER 1. - +1946.OKTÓBER 2.
Lengyel politikus, kémikus. 1887-től a rigai műegyetemen tanult.
1892-ben Londonba emigrált. Svájcban egy salétromsavgyár,
1910-től egy alumíniumipari üzem tudományos tanácsadója volt.
A nitrogén-oxidok ívfényben történő képződésével foglalkozott.
Az ívfény alkalmazására számos szabadalmat és elektrotechnikai
eljárást dolgozott ki. 1912-től a fwówi műegyetem elektrokémiai
professzora volt. Közreműködött a lengyel salétromsav-, kénsavés alumíniumipar fejlesztésében és kőolaj-technológiai problémák
megoldásában.
1922-ben
twówban
megalapította
az
első
lengyel
kémiai
kutatóközpontot. A Lengyel Köztársaság elnöke volt 1926-tól 1939-ig. A világháborús
összeomlás után Svájcba emigrált. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt 1938tól. (MNL.13k.309 o.)

DR. HRONEC JURAJ

*1881.MÁJUS 17.

+ 1959. DECEMBER 1.

Szlovák matematikus. A pozsonyi Comenius Egyetem matematika
professzora volt. 1933-tól a Brünni Technikai Főiskola kutatója lett.
Számos cikkében és a hazai politikai-, kultúrális- és gazdasági-élet
fórumain tartott előadásaiban fejtette ki a szlovák technikai képzés
szükségességét,
fontosságát és annak feltételeit.
1936-tól
elnökként irányította a szlovákiai főiskolákért létrehozott 9 tagú
akcióbizottságot (Action Committee For College Building in
Slovakei),
mely
később
18
tagra
bővült.
A
munka
ÍTÉ S K O S LOVEN SK Oj
hatékonyságának növelése érdekében résztvettek a bizottságban a
politikai és gazdasági intézmények képviselői is. Tevékenységük
nagyban hozzájárult az első szlovák Műszaki Egyetem létrejöttéhez Kassán,
1937.június
24-én,
melynek
első
rektora.
Hronec
professzor
volt.
(Internet:http://www.chaperone. sote.hu/
jhm.sk/kalend.htm-....)

GEORGES SEURAT * 1859.DECEMBER 2. - +1891.MÁRCIUS 29.
Francia festő. Az Écolé des Beaux-Arts-on tanult 1878-tól. Félix Fénéon (*1861+ 1944)
„tudományos
impresszionizmus"-a,
Eugene
Delacroix
(lásd
IV.26.)
komplementerekre építő kolorizmusa, illetve a különféle színelméletek, optikai tanok
nyomán alakította ki az ábrázolás új, tudományos igénnyel megalapozott rendszerét.
1878-tól tanulmányozta Michel Eugéne Chevreul francia kémikus (*1786-+1889) írásait a színekről és az optikai hatásokról. Mindez meghatározó
liBPUBUQUE
p r a n c a i s e
fejlődésére
és
kutatásaira,
melyek
a
v0|t
neoimpresszionizmushoz
vezettek.
A szinek
szimultán
kontrasztját, illetve a látás fiziológiájára épülő, optikai
színkeverést alkalkmazó alkotásainak egyik kezdeti példája
a Fürdőzők Asniéresben. A kompozíciót és a festési technikát
szisztematikus
rendszernek
rendelte alá. A
vászonra
keveretlenül, tisztán, szétdörzsölés nélkül rakta fel egymás
mellé, apró ecsetvonásokkal a színeket, amelyek a néző
recehártyáján optikai úton egyesülnek. Korai legfejlettebb
műve a Vasárnap délután aGrande-Jatte szigeten. Barátságot
kötött Paul Signackal (*1863+1935) és művészi elveiknek a
divizionizmus
elnevezést
adták.
Hagyományossá
vált
témákat, fürdőzőket, vasárnapi sétálókat, tájrészleteket, aktokat, Modellek-et örökített meg. A kompozíció felépítésének rendszerbe foglalására
törekedett, a vonalakban és arányokban kifejeződő harmónia, illetve annak az
érzékeléssel való pszichológiai összefüggését kutatva. Kései, főként cirkuszi témájú A cirkusz, Kánkán alkotásain az ideálisnak tartott aranymetszés szabályait
érvényesítette. Merész színkezelése erőteljesen hatott a Fauves-csoport festőire.
Fekete ceruzarajzai a fény és árnyék megkapó hatásaira épülnek. A Seurat művészete
által felvetett problémák és ezeknek megoldásai kétségtelenül hatással voltak a
kubizmusra és a futurizmusra. (Larousse 1994.3k.583 o., Brockhaus NI.CD.,
MNL.16k.31 o.)

OTTO DIX *1891.DECEMBER 2. - +1969.JÚLIUS 25.
Német festő, grafikus. A drezdai iparművészeti főiskola növendéke
volt 1909-14 között. Majd frontszolgálata után részt vett a drezdai
Gruppé 1919 alapításában. A düsseldorfi főiskolán folytatta
tanulmányait, majd 1925 után Berlinben élt. A hitleri időszakban
az „elfajzott művészet" körébe sorolták műveit. A II.világháború
után, mindkét Németország többszörösen kitüntetett művésze
volt. Munkásságát mindvégig erős társadalomkritikai indulat, a
nagyvárosi
közeg,
az
1920-as
évek
Németországa
ellentmondásainak bemutatása - Gyufaárús I., Anya gyermekkel,
Nagyváros-triptichon, A háború című triptichon - jellemezték. Az
1930-as években a vallási szimbolikához fordult - A hét főbűn - és ez a témakör az
1945 utáni, széles ecsetvonásokkal, tört színekkel festett képein is - Ecced Homo II.,
Háború és Béke - folytatódott. Vallásos képein kívül expresszív tájképeket és
háborúellenes képeket festett. Ebben az időszakban teljesedett ki grafikai munkássága
is. 34 litográfiát készített Máté evangéliumához. (MNL.6k.668 o., Műv.L.1965.1k.547
o.)

HERNANDO CORTEZ *1485.

-

+1547.DECEMBER 2.

Spanyol konkvisztádor avagy gyarmatosító, az Azték Birodalom megdöntője, Mexikó
meghódítója. Salamancában tanult. 1504-ben a meggazdagodás reményében utazott
az Újvilágba. Előbb Hispaniola szigetén élt, majd részt vett Kuba meghódításában
1511-ben, ahol földet és rabszolgákat, valamint a fővárosban, Santiagóban egy házat
vásárolt. D. Velázquez kormányzó a Mexikó földjét felderítő expedíció élére nevezte ki.
Mivel a viszonya a kormányzóval megromlott, gyorsan elhagyta Kubát és 1518.február
18-án kikötött a Yukatán-félszigeten 11 hajóval, 508 katonával, kb. 100 matrózzal és
16 lóval. Elfoglalta Tabascót, majd a mai Veracruz közelében
vetett horgonyt. Hogy végleg függetlenítse magát Kubától,
felgyújtotta a hajókat és megindult a szárazföld belsejébe.
1519.novemberben elérte az azték fővárost, Tenochtitlánt. A
megrémült uralkodót, II. Moctezumát (ur.1502-1520), aki
barátságosan fogadta a jövevényeket, fogságba vetette. Míg
katonái egy részével elhagyta a várost, az aztékok fellázadtak, és
1520.június 30-ának éjjelén a spanyolok, a visszaérkező
Cortezzel együtt kimenekültek a fővárosból. Ügyes politikai
manőverezéssel Corteznek sikerült az indián főnököt megnyerni
szövetségesének, és hosszan tartó küzdelem árán ugyan, de
MAGYÁRORSZAG
sikerült 1521.augusztusban Tenochtitlánt végleg elfoglalnia. A
megalakuló Új-Spanyolország gyarmat főkapitányává és
kormányzójává a király őt nevezte ki. Az 1520-as évek elején meghódította Közép- és
Dél-Mexikó legnagyobb részét. 1524-ben expedíciót vezetett a mai Guatemalába és
Hondurasba. Tevékenységét az anyaországban bizalmatlansággal figyelték. 1526-ban
bizottságot küldtek ki ügyeinek vizsgálatára, melynek eredményeként leváltották.
Visszatérve Spanyolországba, a király kárpótlásul del Valle márkijává tette. 1530-ban
ismét Amerikába hajózott és a Csendes-ózeán partvidékén folytatta felderítő
munkáját. Felfedezte a Kaliforniai-félsziget déli részét. 1540-ben tért vissza
Spanyolországba. 1547-ben Mexikóba készült, de indulás előtt meghalt. (MNL.5k.615
o.)
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HAMAN KATO *1884.DECEMBER 2. - +1936.AUGUSZTUS 31.

HAMAN KATO

MAGYAR POSTA

A magyar munkásmozgalom aktivistája. 1918-ban a
vasutas
sztrájk
egyik
szervezője
volt.
A
Tanácsköztársaság idején a Budapesti Munkástanács
tagja, később a Kommunisták Magyarországi Pártja
tagja, 1923 júliusától annak egyik vezetője. 1919ben, 1923-ban, 1925-ben, 1929-ben és 1934-ben
volt
letartóztatva
különböző
baloldali
tevékenységéért. Nem csak őt, de férjét és egyik
öccsét szintén az ő tevékenységére
való
hivatkozással - súlyosan bántalmazták. A börtönben
szerzett vesebetegségébe halt bele. (Évfordulók
'84.261 o.)

THOMAS BRETON Y HERNANDEZ
+ 1923.DECEMBER 2.

*1850.DECEMBER 29. -

Spanyol zeneszerző. Zenei tanulmányait
nyolc
éves
korában
kezdte
igen
eredményesen, mert 2 évi tanulás után
már szhínházi és tánczenekarokban
hegedült. A Madridi Konzervatóriumban
tanult tovább, miközben itt is színházi
és éttermi zenekarokban játszott. 1872ban
diplomázott,
1874-ben
már
zarzuela-szerzőként - spanyol népies
színpadi daljátékok szerzőjeként - a zenei világ tagja lett. 1880-ban ösztöndíjasként
Rómában, majd Bécsben főként Wilhelm Richárd Wagner (lásd V.22.) munkássága
érdekelte. Madridba történő visszatérése után a madridi Opera zenei igazgatója lett.
1901-től a Madridi Konzervatórium zeneszerzés professzora, két évvel később
igazgatója volt. Operái - általában - nem arattak elismerést, mert Wagnerutánzatoknak értékelkték és nem tartották elég „nemzeti"-nek. Pl. a Gliamanti di
Terollo című operája - melyhez a librettót is maga írta - inkább elmarasztalást kapott,
mint elismerést, mert zenei megoldásait „forradalmi"-nak ítélték. Annak ellenére, hogy
igazi ambíciója az opera volt, mégis az 1875-96. között keletkezett 10 zarzuela
alapozta meg hírnevét. (Internet: http://www.opedrone.dekomponist/breton
www.naxos.com/ composerinfo/Tomas
, Szabolcsi Bence-Tóth A.:zenei L.

PAUL MARIÉ THEODORE VINCENT D' INDY *1851.MÁRCIUS 27. + 1931.DECEMBER 2.
Francia zeneszerző. 1871-től Cézár Franck (*1822-+1890)
tanítványa volt. A Concerts Colonne, majd
Lamoureuxhangversenyek karigazgatójaként vált ismertté 1887-től. A
korabeli francia
zenekultúrának
otthont adó
Schola
cantorum egyik alapítója, és 1931-ig a v ezetője volt.
Játszott üstdobon, vezényelt, a párizsi Conservatoire
tanára, a Société Nationale elnöke és számos klasszikus
szerző népszerűsítője volt. A wagneri esztétikát követte
operáival és teljes életművére is nagy hatást gyakorolt a
germán kultúra. A sajátos formai egyensúly, a franciás
szabatosság és elegáncia viszont hangsúlyt kap a szimfonikus variációkban,
költeményekben, a szimfóniákban, valamint nagy jelentőségű kamarazenéjében is.
Korának jelentős zeneszerző- és pedagógusegyénisége volt. Több barokk zeneművet
adott közre és monográfiát írt Ludwig van Beethovenről (lásd III.26.), Cézár
Franckról. (MNL.9k.866 o., Larousse 1992.2k.204 o.)

JOHANNES VON RUISBROECK *1293.

-

+1381.DECEMBER 2.

Németalföldi misztikus. 1343-44-ben megalapított Groenedaalban
egy Ágoston-rendi kolostort, melynek ő volt az első priorja. Művei
közül legnevezetesebb A papi mennyegző ékessége, a lélek fokozatos
megtérése Istenhez egy tevékeny élet folyamán, keresni Istent és az
élet is Istent keresi. (Brockhaus NI.CD.)

AMADEO VIVES

*1871.NOVEMBER 18. - +1932.DECEMBER 2.

Spanyol zeneszerző. Zenész pályájának első tanítója Felipe
Pedrell spanyol zeneszerző és zenetörténész (*1841-+1922)
volt. Barcelonában zeneszerzés tanára Jósé Ribera volt, aki
egyben
1891-ben
segítségére
volt
a
Katalán
Orfeum
meglapításában is, amely kulccsszerepet játszott a katalán
zenei reneszánszában. Vives csaknem az egész életét ott élte,
ott tette közzé minden szerzeményét. Hamarosan Madrid
kedvelt szórakozóhelye lett, ahol a koncert munkáktól a
könnyed dalokig, kórusművekig minden elhangzott. Nevezetes
műve a L'emigráns. Hírnevét egy sikeres színpadi játék és a
zarzuela hozta meg. Próbálkozott operával, de azok sikertelenek
voltak. Az álma a zenekari művek, szimfonikus zeneszerzés lett volna. Isaac Albéniz
(lásd V.29.) véleménye szerint a tehetsége meg is lett volna, de hiányzott az
önbizalom hozzá. Ezt okozhatta ideges alkata, egészségi állapotából eredő
fájdalmai, bizonyos mozgáskorlátozottsága, melyek miatt „csak" a zarzuela lett a fő
komponálási műfaja, ismertebb műve A fény balladája, A Gárda lovasa, A fehér
macska,
Donna
Franciska
stb.
(Internet: http://translate.googleusercontent.
com/tra nslate_c?fl=h u8isl=es8iu=
)

JOSEPH CONRAD *1857.DECEMBER 3. - +1924.AUGUSZTUS 3.
Lengyel származású angol író. Eredeti neve Teodor Jozef Konrád Nat^cz Korzeniowski.
Oroszországban nőtt fel, Krakkóban tanult. 1874-ben Marseillesbe utazott, 1878-tól
angol tengerjáró hajókon szolgált. 1884-ben angol állampolgárságot és kapitányi
képesítést szerzett. 1893-ban hagyott fel a tengerészettel, megnősült és utána csak
az irodalommal foglalkozott. Noha 19 éves korában tanult
meg angolul, más nyelven soha nem írt. Legtöbb műve
egzotikus
környezetben
játszódó,
kalandos
történet,
amelynek felszíni síkja is megragadóan érzékletes. Műveinek
vissza-visszatérő narrátora - Conrad önarcképe - az egyre
kiábrándultabbá
váló
Marlow
kapitány.
Mindenekelőtt
hőseinek belső világa érdekli. Első jelentős regénye A
Narcissus négere, mely egy hajó zárt világában játszódik, és
a haldokló címszereplővel szembekerülő különböző jellemek viselkedését, reakcióit
vizsgálja. További ismert és kedvelt művei A sötétség mélyén, Lord Jim, Tájfun.
Legszővevényesebb regénye a Dél-Amerikában játszódó Nostromo, amelynek a végén
minden alakja elbukik a tőkés terjeszkedéssel vívott küzdelemben.
Orosz
környezetben játszódik a Nyugati szemme, utolsó fontos regénye a Győzelem. Ő volt a
megteremtője annak a XX.században fontos szerepet játszó regénytípusnak, amely
egyszerre kalandregény és filozófiai regény is. (Larousse 1991.lk.494 o., MNL.5k.574
o.)

ELIN PELIN *1877.JÚLIUS 18. - +1949.DECEMBER 3.
Bolgár regényíró. Eredeti neve Dimitár Ivanov. Mezőgazdasági
munkás, majd tanító volt. Ezek után, 1903-tól 1926-ig a szófiai
egyetem, majd a Nemzeti Könyvtár könyvtárosa, később, 1944ig az Ivan Vazov Múzeum munkatársa volt. Több folyóiratot
szerkesztett, így első karcolatait és verseit, melyek 1895 körül
íródtak, különböző folyóiratokban jelentette meg. Jellegzetes
figurái cselédek, kisemmizett emberek, akik a jobb után
vágyódnak, de többnyire elbuknak. Feltárja a nyomort, a
parasztok
erkölcsének
és
szokásainak
kíméletlenségét.
Ismertebb kisregénye a Gerákok és a Föld.
Az utóbbiban a
földéhség káros hatását mutatja be egy gyilkossági kísérleten
keresztül. Az 1920-30-as években gyakrabban festett idillt,
életbölcsességgel telt rövid Írásaiban a józanság fontosságát hirdette, nevetségessé
téve a bigottságot A kolostor című kötetében. A kisregényen kívül irt több kötetnyi
karcolatot, meséket, és színdarabot is. Hatása a későbbi bolgár irodalomra igen nagy
volt, külföldön Ivan Vazov (lásd IX.22.) mellett őt ismerik a legjobban.
(Világir.Kisencikl. 1976.lk.314 o.)

ANETTE KOLB *1870.FEBRUÁR 3. - +1967.DECEMBER 3.
Német írónő. Bajor apa és francia zongoraművésznő anya
gyermekeként,
művészkörnyezetben
nőtt
fel.
Már
az
I.világháború eőtt a nagyhatalmi sovinizmus ellen szóltak írásai,
mint pl. Egy francia-német nő 13 levele. 1933-ban az USA-ba
emigrált, később Párizsban és Németországban élt. Kultúrált
írásművészetével a humanizmust szolgálta. Ismertebb regénye A
példa, esszékötete Utcák és zsákutcák, Mozart életrajz stb.
(Világir.Kisencikl. 1976.lk.600 o., Brockhaus NI-CD.)

WILLIAM HANSON BOORNE

* 1859.DECEMBER 3. - 1945.

Kanadai fotóművész. 1882-ben szülővárosából - az angliai
Bristolból - Kanadába költözött, Manitobaban farmot vásárolt
és ott gazdálkodott. Két évvel később - 1884-ben - az
albertai Calgaryba költözött. Addig amatőr fotográfusként
működött
és
akkor
lehetőséget
látott
arra,
hogy
főfoglalkozásként ez mellett maradjon. 1885-ben visszatért
hazájába, hogy az ehhez szükséges gépi berendezéseket
beszerezze
és
megfelelő
gyakorlatot
szerezzen
azok
alkalmazásában. 1886 tavaszán már Calgaryban mint tájképfotográfus kezdett dolgozni. 1887-ben unokatestvérével, Ernest May-el társult és
együtt dolgoztak, mint Boorne and May. Később leányvállalalatot is alapítottak
Edmontonban.
1893-ban
a
Calgaryban
lévő
központjukat
megszüntették.
Edmontonban a cég igazgatója C.W. Mathers üzletrészt szerzett a cégben. Boorne
Vancouverbe költözött, ahol 1 évig bejegyzett fotográfusként dolgozott. A következő
évtől titkári állást töltött be a B.C.Exploration et Concession nevű cégnél. A Boorne
and
May
vállalat
fotói
a
mai
napig
feltűnnek
az
aukciókon.
(Internet:http://www.answers.com/topic/william
, http://cameraworkers.davidmattison.com/getpoerson
)

CARLO SCHMID

*1896.DECEMBER 3. - +1979.DECEMBER 11.

Német
politikus.
Stuttgartban
járt
gimnáziumban,
melynek befejezése után önkéntesként vett részt az
p P
,i
I.világháborúban. Többek között Verdunnél is harcolt. A
*
háború után a Tübingeni Egyetemen jogi és politológiai
diploma után 1923-ban a jogtudományok doktora lett.
1925-től a würtenbergi bírói testület tagja, majd megyei
bíró Tübingenben 1931-ig, később az egyetem adjunktusa
volt 1940-ig. 1940-től a Wermacht tanácsadója a parancsnoki központban a franciaországi Lille-ben. A II.világháború után a Tübingeni
egyetem professzora, majd 1953-tól a Frankfurti Wolfgang Goethe Egyetem
politológiai tanszék elnöke volt. Eközben 1946-tól a Szociáldemokrata Párt (SPD) DélWürttembergi elnöki tisztét is ellátta. 1947-től megválasztották WürttembergHohenzollern ideiglenes kormány elnökének, majd május 1-től 1950-ig igazságügyminiszter volt. Ebben az időben alkotmány-jogászként számos indítványa mellett sokat
tett a statutum megvalósulásáért. 1950-től 1966-ig Strassburgban az Európa Tanács
Tanácskozó Közgyűlésének tagja, csak úgy mint 1969-től 1973-ig. Ez nem zárta ki,
hogy egyidejűleg a német Bundestag alelnöke is legyen. 1969-től lemondott minden
közfeladatáról és kizárólag az 1963-as francia-német barátsági szerződés szellemében
a kapcsolat koordinátoraként működött haláláig, mert meggyőződése szerint a két
ország
kapcsolata
kulcsfontosságú
ügye
Európának.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=de&u =
)
f
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MAX VON PETTENKOFER
10.

* 1818.DECEMBER 3. - +1901.FEBRUÁR

Német higiénikus, természettudós. A közegészségtan
első
egyetemi tanára és a bajor tudományos akadémia elnöke volt.
Neve a szellőztetésről írt dolgozatával vált ismertté. Jelentősek a
kolera terjedési okairól vézett kutatásai, valamint az anyagcsere
témakörében
folytattott
tevékenysége.
A
korszerű
egészségtudomány
megalapítója.
A
környezetből
eredő
egészségügyi ártalmak feltársában és leküzdésük módszereinek
kidolgozásában nagy érdemei vannak. (Új Magy.L.1961.5k.425
o., Révai Nl.15k.410 o.)

DELAWARE SZOVETSEGI ALLAM
A legrégibb államok egyike az északamerikai Egyesült Államokban,
az Atlanti-óceán partján, a Delaware-félszigeten fekszik. Keleten a
Delaware-folyó és öböl, Nyugaton Maryland, Északon Pennsylvánia
állam határolja. Területe 5.295 km2, lakosainak száma 706.000 fő
az 1993-as adatok alapján. Fővárosa Dover. A legelső fehér telepet
a hollandusok alapították 1623;ban, amit az indiánok hamarosan
megsemmisítettek. 1638-55-ig Új-Svédország gyarmata volt, 165564-ig a hollandoké, majd a második brit-holland háborúban angol
Dec7,i787
kézre került. 1682-ben Wiliam Penné (lásd VII.30.) lett. Az amerikai
Delaware
függetlenségi háborúig Pennsylvániával együtt kormányozták. Az
Egyesült Államok alkotmányát 1787.december 3-án elsőként
(Révai
Nl.5k.389 o., Larousse 1991.lk.579 o., MNL.6k.429 o.)
ismerte el.

RUDOLF HAUSNER *1914.DECEMBER 4. -+1995.FEBRUÁR 25.
Osztrák festő és grafikus. 1923-31-ig Bécsben járt gimnáziumba
és a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait 1936-ig.
Ezt követően mint zongorista - a Pinguin Jazz Quartet tagjaként
- járt Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Svájcban,
Görögországban,
Törökországban,
Egyiptomban
és
Skandináviában.
1938-ban
betiltották
expresszionista
és
fantasztikus realista festményeinek kiállítását Németországban.
1941-től a II.világháború végéig katona volt. A háború után
folytatta
munkáját,
mint
festőművész
a
lebombázott
műtermében. Régi mesterek technikájával dolgozott. Belépett a
__
fantasztikus realizmus bécsi iskolájába, mely egy bécsben
tevékenykedő festő csoportból állt. 1946-ban Ernst Fuchs
(*1930), Wolfgang Hutter és Fritz Janschka részvételével megalapította a szürrealista Art Clubot. Később ehhez csatlakozott még néhány művész is.
Ebben az időszakában volt első egy személyes kiállítása a Konzerthausban. 1957-ben
festette az első Adam képet, mely miatt összeütközésbe került az ortodox szürrealista
kollégákkal. 1959-ben a bécsi Belvedere palotában állította ki munkáit, melyet számos
nemzetközi kiállítás követett. A festés mellett 1966-tól Hamburgban a Képzőművészeti
Főiskola, 1968-tól Bécsben a Képzőművészeti Akadémia előadó professzora volt 1980ig. 1970-ben Osztrák Állami Díjat kapott. (Brockhaus NI.CD., Internet:http://translate.
googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en8oi =
))

JOSEPH MOHR

*1792.DECEMBER 11. - +1848.DECEMBER 4.

Osztrák pap. Törvénytelen gyerekként született. Salzburg
hóhéra volt a keresztapja és a székesegyház kántora Johann Nepomuk Hiernle pedig a nevelőapja. Ő
gondoskodott taníttatásáról is. A Kremsmünster-i gimnáziumi
tanulmányait Joseph Mohr kitüntetéssel fejezte be. A
Salzburgi Főegyházmegye szemináriumai után - pápai
engedéllyel - 1815-ben szentelték pappá. Egy távoli alpesi
faluba helyezték. Ott írt egy hat strófás verset, amely úgy
kezdődött. Hogy „Stille Nacht, Heile Nacht". 1817-ben
Oberndorfba költözött, ahol találkozott Franz Gruberrel (*1787-+1863), aki általános
iskolai tanár és templomi orgonista és karvezető volt a falu Szent Miklós
templomában. Mohr megkérte Grubert, hogy írjon zenét az 1816-ban írt verséhez.
1818.december 24-én Mohr helyettes lelkész és Franz Gruber együttesen mutatták be
az általuk írt és megzenésített karácsonyi éneket a „Csendes éj, Szentséges éj
"
című művüket. Azóta nagyon sok országban csendül fel különböző feldolgozásokban
Karácsony este ez a mű. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_
translate_c?hl=hu&sl=en@u=
)

EMMA CONSTANCE STONE
+ 1902.DECEMBER 29.

* 1856.DECEMBER 4.

Ausztrál orvosnő. Már középiskolás korában elhatározta,
hogy orvos szeretne lenni. De sajnos Ausztráliában nőket
orvosi pályán abban az időben nem fogadtak el. Ezért 1884ben Pennsylvániában a három éves egyetemi tanulmányok
után 1888-ban diplomázott kitüntetéssel Kanadában, a
Toronto-i egyetemen. Londonban egy új kórházban kezdett
Centenary of women in medícal practice, 1990
dolgozni, ahol a lelkészi feladatokat is elvállalta. 1890-ben
haza költözött Melnbournebe és ő lett az első orvosnő, akit
Ausztráliában az orvosi bizottság nyilvántartásba vett. Nővére Clara Stone (*1860+ 1957) nem sokára követte, s mindketten - elsőkként - 1891-ben az University of
Melbourne Egyetemen érvényesíttették Amerikában szerzett diplomáikat. Mindketten
magánpraxisban dolgoztak. Emma Constance megalapította a Viktoriánus Orvosnők
Társaságát. 1899-ben nyitotta meg kapuit egy új kórház nő betegek számára, akiknek
kellemetlen a fiatal orvosok és rezidensek vizsgálatai. Constance TBC-ben halt meg.
Férje és leánya szintén orvosok voltak. (Internet:http://translate.goog!eusercontent.
com/translate_chl=hu&sl=en&u=
)

JOHN GAY *1685 JÚNIUS 30. - +1732.DECEMBER 4.
Angol költő és drámaíró. Kereskedőcsaládból származott és őt is
annak szánták, de rövidesen a divatos londoni kávéházi élet alakja
lett, ahol Jonathan Swift (lásd X.19.) és Alexander Popé (*1688+ 1744) és baráti köréhez csatlakozott. Később titkár és állami
tisztviselő volt. Irodalmi munkásságára a szatírikus-parodisztikus
hangvétel jellemző, de műveinek nagy része mások ötletéből
született. Legnagyobb sikerét a korabeli színpadon divatos olasz
operát, valamint a pénz és a hatalom korrupciós hatását
pellengérre állító Koldusopera című balladaoperájának köszönheti,
amely a korabeli poltikai viszonyok szatírájaként vonult be az
irodalomtörténetbe. A koldusoperából kétszer is készült opera,
Bertold Brecht (lásd 11.10.) Kurt Weill (*1900-+1950) zenéjével 1928-ban dolgozta
fel, 1958-ban Peter Stephen Paul Brook angol rendező (*1925) készített belőle filmet.
Társadalombírálata nyíltabb és élesebb a folytatásnak szánt Po//yban, amelyet R
Walpole nem engedett bemutatni. Versei 1708-tól jelentek meg. Realisztikus, az
embert és világát értő és értékelő lírája hamar népszerűvé tette. A falusi és városi
élet jeleneteit derűvel, iróniával rajzoló művei mellett figyelemre méltó munkája a hat
énekből álló A pásztor hete című burleszk-pasztorálja. (Világir.Kisencikl.1976.lk.387
o., MNL.8k.507 o.)

XXII. JÁNOS PÁPA *1245.

-

+1334.DECEMBER 4.

Eredeti neve Jacques Arnaud Duése. Jogi és orvosi tanulmányokat folytatott. Lonban a
francia bíborosok jelöltjeként 1316.augusztus 7-én választották pápává. Felszentelése
előtt ígéretet tett az avignoni fogság megszüntetésére. Hét francia bíboros
kinevezésével tovább növelte a franciák súlyát a bíborosi kollégiumban. A pápai
egyetemes uralom eszméjének értelmében erősítette a kuralizmust, a pápai
fiskalizmus és a kurális kormányzat tényleges kiépítője lett. Ő szervezte meg az
egyházi állam pénzügyminisztériumát. Nem ismerte el Bajor Lajos (ur.1317-1347)
jogát a császári trónra, 1323.október 8-án felszólította Bajor Lajost címe ehagyására,
majd 1324.március 23-án kiközösítette Lajost, aki Rómába
vonult és 1327.május 12-én császárrá koronáztatta magát,
április 18-án kihirdette az Avignonban székelő pápa
trónfosztását és ellenpápát állított V.Miklós (1328-1330)
személyében. XXII.Jánosban is, mint elődeiben teokratikus
elképzelések munkáltak, ami számos ellenfelet szerzett a
számára. Ellenfelei lettek a spirituális ferences szerzetesek,
akik közül a nézeteik mellett kitartókat egyházi bíróság elé
állította. A bajor udvarba menekült Cesena ferences generálist, és a nominalista
William Occam oxfordi tanárt (*1285 k.-+1348) kiközösítette. Elítélte a zsinat
elsőségét hirdető párizsi egyetemi tanárt, Padovai Marsiliust (*1280 k.-+1343),akinek
része volt a pápa eretnekké nyilvánításában. Szentté avatta 1323-ban Aquinói Tamást
(lásd III.7.). Az ellenpápát egyébként a nép is támogatta, mivel elégedetlen volt
XXII.János pápa Avignonba költözésével. A szakadásnak Róbert nápolyi király
(ur. 12309-1343) vetett véget, aki Lajost az ellenpápával együtt Rómából elűzte.
V.Miklós önként lemondott és meghódolt XXII.János pápának. (Larousse 1992.2k.258
o., Brockhaus NI.CD., Az Emberiség Kr.1991.330 o., Révai Nl.10k.767 o.,
MNL.10k.175 o.)

HANNAH ARENDT

*1906.OKTÓBER 14. - +1975.DECEMBER 4.

Német születésű amerikai filozófus, politológus. Heidelbergben Kari
Jaspers
németpszichiáter, filozófus (*1883-+1969) tanítványa volt.
1933-ban Párizsba menekült a nácizmus elől, ahol egy cionista
szervezetben dolgozott. 1940-ben emigrált az USA-ba. 1963-tól 1975ig a Chikago-i egyetem, majd a New Yorki egyetem politika-tudomány
professzora volt. A klasszikus embereszmény, a gyakorlati filozófia
arisztotelészi fogalma és a politika viszonya foglalkoztatta. Az emberi
aktivitás három típusát különböztette meg: a munkát, a termelést és a
cselekvést. Ezeket a fogalmakat értékelméleti összefüggésben is vizsgálta. Filozófiai fő művében (Vita activa oder vom tátigen Leben) cselekvéselméleti
kérdésekkel foglalkozott. Tanulmányozta az ember szellemi tevékenységét a
gondolkodás, az akarás és az ítélés hármas funkcióját. További munkáiban a
totalitárius rendszerek, az imperializmus, az antiszemitizmus kérdéseivel foglalkozott.
A totalitárizmus gyökerei című művében a totalitárizmus általános szerkezetét
történelmi eredetével összefüggésben vizsgálta. (MNL.2k.339 o.)

DR EMMA CONSTANCE STONE
+ 1902.DECEMBER 29.

*1856.DECEMBER 4. -

Ausztrál orvosnő. A XIX.század második felében Tasmaniában
még nem tartották a nőket az orvosi pályára alkalmasnak.
M.Hc
Ezért - miután elhivatottságot érzett e pálya iránt -, az északamerikai pennsylvániai Női Orvosi Egyetemet végezte el, majd
a kanadai torontói egyetemen diplomázott. Végül Londonban
nyert okleveles orvosi fokozatot. Ez tette lehetővé, hogy 1890lientenáry ot women in médícal practice, Í990
ben
Ausztráliában
elsőként
regisztrálták
praktizáló
orvosnőként. Nevéhez fűződik az ausztráliai Queen Victoria
Hospitál megalapítása 1899-ben. Tagja lett az Ausztrál Egészségügyi Társaságnak és
más egészségügyi szervezetnek. Az elismertségéig tartó nehéz útja következtében
jelentős tevékenységet folytatott a korabeli női egyenjogúságért folyó harcokban.
(Internet)
A II S X

ROBERTA BONDAR

*1945.DECEMBER 4. -

Kanadai
űrrepülőnő.
Főiskolai
végzettséget
először
állattanból
és
biológiából
szerzett.
Ezt
követte
az
ideggyógyászati szakorvosi diploma. Kutatási területe a látás,
illetve
annak
a
szem
és
agy
együttműködésének
mechanizmusa. Már egyetemi évei alatt foglalkozott repülési
témákkal, sőt, előbb tanult meg repülőgépet mint gépkocsit
vezetni. 1983 decemberében több ezer jelentkező közül őt is
beválasztották a 6 kanadai leendő űrhajós közé. A megfelelő
kiképzés után 1992.január 22-30. között a Discovery
fedélzetén teljesített szolgálatot. Feladata a súlytalanság
állapotának az emberi testre gyakorolt hatásának vizsgálata
volt. Ő nem csak az első amerikai női űrrepülő volt, hanem az űrben működő első
ideggyógyász is. (Internet:http://collections.ic.gc.ca/science/ english/bio/bondat.html)

RAINER MARIA RILKE *1875.DECEMBER 4. - +1926.DECEMBER 29.
Osztrák író,költő. Szülei katonai pályára irányították, de gyenge fizikuma és
érzékenysége nem tudott beilleszkedni a tőle idegen környezetbe, ezért a linzi
kereskedelmi akadémiára iratkozott be, majd 20 éves korában a prágai egyetemen
tanult jogot, filozófiát és irodalomtörténetet. Münchenbe költözött, itt megismerkedett
Lou Andreas-Saloméval, a nála 14 évvel idősebb nővel, aki élete végéig nagy hatással
volt rá. 1899-1900-ban együtt látogatták meg Oroszországban Lev Nyikolajevics
Tolsztojt (lásd XI.20.), mely nagy személyes élményt jelentett számára. Költészetét
eleinte a hangulati líra jellemzi. 1899-ben egyetlen éjszaka alatt született legnagyobb
közönségsikert aratott műve az Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről című műve. Első
versei még romantikusak voltak, mint az Álomkoronásan,
az
Advent vagy Áldozat Laresnak című versei, de csakhamar a
szimbolisták hatása alá került Egyéni hangját az Imádságoskönyv
című oroszországi élményein alapuló kötetben találta meg,
melynek első két része A szerzetesi élet könyve és A zarándoklás
könyve oroszországi útjain szerzett élmények lecsapódása. A
harmadik rész A szegénység és a halál könyve az élethez
természetesen és szervesen hozzá tartozó halálról beszél.
Jellegzetes vonása az istenkeresés, a misztika, az ember és a
transzcendens kapcsolata. Ekkor születtek a Mesék a jó Istenről,
Történetek a Jóistenről című novelláskötetei. 1901-ben feleségül
vette Clara Westhoff német szobrászt, de házasságuk alig egy évig tartott. 1902-ben
Párizsba ment, és az I.világháborúig onnan tett kisebb-nagyobb utazásokat Európa
több országába. 1905-1906-ban Auguste Rodin (lásd XI.17.) személyi titkára volt,
akkor írta meg Auguste Rodin című könyvét. Franciaországi tartózkodása során, baráti
kapcsolatba került Andre Gide-de (lásd II.19.)I, Emilé Verhaerennel (lásd XI.27.) és
Romáin Rolland-nal (lásd 1.29.). 1906-ban jelent meg a Képek könyve, melyben a
természet és annak változásai felé fordult. 1919-ben Svájcba költözött, ott élt
haláláig. A muzoti kastély tornyába helyezkedett el, hogy hátralévő éveit
nyugalomban tölthess el és alkothasson. Az évtized végén jelent meg egyetlen
önéletrajzi ihletésű regénye, a Malte Laurids Brigge feljegyzései. Itt fejezte be a Duinoi
elégiákat és megírta 55 szonettből álló Szonettek Orpheuszhoz című ciklusát.
Költészete minden kérdésessége ellenére, gondolati mélységénél, nyelvi bravúrjainál,
zeneiségénél és hangulati gazdagságánál fogva a XX.század kiemelkedő életműveihez
tartozik. (Világir.Kisencikl.l976.2k.259 o., Larousse 1994.3k.480 o., MNL.15k.502 o.)

RÓZSA FERENC *1906.DECEMBER 4. - +1942.
1931-ben a drezdai egyetemen szerzett mérnöki
alatt ismerkedett meg a szocialista eszmékkel.
Hazatérve,
1932-ben
kapcsolódott
be
a
kommunista mozgalomba. 1935-től a KIMSZ
területi bizottságának volt a tagja. 1939-től a
KMP hazai szervezetének létrehozásán dolgozott,
1941-től a Központi Bizottság és a titkárság
tagja lett. 1941 júniusban a Szovjetunió német
megtámadása
után
illegalitásba
vonult.
1942.február 1-től az illegális Szabad Nép szerkesztője lett. 1942. Június 1-én letartóztatták 600 kommunista társával együtt. Az
Andrássy-laktanyában a vallatások során elszenvedett kínzások következtében halt
meg. (Évfordulók '81,237 O., Új Magy.L.1961.5k.617 o., MNL.15k.640 o.)

ARMAND JEAN DU PLESSIS RICHELIEU *1585.SZETEMBER 9. + 1642.DECEMBER 4.
Francia
bíboros,
politikus.
Elszegényedett
családból
származott. Lemondva a katonai karrieről a papi pályát
választotta, a Sorbonne-on teológiát tanult és 1606-ban
Lúgon püspöke lett, majd az 1614-es rendi gyűlésen a
\ papság küldötte volt, ahol hatásos fellépése miatt Medici
Mária francia királyné (*1573-+1642) 1616.novemberben
meghívta a Királyi Tanácsba. XIII.Lajos (ur.1610-1643)
" hatalomátvételekor
1617.áprilisban,
kegyvesztett
lett,
Avignonba száműzték 1618-19-ben. Charles d'Albert Luynes főminiszter (*1578-+1621) hívására visszatért, 1620-ban kibékítette XIII.Lajost
anyjával, amiért 1622-ben bíborosi rangot kapott, és tagja, majd feje lett 1624-ben a
Királyi
Tanácsnak.
Tehetségével
és
bámulatos
munkaerejével
rövidesen,
1624.augusztustól korlátlan hatalmú vezető miniszter lett. Egymás után hozta az
intézkedéseket az államérdek nevében, az abszolút királyi hatalom megerősítésére
törekedett az engedetlen főnemeséggel és az önálló katonai
szervezettel rendelkező hugenottákkal szemben, és habozás nélkül
küldte halálba az összeesküvést szító urakat. Nagy célja a francia
hegemónia megalapítása Európában. A király - XIII.Lajos
támogatásával, kitűnő munkatársakkal - köztük Joseph atyával körülvéve, vezető szerepet játszott a francia
abszolutizmus
kiépítésében. Befolyása volt a politikai, gazdasági és kulturális élet
minden területére. A hugenottákat két háborúban legyőzte, s La
Rochelle elfoglalása után vallási és jogi kiváltságaik érintetlenül
hagyása mellett eltörölte katonai és politikasi előjogaikat. Támogatta
az ország fejlődését, a gyarmatosítást a Karib-szugeteken és Kanadában, 1635-ben megalapította a Francia Akadémiát. Betiltotta a párbajozást,
megháromszorozta az adóbevételt, a francia hadsereget 30.000 főről 250.000 főre
növelte, és létrehozta a hadiflottát. Párizsban monumentális palotát épttetett
magának, melyet végrendeletében a királyra hagyott.
Az ország erőforrásainak
kiaknázása miatt pénzügy nehézségek miatt nehézségek támadtak a gazdaságban,
parasztfelkelések robbantak ki 1637-1640 között. Tíz év alatt nyolc főúri
összeesküvést leplezett le és torolt meg. 1640-től a francia csaspatok mindenütt
előretörtek, de a győzelmet már nem érhette meg.
Békeidőben ő volt korának
legkiválóbb államférfija. (Révai Nl.16k.257 o., Larousse 1994.3k.477 o., MNL.15k.484
o.)

RfPUBIIQUI IRANCAISI
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CHARLES RÓBERT RICHET *1850.AUGUSZTUS 26. + 1935.DECEMBER 4.
Francia orvos és fiziológus. A párizsi egyetemen doktorált 1877-ben,
majd az egyetem élettan professzora volt 1887-től. Charles Epheyre
álnéven verseket, regényeket és drámákat írt. Állatkísérleteiben
főként a fertőzések elleni védőoltásokat tanulmányozta. Kutatásai
elsősorban az idegélettan, a szérumterápia, az immunizálás
területére terjedt ki.
Foglalkozott az anaphylaxia jelenségével.
Rájött arra, hogy ha meghatározott anyagot - antigént - juttat a
szervezetbe, akkor a lappangási szakasz után ott ellenenyag antitest - termelése indul meg, és ez a szervezet számára aktív
védettséget biztosíthat. Az első széruminjekciós eljárást 1890-ben
végezte emberen. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjatl913-ban kapta „az
anafilaxiával
kapcsolatos
munkásságáért".
(Nobel-díjasok
Kisl.1985.643
o.,
MNL.15k.484 o.)

WERNER KARL HEISENBERG *1901.DECEMBER 5. + 1976.FEBRUÁR 1.
Német
fizikus.
Würzburgban
nevelkedett,
iskoláit
Münchenben végezte. A fizika doktora címet is a müncheni
egyetemen nyerte el 1923-ba, ahol tanára volt Arnold
Johannes
Wilhelm
Sommerfeld
(*1868-+1951)
is.
Göttingenben Max Born (lásd XII. 11.), Koppenhágában
Nils Henrik Dávid Bohr dán fizikus (lásd X.7.) mellett
dolgozott, majd Lipcsében az elméleti fizika professzora
volt 1927-1941-ig. 1942-től Berlinben, illetve 1946-tól
Göttingenben a Max Planck Fizikai Intélzet igazgatója volt.
Az 1920-as évektől foglalkozott az atomi részecskék tulajdonságainak vizsgálatával.
Kidolgozta a kvantummechanika alapjait. 1927-ben felállította a nevét viselő
határozatlansági relációt, amely a mikrofizika alapvető jelentőségű összefüggése.
Kiemelkedő eredményeket ért el a turbolencia, a magfizika és az erőterek
kvantumelmélete területén. 1929-ben előadói kőrúton járt az USA-ban, Japánban és
Indiában. A XX.század egyik legnagyobb gondolkodójaként tartják számon.
Munkásságának elismeréseként számos megtisztelő cím és kitüntetés birtokosa. Az
1932-es fizikai Nobel-díjat 1933-ban kapta „a kvantummechanika megalkotásáért és
alkalmazásáért, mely többek között a hidrogénmolekula allotrop módosulatának
felfedezéséhez vezetett". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.324 o., MNL.9k.343 o.)

JOSEF KLEMENS PILSUDSKI *1867.DECEMBER 5. - +1935.MÁJUS
12.
Lengyel marsall és politikus. Orvosnak tanult, de politikai okokból
kizárták az egyetemről. 1887-ben III.Sándor cár (lásd III.10.) elleni
200*'
merénylet vádjával öt év szibériai száműzetésre ítélték. 1892-ben
belépett a Lengyelországi Szocialista Pártba (PPS), s 1894-től a
szűkebb vezetőség tagja lett. 1894.júliustól az illegális Robotnik című
pártlap szerkesztője volt. 1900.február-ban letartóztatták, ahonnan
1901.májusban az osztrák fennhatóság alatt álló Galíciába szökött.
Az 1905. évi orosz forradalom után eltávolodott a szocialistáktól, és
Lengyelország függetlenségéért lépett fel. Az I. világháború kezdetén
a központi hatalmak oldalán álló lengyel légió első alegységének parancsnokaként
harcolt. 1916.novemberben a központi hatalmak által létrehozott Lengyel Ideiglenes
Államtanácsban a hadügyek vezetője lett. 1917 tavaszán a németek ellen fordult,
júliusban letartóztatták és Magdeburgba internálták. Csak a háború végén szabadult
1918.decemberben
a
független
Lengyelország
diktátori hatalommal felruházott első államfője és a
hadsereg főparancsnoka, 1920-ban marsall lett. A
lengyel-szovjet-orosz háborúban, 1919-20-ban a rigai
békében helyreállította keleten Lengyelország 1772.
előtti határait. Nyugaton Németországtól szerzett meg
területeket.
1922.decemberben
lemondott
állafői
tisztségéről, 1923-ban a hadsereg wezetésétől is
visszavonult.
1926.május
12-én
a politikai
és
gazdasági válság miatt katonai államcsínyt hajtott
végre, és tekintélyelvű alkotmánymódosítást vezetett be. 1926-28-ban és 1930-ban
miniszterelnökként kormányozta az országot. Külpolitikailag egyensúlyozni igyekezett
Lengyelország két nagyhatalmi szomszédja között, 1932-ben a SZU-val, 1934-ben
Németországgal kötött megnemtámadási szerződést. (Larousse 1994.3k.321 o.,
MNL.14k.800 o.)
Polska

WOLFGANG AMEDEUS MOZART *1756.JANUÁR 27. + 1791.DECEMBER 5.
Osztrák
zeneszerző.
Legendás
hírű
csodagyermekként
indult,
előbb
ismerte
a
hengjegyeket, mint a betűket. Alig 3 évtized alatt
írta több mint 600 remekművét, bejárva a
fejlődés szinte felmérhetetlen útját. Az emberiség
egyik legnagyobb lángelméje, a zenetörténet
páratlan, egyedülálló vezéralakja, a zeneköltészet
időtlen értékű poétája. Egyszerű, küzdelmes,
szegényes és gyakran meg nem értett emberi
élete csupán kifogás, külső forma volt földi itttartózkodásának igazolására. Készen érkezett,
mert első megnyilatkozásai éppen olyan értékek, mint férfi-korabeli művei. Muzsikája
egyszerű, könnyed, világos és tiszta, mesterkéltség nélküli. Az emberiségnek a
művészi tökéletességről való elképzelését, ősi álmát és vágyakozását Mozart
muzsikája váltotta valóra. A gyermeke lángeszét idejekorán felismerő apa - Leopold
Mozart - , a tapasztalt pedagógus és bölcs nagyvilági férfiú bemutatta alig hatéves fiát
Münchenben, Linzben és Bécsben, majd Párizsban és Londonban. Végül a
Németalföldre vezetett az útjuk. Az 1770-es években 3 itáliai út következett. Itáliában
megismerkedett az olasz operastílussal, megtanulta az énekhang kezelését, jártassá

vált a vokális többszólamúságban és a hagnszerelés technikájában. 1777-ben anyja
kíséretében indult újabb külföldi utazásra Párizsba. 1778-ban anyja fájdalmas
elvesztése szólal meg a tragikus hangú a-moll zongoraszonátában.
1781-ben a
müncheni udvar számára írta Idomeneo című operáját. A salzburgi érseki szolgálat
biztonságát, de megalázó kiszolgáltatottságát odahagyva kilépett a szabad művész
anyagi
gondokkal
teli,
bécsi
életterébe. Bécsben telepedett le,
W'.A.MOZART
és 1782-ben készült a Szöktetés a
!±)oi\C)iomnni
szerájból című daljátéka. Bécsben
szabadon alkotó zeneszerzőként,
20.~X.nH7
•X&A
művei
tiszteletdíjából,
hangversenyezésből és tanításból
v } IC ( s
DtüTSCHEBUNDESPOST j
próbált megélni. Ebben az időben
keletkezett zongoraversenyeinek
tündöklő sorozata, melyeket maga mutatott be úgynevezett nyilvános akadémiáin.
1786-ban két operáját A színigazgatót és a Figaró házasságát mutatták be. 1787-ben
elkészüt minden idők legnagyobb remekműve, az operák operája a Don Giovanni.
Ennek ellenére biztos állása nem volt. II.József császár szívesen fogadta Mozart

műveit, utóda II.Lipót (ur. 1790-1792) azonban nem kedvelte a zenét, így udvari
pártfogást sem remélhetett. 1791-ben a Varázsfuvola egy külvárosi szinház számára
készült. Utolsó műve a Rekviem. Walsegg gróf névtelen megrendelésének már nem
tudott eleget tenni, a befejezés
tanítványára,
Franz
X.aver
Süssmyrra
(*1766-+1803)
és
Joseph
Eyblerre
(*1765-+1846)
maradt. Minden műfajban alkotott,
így szimfóniák, kocertek, operák,
alkalmi kompozíciók, kamara- és
kórusművek, dalok jelzik hatalmas
művészi
pályáját.
Korai
halála
súlyos betegsége (valószínűleg egy
fokozódó veseelégtelenség ) nem
utolsó sorban a gyermekévek óta
tartó utazási fáradalmakra és idegi megterhelésre vezethető vissza. A legolcsóbb
temetéssel, szegények sírjába temették, így sírhelye mindmáig ismeretlen maradt.
(Larousse 1992.2k.979 o., Brockhaus:Zenei L.1984.2k.577 o., Falk G.:Zenei Kis
L.1938.141 o.)

SHARJAH

MARTIN VAN BUREN *1782.DECEMBER 5. - +1862JULIUS 24.
Amerikai
politikus.
Holland
bevándorlók
gyermeke.
1803-tól
ügyvédként dolgozott. 1812-től New York állam, majd az USA
szenátora volt 1820-ig. A Demokrata Párt vezető személyisége, New
York kormányzója, Andrew Jackson elnök (lásd III.15.)
külügyminisztere és alelnöke, közben rövid ideig
londoni követ volt. Jackson támogatásának és ellenfelei
megosztottságának köszönhetően megnyerte az 1836os elnökválasztást, az USA 8-ik elnökévé választották.
Hivatalba lépésének évében kitört gazdasági válság
miatt, az állami pénzügyek biztosítására, egy bankoktól
Martin Van Burcn 1837-1841
független kincstárt hozott létre. Óvatos külpolitikát
folytatott, nem támogatta sem a kanadai felkelőket, sem a független Texas
annektálását. A gazdasági válság, a Whig Párt tömegeket mozgósító taktikája miatt,
az 1840-es választást elvesztette. Az 1848-as elnökválasztáson a Szabad Föld Párt
jelöltjeként indult, de ismét vereséget szenvedett. Két kudarc után visszatért a
Demokrata Pártba, a polgárháború elején már Abraham Lincoln elnök (lásd IV. 15.)
támogatói között volt.(Révai Nl.4k.116 o., MNL.18k.178 o.)

WLADYSLAW STANISLAW REYMONT *1867.MÁJUS 7. + 1925,DECEMBER 5.
Lengyel író. Apja falusi orgonista volt. Ő először szabóinas, majd
olska
vándorszínész,
később vasutas volt. Egy vasúti
balesete
következtében élete végéig kártérítést kapott, mely biztosította
nyugodt megélhetését. Ez a körülmény és a spiritisztákkal való
kapcsolata jótékony hatással volt irodalmi tevékenységére. Ezt
bizonyítja A vámpír című műve. 1891-től kezdett írni, először
novellákat, majd később regényeket is. 1893-ban Varsóba
költözött, a Glos és a Pravda című varsói újságoknak írt. Hosszabb
utazásokat tett Francia- és Olaszországban, meglátogatta az USAban
élő
lengyeleket.
Első
elbeszélései
paraszti,
falusi
környezetben, vagy városi szegények között játszódnak. Ekkor
született - 1895-ben - Jasna Góra-i zarándoklat című dokumentarista prózája. Első regénye a Komédiásnő, melynek a főhősnő személye miatt,
folytatása az Erjedések című regénye volt. A lengyel irodalomban ő képviseli a
naturalizmust, az impresszionizmust és a modernizmust. Novellái és regényei a természet széleskörű, lírikus felidézésével ábrázolják a lengyel parasztság
világát. A két világháború között kibontakozó népies irányzat
SS 18 67- 19 67K
z
előfutára volt. Az ígéret földje című első nagyregénye miatt
kiutasították az országból, és Franciaországban élt száműzetése
idején. 1976-ban Andrzej Wajda filmrendező (*1926) ezt a regényét
megfilmesítette. Franciaországi tartózkodása idején írta élete fő
művét az Emilé Zola (lásd IV.2.) hatását mutató Parasztok című
négyrészes regényét, melyet a nemzetközi kritika „homéroszi
eposzként" értékelt. Ez a regénye a falu életének nagyszabású
1924XSKA
freskója. Ismert műve még az 1794-es év című trilógiája, - A
Respublica utolsó szejmje, Ne csüggedjünk, Az inszurrekció - melyeknek hősei az 1794-es Kosciuszko-felkelés idején a nemzeti függetlenségért harcoló
parasztok. Az irodalmi Nobel-díjat 1924-ben kapta „nagy nemzeti eposzáért, a
Parasztok-ért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.638 o., MNL.15k.459 o.)

WALT DISNEY *1901.DECEMBER 5. - +1966.DECEMBER 15.
Amerikai rajzfilmrendező, producer. Eredeti neve
Walter Elias volt. Grafikai tanulmányait befejezve
reklámrajzolóként,
karikaturistaként
dolgozott
Kansas
Cityben
1919-23
között.
1921-től
foglalkozott a rajzfilmmel. A rajzfilm műfajának
stílusteremtő egyénisége. Filmjeinek technikai
tökéletessége föiülmúlhatatlan. Ötletes, humoros,
emberi
tulajdonságokkal
és
képességekkel
felruházott, markánsan kidolgozott
karakterű
állatfiguráival - Mickey egér, Donald kacsa, Pluto
kutya - vált világhírűvé. A nevéhez fűződik az
első hangos illetve színes rajzfilm, Alice csodaországban, Virágok és fák, valamint az
első egész estét betöltő rajzfilmje a Hófehérke és a hét törpe. 1928-39 között kb. 400
rövidfilmet forgatott. Emlékezetesek maradnak még a Pinocchio, Fantázia, Dumbo,
Bambi, Csipkerózsika, 101 kiskutya, Merlin a varázsló. 1955-ben Anaheimben Kaliforniában - létrehozta Disneylande t, a rajzfilmfiguráit életre keltő óriási
jétákparadicsomot. Ennek mintájára készült el Európában - Párizsban - is az első
Disney-land- Tevékenységével nagyon sok felnőttnek és még több gyermeknek szerez
ma is maradéktalan örömet. (MNL.6k.639 o., Larousse 1991.lk.605 o.)

GHEORGHE PETRA^CU *1872.DECEMBER 5. - +1949.MÁJUS 1.
Román festő. Nicolae Ion Grigorescu (lásd V.15.) tanítványa volt, majd Münchenben
és a párizsi Julián Akadémián Adolphe William Bouguereau-nál (*1825-+1905)
képezte magát és beutazta Itáliát, Spanyolországot és Egyiptomot. Arc- és tájképeket,
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csendéleteket, alakos interieuröket, aktokat
igazgatója volt. (Műv.L. 1967.3k.744 o.)
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ALFRÉD MANESSIER *1911.DECEMBER 5. - +1993.AUGUSZTUS 1.
Francia festő és iparművész. Építésznek készült, mint festő
autodidakta. 1935 óta foglalkozik festészettel, ekkor egy
ideig az Academie Ranson növendéke volt. A II.világháború
után alakult ki jellegzetes absztrakt festészete, mellyel az
absztrakt festészet második generációjának jellegzetes
tagja lett. A lírai absztrakció képviselője. Roger Bissiére
(*1888-+1964) tanítványa volt, erőteljes kolorista. 1943
után elfordult a figuratív ábrázolástól, hogy a szakrálisról pl. Veronika kendője, Örömöm a kereszt és a
természetről
alkotott
legbensőbb
érzéseit
minél
markánsabban
fejezze
ki.
Alkotói
tevékenysége
széleskörű.
M A N E S S I E R "ALLELÜIA"
Olajképek és akvarellek mellett (Töviskorona, Nyomok a
RERUBLIQU&-,. A
hóban)
gobelinkartonokat
és
üvegfestményeket,
díszleteket, könyvillusztrációkat is készített. A korabeli események olyan művek megalkotására késztették, mint az 1956-os magyar forradalom
emlékét idéző 1957-ben készített nagyméretű sötét tónusú Rekviem novemberért
című képe. Fő művei nonfiguratív üvegabalakai, amelyek számos templom (assyi,
bréseux-i,
baseli és Ares-Trinqtaille-i
) díszei. (Larousse
1992.2k.801
o.,
Műv.L. 1967.3k.227 o, MNL.12k.642 o..)

HASHIM AL-ATASSI

REPUBUQUE SYRIENNE

*1875. - +1960.DECEMBER 5.

Szíriai politikus. Egy politikailag aktív nagy földbirtokos családban
született.
Felsőszintű
tanulmányait
Isztambulban
a
Mülkiye
Közigazgatási Akadémián végezte, ott szerzett diplomát 1895-ben.
Politikai karrierjét 1888-ban Bejrutban kezdte, majd Baalbek,
Anatolia és Jaffa kormányzója volt 1918-ig. A francia megszállás
ellenzőjeként
az
1920-as
években
a szíriai
Alkotmányozó
Nemzetgyűlés elnöke volt, majd miután a franciák ezt betiltoitták
1930.májusba, több, a franciákkal folytatott tárgyalást vezetett.
1949-ben Szíria ideiglenes kormányát vezette 1950-51-ben és
1954-55-ben.(MNL.2k.524 o.)5

ALEXANDER GIRARDI * 1850.DECEMBER 5. - +1918.ÁPRILIS 20.
Osztrák színész és operetténekes. 18 éves koráig lakatos volt,
majd színésznek állt és 3 évi vándorszínészkedés után 1871-től
Bécsben a Theater an der Wien, a Theater in der Josefstadt, a
Raimundtheater és a Deutsches Volkstheater színpadán játszott.
Egyénisége döntően befolyásolta az operett játékstílusát, és
hozzájárult
a
bécsi
operett
világsikeréhez.
Különösen
kupléelőadásával ért el nagy hatást, és talált Magyarországon is
követőkre. Kari Millöcker (lásd IV.29.), Johann Nepomuk Nestroy
(lásd
V.25.),
Dohann
Strauss
(lásd
X.25.)
darabjainak
komikusszerepeit finom humorral, kitűnő tánctudással formálta
meg. Mindig jellegzetes szalmakalapjában lépett fel, amelyet róla
neveztek el girardi-kalapnak.
Ez egy lapos tetejű, egyenes karimájú, kemény
szalmakalap, oldalt széles ripszszalaggal. (Színházi Kisl.1969.157 o., MNL.8k.639 o.)

IX. RÁMA *1927.DECEMBER 5. - +
Thaiföld - volt Sziám - királya. Eredeti
neve Bhumibol Aduljadedzs. Az 1782-től
uralkodó
Csakkri-dinasztia
tagja,
Csulalongkorn - V.Ráma (ur.1868/18731910) - unokája. Elődjét - bátyját Ananda
Mahidolt
VIII.Rámát
(uraik.1935-1946.) - 1946.június 9-én
rejtélyes
körülmények
között
meggyilkolták. Őt követte a trónon. 1947ben Phibul marsall került hatalomra és a trónra került IX.Ráma névleges uralma
mellett diktatúrát épített ki. Ugyanis a XX.század első felétől kezdődően - egyre
inkább - az államfők helyett régenstanács kormányozott. A hadsereg befolyása
jelentős volt, a királyok kiszorultak a politikai hatalomból. IX.Ráma politikai szerepet
nem játszik Thaiföld életében, de közszereplései a
monarchiát népszerű nemzeti intézménnyé tették. A
korrupciós botrányoktól terhes rendszer 1932-től 1991-ig
17 katonai puccsot élt át, melyből IX.Ráma urakodásának
idejére 7 puccs esett, mégpedig 1948-ban, 1951-ben,
1957-ben, 1973-ban, 1976-ban 1981-ben és 1991-ben.
Politikai súlytalansága ellenére a katonai puccsok a
beleegyezését igényelték. Egyébként Ő a nemzet jelképe,
bírálatát súlyosan büntetik. 1950.április óta felesége
Szirkit Kitijakara (*1932). Kijelölt trónörököse fia Vadzsiralongkorn
herceg.
(MNL.3k.797 o., 15k.302 o., 17k.414 o., Larousse 3k.871 o.)

VITÉZSLAV NÓVÁK *1870.DECEMBER 5. - +1949 JÚLIUS 18.
Cseh zeneszerző. A prágai egyetemen jogot és filozófiát tanult,
egyidejűleg Antonin Dvorák (lásd V . l . ) zeneszerzés tanítványa.
1909-től 1920-ig a prágai kelyhesek konzervatóriumának, 1918-tól
1939-ig
pedig
a
Cseh
Konzervatórium
zeneszerzésmesteriskolájának tanára volt. Zenéjére a szlovák és morva
népzene, valamint a francia impresszionizmus hatott. Művei között
találhatók
zongoraversenyek,
vonósnégyesek,
szimfonikus
költemények,
kórus-művek,
opera
és
balett-zenék.
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.638 o.)

JEAN - BAPTISTE SIMEON CHARDIN *1699.NOVEMBER 2. + 1779.DECEMBER 6.
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Francia festő.
Iparos család fia. A
falamand és holland iskola szellemében a
kispolgári élet egyszerű tárgyait
és
eseményeit
bensőséges
hangulatú
képeken
ábrázolta.
Noel-Nicolas
Coypelnél
(*1690-+1734)
és
JeanBaptiste
Vanloonál
(*1684-+1745)
folytatott művészi tanulmányokat. Nicolas
de
Largilliére
(*1656-+1746)
közbenjárására, Jean Antoine Watteau
(lásd X.10.) lazúrjának csillogását idéző A
rá/a című festménye alapján
1728-ban
,
,
' , . ~J
_...,

felvettek
az
Akademiara.
Zökkenőmentes pályafutása során egyre-másra
alkotta csendéleteit, családi jeleeneteket ábrázoló képeit. A tudatos szerkesztés, a
tiszta festőiség, a finoman adagolt meleg fény, megkapó mértéktartás, józanság összhangja jellemzi. Az 1730-as évek közepétől a polgári
élet tevékeny hétköznapi eseményeit - a polgári
eszmény
hangsúlyozásával
harmonikus,
érzelgősségmentes zsánerképekben örökítette meg.
Legismertebb
és legkifejezőbb
képei:
Bevásárlás,
Pörgettyűs gyermek, Estebéd előtti ima, A mosónő,
Asztali áldás stb. Élete vége felé, betegen, kissé
elfeledve, már csak pasztellképeket festett, mint a
Csendélet
felfüggesztett
pulykával.
Műveinek
jellegzetessége az ezüstösen szürkés tónus, az alig
észrevehető, finom árnyalatokkal előidézett, puha harmóniát keltő ecsetkezelés. (MNL.5k.291 o., Larousse 1991.lk.458 o.)

JAN VAN SCOREL *1495.AUGUSZTUS 1. - +1562.DECEMBER 6.
Németalföldi festő, építőmester és humanista. A romanizmus úttörője volt hazájában.
Jelentős holland humanistákkal állt kapcsolatban. 1518-19-ben Itáliában járt, Kari van
Mander
holland
festő
(*1610
k.-+1670)
szerint
megfordult
Svájcban
és
Németországban is. Nürnbergben valószínűleg Albrecht Dürer (lásd IV.26.) műhelyében dolgozott. Legkorábbi műve a Szent Családot ábrázoló triptychon
Obervellachban még gótikus hatásokat mutat. 1520-ban Velencéből
palesztinai zarándokútra indult, 1521-ben Jeruzsálemben több képet
festett. 1521-ben Rhodos szigetén a német lovagrend nagymesterévé
választották.
Rómában
két
képet
festett
VI.Hadrián
pápáról,
tanulmányozta az antik romokat, szobrokat, Giovanni Santi Raffaello
(lásd IV.6.) és Buonarotti Michelangelo (lásd III.6.) festményeit. 15282f
+3
1NEDERLAND
ban Haarlemben festett egy nagy szárnyasoltárt,
és 1529-ben tért
vissza Utrechtbe. 1550-ben L. Blondellel együtt restaurálta az Eyck
testvérek genti oltárképét. Később, modorosabb képei közül a
Keresztrefeszítés
jelentősebb. Egy-két műve a holland csoportkép korai példája. (Műv.L. 1968.4k.254 o.)

AUGUST SIKKARD VON SICCARDSBURG *1813.DECEMBER 6. + 1868.JÚNIUS 11.
Magyarországi születésű osztrák építész. Iskoláit Bécsben
végezte, majd a bécsi műszaki egyetem tanársegéde lett Peter
Nobile mellett. 1843-tól a bécsi egyetem professzora volt.
Együtt dolgozott Eduárd van der Nüll osztrák építésszel (*1812+ 1868). Legnagyobb közös alkotásuk a Ring több épülete és a
bécsi Operaház 1861-69 között. így annak megnyitását egyikük
sem élrhette meg, mert társa, van der Nüll 1868-ban öngyilkos
lett, ő pedig nem sokkal utána szívrohamban elhunyt. (Révai
Nl.16k.788 o., Műv.L. 1968.4k.2.)
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BIRGER SJÖBERG *1885.DECEMBER 6. - +1929.ÁPRILIS 30.
Svéd dalszövegíró. Rövid ideig mint újságíró működött, majd csak
barátai szórakoztatására írt dalszövegeket szabadidejében. A
közönség elé a Frida könyve című anyagával állt 1924-ben, melynek
óriási sikere volt. Ezen felbuzdúlva abbahagyta az időnkénti
koncertezését is és írni kezdett. Rövid pályafutása során sikeresen
foglalkozott dalszövegek írásával. Életében több könyve nem jelent
meg. Halála után a Frida könyve második kiadása is napvilágot
látott, majd megjelent Emlékek a világból címmel 3.000 dalból,
költeményekből és emléktöredékekből álló válogatás. (Britannica
Encikl. Kanada 2001.)

JOHANNES HEINRICH ALFRÉD ESCHER *1819.FEBRUÁR 20. + 1882.DECEMBER 6.
Svájci államférfi. A Zürich kanton utolsó polgármestere volt, majd az
újból szervezett kormánytanács elnöke lett. Nagy érdemeket szerzett
a zürichi műegyetem megalapításában. A svájci hitel- és vasúti
forgalom emelése érdekében is sokat fáradozott. Ő alapította az
északkeleti vasutat, majd mint igazgató a Gotthard-vasút (lásd 1.1.)
élére állt. Politikai nézeteiben a Demokrata Párt felé hajlott. (Révai
Nl.6k.707 o.)

EDNUND ANDROS *1637.DECEMBER 6. - +1714.FEBRUÁR 24.
Angol politikus. Angol állami hivatalnokként dolgzott ÉszakAmerikában és igyekezett elnyomni a gyarmatok önállósági
törekvéseit. Tevékenységéért New York, majd New Jersey
kormányzójává nevezték ki. Angliában lelkiismeretes és loyális
hivatalnoknak tartották, de a gyarmatokon élők arrogánsnak
ítélték magatartását. 1681-ben visszahívták az anyaországba
Angliába, ahonnan 1686-ban visszatért Amerikába. 1688-ban a
bostoni lázadások során a lázadók bebörtönözték. (Kanadai L.)

GRÓF CLAUDE LOUIS BERTHOLLET * 1748.NOVEMBER 9. + 1822.DECEMBER 6.
Francia kémikus és orvos. A torinoi egyetemen szerzett 1768-ban
oklevelet. 1772-től Párizsban élt és az orleansi herceg udvari orvosa,
majd 1784-től az állami Gobelin festékgyár igazgatója volt. Kémiai
nézetei kezdetben konzervatívak voltak, de 1785-től Antoine Laurent
de
Lavoisier
(lásd
V.8.)
pártjára
állt,
és
támadta
a
flogisztonelméletet.
Részt
vett
az
új
kémiai
nevezéktan
kidolgozásában 1787-ben. 1785-88-ban megállapította az ammónia,
a hidrogén-cianid és a hidrogén-szulfid összetételét. 1788-89-ben
felfedezte a kálium-klorátot és az ezüst-fulminátot, majd a klórt lúgba
vezetve, felfedezte a nátrium-hipokloritokat, amelyeket először
alkalmazott vásznak és fonalak fehérítésére. Ennek gyártására Javellében üzem létesült. Foglalkozott kémiai reakciók vizsgálatával is. Előállított klorát
tartalmú robbanóanyagokat. Kimutatta, hogy nem minden sav tartalmaz oxigént.
1794-ben Párizsban a kristálykémia professzora lett. 1796-99-ben tanácsadóként
kísérte I.Bonaparte Napoleont (lásd V.5.) az itáliai és egyiptomi hadjárataiban. 1803ban kidolgozta a sók, savak és bázisok közötti cserebomlást meghatározó szabályokat.
Megállapításai a később felfedeztt tömeghatástörvény előzményeiként értékelhetők.
(Larousse 1991.lk.310 o., Révai Nl.3k.191 o., MNL.3k.719 o.)

ENTZ FERENC *1805.DECEMBER 6. - +1877.MÁJUS 9.
Magyar
orvos,
pomológus,
ampelológus
(pomológia=gyümölcsfajta
rendszertan,
apelológia=szőlészet-tan)
Orvosi
tanulmányait
Pesten és Bécsben végezte, 1831-ben kapott
diplomát.
A
Batthyány-család
enyingi
gazdaságában
orvosként
dolgozott,
majd
Mezőkomáromban telepedett le 1832-ben. Orovsi
gyakorlatot folytatott, s közben mintaszőlkészetet
és gyümölcsöst hozott létre. Alapított
egy
faiskolát is. Az 1848-as szabadságharc idején
honvédfőorvos volt. A szabadságharc után Pesten
telepített kertészetet. A Rorottenbiller
utcai
telepen 1853-ban kertészeti magániskolát nyitott,
és a kertészet tanítását természettudományi
alapon indította meg. A Kertészeti füzetek című
munkája korának alapvető kertészeti kézikönyve volt. Később az 1860-ban alapított
Budai Vincellér-és Kertészképezdének első igazgatója volt 16 éven át. Tapasztalatait
szaklapokban adta közre. A gyümölcsfajták neveinek azonosítása, kiválogatása fűződik
nevéhez. Elsőként ismertette a magyar almafajták közül a Magyar rozmaringot, a
Szercsikát, a Sikulait és a Téli piros pogácsát. A körték közül a Császár-, Kármán- és
Vilmoskörtét, a szilvák közül a Besztercei és a Züld rongló szilvafajtákat. Önállan
megjelent munkáin kívül számos ismeretterjesztő dolgozatot írt természettudományi
szakfolyóiratokban, napilapokban. (Révai Nl.6k.519 o., Új Magy.L. 1960.2k.203 o.,
MNL.7k.339 o.)

ISAAK
23.

(YITZHAK)

BEN ZVI

* 1884.DECEMBER 6. - +1963.ÁPRILIS

Orosz származású Izrael-i politikusi. Eredeti neve Simsilevics. A
Cion Munkásai nevű szocialista-cionista szövetség alapító tagja volt.
1907-ben tanítóként vándorolt ki Palesztinába. Dávid Gruen Ben
Gurionnal (lásd X.16.) együtt alapították meg a
Hisztadrut
szakszervezetet és a Mapait, az Izraeli Munkáspártot.
1931-től
1948-ig a Zsidó Nemzeti Tanács elnöke volt. 1952.december 8-án
Izrael második államfőjévé választották, mely tisztséget 1963-ig
töltötte
be
Jelentősnek
mondható
történészi
és
régészeti
munkássága. A közel-keleti középkori zsidó települések kutatására
intézetet hozott létre, amely később az ő nevét vette fel.
(MNL.3k.584 o.)

SUSANNA MOODIE

*1803.DECEMBER 6. - +1885.ÁPRILIS 8.

Angol származású kanadai írónő. Leánykori nevén Susanna
Strickland. írói készsége már nagyon fiatalon jelentkezett.
Canada48
1827-ben már a La belle Assemblee című Suffolk-i újságban
jelentek meg karcolatai. Képessége családi eredetű volt.
Családjához tartozott Chatarine Parr Traill és Sámuel
Susanna
Moodie
Strickland írók is. 1831-ben ment férjhez Wedderburn
Catharine Parr Traill
Dunbar Moodie-hoz és kivándoroltak Kanadába. Ott is
folytatta az írást és csaknem évente jelentek meg művei
Kanadában és Angliában is. Férje a Victoria-kerület seriffje volt. Házasságukból hat
gyermek
született,
akik
közül
Catharine
lett
írónő.
(I nte rn et: ht p: //w w w. tre ntu. ca./1 i b ra ry/
)

EVA BEDNAROVA
tESKOSMTEISKO

EVA BEDNAtOVA
CÍNSKE CUDOVÉ ROZ^RAVKY
ILUSTRAC1A 1968

60»

*1937.MAJUS 8. - +1986.DECEMBER 6.
Cseh grafikus. Művészi stílusát a régi kínai textiliák és freskók
inspirálták. Fekete-fehér és színes rézkarcai érzelemdús,
álomszerű atmoszférát tükröznek. 37 kínai
mesekönyvet
illusztrált, melyet prágai kiadó publikált. Munkái 1968-ban az
év legszebb könyvei lettek, majd egy évvel később a Pozsonyi
Illusztráció
Biennálén
nagydíjat
nyertek.
(Internet: http:/www. batz-hausen.de/debed. htm,
cgi.ebay.
com
, artfacts.net/index.php/
)

WOJCIECH WEISS

*1875.MÁJUS 4. - +1950.DECEMBER 6.

Lengyel
festő.
Zenei
tanulmányait
feladta és áttért a festészet területére.
A Krakkói Képzőművészeti Főiskolán
tanult Leon Wyczótkowski irányítása
WOJCIECH
WEISS
mellett. Pályáját történelmi és mitológiai
1875- 1950
fesményekkel
kezdte, de
Stanislaw
Przybyszewski iró és teoretikus (*1868+ 1927)
befolyása
eredményeként,
később
áttért
az
expresszionista
stílusra. Kompozíciói dinamikusak lettek
B>MANIFEST«
agresszív színvilággal. 1898-ban tagja
lett a bécsi szecessziónak. Egyike volt
P^
O L^S^K^
A ^—1.50*f
^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^
az első lengyel poszter-tervezőknek.
1910-ben a Krakkói Képzőművészeti
Főiskola professzorává nevezték ki,
mely posztot haláláig töltötte be. Pályafutása vége felé a posztimpresszionizmus
gyakorlójává vált. Festett portrékat, örömteli csendéleteket és tájképeket. Találkozott
a szocialista realizmussal is, amikor dolgozók csoportjait festette vörös zászlóval. De
ezeken a festményein is fellelhető a színek iránti érzékenysége, mely egyben az
érzelmek tolmácsolója is. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate
_ c?hl=hu&sl=en&u=
)

GIOVANNI LORENZO BERNINI * 1598.DECEMBER 7. + 1680.NOVEMBER 28.
Itáliai szobrász, építész. A szobrászatot apjától - Pietro Berninitől
(*1562-+1629) - tanulta. Első munkái közé tartozik a márványból
készült Parittyás Dávid (1619), Apolló és Daphné
(1623-24),
Constanza Buonarelli mellszobra
(1629) és Scipione
Borghese
portréja (1632). Nagy alkotásainak sorát a római Szent Péter
székesegyház kupolája alatt felállított baldachinos főoltár nyitotta
oltár-sátor
m e g A c s a v a r t oszlopokra támaszkodó 29 m magas bronz
elkészítésére 1624-ben kapott megbízást a Barberini családból származó VIII.Orbán pápától (1623-1644), aki rábízta családja római palotájának építését
is. Városépítési szempontból jelentős alkotásai a római tereket díszítő kutak, a Tritonkút(1642-43), a Négy folyam kútja (1648-51), és a kis kút a hátánn obeliszket hordó
elefánttal (1644-46) a Minerva-templom előtt. Hosszú termékeny pályafutása során a
barokk mesterének bizonyult. Szobrászaténak stílusát kecsesség, friss leleményesség

(Apollo és Daphné), erőteljes mozgás, a test és a drapéria hullámzó kidolgozása és
érzékeny elrendezés jellemzi (Szent Teréz és az angyal szoborcsoportja). 1623-tól
kezdődik jelentős római munkássága. Számos emlékmüve emelkedik Rómában. A
város mai arca is sokat köszönhet Bernininek. 1656-1667-ben a Szent Péter-templom
előtti kolonnádot, majd a Sant' Andrea al Quirinale templomot alkotta meg., Szent
Longinius figuráját, a fantasztikus Cathedra Petrit, a Szent Péter székesegyházban
VIII. Orbán és VII.Sándor pápának készített remekbe formált síremléket, amelyek vonalaikkal és színeikkel megújították a műfajt. Mellszobrai vili.Orbán
pápa, XIV. Lajos sorozatok - nem kevésbé
"•!•"'
• ' j e l e n t ő s e k . Igazán nagyszabású, korszakos alkotásai azok az
építészeti művek, amelyek megvalósítására VII.Sándor pápa
korában, 1655-1667 között kapott megbízást. 1656-tól kezdve
p o s t e iTALiANE l,»e40
építette a Szent Péter székesegyház előtt a Piazza di San
Pietro téregyüttesét. A térgyütteshez csatlakozva épült a székesegyház előcsarnokából induló dícszlépcső, a vatikáni Scala Regia. A római barokk
klasszikus
irányzatának
vezető
mestere
volt. (Larousse
1991.lk.308
o.,
Műv.L.1965.1k.224 o., MNL.3k.706 o.)

NIKOLAJ IVANOVICS PIROGOV *1810.NOVEMBER 25. + 1881.DECEMBER 7.
Orosz orvos. 1837-ben dorpati, 1841-ben szentpétervári orvosi
főiskola tanára volt. 1847-ben a kaukázusi hadjáratban, majd a
krimi és az 1877-78-as orosz-török háborúban vezető orvosként
dolgozott. Moszkvában emlékére szobrot állítottak. Több anatómiai
és sebászeti szakkönyvet írt. (Révai Nl.15k.476 o.)

MARCUS TULLIUS CICERO *Kr.e. 106 JANUÁR 3. - + Kr.e.
4 3 . D E C E M B E R 7.
Római szónok, államférfi, filozófus, író, jogtudós. Minden tevékenységében korát
megelőző hírnevet szerzett és maradandót alkotott. A kor legnagyobb gondolkodóitól
Quintus Mucius Scaevola római jogtudóstól (*Kr.e.l40-+Kr.e.82) jogot, Marcus
Antonius római politikustól (*Kr.e.82-+Kr.e.30) és Lucius Licinius Crassus római
szónoktól (*Kr.e.l40-+Kr.e.91) retorikát tanult Rómában.
A szkepticizmus, az
epikureizmus és a sztoicizmus tanítását Philon görög-zsidó filozófustól (*Kr.e.20 k.+ Kr.u.45), Phaidrosztól (Kr.e 90 k.), Diodotosztól, Démétriosz athéni filozófustól
(*Kr.e.344-+Kr.e.283), Molóntól, Antiokhosz görög filozófustól (Kr.e.I.sz.), Titus
Pomponius Atticusz római történetírótól (*Kr.e.llO-+Kr.e.32) - tanult. Pompeius
Strabo hadvezér (+Kr.e.87) parancsnokságaaéatt teljesített katonai szolgálatot a
szövetséges háborúban.
Népszerű ügyvéd lett. Politikai pályafutásán rendkívüli
sikerrel haladt fölfelé. Kr.e. 75-ben bekerült a szenátusba, Kr.e. 66-ban praetor, Kr.e.
63-ban pedig consul volt. Mint szónok és író korszakalkotó.retorikai tanulmányokat írt
(A szónokról), politikai műveket (Az államról, A törvényről) és
filozófiai értekezéseket (A legfőbb jóról és rossszról,
Tusculanes),
melyek a görög metafizikát és erkölcsöt honosították meg a latin
irodalomban. Művei sokaságának jelentős része a XX.századig
alapvető retorikai, elméleti, jogfilozófiai műnek számítanak. Híresebb
beszédei között tartják számon Kr.e. 70-ből Caius Verres római
politikus (*Kr.e.ll5-+Kr.e.43),
Szicília volt propraetora
elleni
beszédét, melynek csak egy részét tudta elmondani, mert Verres már
az első beszéd után önkéntes száműzetésbe vonult. Consulként Kr.e.
63-ban leleplezte a Lucius Sergius Catilina római államférfi (*Kr.e.l08-+Kr.e.62) féleösszeesküvést, annak Rómában maradt vezetőit elfogatta és kivégeztette. Kr.e.58-ban
száműzetésbe kényszerítette az ellenséggé vált Clodius Pulcher néptribunus,
mondván, hogy a Catilina-összesküvés felszámolásakor törvénytelenül járt el. Kr.e.57ben Lpompeius közbenjárására visszatlérhet Rómába, ahol továbbra is szónokként
működött. Zsarnokságellenesség tükröződik azokban a beszédeiben, amelyekkel Gaius
Julius Caesar (lásd VII. 13.) és Pompeiusz Magnus római politikus, hadvezér
(*Kr.e.l06-+Kr.e.48) hívei mellett foglalt állást. Kr.e.53-ban augur, madárjós lett.
Leánya Tullia halála után birtokára vonult vissza és elméleti munkásságában keresett
vigaszt. Kr.e.44-43-ban írta le és mondta el híres Philippicáit Antonius ellen.
Megalkotta a latin filozófiai nyelvetMűveiből „az emberhez méltó emberi magatartás"
igényének humanizmusa árad. Róma számára meghódította a görög kultúra számos
értékét. Államideálja az úgynevezett vegyes államforma, amely a monarchikus,
arisztokratikus és demokratikus elemek kombinációja. Amikor politikai ellenfelei Octavianus (lásd VIII.19.) és Antonius Kr.e.43-ban kibékült egymással, Antonius
révén a 2. triumvirátus Cicerót felvette a proskribáltak - törvényen kívül helyezettek listájára és megölették. A lista 300 senator és 2.000 lovag nevét tartalmazta. Cicero
levágott fejét Antonius a Forumon álló szószéken közszemlére helyezte. Cicero neve
2000 év óta az ékesszólást jelképezi. . A latin irodalom egyik legnagyobb alakja Cicero
volt. (MNL.5k.374 o., Larousse 1991.lk.469 o., Révai Kétkötetes L.lk.255 o.)

WILLA CATHER *1873.DECEMBER 7. - +1947.ÁPRILIS 24.
Amerikai írónő. A Nebraska Egyetemen szerzett diplomát,
egy ideig Pittsburghben volt újságíró és tanár, majd New
Yorkban a McClure's Magazin szerkesztője volt 1906-12
között.
Nebraska
állam
főként
skandináv
és
cseh
bevándorlók lakta vidékén nőtt fel, amely leghíresebb
regényeinek színhelye is. Műveinek fő témái a művészet és a
köznapi élet szembesítése, valamint az ország nyugati
WILLA CATHER
határvidékein
élő telepesek
civilizációépítő
küzdelme.
Legmaradandóbb művei a századforduló évtizedeiben játszódó, nagy nyelvi pontosságra és realista jellemrajzra törekvő „prériregényei", az O
Pioneers! és Az én Antóniám, valamint a Rosicky szomszéd című elbeszélése, amelyek
a vidék vad szépségét és a bevándorlók sorsfordulóiban fellelhető pozitív emberi
tartalmakat keltik életre. (MNL.7.5k.l69 o.)
U & Q C
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JOSEF HYRTL 1811.DECEMBER 7. - + 1894.JULIUS 17.
Magyar származású osztrák anatómus. Orvosi tanulmányait Bécsben
végezte, ahol 1833-ban a bonctani tanszék proszektora volt, s
számos remek preparátummal gazdagította a bonctani archívumot.
1837-ben párgai orvos-egyetemre kapott meghívást rendes tanári
állásra, melyet el is fogadott. 1845-ben tért vissza Bécsbe, mint a
bonctani
tanszék
igazgató-tanára.
1874-ben
vonult
nyugállományba, amikor egész vagyonát - kb.300.000 frt jótékony célra, árvaházakra, ösztöndíjakra hagyta,
melyből
célzottan 12.000 forintot a kismartoni ovodának adományozott.
Alakját J. Windmoser üvegfestő örökítette meg. (Révai Nl.10k.441
o.)

VOROS UJSAG
Az első Magyarországon megjelent kommunista politikai hírlap a
Vörös Újság volt. A Kommunisták Maggyarorszsági Pártja hivatalos
lapjaként indult 1918.december 7-én.
Eleinte hetenként,
azután hetenként kétszer, majd 1919.január közepétől háromszor,
végül, 19191.március 22-től augusztus 3-ig naponta jelent meg.
1919.augusztusban betiltották a lapot. Főszerkesztője Jancsó Károly
és Rudas László (lásd 11.21.) volt. A szerkesztőbizottság tagja volt
Szamuely Tibor (*1890-+1919), Vágó Béla (lásd VIII.9.), Kun Béla
MAGYAR POSTA
(lásd 11.21.) és László Jenő (*1878-+1919). Utolsó, 151. száma
1919.augusztus 3-án jelent meg. 1920.február 3-tól május 29-ig
D/e Rote Fahne címmel adták ki Bécsben a Kommunisták Magyarországi Pártja ellenzéi csoportjának lapjaként, melynek felelős szerkesztője Sarlai
Sándoir voit. (Új Magy.L1962.6k.720 o., MNL.18k.605 o.)

TOTH-BUCSOKI ISTVÁN *1889.ÁPRILIS 17. - +1944.DECEMBER
7.
Magyar munkásmozgalmi aktivista. Fiatal korától kezdve részt
vett a szakszervezeti mozgalomban, majd később - 1919-től - a
Kommunisták
Magyarországi
Pártja
munkájában.
A
Tanácsköztársaság kikiáltása után belépett a Vörös Hadseregbe.
A Tanácsköztársaság bukása után a tatai szénmedencében
dolgozott és szervezte a bányászok mozgalmát. 1927.júniusában
letartóztatták és 6 hónapi börtönre ítélték. Szabadulása után
újból politikai munkát végzett. A II.világháború kitörése után a
MAGYAR POSTA
kommunisták központi bányászbizottságának munkájában vett
részt. 1944.októberében csak ő maradt Tatabányán, a bizottság
többi tagjait a nyilasok elfogták. Őt a betegágyából hurcolták el és vallatás közben a
csendőrségen megölték. Társait Németországba hurcolták, ahonnan egyikük sem tért
haza. (Magyar Életrajzi L.1982.899 o.)
BÁNYASZVfcV

STUART DAVIS

*1894.DECEMBER 7. - +1964.

Amerikai festő. Tanulmányait New Yorkban végezte. 1913-tól
kiállító művész. 1928-29-ben Párizsban járt tanulmányúton.
w
Jüan Gris spanyol festő (*1887-+1927) és Fernand Légér
t&j
francia festő (lásd VIII. 17.) nagy csodálója volt. A kubizmus
®
legjelentősebb képviselője, akire a dadaizmus játékossága is
i nagy hatással volt. A formáknak a képi jelentésen túl kötetlen
,os™E5; a s s z ociációs tartalmakat is kölcsönzött. Élénk színei derűs,
dekoratív hatásúak. Amerika városias környezetét monumentális, ritmikus, sík kompozíciókon örökítette meg, melyeket - betűk és számok
felhsználásával - széttördelt látványelemekből épített fel. Jellegzetes művei a cirkusz
világára emlékeztető sík kompozíciói. Munkássága hatással volt a pop artra is.
(Műv.L.lk.509 o., Larousse lk.570 o.)

ICAO = NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET =
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
1 9 4 7 . d e c e m b e r 7-én Chicagóban aláírt egyezmény
alapján
létrehozott
szervezet,
az
ENSZ
szakosított
intézménye. Székhelye Montreálban van. Körzeti irodái
Dakarban,
Nairobiban,
Kairóban,
Bangkokban,
Mexikóvároisban, Párizsban és Limában vannak. Fő feladata
a
nemzetközi
repülési
szabványok
és
ajánlások
MAGYARORSZÁG
megvitatása, elfogadása és kiadása. A közgyűlések közötti
3 éves időszakokban a 36 tagú tanács irányítja a szervezet
munkáját. A 188 tagú szervezetnek Magyarország 1969 óta tagja. 2004-től 1 fő
képviseli
Magyarországot
a
Tanácsban.
(MNL.9k.747
o.,
Internet:http://
www.cao.hu/
)

ORÁNIAI LOUISE HENRIETTE
+ 1667.JÚNIUS 18.

*1627.DECEMBER 7. -

Holland hecegnő. Apja Frigyes Henrik, Oránia hercege, Nassau grófja
(*1584-+1647) volt. Legidősebb leánya volt Henriette, aki 1646-ban
férjhez ment Frigyes Vilmos brandenburgi és porosz uralkodóhoz
(*1620-+1688), aki „Nagy Választófejedelem" néven brandenburg
választófejedelme volt 1640-1688-ig. Házasságuk 21 éve alatt
elkísérte férjét Hágába, Kőnigsbergbe, Berlinbe és a vadászatokra.
ÍOO
Sokat szenvedett a vetélések és szülések miatt. Hat gyermeket szült,
de három gyerek nem maradt életben. Fiai:Friedrich (*1657-+1713),
Kari Emil (*1665-1674) és Ludwig (*1666-+1687). Friedrich, I.Frigyes néven porosz király lett (ur. 1701-1713). Henriette 1663-ban létre hozta az első
Európai Porcelán Ügynökséget. Két évvel később Kari Emil születése alkalmából egy
árvaházat alapított, az elsőt Németországban. Az árvaház 24 kis lakó számára
biztosított megfelelő életkörülményeket. 1667-ben Henriette TBC-s beteg lett s ez
okozta korai halálát. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl
= hu8isl=de8iu=
)

BJ0RNSTJERNE

BJ0RNSON

*1832.DECEMBER 8. - +1910.ÁPRILIS

26.
Norvég író. Apja lelkipásztor volt. Pályáját újságíróként,
színikritikusként kezdte. 1865-67-ben a bergeni, 1870-72-ben
pedig az osloi színház - akkor chirstiániai - igazgatója és a
baloldali nemzeti parasztpárt politikusa volt. A szépirodalmat
eszköznek tekintette kultúrális és politikai harcaihoz. Henrik
Ibsenhez (lásd V.23.) hasonlóan ő is a romantikától jutott el a
társadalmi indíttatásig, a realisztikus ábrázolásig. Paraszti
témájú történetek után lírai, majd reaalista színművekkel
jelentkezett. Ő írta meg Északon az első polgári drámát A csőd
címmel, melynek bemutatója 1876-ban volt. Legnagyobb drámája a kétrészes
Erőnkön felül, mely világirodalmi szintre emelkedett. Utolsó művei a politikai és társadalmi
fejlődés
szülte
konfliktusokat,
illetve
a
nemzedéki
/ JL
szembenállást idézik fel, pl. Mikor a szőlő virágzik. Műveit árnyalt
NOBELPR1S1903 .
lélekrajz, eleven stílus és életszerűségjellemzi. Fontos szerepet
vállalt a Norvégia és Svédország szétválasztásához vezető hazafias
BIÖRNSON Í J
j í - " ! '
mozgalomban. Hazájában a haladó eszmék néptribunjaként,
V , /
külföldön mint a virágkorát élő skandináv irodalom európai
SVERIGE ?r>
befoigadásának előkészítőjeként tisztelik. Az irodalmi Nobel-díjat
1903-ban kapta „nagyszerű és sokoldalú munkásságáért, melyet
az ihlet frissesége és a szellem ritka tisztasága jellemez". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.84
o., MNL.4k.123 o., Larousse 1991.lk.335 o.)

COCKX GONCALES COQUES *1614.DECEMBER 8. - +1684.ÁPRILIS
18.
Flamand festő. Ifj.Pieter Brueghel
(*1564
k.-+1638)
és
Dávid
Ryckaert (*1612-+1661) tanítványa
voltA gazdag antwerpeni polgárok
és Frigyes Henrik orániai herceg
(*1584-+1647) kedelt portréfestője
volt. A hercegnek 10 képet festett
Psyche történeté bői. 1671-től Don
Jüan
Dominicus
de
Zuniga
németalföldi
spanyol
helytartó
udvari festője, 1665-66 és 1680-81
között a Lukács-céh dékánja volt.
Portékát
és
előkelő
felfogású
kisalakos csoportarcképeket festett.
Képein az egyes személyeknek vonásaiban olyan finomság és erő, a színezésben olyan gazdagság nyilatkozik meg, hogy
kortársai „kis Van Dyk"-nek nevezték. Művészetének jellemző példája az Előkelő
antwerpeni család című képe. (Műv.L.1965.1k.431 o., Révai Nl.4k.655 o.)

ADOLF VON MENZEL * 1815.DECMBER 8. - +1905.FEBRUÁR 9.
Német festő és grafikus. Tizenkét éves korában litográfus apja, Carl
Erdmann Menzel (+1832) litográfus műhelyében készítette első
munkáját,
illusztrációkat
a
Geschichte
des
preussischen
Staates
című
könyvhöz.
Rendszeres
1%
művészeti oktatásban alig volt része. 1830-ban
családjával Berlinbe költözött, ahol első sikereit 400
lapos fametszetsorozatával érte el.. 1840-49 között
főleg fametszetes illusztrációkat készített. 1850-től
kezdve nagy történelmi kompozíciókat festett Nagy
Frigyes porosz király (lásd 1.24.) koráról. Akkor
készítette az Asztaltársaság Sanssouciban, Nagy Frigyes fuvolakoncertje című képeit. 1856-tól a berlini művélszeti akadémia professzora
volt. 1875-ben állította ki legnagyobb kompozícióját, a Vashengermű című képét.
Hihetetlen szívóssággal és munkabírással párosult változatos festőisége, mely egyes
műveiben közel járt az impresszionizmus ábrázolásmódjához. (Műv.L. 1967.3k.298 o.,
MNL.12k.929 o.)

Ifj. GERARD TERBORCH *1617.DECEMBER - +1681.DECEMBER 8.
Holland
festő.
1634-ben
Amsterdamban,
majd
Haarlemben Pieter de. Molyn tájképfestőnél tanult. 163501
ben a város festőcéhének a tagja
I
lett.
1635-48 között járt Itáliában,
KI
Spanyolországban és Londonban.
1
|
Az
1640-es
években
festett
1
kisméretű mellképei és egészalakos
fi
képmásai Anthonis van Dyck (lásd
I ^
III.22.)
és
más
németalföldi
portréfestők
műveinek
ismeretét
mutatják. Őrszobai jeleneteket is
s
•
festett, mint pl. a Trik-trak játékot
játszó
katonák
című
képe.
A
'E PINAKOTHEK.MUNICH-A,
németalföldi
szabadságharcot
lezáró
tócArifi
10 K 1 9 7 4 nOMTa CCCP
ÍJ
békekötés alkalmából az ünnepélyes
ceremóniáról szól a Békekötés Németalföld és Spanyolország között című képe. Az 1650-es évektől főleg az előkelő
holland polgári társadalom jellegzetes képvselőit ábrázolta figurálus kompozícióin vagy
kisméretű portréin.Ilyenek a Lantjátékos fiatal nő és két férfi, Atyai intelem, Levelet
író nő című munkái. Művei egyre választékosabbak, előkelőbb légkört sugároznak, és
a pazar külsőségek, selymek, bársonyok, brokátok, szőrmék rutinos anyagszerű
megjelenítése lett képeinek uralkodó eleme, mint pl. a Muzsikáló
társaság,
Almahámozó nő, A levél, Zenelecke, Kézmosó nő, Társaság táncoló párral stb. képein.
Ecsetkezelélése a részletek finomságát varázslatos biztonsággal adta vissza.
(Műv.L. 1968.4k.525 o., MNL.17k.341 o.)
icl
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JAMES HÓBAN

*1762. - 1831.DECEMBER 8.

Ir
származású
amerikai
építész.
1789-ben
költözött az Amerikai Egyesült Államokba, ahol
James Hóban White House ArchitecP*"'
rövid idő alatt mint a „philadelphiai építész" vált
ismertté egy Washingtonban épített elnöki házzal.
George
Washington
(lásd
11.22.)
kérésére
alakította át a Leinster Hous többemeletes
épületét
kétszintessé.
A
munkák
1792-ben
kezdődtek el Hóban tervei szerint, de az 1812-es
háborús események folyamán - a megszálló angol csapatok felgyújtották, jelentős
része leégett. Újjáépítése is Hóban tervei alapján és felügyeletével zajlott. 1814-ben
fejeződött be a renoválás és az épületet akkor és azóta is fehérre festették, illetve
festik. Ettől az időponttól kezdve használatos a Fehér Ház elnevezése. E fő műve
mellett - 25 éves pályafutása során - számos középületet alkotott, pl. Dél-Karolina
parlamenti épületét, mely ugyancsak tűzvész áldozata volt. (MNL.7k.735 o.,
Internet: http:/www. irish-architects.com...)
USA 20c
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BOHUSLAV MARTINU * 1890.DECEMBER 8. - +1959.AUGUSZTUS
28.
Cseh zeneszerző. Prágában Josef Suk (lásd I.4.),
Párizsban
Albert
Roussel
(*1869-+1937)
tanítványa volt. 1940-ig Párizsban élt, majd
1941-től zeneszerzést tanított New Yorkban.
1953-tól Olaszországban és Franciaországban,
1956-tól
Svájcban
élt..
Művei
a
gyakran
kontrapunktikus zenei nyelv minden modernsége
ellenére sem tagadják meg a Antonin Dvoráktól
(lásd V.l.) örökölt cseh zenei hagyományokat,
zongora
versenyművek,
vonósnégyesek
stb.
Művei
operák,
szimfóniák,
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.494 o., MNL.12k.754o.)

GEORGES MELIES *1861.DECEMBER 8. - +1938.JANUAR 21.
Francia bűvész, színházi ember és filmredező.A fantasztikus
film műfajának megteremtőja.
Illuzionista színháza volt
Párizsban, majd a Lumiére fivérek (lásd X.19.) hatására
kezdett saját tervezésű eszközökkel filmet készíteni. 1896ban alapította a Star Film vállalatot, 1897-ben Montreuilben
létesített filmstúdiójának laboratóriumában
dolgozta ki a
fénykép-trükkökre,
lassításra-gyorsításra,
kozmikus
szemfényvesztésre, fantasztikumokra épülő mozgóképstílust,
amellyel ma egyöntetűen őt tekintik a „filmlátvány" és a játékfilm megteremtőjének.
Vállalkozásának óriási sikere volt, de 1910 körül csődbe ment, és nem foglalkozott
tovább filmmel. Elfeledve, elszegényedve, 1932-től menhelyen, nyomorban halt meg.
Főbb filmjei: A Dreyfus-ügy 1899, Utazás a Holdba 1902, Utazás a lehetetlenségbe
1904, Húszezer mérföld a tenger alatt 1907.,Gulliver utazásai, 1902., Münchhausen
báró kalandjai 1911. (Larousse 1992.2k.886 o., Brockhaus NI.CD., MNL.12k.892 o.)

FRANCESCO BUONACCORSO GHERARDO SEVERI
13. - +1961.DECEMBER 8.

*1879.ÁPRILIS

Olasz matematikus. 1900-ban végzett a torinói egyetemen. Egy
évet
ott, majd Bolognában, Pisában, Pármában és Padovában
cc
tanított. 1922-ben a római egyetem professzora, 1923-tól 1925ig rektora volt. Főként algebrai analízissel, algebrai és projektív
geometriával,
függvénytannal és topológiával
foglalkozott.
_
Kiépítette a görbék és az algebrai felületek geometriáját.
ItaliírfteLC
Továbbfejlesztette Niels Henrik Abel norvég matematikus (lásd
IV.6.) algebrai felületekre vonatkozó eredményeit. Megalkotta a
felületekre vonatkozó ekvivalencia-rendszerek elméletét. A
hiperfelületek lineáris rendszerének vizsgálatával megteremtette annak a lehetőségét,
hogy kiterjessze az algebrai változók geometriáját a három- és többdimenziós
felületekre. Mintegy 400 műve közül több a tudománytörténet, a filozófia és a
neveléstudomány témakörébe tartozik. (MNL.16k.32 o.)
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TARTSAY VILMOS

*1901 JÚLIUS 22. - +1944.DECEMBER 8.

Magyar
katonatiszt.
1925-ben a Ludovika Akadémián,
majd
1933-ban a
Hadiakadémián végzett. Bekerült a vezérkari testületbe és az 1.vegyesdandár, illetve
az 1.hadtest parancsnokságán teljesített szolgálatot századosi rendfokozatban. Zsidó
származása miatt 1941.augusztusban nyugdíjazták. Mint nyugdíjas egy kis
konzervgyárat vezetett. 1944 őszén kapcsolódott be az ellenállási mozgalomba és a
Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának lett a tagja. 1944.november 22én a nyilas hatóságok - árulás révén - a lakásán gyülekezőkkel együtt letartoztatták,
halálra ítélték és december 8.-án kivégezték. (MNL.17k.217 o.)

NAGY JENŐ

*1898.DECEMBER 31. - +1944.DECEMBER 8.

Magyar katonatiszt. 1928-tól 1931-ig a Hadiakadémián tanult. Vezérkari tiszt volt és
szolgált őrnagyként, majd 1942-től ezredesi rangban szolgált a kassai 4.gépkocsizó
lövészzászlóalj
parancsnokaként.
Háborúellenes
és
antifasiszta
nézeteinek
hangoztatása miatt 1943-ban hadbíróság elé állították és 6 havi fogház büntetésre
ítélték, de felfüggesztették. A német megszállás - 1944.március 19. - után
illegalitásba vonult és bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. Terveket dolgozott ki
a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága katonai vezérkarának tagjaként
Budapest felszabadítására. 1944.november 22-én letartóztatták, halálra ítélték és
december 8.-án kivégezték (MNL.13.k.451 o.)

ADOLF KOLPING *1813.DECEMBER 8. - +1865.DECEMBER 4.
Német katolikus pap. Eredetileg cipészmesterséget tanult és csak
azután lépett papi pályára. 1846-ban Elberfeldben megalapította
az első katolikus legényegyletet. Németországban sok város
követte példáját. Bécsben Gruscha érsek közreműködésével
1852-ben alakult az egyesület. Magyarországon Zalka János
teológiai tanár, majd a győri püspök karolta fel a legényegyletek
ügyét és alapította meg 1856.szeptember 8-án Budapesten az
első katolikus legényegyletet. (Révai Nl.llk.817 o.)

ANDRZEJ STRUG *1873.FEBRUÁR 16. - +1937.DECEMBER 9.
Lengyel író. Eredeti neve Tadeusz Gafecki. Nemesi család fia, aki
már diákként a szocialistákhoz csatlakozott, ezért 1894-ben
Arhangelszkbe száműzték. Részt vett az 1905-ös forradalomban,
utána emigrált Franciaországba. Az I.világháború alatt a Lengyel
Légió tagja volt, majd a háború után szenátor lett. Legsikeresebbek
a munkásmozgalomról szóló korai művei, így a Földalatti emberek
című
elbeszéléskötete
és
Viharos
idők
című
regénye.
Regénytrilógiájában - A sárga kereszt - a kapitalizmus struktúráját
elemezte. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.366 o.)

ANNE LOUIS GIRODET - TRIOSON *1767.JANUÁR 29. + 1824.DECEMBER 9.
Francia festő. Eredeti neve Girodet de Roucy. 18
évesen lépett be Jacques-Louis Dávid (*1748+ 1825)
műhelyébe,
akinek
csakhamar
a
legkedvesebb tanítványa lett. Több évet töltött
Itáliában. 1801-ben I.Bonaparte Napoleon (lásd
V.5.)
megrendelésére
a császár
maisoni
kastélyában
megfestette
A
francia
hősök
apoteózisát. Portrét is készített Napoleonról és
Rolland múzeumigazgatóról.
Olykor szürrealista
elemekkel vegyített romantikus képeket festett,
mint pl. Endymion álma, vagy az
Özönvíz.
Legismertebb kompozíciója a Francois René Chateaubriand (lásd IX.4.) regénye nyomán festett Atala a sírnál című képe. 1815-ben a
Képzőművészeti Akadémia tagja lett. Viszonylag keveset festett, de számos vázlata és
könyvillusztrációja maradt fenn. (Műv.L.1966.2k.221 o., MNL.8k.641 o.)

KARL WILHELM SCHEELE *1742.DECEMBER 9. - +1786.MÁJUS 21.
Svéd
kémikus,
gyógyszerész.
Gyógyszertári
tanulóként
és
laboránsként
sajátította
el
kémiai
ismereteit
1757-65-ig
•fflBS
Göteborgban, 1765-68-ig Malmőben, 1768-70-ig Stockholmban,
1770-75-ig Uppsalaban. 1775-től Köpingben volt gyógyszertára és
ái^SLk'
laboratóriuma. 1770 után együttműködött Torbern Olof Bergmann
kémiaprofesszorral. Felfedezéseivel nagy érdemeket szerzett a kémia
történetében. Több növényi és állati eredetű savat fedeztt fel, illetve
állított elő, így borkő-, benzoe-, húgy-, tej-, nyálka citrom-, alma-,
galluszsavat 1769-85 között. A szervetlen kémia területén is számos vegyületet állított
elő, elsőként hidrogén-fluorid és foszforsav, klór és bárium-oxid stb. Az analitikai
kémiában is időtálló felfedezéseket tett. Joseph Priestley angol természettudóssal
(*1733-+1804) csaknem egyidejűleg fedezte fel az oxigént, klórt, nitrogént,
szilíciumfluoridot, arzén hidrogént, mangán-, molibdén-, wolfram-, arzénes és
kéksavat, továbbá a glicerint, amelyet „olajédesség"-nek nevezett el. Kiváló
munkásságának igen sokat köszönhet az analaitikai és alkalmazott kémia. (Révai
Nl.16k.619 o., MNL.15k.855 o.)

JOHANN JOACHIM WINCKELMANN *1717.DECEMBER 9. + 1768.JÚNIUS 8.
Német régész és művészettörténész. A hallei és a jénai egyetemeken teológiát tanult..
A klasszika archeológia egyik megalapozója. Tanulmányainak
befejezése és
tanítóskodása után 1748-ban gróf Blünau szász miniszter könyvtárnoka lett. Főként az
antikvitásra vonatkozó angol és francia irodalmat tanulmányozta. Drezdában jelent
meg az antikvitás művészetéről alkotott nézeteinek első összefoglaló könyve, illetve
ahhoz kapcsolódó két pamfletje. Azért, hogy Rómába kerülhessen 1754-ben Archinto
pápai nuncius unszolására áttért a katolikus hitre. 1755-ben
ösztöndíjjal utazott Rómába. Szoros kapcsolatban állt Anton Raphael
Mengs német festővel (*1728-+1779). Több alkalommal vett részt a
pompeji és herculaneumi ásatásokban és módja volt az előkerülő
emlékeket az ókori szerzők munkáival összevetni. Az 1750-es évek
végén Firenzében Philipp von Stosch (*1691-+1757)
antik
gemmagyűjteményét katalogizálta. 1759-től Alessandro Albani
bíboros (*1692-+1779) segítségével a Vatikáni
Könyvtárban
dolgozott, majd 1763-ban Róma összes régiségeinek főfelügyelőjévé
nevezték ki. Ellenőrzése alá tartoztak a műkincsek is és az
ásatásokat is ő engedélyezte. Münchenben és Bécsben tett
látogatása után gyilkosság áldozata lett. 1776-ban síremléke elsőként kapott helyet a római Pantheonban. Sok kisebb műve mellett a legjelentősebb A
művészet története az ókorban című munkája, mely elsőként vázolja fel a művészetet
a primitívektől az antikvitásig kibontakozó, történeti folyamatként. A görög
művészetet korszakok szerint, a fő stílusokat jellemezve mutatta be. Esztétikája döntő
hatással volt a klasszicizmus elméleti megalapozására. (Révai Nl.19k.566 o., Larousse
1994.3k.1139 o., MNL.18k.694 o.)

THOMAS HEPBURN

*1796. - +1864.DECEMBER 9.

Angol bányász. Már 8 éves korától dolgozott egy
kőszénbányában.
Egész
élete
és
munkássága
a
bányászathoz kötődik. Több bánya-munkahely után 1830ban a hettoni kőszénbányában vált ismert szónokká. Itt
érte el első sikereit a Bányászati Szakszervezeti Unió
megalapításával, mely később Hepburn-szövetség néven
vált ismertté. Nehéz harcai voltak a bányászok bérének
kifizetése tekintetében, annak érdekében, hogy azt ne csak
a bányatelepeken működő boltokban lehessen elkölteni.
Ezen túlmeően a napi 16-18 órás munkaidő csökkentését is követelte. A Szakszervezeti
Uniónak mindkét esetben sikerrel zárult a követelése. 1838-ban újabb küzdelme volt a
Munkás Szövetség megalapításával. 40 egyesület 400 zászlajával óriási tüntetést
szerveztek az emberi jogokért. A mai napig úgy vélekednek róla, hogy a legnagyobb
ember volt, aki valaha is vezette a bányászok mozgalmait. Emlékét barátai által
létrehozott emlékmű őrzi. (Internet, http:/sandyford.techie.org....)

SIR HUGH ALLAN

*1810.SZEPTEMBER 29. - +1882.DECEMBER 9.

Skóciai születésű kanadai hajótulajdonos, bankár.
1824-ben édesapja hajóján érkezett Kanadába, ahol
egy montreáli árúházban dolgozott, majd a James
Miller-féle hajózási vállalatnál helyezkedett el. Miller
1838-ban bekövetkezett halála után Andrew nevű
testvérével egy sikeres hajózási társaságot hozott
létre. Cége 1853-ban kezdte megszerkeszteni a
légcsavarral működő hajót. Első ilyen hajójuk 1855ben készült el és kelt útra „Canadian" néven. A krimi
háborúban - 1853-56 - két hajójával vett részt, egy
i I9th Century transatlantic delivery
' of mail by steamship
hajója
pedig a Földközi-tenger keleti partvidékén
Transport transatlantique du courrier par navire
á vapeur au XIX siécle
dolgozott szállítóhajóként. 1874-ben Nagy-Britannia
és Franciaország is alkalmazta hajóit Anglia és Afrika
nyugati partjai között. A királyi postahajók is nagyban hozzájárultak a társaság
fellendüléséhez. Sir Hugh Allan igazgatója volt a montreáli Telegráf-társaságnak, a
Jelzálog-hitel Társaságnak és a Kanadai Kereskedelmi Banknak. 1872-ben a kanadai
kormány ráruházta a transzkontinentális vasút építési jogát is, így rövid ideig
igazgatója volt a Pacific vasúttársaságnak is. 1871-ben ugyan lovaggá ütötték a
kanadai-angol kereskedelem terén elért eredményeiért, de később a „Pacific botrány"ként elhíresült vesztegetési ügybe keveredett. Egy Chikágó-i pénzügyi szindikátus
tagjaként, 300.000 dollárral támogatta az 1872-es választásokon Sír John MacDonald
(lásd 1.11.) konzervatív politikus választási kampányát. A botrány aláásta nemcsak a
MacDonald kormányt, hanem a Társaság feloszlatását is maga után vonta.
((Encykl.Britannica, (Internet:http://www.collectionscanada.ca/
)
e

ALBERT GLEIZES

*1881.DECEMBER 9. - +1953JÚNIUS 4.

Francia festő és művészeti író. Impresszionista indulás után
1911-ben tért át a kubista irányzatra, melyhez egész életében
hű
maradt.
Az
I.világháborúig
rendszeresen
kiállított a
Függetlenek
I:
Szalonja és az Őszi Szalon mellett a
| H R H | | ó
Section d'or csoportban, melynek tagja
voit. Munkáit
bemutatták
Keletés
BÉyfevW^lf
Nyugat-Európában és Amerikában. Az
1917-es amerikai útja után képei vallásos
nffiH^
tartalmat kaptak. Állandó témája az
MHl
emberalak volt. A formaarányok
és
"REPUBüQUEfrancaisea
viszonylatok beható tanulmányozásával a
kubizmust alkalmassá tette nagy falfelületek dekorálására. Az 1948-as fontos munkája volt a Pascal Pensées című művét
iillusztráló 57 rézkarca. 1912-ben jelent meg J.Metzingerrel közösen írt műve Du
cubisme címmel, 1923-ban pedig egy tanulmánya a La Forme et I" Histoire.
(Műv.L.2k.225 o., MNL.8k.652 o.)
FRANCÉ

BÁRÓ MAURICE DE HIRSCH
+ 1896.ÁPRILIS 21.

*1831.DECEMBER 9.

Német származású üzletember és humanista. Kelet-európai
vasútépítésekből
és pénzügyi spekulációkból
hatalmas
vagyonra tett szert,
mellyel az
Ororszországból
és
Romániából kiüldözött zsidók segélyezését támogatta. A
segélyezés lebonyolítására létrehozta és megszervezte a
jótékonysági irodákat nemcsak Kelet-Európában, hanem
Amerika számos városában is. Ezen túlmenően 50 millió
frank tőkével 1891-ben megvetette az alapját a Zsidó Segélyezési Alapítványnak, a Jewish Colonisation Associationnak, mely - többek között Argentínába telepítette át a hazájukból kényszerűen menekülő zsidókat. (Révai
Nl.10k.133 o.)

LUXEMBURGI ZSIGMOND
+ 1437.DECEMBER 9.

*1368.FEBRUÁR 14. -

Magyar király 1387-től, német és római király 1410-től, cseh király 1420-tól, németrómai császár 1433-tól 1437-ig, haláláig. IV.Károly császár (lásd V.14.) második fia,
anyja Pomerániai Erzsébet. A lengyel udvarban nevelkedett, mint leendő magyar
király. I.Nagy Lajos magyar és lengyel király (lásd IX. 10.) leányával Máriával való
házassága sok bonyodalmat okozott számára, de 1387-ben a főpapok és bárók
többségéből alakult liga - súlyos feltételeket szabva - elfogadta királynak.
1387.március 31-én koronázták meg. Trónra kerülése után hadban állt a morvái
őrgrófokkal, Holy Prokop huszita hadvezérrel (*1380 k-+1434), Horváti János
(+1394) macsói bánnal, lefejeztette Budán a Horváti-féle felkelkésben résztvevő,
majd fogságába eső Hédervári Kont Istvánt (+1388) és 32 társát. A királyi várbirtokállomány 80%-át az őt megválasztó főuraknak juttatta.Meggyilkoltatta az ellene
szervezkedő csáktornyai Lackfi István volt nádort (+1397) és
unokaöccsét, majd teljes vagyonukat elkobozta. 1401.április
28-án Budán a főurak elfogták, Garai Miklós főúr, politikus
(*1366 k-+1433), öccsét és fiát adta zálogul, hogy a
fogságból kiszabadítsa uralkodóját, aki szabadulása után
közkegyelemben részesítette a lázadókat. 1402-3-ban újabb
lázadás
tört
ki
ellene,
amit
gyors
beavatkozással
semlegesítettek. Ezt követően intenzíven foglalkozott az
ország dolgaival. Átalakította a hadszervezetet, megreforformálta a pénzügyeket és az igazságszolgáltatást,
korlátozta
a
pápaság
magyarországi jogkörét. Nemzetközi összefogással kereszteshadjáratot szervezett a
törökök ellen. 1410-1 l - b e n német királlyá választatta magát. Eretnekség vádjával
1415-ben máglyára küldte Husz Jánost (lásd VII.6.), 1420-ban kereszteshadak élén
bevonult Prágába, ahol megkoronázták, mint cseh királyt. Legnagyobb külpolitikai
sikere, hogy XXIII.János ellenpápával (ur.1410-1415) megszervezte és összehívta a
konstanzi zsinatot, ahol sikerült megszüntetni a nyugati egyházszakadást. 1433-ban
Rómában császárrá koronázták, miután megegyezett Velencével, ami magyar
szempontból a Dalmát tengerpart végleges elvesztését jelentette. Politikája miatt
sokat volt távol,, de állandó székhelyét fenntartotta. 1437-ben külföldi útjáról
hazatérőben halt meg. (MNL.18k900 o..)

MUSZLIH - AD - DIN SZÁDI *1213-19 KÖZÖTT + 1292.DECEMBER 9.
Perzsa költő. Élete csak művein keresztül vált ismertté, ezért
fenntartással fogadható el. Művelt család gyermeke volt, de 12
évesen elvesztette szüleit. Tanulmányait Sirázban kezdte el,
majd a mongol hódítás elől Bagdadba menekült. Ott a muszlim
főiskolán tanult. Hazatérte után, 1250 körül Sirázban
telepedett le, majd 1256-tól a szelgurida Abú Bakr ibn Szad
emir szolgálatában állt. Neki ajánlotta Gyümölcsöskert című
didaktikus költeményét, az emir fiának Szad ibn Abí-Bakrnak
pedig a Rózsáskert rímes prózában megírt egyik legnépszerűbb művét. Lírai verseiből
kiemelkednek a misztikus, erotikus tartalmú ghazaljai. Korának szinte valamennyi
műfaját művelte. (Világir.Kiencikl.2k.377 o.)

KARL HEINRICH WAGGERL *1897.DECEMBER 10. + 1973.NOVEMBER 4.
Osztrák író, elbeszélő. Ácsnak a fia, aki paraszt-nemzetség
ioo."G?B1IRYSTAG
VON
KARL HEINRIGW >*AC,r.E
RL
leszármazottja. Kemény, nélkülözésekkel teli fiatalsága volt. Az
I.világháborúban Itáliában a lovasságnál szolgált, ott került
hadifoságba. Szabadulása után a szabad írói foglalkozást
választotta. Paraszti származása hozzásegítette a regények,
elbeszélések, költemények egyszerű megszerkesztéséhez, a
természet és a saját kis dolgainak humoros stílusban történő
elbeszéléséhez, ecseteléséhez. (Meyers:Handbuch
über die
Lit.
1964.848
o.)
REPUBLIK ÖSTERREICH

LUDWIG ANZENGRUBER *1839.NOVEMBER 29. + 1889. DECEMBER 10.
Osztrák író. Eredeti neve Ludwig Gruber. Gimnáziumi tanulmányait
megszakítva,
könyvkereskedőinas,
majd vándorszínész
lett.
Bejárta Magyarországot
és Horvátországot is. A kirchfeldi pap
című darabjának 1870-es bemutatóján aratott sikere után lett
elismert színházi szerző. 1885-től halálág szerkesztette a Figaro
című bécsi élclapot. Liberális, antiklerikális színműveinek nyers,
életszerű ábrázolásmódja miatt a naturalizmus előfutárai között
tartják számon.(MNL.2k.183 o.)

AGATHA DEKEN *1741.DECEMBER 10. - +1804.NOVEMBER 14.
Holland írónő. Négy éves volt, amikor szüleit elvesztette.
Árvaházban nőtt fel Amsterdamban. 1767-ben hagyta el az
árvaházat és különböző foglalkozásokkal próbálkozott. 1770-ben
Mary Bosch nevű barátnőjéhez költözött. 1773-ban Mary Bosch
meghalt,
és
1775-ben
megjelentette
„vallásos
versek"
gyűjteményét, melyeket együtt írtak. 1776-ban kezdett levelezésbe,
majd személyes ismeretségbe Betty Wolffal, akinek az írásai révén
már ismertsége volt. 1777-ben Betty férje meghalt, és egy bérelt
lakásba Bettyvel összeköltözött. 1781-ben jelent meg közös
munkájuk a tehetős holland polgárok életéről, mint Sarah Burghartról, Abraham Blankaartró\, Williem Lee vendről. 1788-ban Burgundiába költöztek és
folytatták együtt irodalmi tevékenységüket. 1797-ben visszatértek Hollandiába,
Hágában éltek és dolgoztak. Agatha Deken ott is halt meg. Barátnője Betty 9 nappal
később - november 23-án - halt meg. Mindkettőjüket ünnepség keretében temették
el.
(Meyer:Handbuch
über
die
Lit.1964.295
o.,
Révai
Nl.5k.380
o.,
Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu@sl=en&u
))

ALFRÉD BERNHARD NOBEL *1833.OKTÓBER 21. + 1896.DECEMBER 10.
Svéd vegyészmérnök, feltaláló és
gyáros.
Szentpéterváron,
apja
1901 2001
gyárában
megismerkedett
a
robbanóanyagokkal, a nitroglicerin
alkalmazásával. Párizsban, tudását
fejlesztve
anyagi
támogatást
szerzett
kutatásaihoz.
1863-ban
visszatért Stockholmba, felépítette
az első nitrogliceringyárat 1865ben. Feltalálta az
iniciálgyújtást
1863-ban, a dinamitot 1867-ben,
előállította a robbanózselatint 1875ben, s ezzel biztonságossá tette a
nitroglicerin használatát. 1884-ben
az uppsalai egyetem tanára és a Svéd Alkadémia tagja
VETENSKAPS
lett. 1889-ben feltalálta a füst nélküli lőport. 1891-ben
AKADEM1ENS
NOBELPR1S
MEDALJ
San
Remóban
telepedett
le.
Érdeklődése
a
természettudományokon
kívül
az
irodalomra,
a
művészetekre is kiterjedt. Végrendeletében találmányaival
szerzett óriási vagyonát, - 33,2 millió svéd koronát Litteratur
alapítványként a Svéd Akadémiára hagyta, melynek
kamatából évenként öt kategóriiában kiosztásra kerülő
SVENSKA
l KAD E MIEN3
NOBELPRIS
díjat
- Nobel-díjat - alapított 1895.november 27-én. A
MEDÁL)
kamatokat öt egyenlő részre kell évente osztani, ez az
összeg képezi szakonként a Nobel-díj anyagi juttatását.
Nobel-díj csak olyanoknak ítélhető oda, akik irodalmi,
tudományos vagy az emberiség javára szolgáló munkásságukkal kimagasló eredményt értek el. 1969-ben közgazdaság-tudományi díjjal
egészítették ki a jutalmazottak körét. A Nobel-díjak kiosztása minden év december
10-én történik. Az 1957/58-ban felfedezett 102.rendszámú elemet a tisztelet jelélül
Nobelról nevezték el nobéliumnak. (MNL.13k.810 o.)
Nobelpriset
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MAGYARORS^G

BEM JÓZSEF *1794.MÁRCIUS 14. - +1850.DECEMBER 10.
Lengyel hadvezér, magyar honvéd tábornok. Birtokos nemesi
családból származott. A varsói katonai akadémián tanult. 1810ben alhadnagy, 1812-ben a lovastűzérek főhadnagya lett.
1812-ben
részt
vett
I.Bonaparte
Napoleon
(lásd V.5.)
oroszországi
hadjáratában, és kitűnt a gdanski erőd
védelmének irányításában. Tagja volt
a
Lukasinski
vezette
lengyel
függetlenségi összeesküvésnek, 1922ben letartóztatták és egy évi börtönre,
majd
bübtetőszolgálatra
ítélték.
MAGYARORSZÁG 19n
I.Sándor cár (lásd XII.1.) halála után,
1827-ben kilépett a hadseregből és
műszaki és természettudományi tanulmányokat folytatott. Az 1830-31. évi cári uralom
elleni lengyel felkelés tüzérségi főparancsnoka
lett. Az osztrolenkai
csata
megnyerésével jelentős érdemeket szerzett. 1831.szeptemberben azonban Varsót
nem tudta megvédeeni Fjodorovics Paszkievics orosz csapatok
főparancsnokának
(*1782-+1856) ostromával
szemben.
Tevékenysége elismeréséül dandártábornokká léptették elő. A
felkelés leverése után
Nyugat-Európába menekült, 1832-től Franciaországba, Párizsban élt, és egy újabb
felkelés megszervezésén munkálkodott. 1848-ban a forradalmi Bécs védőrségének
parancsnoka volt. A város elestét követően Magyarországra menekült és csatlakzott a
magyar függetlenségi harchoz. 1848.novembertől honvéd tábornok, 1848.decembertől
az erdélyi hadsereg főparancsnoka. 1849 tavaszán kiűzte az osztrák csapatokat
Erdélyből, majd 1849.májusban Perczel Mór honvéd tábornok (*1811-+1899)
seregével együttműködve pedig a Bánátból. 1849.július 31-én Segesvárnál, augusztus
6-án Nagycsűrnél vereséget szenvedett az oroszoktól, augusztus 9-én pedig az
osztrákoktól Temesvárnál. Az 1849.augusztus 13-án történt világosi fegyverletétel
után Törökországba emigrált, áttért a mohamedán hitre és belépett a török
hadseregbe. Murád Tevfik pasa néven haláláig Szíria katonai kormányzója volt.
Kistermetű, vézna, beteges, sebekkel elborított ember volt. A csatákban, mint valódi
hős mindig elől járt és rettenthetetlenségével lángra gyújtotta katonáit is.
Marosvásárhelyen és Budaesten szobor hirdeti emlékét. (Larousse 1991.lk.294 o.,
Révai Nl.3k.84 o., MNL.3k.579 o.)

THOMAS HOPKINS GALLAUDET *1787.DECEMBER 10. + 1851.SZEPTEMBER 9.
Amerikai humanista. 1814-ben szentelték pappá és rögtön Európába
utazott, hogy a siketnémák oktatását tanulmányozza Párizsban és
Londonban. Visszatérve Amerikába Hartfordba megalapította az első
siketnéma intézetet, melyet 1830-ig vezetett. Ezt követően - haláláig
- Middletownban az elmebetegek helyzetének javítására szentelte
életét. Két fia - Thomas és Edward szintén a siketnémák nevelésével
foglalkozott. (Révai Nl.8k.317 o.)

EMBERI JOGOK EGYETEMES

MAGYAR POSTA

EMBERI

JOGOK EGYETEMES
NYILATKOZATA
3Q ÉVFORDULÓJA

NYILATKOZATA
A II.világháború bűntetteinek hatására az
ENSZ, céljai sorába felvette az
emberi
jogok nemzetközi jogi
UPMíl
•róáiiwB I M MTÍfTI
védelmét. Az általa létrehozott
Emberi
Jogok
Bizottsága
kidolgozta
az
Emberi
Jogok
v
Egyetemes
Nyilatkozatát,
amelyet az ENSZ közgyűlés

r

1948.december

10-én

fogadott el. A nyilatkozatz elvi
jelentőségű, nem vált egyezménnyé. A nyilatkozat leszögezi a politikai jogegyenlőséget, az alapvető szabadságjogok biztosítását, a szólás, a
sajtó, a vallási és lelkiismereti szabadság biztosítását. Az ENSZ közgyűlése 1950-ben
nyilvánította december 10-ét az Emberi Jogok Napjává. (Larousse 1991.lk.722 o.)

ANTONIN NOVOTNY *1904.DECEMBER 10. - +1975.JANUAR 28.
Cseh politikus. Eredetileg géplakatos volt. 1921-ben belépett a
csehszlovák kommunista pártba (CSKP). Részt vett az ellenállási
mozgalomban, amiért letartóztatták. 1941-45 között a mauthauseni
koincentrációs táborban raboskodott. 1946-ban a CSKP Központi
Bizottságába került és a prágai területi pártbizottság titkáraként
jelentős
szerepe
volt
az
1948.frebruári
kommunista
hatalomátvételben. 1951-től a KB titkára és az Elnökség tagja volt.
1953.januártól szeptemberig a miniszterelnök helyettese, 1953.szeptembertől a KB első titkára, 1957.november 13-tól köztársaság] elnök lett. A
súlyosbodó gazdasági helyzet megoldására beleegyezett Ota Sik csehszlovák
közgazdász, politikus (*1919-+2004) által kezdeményezett gazdasági reformokba
1965-ben, de a politikai rendszer liberalizálását és az ország föderatív átalakítását
elutasította. Doogmatikus sztálini irányzat képviselője volt a pártban, és ennek
megfelelő poltikát folytatott. A „prágai tavasz" előkészítői eltávolították a hatalomból.
A párt élén Alexander Dubceknek (lásd XI.7.) kellett 1968.januárban a helyét átadnia,
majd a köztársasági elnöki tiszttől is 1968.márciusban meg kellett válnia. Végül a
pártból is kizárták. A XX.Század Kr.1994., Larousse 1994.3k.107 o., MNL.13k.853 o.)

ANGEL LAMAS

/,

* 1775.AUGUSZTUS 2. - +1814.DECEMBER

Venezuelai muzsikus, zeneszerző. Az ország politikájától,
függetlenségi mozgalmaitól meglehetősen távol tartotta
magát, kizárólag a zenének szentelte életét. A Chacao
*
t ,<í
r
'
r
zenei mozgalomhoz tartozott. 1789-től a Caracas-i
katedrális zenekarában az úgynevezett Bajón Chirimia
nevű, a mai oboa elődjének számító antik spanyol
hangszer basszus-változatán játszott, annak művésze
volt. Ismert illetve számontartott műve az Erényed
díja, az Úr sírbatétele, D-moll mise, Áldott és tisztelt. Nagyon fiatalon halt meg, de
tevékenysége elismeréséül a caracasi Szent Pál katedrálisban temették el. 1881-ben,
de amikor a katedrális helyére a városi Municipal Színházat építették, maradványait
nem találták meg. (Internet:http://en. wikipedia.org/wiki/Jos
)

RED CLOUD

*1821 VAGY 1822.

-

+1909.DECEMBER 10.

Indián törzsfőnök. Eredeti neve - feltehetően - Makhpyia-lut vagy Makhriya Luta volt.
Neve pontatlan fordításban Vörös felhő. Valamelyes biztonsággal lehet tudni, hogy a
Platté folyó közelében született, ahol bennszülöttek és európaiak éltek együtt. Már
fiatalon nagy tekintélyt szerzett. Az 1860-as évek közepére ő lett az oglala harcosok
vezetője és a fehérek törzsfőnökként ismerték el. Egyik legfontosabb sikere az volt,
amikor az USA lemondott az Észak-Platte folyó és a montanai arany lelőhelyek között
húzódó Bozean vasútvonalról. 1866-ban ugyan volt már konferencia a Laramier
erődben az amerikai és indián fél között, de az indiánok gyakorlatilag megakadályozták a személyvonatok közlekedését a vasútvonalon. Az utasok
védelmére
kivezényelt
katonákkal
folyó
harcok
miatt
újra
béketárgyalások kezdődtek az erődben 1868 nyarán, amikoris
életjáradékot, hiteleket, a hadszíntér elhagyását valamint Nebraska
északi és a Missouri folyó nyugati területén nagy indián-rezervátum
létesítését ígérték meg az amerikaiak. Red Cloud visszautasította a
tárgyalásokat, amíg a katonák az erődítményt el nem hagyják. Ez
1868 augusztusában megtörtént. Red Cloud november 4-én érkezett
meg a béketárgyalásra és 3 napi alkudozás után tette kézjegyét az egyezményre,
annak ellenére, hogy nem értette a hosszú és komplikált szöveget, és nem értett
egyet - sőt elutasította a rezervátumra vonatkozó javaslatot, mert elutasított minden
erőszakos törekvést az indiánok rezevárumba zárására. 1878-ban azonban mégis
beleegyezett
a
Délnyugat-dakotai
rezervátum
létesítésébe.
Az
1868-as
megállapodást betartotta és ezzel kivívta a hatalmas túlerejű fehérek elismerését. A
következő évtizedben több alkalommal utazott New Yorkba és Washingtonba és ezek
az utazások módot adtak a kormány indián-politikájának bírálatára is. Megpróbált
minden lehetséges engedményt elérni az indiánok javára. Az oglala törzs fiatal tagjai
egy idő után nem látták elég hatékonynak tevékenységét, ezért vezető pozícióját
elvesztette. Ennek dacára ő volt a legünnepeltebb oglala vezető és az amerikai
indiánok
történelmének
egyik
legfontosabb
alakja.
(Internet:http://www.reddoudnebraska. com/
, college.hmco.com/history
)

JOHN O'DONOVAN

*1806.JÚLIUS 25.. - +1861.DECEMBER 10.

ír történész, régész. A középiskola elvégézése
után
nagybátyja - Patrick O'Donovan történész - példáját követve
az
ír történelemmel
kezdett
behatóbban
foglalkozni.
Dublinban James Hardiman történész-régész alkalmazta.
Feladata ír kéziratok, okmányok tanulmányozása és fordítása
volt. Ez a tevékenysége vezette be az írországi akadémiai
körökbe. Itt találkozott a festő, muzsikus régész és történész
George Petrie-vel, akinek pontos régészeti ismereteiből fakadó ítélőképességét jól
egészítette ki O'Donovan, az ír nyelvre és az írott tradícióra vonatkozó, állandóan
fejlődő ismereteivel. Miután G.Petrievel közösen előkészítették az ország helységeinek
listáját, a Kormány Térképészeti Szolgálata alapítványával kötött szerződése alapján
1830-tól 1842-ig Írország számos helyét bejárta, majd a színes anekdotákkal
élénkített 103 kötetből álló úgy nevezett O'Donovan levelekben számolt be a
különböző helyiségek és helyek régészeti leleteiről. 1836-ban kezdte meg az ír
kéziratok fordítását és katalogizálását. Haláláig évente jelentek meg munkái, melyek
közül az egyik legjelentősebb az 1845-ben megjelent ír nyelvtan és a középkori ír
történelmet összefoglaló Annals of the Four Masters című általa szerkesztett és
fordított könyve. Az 1851-ben elkélszült évkönyveiért az ír Királyi Cunningham
Akadémia Arany Érem kitüntetését kapta, a Trinity Egyetem pedig a tudományok
doktora címmel jutalmazta. Pályafutása során szorosan együttműködött sógorával
Eugene
O'Curp/vel
(lásd
XI.20.)
en/wikipedia.org/wiki/John O'Donovan

(Internet: http://www.newadvent.org/
, en.wikipedia.org/wiki/Annals of
)

,

MISSISIPI SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az Észak-Amerikai Egyesült Államok déli részén helyezkedik el.
Nyugaton a Missisipi folyó, északon Tennessee, keleten
Alabama, délen a Mexikói-öböl partvidéke határolja. Területe
123.516 km2. Lakosainak száma 2,752.100 fő volt az 1998-as
felmérés szerint. Fővárosa Jackson. Különböző indián törzsek
lakták. Itt utazott át a spanyol Hernando de Soto expedíciója
1539-42 között. A XVII.század végén francia birtok volt. 1763ban brit, 1783-ban amerikai kézre került, de a déli részére a
spanyolok is igényt tartottak. 1798-ban alakult territóriummá,
majd 1817.december 10-én vették fel a tagállamok sorába. (Révai Nl.13k.802 o.,
Larousse 1992.2k.939 o., MNL.13k.185 o.)

NILS JOHAN EINAR FERLIN *1898.DECEMBER 11. + 1961.OKTÓBER 21.

SVERIGE
6

kr

Svéd költő. Kalandos fiatalsága után költészete egy középkori
jokulátor és egy mai kupléíró munkásságának vagyülete.
Hatalmas tapasztalati anyaggal dolgozott, korszerűsítette a
rímes-dallamos verset. Számtalan művét meg is zenésítették.
Észak-Európában rendkívüli népszerűség övezte. Tartalmilag az
élet
alapvető
értelmetlensége,
az
ember
magányossága
érdekelte. Verseiből sugárzik a gyöngék és a szenvedők iránti
rokonszenve
és
a
hatalmaskodók
elleni
gyűlölete.
(Világirod.L.3k.ll6 o.)

BERNARDINO PINTURICCHIO *1454.KÖRÜL
+ 1513.DECEMBER 11.

-

Olasz festő. Eredeti neve Bernardino di Betto Benedetto di Biagio. Az umbriai iskola
egyik legjelentősebb mestere volt. 1480-82-ben Rómában, mint Pietro Perugino
(*1450 k.-+1523) tanítványa és segítőtársa dolgozott a Sixtus-kápolna freskóinak Mózes útja Egyiptomba, Krisztus megkeresztelése - készítésénél. 1481-95 közötti
római tartózkodása alatt kapta első önálló freskó meg bízását, a Santa Maria in
Aracoeli, Bufalini-kápolna részére Szent Ferenc és Sienai Szent Bernát élete, melyen a
későbbi munkáira is jellemző groteszk díszítés figyelhető meg. A római Santa Maria
del Popolo-templom kerengőjében Pietro Riario megbízásából dolgozott, a Rovere család részére két mellékkápolnát díszített Királyok imádása-oltárkép
és Szent Jeromos
élete-freskóciklust
készítette a boltozat
lunettáiba. A Capella Girolamo Basso-della Rovere-kápolnába
oltárfreskóként a Trónoló Madonna, gyermekével és szentekkel, az
oldalfalakon
architektúra-keretbe
helyezett
jelenetek
Mária
mennybemenetele, a lábazati sávban dombormű hatású jelenetek
Szentek mártiriumai láthatók. Fő művei közé tartozik a Vatikán
Borgia-szárnyának VI.Sándor pápa (1492-1503) számára festett
egyházi tematikájú és részben szimbolikus freskó-sorozata 149295-ből, amelyek dekoratív részeinél tanítványai is segédkeztek.
Munkásságának legkiemelkedőbb emléke a sienai dóm Libreriájának
falkép-sorozata,
Aeneas Silvius Piccolomini, azaz Il.Pius pápa (1458-1464) történetének csodálatos
színekben ragyogó ábrázolása 1502-1507 között. Ez a sorozat az itáliai reneszánsz
festészet legnagyszerűbb alkotásai közé tartozik. A quattrocento részletrealizmusát
ötvözte játékos dekoratívitással, némiképp a gótikára is emlékeztető stilizálással.
Életének utolsó éveiben Sienában dolgozott, de még visszatért Rómába, s a Santa
Maria del Popolo kórusának boltozatára elkészítette Mária megkoronázása
című
freskóját. Főggőképei közül a korai Madonna gyermekével, Szent Ágoston, Benedek és
Bernát, Mária megkoronázása
a legjelentősebbek. Gazdag fantáziája, dekoratív
előadásmódja,
széles
sodrású
elbeszélő
művészete
a
quattrocento
egyik
legjellegzetesebb, nagy hatású művészévé avatja. (Műv.L. 1967.3k.766 o., Brockhaus
NI.CD., MNL.14k.808 0.)

PATTANTYÚS - ABRAHAM GÉZA *1885.DECEMBER 11. + 1956.SZEPTEMBER 29.
Magyar mérnök. Budapesti József nádor Műegyetemi tanulmányai
végeztével, 1909-ben Pattantyús és Társa, később Essó és Társa
néven magánmérnöki irodát nyitott. 1930-tól a
budapesti
Műegyetemen
a
III.Gépszerkezettani,
majd
a
Vízgépek,
Emelőgépek és Szállító Berendezések Tanszékén egyetemi tanár
volt. A Technika, illetve a Magyar Technika, majd a Műegyetemi
Közlemények
szerkesztője
volt
1928-1954-ig.
Mérnöki
tevékenysége
kiterjedt személy
és teherfelvonók,
villamos
erőátviteli berendezések, 1930-tól földgáz üzemű villamosművek,
szivattyútelepek tervezésére. Újítása a dugattyús szivattyúk légüstjének méretezésére kidolgozott Pattantyús-Ábrahám módszer. Az 1950-es években
a szárnylapátos vízgépek kavitációs áramlási viszonyaival foglalkozott. 36 szakkönyve
és száznál több tanulmánya, szakcikke jelent meg. Mintegy fél évszázados oktatói és
szakirodalmi tevékenységével kimagasló szerepet játszott a hazai műszaki kultúra
terjesztésében és fejlesztésében. Gépek üzemtana című munkája ma is fontos időtálló
szakirodalom. (Larousse 1994.3k.276 o., Ormos M.:Világtört. 1988.2k. 188 o., A
XX.Század Kr.1994., dr.Németh:Mába érő tegnapok 2000., MNL.lk.53 o.)

RÓBERT KOCH *1843.DECEMBER 11. - +1910.MÁJUS 27.
Német
orvos
és
bakteriológus.
Orvosi
tanulmányait Göttingenbe végezte 1866-ban,
NOBELPR1S1
majd
1871-ben
Woolsteinben
gyakorló
KOCH
SIENKIEWICZ
körorvos lett. Berlinben 1880-tól a Birodalmi
Egészségügyi Hivatal munkatársa, majd a
berlini egyetem egészségtani tanszékének
SVERJGE
4 0
tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az
egyetemen tanítványa, illetve munkatársa
volt Emil Adolf von Behring (lásd III.15.) és PauL Ehrlich (lásd
III.14.). A lépfene kutatását már az 1870-es években megkezdte
és kimutatta, hogy mikroszkóppal látható pálcikák okozzák a
lépfenét, felfedezte a baktérium teljes életciklusát. Számos sebfertőzés okait vizsgáló kísérletet végzett, eredményeit 1878-ban foglalta össze. Ekkor
dolgozott ki új eljárást a baktériumok fixálására, festéssel történő mikroszkopikus kimutatására,
fényképezésére,
és
konzerválására.
1880-tól Berlinben
E N T D E C K U N G DES
szinte
kizárólag
a
kórokozó
TUBERKEL-BAKTERIUMS
KUNISCHE WOCHENSCHRIÍT.
mikroorganizmusok
tanulmányozásával
foglalkozott.
NATION/
Kidolgozott módszertana és korábbi
kutatásai segítségével jutott el a
tuberkulózis
kórokozójának
tanulmányozásához.
Előállította
a
tuberkulint
1890-ben,
ami
a
gyógyításban ugyan nem vált be de
diagnosztikai
célra,
különösen
a
DURCH
RÓBERT K O C H 1882
tuberkulózis korai felismerésében ma
is használják. Kutatási eredményeit, a
tuberkulózis bacilusának felfedezését
BEKLWEB

1882.március 24-én jelentette be a Berlini Fiziológiai Társaságban. 1883-ban német
/co/eraexpedíciót vezetett eredményesen Egyiptomba, majd 1884-ben Indiába.
Felfdedezte a kolera kóroökozóját és a fertőzés terjedésének módját. 1891-ben a
Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója lett. 1896-ban - az angol kormány felkéré-
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sére - Dél-Afrikában részt vett a marhavész
megfékezésében,
felismerte az aktív immunizálás módszerét, majd Ázsiában a búbópestist tanulmányozta. Mindezek közben tovább folytatta kutatásait a
gümőbaktériumok területén. Eredményekben gazdag életét egy
súlyos szívroham következtében fejezte be. A fiziológiai vagy
orvostudományi Nobel-díjat 1905-ben kapta „a tuberkulózis területén
végzett kutatásaiért és felfedezéseiért". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.411
o., MNL. l i k . 1 5 8 o.)
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CHRISTIAN LOUS LANGE *1869.SZEPTEMBER 17. + 1938.DECEMBER 11.
Norvég politikus. Angol, francia és történelem tanár volt.
Tevékeny
részt vállalt
Norvégia
politikai és
nemzeti
szabadságáért folytatott harcban. 1900-1919 között a Nobeldíj Bizottságának titkára majd az Interparlamentáris Unió
főtitkára volt 1909-1935 között. Norvégiát képviselte az
ENSZ közgyűlésében 1920-tól 1937-ig. A nemzetközi béke
érdekében kifejtett tevékenységéért a Nobel-békedíjat 1921ben
kapta,
megosztva
Kari
Hjalmar
Branting
svéd
poliotikussal (lásd XI.23.). (Nobel-díjasok Kisl.1985.435 o.,
M N L . l l k . 7 7 9 o.)
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MAX BORN * 1882.DECEMBER 11. - +1970.JANUÁR 5.
Német
fizikus.
A
breslaui
egyetemen
matematikai,
természettudományi, filozófiai és művészettörténeti előadásokat
hallgatott. Eleinte a csillagászat vonzotta, majd a matematika
került érdeklődése középpontjába. 1903-ban a göttingeni
egyetemen tanulta a legmodernebb
matematikát és a
matematikai fizikát. Behatóan foglalkozott az optikával, a
termodinamika elméleti megalapozásával. 1907-ben megvédte
csillagászati doktori értekezését. Néhány kitérő után 1914-ben
Max Planck (lásd IV.23.) meghívására a berlini egyetem elméleti
fizika professzora lett. 1919-ben Göttingenben az Elméleti Fizikai Intézetet vezette és
a fiatal Bródy Imre magyar fizikussal (*1891-+1944) kidolgozták a kristályok
termodinamikáját, majd érdeklődése a kvantumelmélet felé fordult. Göttingeni 12 éve
alatt az elméleti atomfizika nagy iskoláját alapította meg, mely meghatározta a
kvantummechanika fejlődését. Az 1927-ben megjelent Atomdinamikai problémák című
könyve
az első
kvantummechanikai
szakkönyv
volt.
Eredményes
kutatási
tevékenységén túl számtalan tudományos művel gazdagította a fizika számos
szakterületét. 1933-ban származása miatt állásából elbocsátották, ekkor előbb
Olaszországba, majd Angliába menekült, Cambridge-ben, majd az edinburh-i egyetem
fizika professzora volt. 1953-ban tért vissza Németországba. Tanítványa, Werner Kari
Heisenberg (lásd XII.5.) megfogalmazta a a kvantummechanika alapjait, Born vele
együtt alkotta meg a megfelelő leíráshoz szükséges matematikai formalizmust. Erwin
Schrödinger
(lásd
VIII.12.)
hullámegyenletének
statisztikus
értelmezésével
összekötötte a részecske- és hullám-elképzeléseket. Módszert adott meg az atomi
részecskék szóródásának a leírására. A molekulák elektronszerkezetével kapcsolatos
számításokat jelentősen egyszerűsítette Julius Róbert Oppenheimer amerikai fizikussal
(*1904-+1967) együtt. A fizikai Nobel-díjat 1954-ben kapta, megosztva Walter Bothe
német fizikussal (*1891-+1957) „alapvető kvantummechanikai munkásságáért,
különös tekintettel a hullámfüggöny statisztikus interpretációjára". (Nobel-díjasok
Kii.1985.102 o.r MNL.4k.334 o.)

INDIANA SZOVETSEGI ALLAM
A Michigen tó és az Ohio völgye között, az USA közép-nyugati
részén helyezkedik el. Területe 93.720 km 2 . Lakosainak száma
5,843.500 fő/1995. Fővárosa Indianapolis. Területén az Észak-Keleti
indián kulturális övezethez tartozó delavár, majámi és saóni törzsek
éltek. Az európaiak közül elsőként prémvadászok jártak a vidéken.
1681-ben a francia Roberrt La Salle kelt át az észak-keleti részén.
1682-ben francia uralom alá került, 1763-ban brit, 1783-ban
amerikai birtok lett. 1787-től az Észak-nyugati Territóriumhoz,
1800-tól Indiana Territóriumhoz tartozott.
1809-ben
Illinois
Territórium leválasztásával nyerte el mai határait. Az indiánok
ellenállását William Henry Harrison kormányzó (lásd II.9.) törte
meg, aki tippecanoe-i csatában 1811-november 7-én döntő győzelmet aratott a Tikamsze Tecumseh saóni indián törzsfőnök, hadvezér (*1768-+1813)
vezette csapataik felett. 1816-december 11-től az USA 19.tagállama. (Larousse
1991.lk.199 o., MNL.1999.9k.842 o., MNL.9k.842 o.)

GEORGIJ VALENTYINOVICS PLEHANOV * 1856.DECEMBER 11. + 1918.MÁJUS 30.
Orosz filozófus,
politikus.
Kisnemesi
családból
származott,
Voronyezsben végzett katonai akadémiát, utána a szentpétervári
bányászati
intézetben tanult és csatlakozott
a
narodnyik
mozgalomhoz. 1880-ban Svájcba emigrált. 1883-ban Genfben
megalakította
a
Munka
felszabadítása
nevű,
első
orosz
szociáldemokrata csoportot. Részt vett az II.Internacionálé
létrehozásában és Leninnel együtt az Iszkra című folyóirat
alapításában 1900-ban, mely elsősorban Eduárd Bernstein német
teoretikus (*1850-+1932) irányzatát támadta. 1883-1903 között
igen sok marxista jellegű filozófiai munkát írt, így pl.Adalékok a
marxizmus történetéhez, A személyiség történelmi
szerepének
kérdéséhez, A marxizmus alapvető kérdései stb. 1917-ben visszatért Oroszországba, megindította a Jegyinsztvo című folyóiratot, melyben az áprilisi
tézisek és a bolsevikok ellen foglalt állást. Az októberi forradalommal szemben
ellenséges álláspontra helyezkedett, de nem vett részt a szovjet hatalom elleni
harcban. Az orosz és a nemzetközi szocialista mozgalom kiemelkedő egyénisége volt
de nagy érdemei mellett Lenin sok hiányosságot talált elméleti tevékenységében.
Jelentősen befolyásolta az 1920-as évek marxista vitáit, főként a materialista
történetfelfogás alakulását. Hamisítás nélkül akarta folytatni a marxi filozófiaitársadalomkritikai
tradíciót.
Foglalkozott esztétikai
kérdésekkel,
a
művészet
eredetével, írt kritikát, irodalmi tanulmányokat. (Új Magy.L.1961.5k.443 o., A
XX.Század Kr.1994., MNL.14k.855 O.)

UNICEF = UNITED NATIONS INTERNATINAL CHILDREN'S
EMERGENCY FUAND = ENSZ GYERMEKVÉDELMI ALAPJA
Az

UNICEF

az

közgyűlés
által
ENSZ
Nemzetközi Gyermek Szükségalapja néven
- létrehozott pénzügyi alap és szervezet.
Székhelye New York. Eredeti feladata az
volt, hogy segítséget nyújtson a háború
sújtotta országok gyermekeinek. 1953-ban
lett hivatalosan az ENSZ kapcsolt szerve.
Elsősorban
a fejlődő
országokban
élő
gyermekeket támogatja, a kormányok felkérése aiapján. Tevékenysége kiterjed a táplálkozás, szociális gondozás, oktatás,
kábítószer- és alkoholfogyasztás, gyermekmunka stb. területeire. Feladata a
problémák kezelése, megoldásuk segítése, az erre irányuló porogramok és
együttműködés
szervezése,
irányítása,
tanácsadói
tevékenység,
információk
összegzése, továbbítása.
Legfőbb szerve az Igazgatótanács, amelynek tagjait az
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 3 évre választja. Pénzügyi fedezetét a
kormányok önkéntes felajánlásai teremtik meg. 1965-ben tevékenységéért Nobelbékedíjat kapott. (Larousse 1991.lk.735 o., Nobel-díjasok Kisl.1985.796 o.,
MNL.7k.74 o.)
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I SZENT DAMASUS PÁPA *304./305. - +384.DECEMBER 11.
Spanyol szármzású prelátus. 366-ban választották pápává. A
megerősödő eretnekmozgalmakkal szemben zsinatot hívott össze
371-ben és 374-ben. 381-ben az I.Konstantinápolyi egyetemes
zsinatot is összehívta, melynek dogmatikai döntéseit elfogadta, de
Konstantinápoly primátusát nem ismerete el. Ezért Rómában 382ben újabb zsinatot hívott össze, ahol megerősítette Róma
elsőbbségét Alexandriával,
Antiochiával és
Konstantinápollyal
szemben. Megbízta titkárát Szent Jeromost (*347 k.-+419/420) a
Biblia - Vulgata - latin nyelvű fordításának átvizsgálásával. Egyházi
politikájában a Kelettel szemben békülékeny magatartást tanúsított.
Két bazilikát építtetett. Pápasága fontos szakaszt jelentett a római
egyház vezető szerepének megszilárdításában.(Larousse 1991.lk.561 o., MNL.6k.286
o.)

ANTON TOMAZ LINHART *1756.DECEMBER 11. - +1795.JULIUS
14.
j^HUü!

n'H J

Szlovén drámaíró. Eredetileg papnak készült, majd tisztviselőként
dolgozott. William Shakespeare (lásd IV.23.), Gotthold Ephraim
Lessing (lásd 11.15.) és a preromantikus drámairodalom hatására
maga is német nyelvű patetikus tragédiát írt. A felvilágosodás és
a szlovén nemzeti eszme híve volt. Ljubljanában megalapította a
„színházbarátok társaságát" és német nyelvű előadásokat
szervezett. Lefordította szlovén nyelvre, átdolgozta és kiadta
J.Richter Die Feldmühle című színművét, amely 1789-ben és
1790-ben került előadásra. (Színházi Kisl.268 o.)

JOHANN RUDOLF BYSS
11.
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KYTICE S NARCISY A TULIPÁNY 1708-1713
J.RUDOLF BYS 1660-1738
N/UODNl CALERIE V PRAZE

*1660.MÁJUS 11.

+ 1738. DECEMBER

Svéd festő. Édesapjánál - Johann Joseph Byssnél tanulta a mesterséget Soothurnban. Az 1680-as években
indult Közép-Európába tanulmányútra. így került először
Németországba, majd Angliába és Hollandiába. 1689-ben
a prágai Hermann Jacob Cernin gróf alkalmazásába került,
mint udvari festő és az udvari képtár igazgatója. Az itt
készült munkái az olasz és holland klasszicizmus jegyeit
viselik. Holland hatást tükröznek történelmi tárgyú képei
is. Tájképei a későbbiek során új megközelítést és
színvilágot
mutatnak.
1692-től
prágai
polgár
lett,
befogadták a festők céhébe, melynek később vezetője lett.
Nevét elsősorban templomok, paloták mennyezetfreskói
tették
ismertté.
(Internet: http:
//www.tiepolowuerzburg.net/...

KASSA
Kassa (Kosice) szlovákiai város a Hernád partján. Közúti és vasúti
csomópont, jelentős idegenforgalmi és túrisztikai központ. Első
írásos említésekor 1230-ban magyarok lakták. A tatárjárás után
1242 körül szászok települtek be. 1347-ben szabad királyi városi
rangra emelkedett és a magyarországi városok közül elsőként
kapott címer használatára királyi engedélyt. Lakossága az 1520-as
években csatlakozott a reformációhoz. 1554-ben a Szent Erzsébetszékesegyházat is birtokba vették. 1604-ben került vissza a
katolikusokhoz, de Bocskai István (lásd XII.29.) még abban az
évben visszaadta az evangélikusoknak. A templom 1687-ben került vissza végleg a
katolikusok kezére. A város sok történelmi vihart élt át. Volt főkaptánysági székhely
1552-ben, a Szepességi Kamara székhelye 1567-ben, itt volt az egri püspökség 1597ben, 1647-ben Abaúj vármegye székhelye, majd I.Rákóczi György fejedelem (lásd
VI.8.) székhelye. 1654-ben - az ellenreformáció hatására - jezsuiták telepedtek meg,
iskolát alapítottak, nyomdát működtettek, de az 1700-as évek végén a rendet
feloszlatták. A rendi felkelések, az 1709.évi kolera- és az 1710-es pestisjárvány
következtében lakosságának száma jelentősen lecsökkent. 1742-ben mindössze 4.000
ember lakta. A XVIII.század folyamán észak felöl szlovákok telepedtek be. A felvilágo
PODPÍSANIE KOSICKÉHO VLAPNEHO PROQRAMU
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sodás korában a város a magyar kultúrális és szellemi élet egyik központja lett. 1804ben püspöki székhely. Az 1848-as szabadságharc idején többször cserélt gazdát.
1918.december 11-én Károlyi-kormány támogatásával itt kiáltotta ki a Tót Nemzeti
Tanács a Tót Népköztársaságot. A trianoni szerződés alapján Szlovák ill. Csehszlovák
terület lett. Csak 1938-45 között tartozott Magyarországhoz. A II.világháború idején
Kassa bombázása - 1941.június 26. - volt az ürügy Magyarország hadbalépésére a
Szovjetunió ellen. - Műemékei közül a Szent Erzsébet-templomot (dóm, székesegyház)
egy kisebb román templom helyén kezdték épiteni a XIV.század végén, az újabb
kutatások szerint három fő építési periódusban. Először a falakat és a torony alsó két
emeletét húzták fel. A második periódus építészétől származnak a kapuk, a kereszthajó
és a boltozat. Végül valószínűleg Komphoiz Miklós építtette az új szentélyt. A
háromhajós bazilikális templom álsugárkápolnás szentéllyel zárul. Az északi és nyugati
kapujának domborművei és a templom gyámkövei a magyar gótikus szobrászat
legjelentékenyebb és legkiforrottabb alkotásai közé tartoznak. Gazdagon faragott
szentségházát Kassai István építész és szobrász (*1430 k.-+1499 előtt) készítette.
Szentélyét XV.századi faltöredékek díszítik. 1474-77 között készült főoltárának
plasztikai díszítése a kassai művészet csúcspontja. A hatalmas méretű szárnyasoltár 48
táblaképe Szent Erzsébet (lásd XI. 17.) és Mária életét és a Passió történetét ábrázolja.

A templomot 1877-96 között Steindl Imre (lásd VIII.31.) vezetésével
Frode és Weber Antal építész (*1823-+1889) restaurálta. Az
altemplomban nyugszanak 1906 óta II.Rákóczi Ferenc (lásd III.27.),
anyja Zrinyi Ilona(lásd 11.18.), fia József, továbbá Bercsényi Miklós
(*1665-+1725) és neje Csáky Krisztina, Sibrik Miklós (*1673 k.+ 1735) és Eszterházy Antal (*1676-+1722) bujdosók Rodostóból
hazahozott hamvai. A gótikus Szent Mihály kápolna, mely 1340 körül
épült, 1556-ban leégett és 1904-ben állították helyre. A Városháza
késő barokk épülete Lang Lajos pozsonyi mester alkotása 1779-ből. A
Vármegyeháza copf-klasszicista stílusban szintén 1779-ben épült. A
Csáky-Dessewffy-palota
a XIX.század elején épült. A Rodostó-ház, amely 1906-ban
épült és II.Rákóczi Ferenc rodostói házának mása. (Műv.L1966.2k.573 o.,Révai NI.11
k.317 o., MNL.10k.625 o.)

CALIXTO GARCIA INIGUEZ
+ 1898. DECEMBER 11.

*1839.AUGUSZTUS 4. -

Kubai szabadságharcos, forradalmár. Rokonságának felmenő ágában
^^^^^^
számosan vannak, akik Kuba szabadságáért harcoltak. Ő
is 18 évesen csatlakozott a kubai felkeléshez, mely Kuba
HF^tIM
teljes függetlenségéért szállt síkra. Öt éven át elfogásáig - harcolt a spanyol gyarmatosítók ellen.
1
Öngyilkossági kísérlete nem sikerült, így 1878-ig, a
LlJMiffiiWflIi
háborút
lezáró zanjói béke megkötéséig börtönben
3.00
tartották. Kiszabadulása után 1879-től részt vett Jósé
Marti (lásd 1.28.) vezetésével szerveződő Kubai Forradalmi Párt létrehozásában, majd
újabb kirobbanó felkelésekben, függetleségi harcokban. 1895-ben az USA-ba távozott,
majd ezt követően részt vett az 1898.április 20-án kirobbanó amerikai-spanyol
háborúban. Csapatai hatásos segítséget nyújtottak a guantanamo tengerészeti
erőknek a spanyol gerillák elleni harchoz. Egy diplomáciai küldetése során kapott
tüdőgyulladás okozta Amerikában a halálát. Szobra - megemlékezésül - Havannában
áll. (Internet:http://en.wikipedia.org/wiki
www.juanperez.com/
infoplease.
com/
)
CUBA

NOEL de MEDEIROS ROSA
+ 1937.MÁJUS 4.

* 1910.DECEMBER 11. -

Brazil dalszerző, zenész, énekes. Egy középosztálybeli
családban született nehéz szülési körülmények között
fogóval. Ennek következtében alsó állkapocs sérüléssel és
jobboldali arcbénulással született. 1913-tól 1928-ig
a
Szent Benedek hagyományos iskolába, majd főiskolára
o
járt de már 13 évesen megtanult mandolinon játszani. 15
éves korában már teljesen uralta a mandolint és a gitárt
is. 1929-ben megírta első dalait. Szerzeményei nagy slágerek lettek, és számos kompozíciója igazi áttörés a könnyűzene világában. 1931-ben
orvostudományi ismeretek megszerzésével is foglalkozott, anélkül, hogy a zenéléssel
felhagyott volna. Egyre jobban a zenének élt, az éjszakákat a bárokban töltötte ivott
és játszott, főként sambát a zenészekkel együtt. Annak ellenére, hogy időnként nehéz
légzés zavarta meg, nem csökkentette az éjszakázást, ivást és cigarettázást, de a
hideg sör mennyiségét sem. Ez utóbbi éreztette leghamarabb kellemetlen hatását. Az
1930-as évek elején időnként hegyi üdülőhelyeken gyógykezelték, de hazatérése után
1936-ig. nem változtatott életvitelén. Attól kezdve kevésbé ment emberek közé,
gyengének érezte magát. Neve az egyik legnagyobb név maradt a brazil populáris
zenében.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl =
en&u
)
?
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LOTHARINGIAI KÁROLY SÁNDOR *1712.DECEMBER 12.
+ 1780.JÚLIUS 4.
Osztrák-Németalföld kormányzója. Lipót Károly József lotharingiai
és bari herceg, hadvezér (*1643-+1690 ifjabbik fia. Mikor bátyja Ferenc, Mária Terézia (lásd XI.29.) férje - 1738-ban elvesztette
Lotharingiát, belépett a német lovagrendbe, melynek később
nagymestere lett. 1737-39-ben a törökök ellen harcolt a császári
seregben.
1742-ben fővezér,
1748-ban
pedig az
OsztrákNémetalföld kormányzója lett. A 7 éves háborúban ismét fővezér,
de Prága mellett 1757-ben nagy vereséget szenvedett. Utoljára
Nagy Frigyes porosz királlyal (lásd 1.24.) harcolt Leuthen mellett
1757.december 5-én - sikertelenül. Mint kormányzó viszont nagy
érdemeket szerzett a tartomány szellemi és anyagi jólétének
felmelésében (Révai NI.lik.277 o.)

I. VILMOS * 1772.AUGUSZTUS 24. - +1843.DECEMBER 12.
Németalföld királya 1815-től 1840-ig, Hollandia királya 1830-tól 1840-ig, Luxemburg
nagyhercege 1830-tól 1840-ig. II.Frigyes Vilmos porosz király (ur.1786-1797)
udvarában élt, majd 1791-ben feleségül vette annak leányát Lujza Friderikát. 179395-ben VI.Vilmos néven Hollandia helytartójaként harcolt a franciák ellen a németalföldi sereg élén. 1806-ban porosz hadosztályt vezetett Jénánál és
átvette Nassau kormányzását. 1809-ben Wagramnál harcolt a
francia császár ellen. I.Bonaparte
Napoleon
(lásd
V.5.)
megfosztotta birtokaitól és száműzetésbe kényszerítette. 1813ban tért vissza száműzetéséből és december 1-én kinyilvánította
Hollandia függetlenségét és a független fejedelem címet vette fel.
Támogatta a gazdaság és a kereskedelem fejlődését, de
ellenszegült a politikai reformtörekvéseknek. 1815.március 16-án
felvette a holland királyi címet. Uralma ellen Belgiumban elégedetlenség támadt, mely az 1830-as brüsszeli forradalomba torkollott és az ország
elszakadásához vezetett. Vilmos azonban csak 1839-ben ismerte el Belgium
függetlenségét. Az ellene támadt elégedetlenkedés következtében 1840.október 7-én
lemondott fia, Il.Vilmos (ur.1840-1849) javára trónjáról. (Az Emberiség Kr.1991.,
Révai Nl.19k.355 o.)

HABSBURG - LOTHARINGIAI MARIA LUJZA * 1791.DECEMBER 12.
- +1847.DECEMBER 17.
Francia császárné. II.Ferenc római-német császár és magyar király
(lásd III.2.) legidősebb leánya, Mária Terézia (lásd XI.29.)
unokája. 1810-ben I.Bonaparte Napoleon császár (lásd V.5.)
második
felesége
lett,
akit
trónörökössel
a
későbbi
II.Napoleonnal (*1811-+1832), a római királlyal - ajándékozott
meg 1811-ben. Férje bukását nagy részvétlenséggel vette
tudomásul, és száműzetéseibe sem kísérte el.
1815-ben
gyermekével apjához menekült. A bécsi kongresszus 1815-ben
Párma, Piacenza és Guastalla hercegnőjévé tette.
1821-ben
gyermekét
is
elhagyva,
szerelmi
viszonyt
kezdett
főudvarmesterével Adam Adalbert Neipperg gróffal, majd annak
halála után, 1834-ben Charles René de Bombelles gróffal kötött
házasságot.
(Révai Nl.13k.408 o., Larousse
1992.2k.815
o.,
morganatikus
MNL.12k.699 o.)

THEODOR HEUSS *1884JANUÁR 31. - +1963.DECEMBER 12.
Német
államférfi,
újságíró. 1905-12 között
a
Hilfe
című
újság
szerkesztője volt. 192033
között
a
berlini
politikatudományi főiskola docense,
1924-28ban, majd 1930-33-ban
a Német Demokrata Párt
parlamenti képviselője lett. A nemzetiszocialista
uralom idején nem publikálhatott. 1945-46-ban a
baden-württembergi kormány kultúrális minisztere, 1946-49-ben a tartományi gyűlés
tagja, 1946-47-ben a stuttgarti teológiai főiskola történelemprofesszora volt. 1946ban a Demokrata Néppárt (DVP), 1948-49-ben a Szabad Demokrata Párt (FDP)
alapítója és elnöke, 1948-49-ben a parlameti tanács tagjaként jelentős szerepet
játszott a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) alkotmányának megfogalmazásában.
1949-59 között az NSZK első elnöke volt. (MNL.9k.431 o.)

PENNSYLVANIA SZOVETSEGI ALLAM
Az USA északkeleti részén fekszik. Északon egy rövid szakaszon az
Erie-tó, majd New York szövetségi állam, kmeleten New York és
Delaware, délen Maryland és Nyugat-Virginia, nyugaton Ohio
szövetségi állam határolja. Területe 117.348 km2, lakosainak száma
11,994.000 fő/1999. Székhelye Harrisburg. 1627-ben svédek és
hollandok voltak első telepesei. II.Károly angol kmirály (ur.16601685) William Penn-nek (lásd VII.30.) adományozta egy részét, aki
megalapította
1682-ben
a
kvékerek
számára
D e c 11,1787
Philadelphiát, föoldadoméányokkkal és a lelkiismereti szabadság
Pennsylvania
meghirdetésével 1700-ra Pennsylvaniát a legnépesebb brit gyarmattá
tette. A hétéves háború -1756-63-ig - idején hadszíntér volt. 1776ban itt - Philadelphiában - írták alá a Függetlenségi nyilatkozatot. 1787.december
12-én másodikként ratifikálta az USA alkotmányát, az USA tagállama lett. (Révai
Nl.15k.303 o., MNL.14k.648 o.)
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*1894.DECEMBER 12. - +1941.JANUAR 2.
Luxemburgi festő. Élete első 30 évét Münchenben töltötte,
24 éves korában tért vissza Luxemburgba. A bajor festők és
a német expresszionizmus volt rá erős hatással. Művei
hazájában
határozott
értetlenséggel
találkoztak.
Kortársaival együtt igyekezett a luxemburgiakhoz közelebb
hozni a modern festészetet, de nem sok eredménnyel. Ezért
- barátaival együtt - kiléptek a Luxemburgi Művész Körből.
1930-ban Münchenben, Párizsban, majd egy évvel később
Brüsszelben állított ki műveiből. 1934-ben Joseph-Emile
Müller kedvező kritikái is jótákony hatással voltak hazai
elfogadására. 1936-ban már két nagy formátumú művét is
kiállíthatta Luxemburgban, sőt a Párizsi Világkiállításon is a
hazai
pavilonban
bemutatták
festményeit.
(Internet: http ://members.chello.at./luxemburg....)

HEINRICH JOHANN VOGELER
+ 1942JÚNIUS 14.

*1872.DECEMBER 12. -

Német festő és iparművész. A düsseldorfi akadémián
tanult. 1894-ben Worpswedében a művészkolónia
egyik alapító tagja volt. 1898-ban firenzei útján
megismerkedett Rainer Maria Rilkevei (lásd XII.4.).
Stílusára a kora reneszánsz mesterek illetve az angol
preraffaeliták
hatottak.
Szimbolista
ihletésű
festményei, metszetei mellett jelentősek szecessziós
felfogásban
készített
szőnyeg-,
porcelán-,
textiltervei, bútorai. Testvérével, Franz Vogelerrel
bútorgyártó műhelyt alapított 1908-ban. Az I.világháborúban a keleti fronton harcolt. Az orosz forradalom, illetve Lev Tolsztoj (lásd
XI.20.), Mihail Alekszandrovics Bakunyin orosz forradalmár (*1899-+1937) és Pjotr
Alekszejevics
Kropotkin
forradalmár
(*1842-+1921)
eszméinek
hatására
a
művésztelepen kommunisztikus felfogású közösséget szervezett. 1918 után több
alkalommal is járt a Szovjetunióban, ahol 1931-ben végleg letelepedett, és főként
színházi díszleteket és bábokat tervezett. (Műv.L.4k.707 o., MNL.18k.569 o.)

KOLOMAN SOKOL

-1902.DECEMBER 12. - +2003.JANUAR 12.

Szlovák festő, grafikus. A kassai majd pozsonyi magániskolák
után a Prágai Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait,
ahol többek között Max Svabinsky (lásd IX. 17.) volt a tanára.
Prágában tagja lett a SCUG Hollar Grafikusok Szövetségének.
Munkái koncentrált grafikai tecnikával készültek, melyeket
később rajzolással, festéssel gazdagított. 1937-41-ig Mexikó
város meghívására az Escuela de las Artes LIBRO és az University
of Mexico City tanára volt, ahol főként a grafikai technikák kaptak
nagyobb hangsúlyt. 1942-46 között New Yorkban élt, 1946-ban
tért vissza Szlovákiába. 1948-ig a Szlovák Műszaki Egyetemen és
a Comenius
Egyetemen tanított,
majd végleg
elhagyta
anyaországát és Philadelphiában telepedett le. Az 1960-as
években
létrehozott
egy
speciális
szimbolikus-mitologikus
stílust.Expresszionista festményei gyakran szenvedést, nyomort
és emberi fájdalmat ábrázolnak. Sokol volt a megalapítója a modern szlovák
grafikának. (Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =
en&cu=
CESKOSLOVENSKO

DONATELLO *1386.

-

+1466.DECEMBER 13.

Itáliai szobrász. Eredeti neve Donato di Niccolo di Betto Bárdi. Az olasz
reneszánsz művészet kiemelkedő jelentőségű mestere volt. Hosszú
életművében felölelte és megoldotta a reneszánsz-plasztika számos új
problémáját.
Valósághű
emberábrázolása,
valóságot
kifejező
művészete drámai, elmélyült felfogással és az antik szobrászat
hagyományainak tiszteletével párosult. Elsősorban
Firenzében és
f ESKOSLÖVENSKOl
Sienában 1423-34-ben és 1457-61-ben, Rómában 1430-33-ban és
Padovában 1444-53-ban működött. Művészetének legszebb emlékei
Firenzében vannak, ahol kőfaragóként kezdte munkáját a dóm, a Campanile és az Or
San Michele fülkeszobrainak díszítésével. Majd János evangélista szobra 1409-ben és
az Or San Michele Szent Márk és Szent György figurája következett. A Campanile
számára készített Habakuk és Jeremiás próféta karakteres alakja már az elmélyült
jellemábrázolás első donatelloi megnyilatkozása. A korábbi szobrászat számos
problémájának megoldása mellett a térábrázolás plasztikai kifrejezésére, a mélység
érzékeltetésére úgynevezett festői típusú reliefet
hozott
létre,
amelyeken
drámai
erejű
NATALH.
tömegjeleneteket - Heródes lakomája, vagy
Szent
János
életét
ábrázoló
reliefje - mintázott meg. M.di
Bartolomeo Michelozzo építésszel
(*1396-+1472)
együttműködve
a
firenzei
Battisteroban
XIII.János
pápa
síremlékéveI
^DONATELLO
megteremtette a falba komponált
íiRfgBiiiiH.snn
síremléket, az antik művészetből
ismert szarkofág és oszloprendes megoldás alkalmazásával. Az 1420-as évek közepén
szobrászati hírneve túljutott Firenze határán, amikor megbízást kapott a siennai
domborművek faragására. Dolgozott Pratóban, Rómában, majd a firenzei Santa
Croceban elkészítette az Angyali üdvüzletet és a Mediciek palotájának bronz Dávidját.
Hosszabb padovai tartózkodása alatt alkotta híres Gattamelata lovasszobrát, a Santo
bazilika főoltárának szobrait és bronz domborműveit, amelyek legfőbb erénye a térbe
komponálás és a drámai mozzanatok kiemelése. Ugyancsak itt készítette a San
Antonio-templom hatalmas plasztikákkal és domborművekkel, zenélő puttókkal
díszített főoltárát Szent Antal csodáinak négy jelenetével. Miután visszatért Firenzébe
stílusa átalakult. Utolsó jelentős műve a Judit és Holofernes kompozíciója, amelyen
már a barokk felé mutató plasztikai gondolatot, a szabadon álló szoborcsoport térben
való elhelyezkedésének új problémáját vetette fel. (Műv.L.1965.1k.555 o., Larousse
1991.lk.616 o., MNL.6k.731 o.)

ARTÚR GROTTGER *1837.NOVEMBER 11. - +1867.DECEMBER 13.
Lengyel festő és grafikus. Lembergben, Krakkóban, Bécsben
és Münchenben tanult. Moritz von Schwind osztrák festő
(*1804-+1871)
hatására
sok
humoros,
biedermaier
hangulatú akvarellt készített, mint pl. A Lengyel nemes
iskolája című sorozata. Nagy történelmi vásznak, mint a
Sobiesky János király és I. Lipót császár Bécs előtt 1683-ban,
valamint az 1861-63-as lengyel felkelés hatására alkotott
krétarajz
sorozatai
tették
ismertté
nevét.
(Műv.L. 1966.2k.296 o.)

POLSKA
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JOHN PIPER * 1903.DECEMBER 13. - +1992.JÚNIUS 27.
Angol festő, grafikus. Londonban tanult litográfiát, festészetet és
színes üvegablak-készítést. 1933-ban Párizsban utazott, ahol
George Braque (lásd V.13.) és Fernand Légér (lásd VIII.17.)
hatására kubista szellemben dolgozott, de készített absztrakt
műveket is. 1934-ben tagja, majd titkára lett a modern
szemléletű
festőket
tömörítő
Seven
and
Five
művészcsoportnak. 1935-től - az angol romanika hatására grafikai alkotásait, melyek elsősorba angliai tájakat és épületeket
ábrázolnak, természetelvű ábrázolás jellemzi. 1937-től színházi
díszleteket is tervezett. Az 1940-es évek elejétől műveit a
neoromantikus felfogás jellemezte. Ilyen pl. a királynő számára
1941-ben készített Windsori kastély című akvarell-sorozata. Illusztrátoként is ismert.
Az 1950-es évek végétől számos angol katedrális színes üvegabalakait készítette.
(Műv.L. 1967.3k.769 o., MNL.14k.811 o.)

MAIMONIDÉSZ *1135.MÁRCIUS 30. - +1204.DECEMBER 13.
Zsidó orvos, teológus és filozófus. Neve arabul Abu Imrán Músza ben Maimún ibn
Abdalláh, héberül pedig Rabbi Móseh ben Majmon röviden nevének kezdőbetűit
összevonva Rambam. A vallásilag intoleráns Almohádok - észak-afrikai és andalúziai
muszlim vallási mozgalom hívei - elől 1159-ben családjával együtt Spanyolországból a
marokkói Fezbe, majd 1165-ben, rövid palesztinai tartózkodás után az egyiptomi
Fusztátba költözött. Itt az Ajjubidák - kurd származású muszlim dinasztia hatalmas
birodalommal - udvari orvosa, és a zsidó közösség
szellemi vezetője lett.
Kinyilatkoztatott hit és
tudományos ismeret, etika és orvostan egyetlen
egységes vonatkozási rendszert alkot életművében.
Fő feladatának tekintette, hogy a Bibliát és a
Talmudot, a kinyilatkoztatott vallást és kanonizált
értelmezését összhangba hozza Arisztotelésszel, az
ókori görög filozófussal (*Kr.e.384-+Kr.e.322), azaz
a filozófiával. Úgy vélte, hogy az intelligens hithez
nélkülözhetetlen a tudomány, és az intelligens
tudomány számot vet az emberi értelem behatároltságával, korlátozott illetékességével. Számos orvosi könyvet neki tulajdonítanak. A
Talmud egyik figyelemre méltó értelmezése is tőle származik A második törvény, vagy
az Erős kéz című művében. Fő filozófiai művét A tévelygők útmutatója című munkáját
kora legfontosabb filozófiai és tudományos közvetítő nyelvén, arabul írta, a vallási
törvényt érintő fő műve a héberül írt Misné Tóra. A hit és az értelem összebékítésére,
valamint a Biblia és az arisztotelészi gondolkodás közelítésére törekedett. Nagy
hatással volt Aquinói Szent Tamásra (lásd III.7.) és Albertus Magnusra (lásd XI.15.).
(Larousse 1992.2k.783 o., Brockhaus NI.CD., MNL.12k.567 o.)

ANTONIO CAETANO DE ABREU FREIRE EGAS MOIMIZ
*1874.NOVEMBER 29. - +1955.DECEMBER 13.
Portugál idegsebész. Orvosi tanulmányait a portugál
Coimbra egyetemen folytatta, orvosi diplomát 1899ben kapott, majd 1902-ben ott lett professzor, majd
1911-ben
neurológiai
professzor
a lisszaboni
egyetemen. 1903-17-ig parlamenti képviselő, 1917ben
Portugália
spanyolországi
követe,
majd
külügyminiszter volt. Az 1918-as békekonferencián a
portugál tárgyalódelegációt vezette. Korai kutatásai
elsősorban az agy véredényeinek feltérképezésére
irányult, melyhez szükséges röntgenfelvételekkel és
vizsgálati módszerével az angiográfia megteremtője
lett. Az 1930-as években kezdte tanulmányozni az agy homloklebenyét, mely
feltehetően bizonyos koordinációkat végez és felelős az asszociációkért és egyes
emlékek tárolásáért. Beavatkozás esetén - avagy a homloklebeny egyes részeinek
átvágásával - bizonyos kóros viselkedési formák megszüntethetők. Az első műtétet
1935-ben végezte, majd két év alatt még 20 betegen végzett hasonló műtétet, akik
közül 7 betegenél teljesen megszűntek a korábbi kóros tünetek. Ezzel megteremtette
a nagyagyféltekék sebészetét. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1949-ben
kapta, megosztva Walter Rudolf Hess svájci fiziológussal (*1881-+1973) „az egyes
pszichózisok esetén végzett prefrontális leukotómia terápiás értékének felfedezéséért".
(Nobel-díjasok Kisl.1985.522 o., MNL.13k.261 o.)

FRITZ PREGL *1869.SZEPTEMBER 3. - +1930.DECEMBER 13.
Osztrák orvos és kémikus. Tanulmányait a grázi egyetemen
végezte, ahol 1894-ben doktorált. Ott volt öt éven át tanársegéd,
pj ZiE I H U N O DBS N O B E L
majd a fiziológia magántanára. 1904-ben kémiai ismereteit
Lipcsében tökéletesítette, majd hazatérve 1910-ben az innsbrucki
orvosi egyetem kémiaprofesszorává nevezték ki. Három év után
visszatért Grázba, ahol haláláig kémiaprofesszorként dolgozott.
Kísérleteit 1910-ben kezdte a szerves anyagok kvantitatív
mikroanalizisének kidolgozására. Módszere tulajdonképpen a
makroelemzés
finomítása,
amelynek
során
kiküszöbölte a
hibaforrásokat és kialakította a szükséges technikai eszközöket és
berendezéseket.
A
kvantitatív
szerves
mikroanalizis az
elemanalizis kiemelkedő jelentőségű része, nélküle a biológiailag
fontos anyagok- hormonok, vitaminok, enzimek - tanulmányozása elképzelhetetlen
lenne. A kémiai Nobel-díjat 1923-ban kapta „a szerves anyagok mikroanalitikai
módszerének kidolgozásáért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.611 o.)

KITAIBEL PÁL *1757.FEBRUÁR 2. - +1817.DECEMBER 13.
Magyar természettudós. Iskoláit Sopronban és Győrben végezte.
Eredetileg papnak készült, de 1780-ban a budai egyetem jogi
fakultására iratkozott be, majd átlépett az orvosiba. 1785-ben
kapott orvosi diplomát. Mint jövendő egyetemi tanárt, a kormány
a hazai ásványvizek tanulmányozásával bízta meg. 1802-től
egyetemi tanár, 1807-től az egyetem botanikus kertjének
igazgatója lett. 1792-1816 között beutazta Erdély kivételével
Magyarországot és a hazai flóra összegyűjtésével foglalkozott. A
felhalmozott anyagot a vezetése alatt álló botanikuskertben
helyezte el. Rendezte és kiegészítette a Franz Mygind (*1710+ 1789) hagyatékából az egyetemnek adományozott, több ezer
fajt tartalmazó növénygyűjteményt. A hazai flóra feltárása és a
növénygyűjtés
mellett
zoológiai,
geológiai,
meteorológiai
megfigyeléseket,
mezőgazdasági, néprajzi tanulmányokat is végzett. Kb. 200 növényfajt fedezett fel,
többségüket gróf Waldstein Ferenc Ádámmal (*1759-+1823) együtt, melyet egy
három kötetes szakkönyvben tettek közzé. Az ikonográfiában a 280 rézmetszet
mellett Magyarország, majd Horvátország természetrajzi jellemzése és a bemutatott
növényfajok részletes leírása olvasható. A balneológia egyik
úttörője, utazásai során kb.150 ásványvizet elemzett.
Hagyatékát egyetemi utódja Schuster János (*1777+ 1839) rendezte sajtó alá. 1789-ben felfedezte a tellúrt a
börzsönyi ezüstércben. Tanulmányt írt az 1810.évi móri
földrengésről, amely a világ első izoszeizta térképét
tartalmazza.
Halála
után
növénygyűjmteményét
és
RORSZÁG
.
kéziratait József nádor (*1776-+1847) vásárolta meg és
ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak. Kb. 15.000 lapnyi
herbáriumát Jávorka Sándor botanikus (*1883-+1961). dolgozta fel 1926-45 között.
Útinaplóinak és növénytani adatainak nagy részét Kanitz Ágoston botanikus (*1843+ 1896) tette közzé. Európai hírű magyar természettudósként nevét a Kitaibelia című
botanikai-természetvédelmi
folyóirat őrzi.
(Révai
NI.lik.
711 o.,
Larousse
1992.2k.463 O., M N L . H k 99 o.)

VALERIJ JAKOVLEVICS BRJUSZOV * 1873.DECEMBER 13.
+ 1924.OKTÓBER 19.
Orosz
író.
Paraszti
eredetű,
jómódú
kereskedőcsaládból
származott.
A
moszkvai
egyetem
történelmi-filológiai
fakultásán
a
tanult. 1904-1909 között a Mérleg című irodalmi folyórat
főszerkesztője volt. Az I.világháború idején rövid ideig haditudósító
volt. Az 1917.októberi fordulat után az új rendszer mellé állt,
belépett a bolsevik pártba. írói pályafutása a zömében saját
verseit tartalmazó Orosz szimbolisták című kötetekkel indult 189495-ben. Sokoldalúságáról, műveltségéről tanúskodnak történelmi
versciklusai.
Az
1900-as
évek
elején
nagyívű
történelmi
regényeket írt, amelyekben a távoli múltba vetítette vissza
korának erkölcsi dilemmáit. Regényei közül kiemelkedik A tüzes
angyal. Pályája végén tanulmányokat írt. Maxim Gorkij (lásd III.28.) Oroszország
legműveltebb írójának nevezte. (MNL.4k.568 o.)
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WERNER VON SIEMENS * 1816.DECEMBER 13. - +1892.DECEMBER
6.
Német mérnök, feltaláló. 1835-ben a berlini tüzér
és
mérnöki
iskolában
tüzértisztként
végzett,
de
tanulmányainak
kiegészítése
érdekében
1840-ben
Wittenbergbe helyezték át, ahol
párbajvétség miatt várfogságba
Werner von Siemens • isió- 1892
került. Ez idő alatt hasznos
kémiai és fizikai kutatással
töltötte az idejét, melynek eredményeként rájött arra, hogyan lehet galvánáram
segítségével ezüstözni vagy aranyozni. Később Johann Georg Halske (*1814-+1890)
berlini mechanikussal a telegráf tökéletesítésén dolgoztak,
majd
1847-ben
üzlettársakként megalapították a Siemens és Halske céget, távíróvonalak létesítésére.
1849-ben tenger alatti kábelek fektetési munkáit vezette, amiben öccse - Wilhelm
Siemens - volt segítségére. 1856-ban feltalálta a mágnesinduktort. 1860-ban a berlini
egyetem filozófiai doktori címmel ruházta fel. 1867.január 17-én jelentette be - Jedlik
Ányostól (lásd 1.11.) függetlenül - a dinamó-elvet. 1868-ban Halske kivált a cégből,
neve Siemens AG lett. 1874-től több transzatlanti kábelt épített ki. 1874-ben a Porosz
Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. Megvalósította 1879-ben az első
villamosmozdonyt, és megépített egy városi villamos vasutat, két vezető sínnel. 1899ben a berlini műegyetem előtt szobrot emeltek emlékére. (Révai Nl.16k.793 o.,
Larousse 1994.3k.590 o., MNL.16k.57 o.)
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GRÓF SZÉCHENYI FERENC *1754.ÁPRILIS 29. - +1820.DECEMBER
13.
Magyar nagybirtokos, államférfi. Régi történelmi szerepet játszó család tagja, gróf
Széchenyi István (lásd IV.8.) édesapja. Tanulmányait Nagyszombatban és a bécsi
Theresianumban végezte. A kőszegi kerületi táblánál ülnökként kezdte páyláját 1776ban, majd a horvát bán helyettese és a báni tábla elnöke lett 1783-ban.
1785.áprilisban a pécsi kerület királyi biztosává nevezték ki, de II.József német-római
császár (lásd III.13.) abszolutista politikája miatt 1786-ban tisztségéről lemondott.
1787.május és 1788.február között
Nyugat-Európában
utazott,
Angliában
is járt.
A
felvilágosult
rendiség
képviselőjeként több reformjavaslatot fogalmazott meg.
1792-ben visszavonult a közélettől. 1798-tól Somogy
vármegye főispánja, királyi biztosként ő irányította a Dráva
és a Mura szabályozását. 1800-ban országbíró-helyettes,
1807-től Vas vármegye adminisztrátora volt. 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 nagycenki könyvtárának becses gyűjteményével - 6.000
darab rézmetszettel és 9.206 kötet könyvvel - egészítette ki, megalapítva ezzel a
Magyar Nemzeti Múzeumot és az Országos Széchenyi Könyvtárat, melynek élete
végéig fenntartója volt. Előzőleg elkészíttette a könyvtár katalógusát. 1808-ban az
aranygyapjas-rend lovagja lett. Élete végén a politikától visszavonulva főként vallási
kérdésekkel foglalkozott. Bőkezűen támogatta a tudományokat és művészeteket.
(Larousse 1994.3k.697 o., Révai Nl.17k.419 o., MNL.16k.549 o.)

JOSEPH HOWE * 1804.DECEMBER 13. - +1873.JÚNIUS 1.
Kanadai újságíró, politikus. 13 éves korában kezdett dolgozni apja
nyomdájába, ahol a Nova Scotian című lapot szerkesztették és
nyomták. Egy idő után főszerkesztője lett a népszerű Nova Sscotian
című újságnak. 1835-ben a pénzügyi kormányzatot és a pénzügyi
adminisztrációt bíráló cikk miatt rágalmazás! pert indítottak a lap
ellen. A per során Howe hathatós védekező beszéde nyomán a pert
megnyerte. A cikk és a felmentő ítélet nyomán indult el politikai
karrierje. Egyserre a liberális párt elismert vezetője lett. 1836-ban
nagy tbbséggel őt választották a House of Assembly vezetőjévé. A
gyarmat miniszterelnökévé 1860-ban választották, mely tisztségét
1863-ig töltötte be. Ezt követően is részt vett a konföderációval
kapcsolatos poltikai csatározásokban. Röviddel halála előtt - 1873.
május elején - a Nova Scotia helyettes királyi helytartójává nevezték ki. Hatalmas
tudása, szülőföldjén tett utazásai során szerzett számtalan tapasztalata, megnyerő
személyisége, a tiszta és őszinte jószándéka tette pályáján hathatós erővé és nyerte
el a hatáskörében élők többségének elismerését és szeretetét. (Internet:http://translate.goigleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u
))

MEZŐ IMRE * 1905.DECEMBER 13. - +1956.NOVEMBER 1.
Magyar politikus. Eredeti neve Mehrel Izsák Ignác volt.
Szabómesternek tanult. Mint munkanélküli, Európában próbált
munkát keresni. 1929-ben Belgiumban lett tagja a kommunista
pártnak, az antwerpeni magyar kommunista csoport vezetője
lett 1932-ben. 1936-39-ben a Nemzetközi Brigádok tagjaként
harcolt a spanyolországi polgárháborúban. A harc bukása után
Franciaországban internálták. A II.világháború kitörése után a
francia
hadseregben
szolgált
1940-41-ben.
Később
bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba, a Hazafias Milícia
egyik vezetőjeként részt vett az 1944.aiugusztus 17-i párizsi
felkelés előkészítésében. 1945.júniusban tért haza. 1950-től a
Magyar Kommunista Párt Budapesti Bizottsága munkatársa, a
nagy-budapesti
pártbizottság
osztályvezetője,
a
SZOT
osztályvezetője
volt.
Támoigatta Nagy Imrét (lásd VI.16.) , felszólalt a Petőfi-kör partizán-találkozóján és
sajtóvitáján. 1956.október 24-én a Központi V ezetőség Katonai Bizottságának volt a
tagja. 1956.október 30-án a budapesti pártbizottság Köztársaság térieszékházának
véres ostromakor kapott sérülésébe belehalt. (Új Magy.L.1961.4k.622 o., Évfordulók
'80.247 o., MNL.13k.78 o.)

ANDRIJA KACIC - MIOSIC *1704.

-

+1760.DECEMBER 14.

Horvát költő. Előkelő horvát család gyermeke, aki ferencrendi
szerzetes lett. Pesten tanult teológiát, majd hazájában tanárként
dolgozott. Mint pápai legátus beutazta Dalmáciát, Boszniát,
Hercegovinát és a népeposzok modorában megénekelte a
délszlávok történelmének eseményeit és hőseit. Őszinte barátja
volt a magyaroknak, és költeményeiben megemlékezett néhány
magyar hőstettéről is. Fordítói tevékenysége keretében lefordította
horvát nyelvre Mózes öt és a Próféták néhány könyvét. Versei 26
kiadást értek meg. Első alkalommal 1756-ban jelent meg A szláv
nemzet kellemes beszélgetései cím alatt Velencében. (Révai N I . l i k
102 o., Meyers:Handbuch über die Lit. 1964.487 o.)

MIROSLAV KRALJEVIC *1885.DECEMBER 14. - +1913.ÁPRILIS 14.
Horvát festő és grafikus. Münchenben tanult Hugó
Habermann-nál
(*1849-+1929),
majd
Párizsba
ment, ahol Paul Cezanne (lásd 1.19.) művészete
hatott rá. Később Zágrábban élt. 1912-ben - fiatal
kora dacára - már gyűjteményes kiállítást rendezett
műveiből. (Műv.L.1966.2k.715 o.)

JOSEF LADA *1887.DECEMBER 17. - +1957.DECEMBER 14.
Cseh grafikus. A prágai Ipaművészeti Iskolában tanult. A vonal kifejező erejét
hangsúlyozó rajzai tették ismertté nevét. Több élclap munkatársa volt. Fő műve 1923CESKOSLOVENSKO
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ban Hasek: Svejk a derék katona kalandjai a világháborúban című könyvének
szellemes
illusztrálása,
mellyel
világhírnrevet
szerzett.
1958-ban
Prágában
emlékkiállítást redeztek müveiből. (Műv.L. 1967.3k.8 o.)

JOSEPH KRIEHUBER * 1800.DECEMBER 14. - +1876.MÁJUS 30.
Osztrák
festő,
litográfus.
A
bécsi
biedermeier
egyik
legjellegzetesebb és legnépszerűbb képviselője. A bécsi művészeti
akadémián tanult 1813-18-ig, majd 1823-24-ben. A bécsi
Trentsenszky kiadó számára készített rajzokat, főként lósorozatokat, csatga- és vadászjeleneteket. Később miniatűr- és
litográfia-portrékat, tájképeket alkotott. Több magyar tárgyú
litográfiái sorozata van, pl. A magyarok első hadvezetői, hercegei
és királyai, Magyar mágnások viseletei, Magyar királyi viseletek.
Nagyszámú litografált vagy miniatűr akvarell portréjában főleg
kora kiemelkedő osztrák és magyar személyeit - Liszt Ferenc, gróf
Széchenyi István, Deák Ferenc, gróf Batthyány Lajos, gróf Andrássy Géza, gróf Hadik-Barkóczy András stb. - és a bécsi polgárokat örökítette meg.
Festett természethű hangulatos tájképeket és litografálta más mesterek műveit is.
(Műv.L. 1967.3k.722 o., Révai Nl.12k.286 o., MNL.llk.552 o.)

ALBERT FERENC KAROLY ÁGOST EMÁNUEL *1819.AUGUSZTUS 26.
- +1861.DECEMBER 14.
Szász-koburg-gothai herceg. Viktória brit királynő (lásd V.24.)
férje. A brüsszeli és bonni egyetemen végzett tanulmányok után
1840.február 10-én elvette feleségül unokatestvérét, Viktóriát.
1857-től a Prince Consort - Királyi Házastárs
- címet viselte. Harmonikus házaséletükkel,
s1.25
CAPEX 197B
9 gyermekükkel a viktoriánus kor erkölcsi
példaképeivé
váltak.
A
királynő
tanácsadójaként
és miniszterként
némi
befolyást gyakorolt a brit politikára is.
Főként gazdasági, szociális és oktatásügyi
e Albert Memóriái
kérdésekkel
foglalkozott.
Az
első
világkiállítás Londonban, 1851-ben az ő javaslatára és aktív közreműködésével valósult meg. Tífuszban halt meg. Viktóri
királynő számos emlékművet állíttatott neki, és több intézmény viseli a nevét.
(Magy.NI. 1993.lk.429 o.)

AUSZTRIA

ENSZ-TAGSÁGA
Ausztriát 1955.december
Nemzetek
Szervezetének
Alm.1960.1101 o.)

REPUBLl KÖSTERREICH

14-én vették fel az Egyesült
tagjai

sorába.

(Nmközi

KARL RENNER * 1870.DECEMBER 14. - +1950.DECEMBER 31.
Osztrák
politikus.
Jogot
tanult.
Ausztria
Szociáldemokrata
Pártja
/SPÖ/ vezető személyisége,
aki az ausztromarxizmus
egyik fő ideológusa, 190718-ban
képviselője
a
Birodalmi Tanácsban. Az
Osztrák-Magyar Monarchia
összeomlása
után
az
Államtanács elnöke volt
1918.novembertől 1919.márciusig. Pártja választási győzelmét
követően 1919.márciustól 1920.júniusig kancellár, 1919.júliustól 1920.októberig
külügyminiszter is volt. Kiállt az általa életképtelennek ítélt Ausztria, Németországhoz
való csatlakozása mellett, de a saint-germain-i béke megtiltotta az Anschlusst. 19191934 között a Nemzeti Tanács, vagy Parlament tagja, 1930-től 1933-ig elnöke volt.
Az 1934.februári Schutzbund-felkelés miatt rövid időre internálták, azt követően
visszavonultan élt. 1945.áprilistól az ideiglenes kormány vezetője, ő kiáltotta ki az új
Osztrák Köztársaságot. 1945.december 28-án választották Ausztria köztársasági
elnökévé, mely feladatát haláláig látta el. (MNL.15k.411 o.

PAUL LÖBE *1875.DECEMBER 14. - +1967.AUGUSZTUS 3.
Német újságíró, politikus. 1899-től 1919-ig a breslaui
Nemzetőr című lap főszerkesztője volt. 1920-24-ben, majd
1925-32-ben a parlament elnöke lett. 1933-ban, majd
1944-ben a nemzetiszocialisták foglya volt. 1945-től részt
vett a szocialista párt újjászervezésében. 1954-től 1967-ig
- haláláig - az Oszthatatlan Németország kuratóriumának
elnöke volt. (Brockhaus NI.CD.)

EGYESÜLT NEMZETEK MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSA = UNITED
NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES = UNHCR
Az ENSZ (lásd VI.26.) hivatala, melyet a Közgyűlés a Nemzetközi
Menekültügyi
Szervezet
utódaként
1950.december 14-i
határozatával hozta létre, és tevékenységét 1951.január 1-én
kezdte meg. Az új szervezet a Közgyűlésnek alárendelt, és az
ENSZ részéről a menekültek helyzetének javítását kívánja
előmozdítani, a feltételek megléte esetén nemzetközi védelmet
nyújt számukra és az érintett államok beleegyezésével segíti
hazájukba való önkéntes visszatelepülésüket. A főbiztost az ENSZ
főtitkárának javaslatára az ENSZ Közgyűlése választja, s ennek a
Magyarország Q Q Ft
szervnek tartozik tevékenységéért
felelősséggel. A
Hivatal
i
tevékenységében 1993-ban közel 100 állam vett részt. Több évtizedes tevékenysége, mind politikai szempontból, mind a lebonyolított programok
nagysága tekintetében jelentős fejlődést mutat és egyre több példáját adta a valóban
humanitárius tevékenységnek. 1981-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki, melynek
összegét a fogyatékos menekültek támogatására fordították. (MNL.7k.75 o., Nobeldíjasok Kisl.214 o.)

MAGYARORSZAG

ENSZ-TAGSAGA

Az Egyesült Nemzetek Szervezetébe 1955.december 14-én 16 új tagállamot
vettek fel, köztük Magyarországot is. Ekkor lett az ENSZ tagállama - rajtunk kívül még Albánia, Ausztria Bulgária, Caylon, Finnország, Írország, Jordánia, Kambodzsa,
Laosz, Líbia, Nepál, Olaszország, Portugália, Románia és Spanyolorszság. (Nemközi
Alm.1960.1101 o., Világtörténet:Ormos M. 1988.3k.30 o.)
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MAGYAR P O S T A « « «

- +1437.DECEMBER 10 - 14.K0Z0TT

Magyar parasztvezér. Családja a Kolozsvár melletti Buda hegységről
vette nevét. Az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére volt.
Kezdetben a kisnemesség egy része által is támogatott parasztsereg
vezetője volt. Seregét az Alparét melletti Bábolna hegyen vonta
össze. A paraszthad a Dés melletti győzelme után kötötték meg a
kolozsmonostori
egyezményt
1437.július
6-án,
amelyben
engedményekre kényszerítették a nemességet. Az engedmény megszegése miatt kirobbant újabb felkelés a parasztsereg Apáti mellett ismét győzelmet
aratott október 6-10 között. Ennek ellenére az Apáti egyezményt kedvezőtlenebb feltételekkel sikerült megkötniük. A kisnemesség kilépése után a had
élén Kolozsvárra ment, december elején elfoglalta a várost, majd kifosztotta a kolozsmonostori apátságot is. A
felkelők a magyar nemesek, székelyek és
1437-1957
szászok
szövetséges
seregétől
vereséget
szenvedtek és Budai Nagy Antalt megölték és a
többi vezetőt is kivégezték. Élettörténetét Kós
Károly (*1883-+1977) Budai Nagy Antal című
színművében, Hegedűs Géza (*1912-+1999)
Erdőn túli veszedelem című regényében dolgozta
fel. (Új Magy.L. 1959.lk.374 o., MNL.4k.648 o.)

ALABAMA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az USA déli részén Tennessee, Georgia és Mississippi államok között terül el. Délen
elkeskenyedik, közrefogja a Mobile öbölt és keskeny szakaszon a Mexikói-öböl is
határolja, Területe 133.915 km 2 . Lakosainak száma 4,150.000/1990 fő. Fővárosa
Montgomery. Területét kb. 10.000 éve lakják indiánok. Az európaiak a XVI.században
fedezték fel ezt a vidéket és 3-4 indián törzset találtak.
Legelőször a spanyolok jártak itt 1519-ben. 1542-ben
-AUB^MA
Hernando de Soto vezetésével a spanyol expedícdió eljutott
az Alabama folyó torkolatáig. 1559-ben a spanyolok erődöt
építettek a mai Mobile területén. A XVIIII.század kezdetétől
francia, spanyol, brit telepesek és hadseregek folytattak
sikertelen harcot a területéért. A franciák
1702-ben
alapítottak egy állandó települést, ami 1763-ban a britek birtokába került. 1719-ben érkeztek az első fekete rabszolgák és kialakult az ültetvényes
gazdálkodás, ami a rabszolgamunkára épült. Az amerikai függetlenségi háború 1775-83 - után nagyobbik része az USA-hoz került. 1802-ben Nyugat-Floridával
egyesítve territóriummá alakították, majd ketté választották, mely szerint nyugati fele
a Mississippi, a keleti az Alabama folyó nevét kapta, és az USA 20. Illetve
22.tagállama lett 1817-ben, illetve 1819-december 14-én. . (MNL.lk.380 o.)

I. PAL *1901.DECEMBER 14. - +1964.MÁRCIUS 5.
Görög király 1947-től 1964-ig.. I.Konstantin görög király (lásd I . . U . )
fiatalabbik fia. Tengerésztisztnek tanult. 1917-ben követte apját az
emigrációba. Testvére I.Sándor (lásd X.25.) halála - 1920.október után visszautasította az Eleftheriosz Venizelosz
miniszterelnök
(*1864-+1936) által felkínált koronát. 1920.novemberben tért vissza
Görögországba.
A
2.török-görög
hábúra
idején
egy
cirkáló
parancsnoka volt. 1923-35-ig Nagy-Britanniában élt. 1935-ben
trónörökös lett, a Metaxasz-diktatúra alatt közreműködött a fasiszta
jellegű Nemzeti Ifjúsági Szervezet /EON/ létrehozásában. 1941-től
EMAIAPX,
1946-ig a német megszállás miatt emigrációban élt. Testvérét
II.Györgyöt (lásd VII. 19) követte a trónon 1947-ben. Uralkodóként
próbált beleszólni a politika alakításába, ami többször a kormányfővel való
konfliktushoz vezetett. Már 1946 óta szaporodtak az országban a kommunisták által
támogatott fegyveres felkelések a monarchia ellen. Az Egyesült Államok támogatását
élvező Pál király mellett álló erők legyőzték a kommunisták fegyveres ellenállását és a
Görögország Demokratikus Hadserege 1949.október 9-én beszüntette további
hadműveleteit. A visszavonuló partizánharcosok egy része Magyarországra menekült.
1952-ben alkotmánymódosítással Görögország alkotmányos monarchia lett. Pál halála
után fia, II.Konstantin (ur. 1964-1973) követte a trónon. (Az Emberiség Kr.1991.,
Larousse 1994.3k.234 o., MNL.14k.428 o.)

JUHO KOSTI PAASIKIVI
+ 1956.DECEMBER 14.

*1870.NOVEMBER 27. -

Finn politikus. Eredeti neve Hellstén volt 1885-ig. 1903-13 között
Finnország Államhivatalának főigazgatója, 1913-34 között pedig rövid megszakítással a Nemzeti Részvénybank vezérigazgatója volt.
Parlamenti képviselőség után 1918-ban a független Finnország
miniszterelnöke lett. 1920-ban a Szovjet-Oroszországgal folytatott
béketárgyalások küldöttségének vezetője. A Nemzeti Koalíciós Párt
elnöke 1936-ig, majd stockholmi nagykövet volt 1939-ig. Az 193940-es szovjet-finn háború után moszkvai nagykövet lett, de néhány
hónap után lemondott. 1944.novembertől 1946 márciusig ismét
miniszterelnökké nevezték ki, majd Finnország köztársasági elnöki
tisztét töltötte be haláláig. Az országa függetlentségének megőrzése érdekében
különleges figyelmet szentelt a Szovjetunióval kiépítendő kapcsolatoknak, és annak,
hogy Finnország kivül maradjon a nagyhatalmak konfliktusain. (MNL.14k.398 o.)

ADRIAEN DE VRIES *1545.KORUL
temetés napja)

-

+1626.DECEMBER 15. (A

Holland szobrász. Firenzében Giovanni da Bologna (*1529-+1608)
tanítványa
volt.
1581-85
között
Firenzében,
1586-88-ban
PRAÍSK? HRID
Milánóban dolgozott. Első önálló müve egy életnagyságúnál
nagyobb
szoborcsoport
Merkúr
és Pszükhé.
1596-1602-ig
Augsburgban dolgozott, a város megbízásából bronzból öntött
díszkutakat készített , min a Merkúr-kút, Herkules-kút. 1601-ben
II.Rudolf német-római császár (ur. 1576-1612) Prágába hívta. Itt
számos kisméretű bronzszobrot készített, mint pl. a Fájdalmas
Krisztus. A császárról több portrét készített, pl. II.Rudolf római
páncélzatban. A kor és az udvar manierista Ízlésvilágát tükrözi két
bronzreliefje: A magyarországi
török háború allegóriája
és
II.Rudolf, a tudomány és művészetek patrónusa. Rudolf halála
után a dán király, majd E. Schaumburg-Lippe herceg szolgálatába állt. Az ő
stadthagení családi sírboltja számára készítette fő művét, a több alakos síremléket.
1620 után Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein herceg (*1583-+1634) prágai
palotája
részére
mitológiai
csoportokkal
díszített
kutakat
tervezett.
(Műv.L. 1968.4k.713 o., MNL.18k.608 o.)
CESKOSLOVENSKO

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
+ 2000.FEBRUÁR 19.

*1928.DECEMBER 15. -

Osztrák festő, grafikus, építész, formatervező.
Eredeti neve Friedrich Stowasser. Non-figuratív
stílusú
műveiben
lényegében
az
osztrák
szecesszió szellemét és ornamentális látását
fokozta az absztrakcióig. A gyermekek és
elmebetegek
festői
kifejezésmódját
tanulmányozta, hatott rá a bécsi és a katalán
szecesszió, az utazásai során megismert japán
és afrikai művészet forma- és színvilága. Az
1950-es
évektől
kezdve
eleven,
gazdag
színvilágú, labirintusszerű formakombinációk,
spirálokkal élő, eredeti stílust alakított ki. Az
ember és a világegyetem - elsősorban az egyén és a modern környezet - kapcsolata
foglalkoztatta. Házai, épületei vizuális alkotások, amelyekben több a festői elem, mint
az építészeti. 1985-ben megépítette Bécsben a Hundertwasser-házat, később a bécsi
szemétégető beborítását, a Wiener Wald országúti vendéglőlánc számos állomását
valósította meg. Festményein, akvarelljein kívül számos főleg színes metszeteket is
készített. Foglalkozott területfejlesztéssel és környezetvédelmi és humánökológiai
problémákkal is. Ebben a témakörben számos kiáltványt adott ki és az európai
atomenergia-ellenes mozgalom vezéregyénisége is volt. (MNL.9k.691 o., Larousse
1992.2k.158 o., Népszab.2000.02.22.Bojár I.A.)

ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL *1832.DECEMBER 15. + 1923.DECEMBER 28.
Francia

mérnök.

i
acélszerkezetek alkalmazásának
úttörője,
etű hidak építésével szerzett hírnevet, majd új
módszerű,
nagy
fesztávolságú
acélváz
szerkezetet épített 1867-ben a párizsi kiállítás
gépészeti
csarnokánál
és
a
nizzai
csillagvizsgáló
1.000
tonnás
forgatható
kupolájához. Számos alkotás közül kiemelkedő
a párizsi Bon Marché árúház, Portóban a Duoro
folyófölött 60 m magasságban átívelő Maria Pia
vasúti híd és a franciaországi Garabit mellett a
Truyére folyó felett 120 m magasságban áthaladó, 165 m támaszközű viadukt. Ő készítette a New York-i
Szabadság-szobor
vasvázát, valamint 1889-ben a róla elnevezett 300 m magas Eiffel-tornyot a
világkiállításra a párizsi Mars-mezőn. Részt vett a budapesti Margit-híd építésében,
tervezte a Nyugati pályaudvar
vasszerkezetét, melyet a gyára szállított le.
Foglalkozott az épületek aerodinamikai vizsgálatával és a repülőgépekre ható erők
problémájával. Nevéhez fűződik az első aerodinamikai laboratórium és az első
szélcsatorna
megépítése.
(Műv.L.1965.1k.609
o.,
Laousse
1991.lk.676
o.,
MNL.7k. 130 o.)

BOLYAI JÁNOS *1802.DECEMBER 15. - +1860.JANUAR 27.
Magyar matematikus, hadnérnök. Bolyai Farkas matematikus (lásd
II.9.)
fia.
Matematika
felé
irányuló
érdeklődése
már
gyermekéveiben megnyilvánult. Úgy a gimnáziumba, mint 1813ban a bécsi Hadmérnöki Akadémiára történő felvételi vizsgán, mert
rögtön a negyedik évfolyamra vették fel. 1823-ban apjához írt
levelelében említette, hogy kidolgozta az úgynevezett hiperbolikus
geometriát, az euklideszi párhuzamossági axióma problémáját. Ez
időben egybeesett, - de egymástól teljesen függetlenül Nyikolaj
Ivanovics
Lobacsevszkij
orosz
matematikus
(*1792-+1856)
hasonló térelméletének kidolgozásával. 1825-ben ennek kidolgozott anyagát is megküldte édesapjának. Remekműve az apja
Tentamen....című
könyvének első kötetében függelékként jelent meg 1932-ben, mely A tér tudománya latinul Appendix - címmel vált ismertté. Ebben építette fel geometriai rendszerét, az
euklideszi geometria általánosítását, melyet abszolút geometriának nevezett. Értékes
matematikai műve az 1848-ban készült Válasz, melyben kiépítette a komplex számok
elméletét.
Átfogó
filozófiai
rendszerét
Üdvtan
című
munkájában
vázolta,
melynek
befejezéséhez
nem
maradt
sem
134'°
ereje, sem ideje. Munkássága alapján minden idők egyik
legeredetibb gondolkodású matematikusának tartják. A még
ma sem teljesen feldolgozott kéziratok anyagában számos
korát megelőző gondolat rejlik. Eredményeinek értékét, melyet kortársai nem méltányoltak - csak fokozza, hogy
Ma g
o r szag
azokat nehéz anyagi viszonyok, kezdetleges körülmények
DUDÁS L./
között, az alkotói munka lehetőségeitől megfosztva, katonai
kötelezettségeinek egyidejű teljesítése mellett érte el. Betegen,
önmagával
meghasonlottan halt meg a XIX.század legnagyobb magyar
matematikusa.
(Magy.NI.4k.268 o., Larousse 1991.lk.350 o., Új Magy.L.1959.1k.334 o.)

HENRI ANTOINE BECQUEREL *1852.DECEMBER 15. + 1908. AUGUSZTUS 15.
Francia fizikus. Édesapja, Alexandre Edmond Becquerel (*1820+ 1891) és nagyapja, Antoine César Becquerel (*1788-+1878) az
NOBEI.PR1S1903
eketrokémia és a mágnesesség területén ért el jelentős
BECQUEREL
űtifigQEgí.
tudományos eredményeket. A párizsi École
Polytechnique
természettudományi és mérnöki előadásait látogatta, ahol
mérnöki vizsgát tett, majd követve apját és nagyapját, 1876-tól
SVER1CE 5 0
az intézmény tanára, 1895-től professzora, ezzel párhuzamosan
a Musée d'Histoire Naturelle professzora, 1889-től a párizsi Akadémia tagja, 1908-ban elnöke volt. Nevét a mágnesség, elektromosság, elektrokémia,
fotokémia
és
a meteorológia
területén
végzett
kutatásai
tették
ismertté.
Tanulmányozta a fényabszorpció jelenségét, a fémgőzök infravörös spektrumát.
Megfigyelte az uránvegyületekből kiinduló sugárzás ionizáló hatását. Az 1895-ben
Wilhelm Conrad Röntgen (lásd III.27.) által felfedezett új suárzás tanulmányozása
során fedezte fel uránsókban a spontán radioaktivitást 1896-ban. Megismerte a
radioaktív sugárzás biológiai hatását önmagán - égési sérülései nyomán. Róla
nevezték el az aktivitás mértékegységét A fizikai Nobel-díjat 1903-ban kapta,
megosztva tanítványaival, Pierre Curie (lásd IV.19.) és Marié Curie-vel (lásd VII.4.) „a
spontán radioaktivitás felfedezéséért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.64 o., MNL.3k.437 o.)
M C U R , E

WOLFGANG PAULI *1900.ÁPRILIS 25. - +1958.DECEMBER 15.
Osztrák fizikus. A müncheni egyetemen hallgatott fizikát, mialatt
résztvevője volt Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld német
HKPREISmEflPBH^
fizikus (*1868-+1951) híressé vált szemináriumsorozatának, mely
a kvantumelmélet számos későbbi vezéregyéniségét gyűjtötte egy
táborba. 1923-tól a hamburgi egyetemen fizikát tanított. 1925-től
már ismert nevű fizikus volt, aki felismerte a kvantumelmélet
egyik legjelentősebb pricípiumát. A Pauli-féle kizárási elv nem csak
az
akkoriban
értelmezhetetlen
spektroszkópiai
kérdések
magyarázatát tette lehetővé, hanem útmutatást is adott az
atomok elektronhéj-szerkezetének és - ezen keresztül - az elemek
periódusos rendszerének megértéséhez. 1928-ban Zürichben volt
professzor. Az 1920-as évek végén Werner Kari Heisenberg német fizikussal (lásd
XII.5.) a kvantumtérelmélet megalapozásán dolgozott. A béta-bomlás során az
energia és az impulzusmomentum látszólagos eltűnésének magyarázatára egy új
könnyű, semleges részecske létezését tételezte fel 1930-31-ben. 1940-46-ban
vendégprofesszor volt a princetoni és a michigani egyetemen. Amerikában elsősorban
a mezonelmélettel, Zürichbe visszatérve 1946-tól részecskefizikával foglalkozott.
.1953-tól Heisenberggel az anyag egységes elméletén dolgozott. Nevéhez fűződik a
részecskefizikában és a kvantumtérelméletben alapvető fontosságú CPT-tétel. Értékes
kutatómunkája mellett termékeny műszaki irodalmi munkásságot is kifejtett, mellyel
értékes anyagot hagyott az utókorra. Kiemelkedő munkásságával igen nagy hatással
volt a fizika fejlődésére. A fizikai Nobel-díjat 1945-ben kapta „a Pauli-elvnek is
nevezett kizárási elv megalkotásáért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.582 o., MNL.14k.598
o.)

BARO CHARLES NICOLAS FABVIER * 1783.DECEMBER 15. + 185 5.SZEPTEMBER 15.
lafCAAMHIKH

Hj
n

M l l n

a

i

AH/»OKPATIA

^[am^iq^P^j
m . » A B i e p n

g

Francia
tábornok.
1807-ben
Törökországban,
majd
Perzsiában teljesített szolgálatot. 1812.évi orosz hadjárat
során megsebesült. 1823-27 között részt vett a törökök
elleni görög függetlenségi harcban. 1829-ben tért vissza
Párizsban, ahol részese volt a júliusi forradalomnak, majd a
párizsi nemzetőrség törzskarának főnöke lett. 1845-től a
francia felsőház tagja volt, mint konzervatív politikus vett
részt a francia politikában. (Révai Nl.7k.122 o.,)

MELIUSZ - JUHÁSZ PÉTER * 1536.KÖRÜL - +1572.DECEMBER
15.
Magyar reformátor, püspök, író, egyháztudós. Családi neve Juhász, - görögül Meleios
- melyet együttesen használt külföldi - wittenbergi - tanulmányi, majd működési
ideje alatt. A wittenbergi egyetemről hívták Debrecenbe lelkipásztornak és hamarosan
a kálvinizmus vezéralakja lett. Két lelkipásztor társával együtt megszerkesztette a
legterjedelmesebb első hazai református hitvallást a Debreceni Hitvallást. 1561-től a
tiszántúli református egyházkerület püspöke volt. Debrecen az ő munkássága révén
vált református központtá. Fáradozásának köszönhetően Debrecenben nyomdát létesítettek, melynek első terméke a Debreczeni Hitvallás volt. A
magyar nyelvű merev teológus próza megteremtője. Nevelő,
prédikáló műveiben a humanista tudós felkészültségével
magyarázza a Bibliát (lásd III.7.). Hátramaradt prédikációinak
kiadásai jelentősek, amelyek a kor
hitvitázó irodalmának
fontois művei, bennük próbálja megerősíteni a kálvinizmus
helyzetét mind a lutheránusokkal, mind az unitáriusokkal
szemben: A szent Pál apostol levelének
magyarázatja, Szent
János
evangéliumának
magyarázatja,
Magyar
prédikációk,
Válogatott
prédikéációk. Gyakorlati célokat szolgált az első magyar református imakönyv: A
Kresztyének
nyomorúságokban
való vígasztalásoknak és könyörgéseknek
igaz
módgya. Ugyancsak gyakorlati célt szolgált az énekes könyv kiadása, illetve Kálvin
János (lásd V.27.) kátéjának lefordítrása is. Kísérletet tett a teljes Biblia lefordítására,
de ebből csak az Új Testamentum és néhány ószövetségi irat jelent meg, az előbbi
azonban elveszett. A halála után adtákki a Herbárium című, a füvek használatáról írt
gyógyszeres könyvet, mely az első magyar nyelven kiadott, a kor tudományos
színvonalán álló botanikai, orvostudományi munka. (Larousse 1992.2k.886 o.,Révai
Nl.13k.577 o., MNL.12k.893 o.)

NUMA DROZ *1844.JANUÁR 24. - +1899.DECEMBER 15.
Svájci államférfi. Eredetileg órásinas volt, amikor nekilátott a
tanulásnak és 18 éves korára tanítói oklevelet szerzett, két év múlva
pedig lapszerkesztőként dolgozott. Nagy tekintélyre tett szert, és
bekerült 1869-ben a Neuchátel kanton tanácsába, ahol a radikális
párt vezére volt. 1875-ben a svájci szövetségtanács tagja lett és ettől
kezdve 17 éven át ő irányította hazája bel- és külpolitikáját. Két
alkalommal - 1881-ben és 1887-ben a köztársaság elnöki tisztét is
ellátta. (Révai Nl.5k.768 o.)

LUDOWIK ZAMENHOF * 1859.DECEMBER 15. - +1917.ÁPRILIS 14.
Lengyel szemorvos, az eszperantó nyelv megtervezője és
kidolgozója, az eszperantó nemzetközi nyelv létrehozója.
A
moszkvai, varsói és a bécsi egyetemeken tanult, majd Varsóban
dolgozott szemorvosként. Szülővárosában - Biatystokban számos nemzetiség élt együtt, többnyire békétlenségben. Ő
maga beszélt lengyel, orosz, latin, görög, német, francia, jiddis
J
nyelven Ez a tapasztalt békétlenség vezette arra, hogy az
embereknek szükségük van egy könnyű, mindenki által
^ É t M&sZEmm;
megtanulható nyelvre. 1878-ban már készen volt az eszperantó
, ^J.AmTiiliiiKnT
első változata. 1887-ben Varsóban adta ki az eszperantó végső
•
változatát Doktor Esperantó álnéven. Kiváló szónok volt, ezért a
Franciaországban 1905-ben megtartott első Eszperantó Világkongresszuson elmondott beszédei az eszperantó retorika klasszikus darabjai. Hogy az
új nyelv szépirodalmi kifejező értékét bizonyítsa, sokat fordított és 9 eredeti
költeményt
írt. Eredeti költeményeinek
irodalmi értéke ugyan csekély,
de
műfordításaival azonban megalapozta az eszperantó irodalmat, és több világirodalmi
művet fordított eszperantó nyelévre.. (Világir.Kisencikl.11976.2k.534 o., MNL.18k.789
o.)
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JOSEF HOFFMANN *1870.DECEMBER 15. - +1956.MÁJUS 8.
Osztrák építész és iparművész. A bécsi Művészti Akadémián
Ottó Wagner (*1841-+1918) tanítványa volt. Szemléletére
meghatározó
erővel
hatott
mestere
építészeti
elveinek
racionalizmusa. 1897-ben Joseph Maria Olbrich (*1867-+1908)
mellett a bécsi Sezession egyik alapítója volt. Az új stílus
túlzásaitól távol tartotta magát, különösen az után, hogy 1900
körül Ch.R.Mackintosh (*1868-+1928) hatása alá került. A
hagyományos
és
modern
irányzatok
összeegyeztetésére
törekedett. Az 1903-ban készült purkersdorfí
szanatórium
formálásában jelentkező, a „modern" felé kissé túllendülő puritán szigor után a kifinomult és elegáns brüsszeli Stoclt-palota már gazdag anyagokból
épült. Ez az épület a legjellemzőbb és legjelentősebb épülete pályájának. Későbbi
munkái közül kiemelkedőek az 1914-ben a kölni Werkbund kiállítás, valamint a párizsi
1925-ös és stockholmi 1930-as világkiállítás osztrák pavilonjai. (MNL.9k.531 o.,
Larousse 1992.2k.124 o.)

UTAGAVA KUNISZADA

*1786. - +1864.DECEMBER 15.

Japán fametsző és festő. Utagava Tojokuni (lásd 11.24.) tanítványa
volt. Kezdetben Icsijúszai, Gototei és Kócsóró néven jelentette meg
műveit, később felvette a Tojokuni II. nevet. A legtermékenyebb
ukijo-e mestere, aki e műfaj egyik legjelentősebb képviselője volt.
Több mint 20.000 metszetet készített - Az ukijo-e japán festészeti
műfaj illetve iskola 1603-1867 között, melynek főbb témái híres
szép nők és kurtizánok, színészképek, tájképek, és szorosan
kapcsolódott a fametszetes nyomatok és a könyvillusztrációk
műfajával. - Műveinek zöme színészportré, de készített legendás
hősökről, szép nőkről is metszeteket. Különösen a színezés titkaihoz
értett. Sok könyvet is illusztrált. Számos metszetet készített Katsushika Hokusai (lásd V.10.) és Utagava Hiroshige (*1797-+1858)
mellett, akikkel
Gototei-korszakában gyakran együtt dolgozott. Legjobb metszetei 1844 előtt
készültek. (Műv.L.2k.731 o., MNL.llk.632 o.,17k.906 o.)

FILIPS MARNIX

*1540. - +1598.DECEMBER 15.

Németalföldi államférfi, író. Kálvin János(lásd V.27.) és Theodor
Beza (1519-1605) hallgatója volt Genfben. 1560 körül tért vissza
hazájába, ahol a reformáció legbuzgóbb terjesztői közé tartozott.
1570-től Orániai Vilmos (lásd VII.10.) szolgálatában állt mint
diplomata. Nagy része volt az Utrechti Unió - az északnémetalföldi tartományok által kötött szövetség a németalföldi
szabadságharc idején - megalakulásában 1579-ben. 1583-ban
Antwerpen polgármestere lett. 15 hónapig védte a várost a
spanyolok ellen, de 1585-ben kénytelen volt kapitulálni. Ezt
követően visszavonult a politikai életből és csak az irodalommal
foglalkozott. Mint író és mint költő is kitűnt, és a holland irodalom úttörői közé
tartozik. Zsoltár- és szentírásfordításai is ismertek. (Révai Nl.13k.429 o.)

MARIÉ POPELIN

* 1846.DECEMBER 16. - + 1913.JÚNIUS 5.

Belga jogásznő. Gazdag brüsszeli család gyermeke volt, így lehetősége volt tanulni és
tanári diplomát szereznie. Ez abban az időben a nők számára az elérhető maximumot
jelentette. A belga iskolai emancipáció előfutárának - Isabelle Gatti de Gamondnak az ösztönzésére, segédkezett egy leányokat oktató brüsszeli iskola létesítésében, ahol
néhány évig tanított, majd iskolaigazgató lett. 1883-ban a
Brüsszeli Szabad-egyetem jogi karán első alkalommal vettek fel
női hallgatókat, ekkor nyílt lehetősége jogi tanulmányokba kezdeni
37 éves korában. A jogász-képesítést ugyan megszerezte, de arra
nem volt lehetőség, hogy nők jogi pályán működhessenek is. Ezért
ügyvédi tevékenységének gyakorlása érdekében fellebbezéssel
fordult az illetékes hatóságokhoz, azonban kérelmét elutasították.
1892-ben megalapította a Női Jogok Belga Szövetségét, melynek
keretében küzdött élete hátralévő éveiben a nők gazdasági-,
szociális- és poltikai egyenjogúságáért. 1897-ben, majd 1912-ben
Brüsszelben nemzetközi konferenciát tartottak, melynek a fentieken kívül a nők foglalkoztatási szabadságáról is tárgyaltak. Marié Popelin nem érhette
meg a belga állam megalakulásának 50 éves évfordulóját, melynek alkalmával 1922ben eltörölték a nők hátrányos megkülönböztetéséről szóló rendelkezéseket a
választójog kivételével. (Internet:http://www.db-decision.de/CoRe
, rosadoc.be
site/nieuw/kant....)

ELIEZER BEN YEHUDA
16.

*1858.JANUÁR 7. - +1922.DECEMBER

Orosz származású cionista politikus, forradalmár. Eredeti neve
Eliezer Leib volt. Ortodox zsidó családban és iskolában
nevelkedett. Az egyik felvilágolsult szellemű
rabbi-tanára
hatására szabadgondolkodó és forradalmár lett. Tizenhét éves
korára meggyőződésévé vált, hogy az ősi Izraelnek újjá kell
születnie, és hogy ennek egyik útja a nemzet közös nyelvének
megteremtése. Tanulmányait Párizsban a Sorbonne-on folytatta,
ahol
főként,
a
Közép-Kelet
történelmét
és
politikáját
tanulmányozta.
Majd
Algériában
az
élet
legkülönbözőbb
területein szerzett gyakorlati tapasztalatokat a héber nyelv
használatát illetően. Már Párizsban is, és Algériában is a nemzeti
anyanyelv témájában hébernyelvű lapokban cikkeket publikált Ekkor változtatta
meg vezetéknevét Ben-Yehudára amikor politikai tevékenységbe kezdett és
publikálta első esszéjét Egy
égető
kérdés
címmel.
1881-ben
költözött
Jeruzsálembe, ahol fia - Ben-Zion, később, mint író Itamar Ben-Avi néven anyanyelvként tanulta a hébert. 1884-ben megjelent az első héber nyelvű újság
Jeruzsálemben, amely a cionizmus szószólója lett. Megalakult a Héber Nyelv
Bizottsága, amelyből a Héber Nyelv Akadémiája fejlődött ki. Kitartó munkája
eredményeként 1910-ben jelent meg az ősi és a modern héber nyelv teljes szótára
hat kötetben. Munkája termékeny talajba hullt, mert a héber - vagy ivrit - nyelv a
zsidó népesség, és a megalakult Izrael állam hivatalos, alkalmazott nyelve lett.
(Internet: http://www.torahmitzion.org/pub/persha....,
jafi.org.il/education/...,
en.wikipedia.org/wiki/Eliezer

)

I. LIPÓT * 1790.DECEMBER 16. - +1865.DECEMBER 10.
Belgium első királya 1831-től 1865-ig. Ferenc szász-coburg herceg
(*1750-+1806)
fia.
1813-14-ben
az
orosz
hadseregben harcolt, mint tábornok, részt vett az
1813.évi I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) elleni
hadjáratban.
1816-tól Nagy-Britanniában
élt.
1830-ban felajánlották számára a görög koronát,
de azt visszautasította. Közvetlenül az ország
függetlenségének elnyerésekor - 1831-ben hívták meg Belgium trónjára, azt elfogadva 1831
I^bli.o.M-klÜ^ --KauiffiM/a^siiffiia július 21-én tette le az alkotmányra az esküt.
Miközben a belga-francia barátság erősítésén fáradozott - 1832-ben feleségül vette Orléansi Lujzát, Lajos Fülöp francia király
(ur. 1830-1848) leányát - arra törekedett, hogy országa függetlenségét megőrizze
Hollandiától. Belpolitikai téren mindent megtett, hogy fenntartsa a holland fenyegetés
hatására létrejött unionista rendszert, azonban
egyházi politikája ellenhatásaként 1846-ban
megalakult az
antiklerikális
liberális párt, mely az 1855-57
közötti időszakot kivéve 1847től
1870-ig
gyakorolta
a
hatalmat. E nagypolgárokból
álló párt fő célkitűzése az
ország katonai védelme és
főleg
Belgium
gazdasági
fejlesztése volt. A katolikusok
és a liberálisok 1857-ben elérték, hogy a király tevékenységét csak és kizárólag a
diplomáciai
kérdésekre
korlátozza.
Az
alkotmányos
monarchia
fokozatosan
parlamentáris monarchiává alakult. (Larousse 1992.2k. 708 o., Révai Nl.12k.765 o.,
MNL.12k.161 o.)

GEMINI 6 - 7

URHAJO

1965
decemberében
sikerült
először
két
személyzettel
ellátott
amerikai
űrhajónak
kozmoszban. A kísérlet helyi idő
ta|á|koznia a
szerint 1965.december 4-én kezdődött a Gemini
- 7 startjával. Frank Bormannal (*1928) és
James
Lowell-lel a fedélzetén. Tíz
napig
keringett a Föld körül, miközben előkészültek a
Gemini - 6 űrhajóval való találkozásra. A Gemini
- 6 űrhajót 1965.december 15-én indították el Cape Kennedyről, fedélzetén Walter
Schirra és Thomas Stafford űrhajósokkal. A második körözésük során kezdődött meg a
találkozó
lebonyolítása. A két repülő test közötti távolságot
fokozatosan
csökkentették, míg 20 óra 34 perckor az már kevesebb volt, mint 1 méter. Ezután az
űrséta következett. 1965.december 16-án fejeződött be a sikeres akció, amikor a
Gemini - 6 leszállt. Ugyanezt tette a következő napon a Gemini - 7 űrhajó is. (A
XX.Század Kr.1994.960 o..)
ti
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ALEXANDRU ORA§CU

*1817.JÚLIUS 17. - +1894.DECEMBER 16.

Román építész. Szakirányú képzést Berlinben és Münchenben
kapott. Nevéhez fűződik a neo-classzicista és reneszánsz építészet
új életre keltése. Többek között ezt példázza az 1857-1869. között
neo-classzicista stílusban megépült bukaresti egyetemi épület. Az
egyetem matematika és építészeti fakultásán az egyik első
professzor volt, később pedig az egyetem rektora lett. Tervei
alapján épült meg a korábbi Szent Péter és Pál fiúgimnázium
helyén a prahovai Történeti és építészeti Múzeum. 1887-ben újjátervezte a Iassy-i
katedrálist.
A román építészeti egyesület elnöke volt.
(Internet:http://ro.wikipedia. org/wiki/
, www.maerlant.be/ cesiexhibit/
,
museum.ici.ro/
muntenia/
,
ici.ro/romania/en/
orase/
answers.com/topic/
)

CLENG PEERSON

*1783.MÁJUS 17. - +1854.DECEMBER 16.

Norvég
emigráns-vezető.
Eredeti
neve
Klein
Pedersen
Hesthammer volt. Hírnevét norvég emigránsok csoportjainak
Amerikába telepítésével szerezte. 1821-ben a Stavanger-i —
kegyetlenül üldözött lutheránus keresztény — quaker közösség
képviseletében ő és Knud Olsen Eidet indult Amerikába, hogy
megvizsgálják az egész közösség kivándorlásának lehetőségeit.
Viszontagságos hajó-utazás után 1821-ben egyedül érkezett
New-Yorkba, miután társa az úton meghalt. 1824-ben tért vissza
hazájába, és 1825-ben vezette az első quakerek csoportját Stavangerből New-Yorkba.
Ők lettek az első telepesek a New York állam-beli Orleans-megyében fekvő
Kendallban. 1825-1847. között segítségével jött létre egy sor amerikai államban, így
New York, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, és Missouri államokban
norvég quaker-közösség. 1850-ben Texasba költözött és barátaival Dallas közelében
élt 1854-ig. Ekkor a Texasban újonnan szerveződő Bosque Countyba költözött, és ott
igyekezett kifejleszteni a norvég közösséget. Szolgálatai elismeréseként a texasi
törvényhozás cca. 130 hektáros birtokot adományozott neki, amelynek felét a szintén
skandináv telepes Ovee Colwick családdal osztott meg, akikkel haláláig együtt élt.
(Internet:http://en.wikipedia.org/wiki/Cleng_Peer, www.lawzone.com/
Half-nor
)

GRIMM TESTVÉREK JÁKOB GRIMM *1785.JANUÁR 4. + 1863.SZEPTEMBER 20.
WILHELM GRIMM *1786.FEBRUÁR 24. + 1859.DECEMBER 16.
Német nyelvész és irodalomtörténész testvérpár. Apjuk jogász, öccsük festőművész
volt. Jákob a német germanisztika megalapítója. A Grimm-törvény megállapította az

17001975 AKADEM1E DER WISSENSCHAFTEN DER DDR

összehasonlító nyelvtan egyik alapelvét: a fonetikai törvények szabályszerűségét. A
germán nyelvek közti összefüggéseket az indo-európai mássalhangó-eltolódásokkal
magyarázza. Öccsével - Wilhelmmel - számos germán népmesegyűjteményt állítottak
össze Grimm Gyermek- és házimesék címmel. Közös munkájuk még a középkori né-

JACOB GRIMM SZÜLETÉSÉNEK
200. É V F O R D U L Ó J A E M L É K É R E

POLSKA

4+2^ MAGYAR POSTA

met irodalom és a germán hagyomány számos emlékének közzététele Edda-énekekek
címmel, valamint a német nyelv etimológiai szótárának a Német szótár elindítása,
melynek utolsó 32. kötete 1961-ben jelent meg. Jákob egyéni munkássága során a
német nyelv modern nyelvtanának és nyelvtörténeti vizsgálatának alapjait is
megteremtette. Wilhelm a bátyjával közös munkán kívül mondák és középfelnélmet
szövegek
felkutatásával,
összehyűjtésével,
rendszerezésével
és
kiadásával
foglalkozott. (Világir.Kisencikl.1976.lk.430 o., Larousse 1991.lk.1032 o., MNL.8k.830

o.)

GEBHARD LEBERECHT BLÜCHER *1742.DECEMBER 16. + 1819.SZEPTEMBER 12.
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Mecklenburgi származású porosz katonatiszt. II.Frigyes
porosz király (lásd 1.24.) hadseregében harcolt a hétéves
háborúban. Részt vett Hollandia porosz megszállásában,
majd harcolt a forradalmi Franciaország ellen 1793-94-ben.

Részt vett az auerstádti csatában 1806-ban. Támogatta a
porosz reformokat, Heinrich Friedrich Kari von Stein porosz
iNi'iniiH'Hi.w^'nWli^Hi'iiga
politikus (lásd X.26.) és Gerhard Johann Dávid von
Scharnhorst porosz katonai vezető (*1755-+1813) intézkedéseit, ezért 1811-ben francia nyomásra elbocsátották. Az 1813-as hadjáratban a
sziléziai haderők főparancsnoka lett. 1813-tól Blücher főszállásmestere Neihardt Gneisenau altábornagy (*1760-+1831),
tervei döntő szerepet játszottak a
győztes lipcsei csatában 1813-ban.
Gneisenauval
együtt
részt
vett
Franciaország
1814-es
megszállásában. Hadvezéri sikereit
elismerve, hercegi rangra emelték.
1815-ben az alsó-rajnai hadsereg
parancsnoka lett, és azzal, hogy a
weterlooi csatában kellő pillanatban érkezett, sikerült kivívnia a döntő győzelmet
I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) felett. (MNL.4k.159 o., 8k.668 o.)

ZOFIA NALKOWSKA *1884.NOVEMBER 10. - +1954.DECEMBER 17.
P o l

Lengyel
írónő.
Filozófiai,
történelmi,
nyelvészeti
tanulmányokat végzett. Első verse 1898-ban jelent meg, első
regénye pedig 1906-ban. Gyakran tragikus sorsú nőalakokat
választott művei hőséül. Legjobb regénye a Határ. A nácik
gaztetteit vizsgáló bizottság tagjaként szerzett tapasztalatait
írta meg a
Vallomás
című
karcolat-gyűjteményében.
Színművei közül a Nők háza című társadalmi drámját több
európai színpadon játszották, (Világir.Kisencikl. 1976.2k. 110
o.)

PELLEGRINO DA SAN DANIELE *1467 KÖRÜL + 1547.DECEMBER 17.
Olasz festő. Eredeti neve Martino da Udine. YGiorgio
Vasari (lásd VI.27.) szerint Giovanni Bellini (lásd XI.29.)
volt a mestere, művészetére aoinban inkább Bartolomeo
Montagna (*145 k.-+1523) hatott. Mint freskó- és
oltárképfestő működött San Danielében, Udinében és
Gemonában.
Járt
Velencében
és
Ferrarában
is.
(Műv.L. 1967.3k.725 o.)

DOMENICO CIMAROSA * 1749.DECEMBER 17. - +1801.JANUAR 11.
Itáliai zeneszerző. Nápolyban a minoriták - a szegények számára fenntartott ingyenes iskolába járt. 1761-62-ben - többek között - Antonio Maria Gaspare Sacchini
(*1730-+1786), Lanciano Fenaroli (*1730-+1818) és valószínű N. Puccini tanítványa
volt a nápolyi Conservatorio Santa Maria di Loretoban. Operaszerzőként 1772-ben tűnt
fel először. Első nápolyi és római opera sikereit követően 1778-tól
egyebek között Firenze, Milánó, Torino és Velence operaszínpadai
számára is komponált. II.Katalin orosz cárnő (ur.1762-1796)
meghívására Szentpétervárra ment, ahol udvari komponistaként
működött 1787-91-ig. 1792-ben Bécsben udvari karmesterként
Antonio Salieri (*1750-+1825) helyébe lépett. Itt írta leghíresebb
művét A titkos házasság című opera buffát. 1793 után ismét Itáliában
POSTE (TALIANIL20 élt. Különösen zenei humora és kellemes, fülbemászó melódiái révén
a vígopera kiváló képviselője volt. További operái közül kiemelkedik
Nápoly és Velence. Mivel a nápolyi felkelés idején 1799-ben a republikánusok mellé
állt, a Bourbonok visszatéréseko letartóztatták, majd száműzték
Nápolyból.
Oroszországba indult, de útközben megbetegedett és meghalt. Termékeny zeneszerő
volt, szerzeményei között 64 opera, 5 oratórium, 10 drámai kantáta, 105 kisebb
énekdarab, 1 versenymű és 32 egytételes zongoraszonáta maradt az utókorra.
(BrockhausrZenel L.1983.1k.333 o., MNL.5k.408 o.)

GIUSEPPE SAVERIO RAFFAELE MERCADANTE MEGKERESZTELTÉK
1795.SZEPTEMBER 17.- +1870.DECEMBER 17.
Olasz zeneszerző. Nápolyban Nicol Antonio Zingarelli (*1752+ 1837) tanítványa volt. Első operájával itt debütált. 1820ban a második operájával aratott sikert, melyet még 58
további opera követett Milánó, Bécs, Velence, Madrid,
Lisszabon, Torino, Párizs, Róma Bologna és Nápoly számára.
1833-tól a novarai dóm karnagya volt. 1862-ben látását
teljesen
elvesztette
és
utána
diktálva
folytatta
a
komponálást. Operák mellett misék és számos egyházi mű
szerzője. A 60 operája kantábilis melódikájuknak és gondos
szerkesztésüknek köszönhették sikerüket. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.524 o.)

ARTHUR FIEDLER * 1894.DECEMBER 17. - +1979.JULIUS 10.
Amerikai karmester. 1911-15 között a berlini Zeneakadémia
hegedű- és karmesterképző tanszakának növendéke volt.
Bostonba visszatérve a Bostoni Szimfonikus Zenekar tagja
l.ett. 1929-től az általa alapított közel 20.000 hallgatót
számláló Esplanade Concerts, 1930-tól a Bostoni Szimfonikus
Zenekar tagjaiból alakult Boston Pops Orchestra népszerű
hangversenyeinek
(Brockhaus:Zenei
vezetője
volt.
L.1983.1k.572 o.)

WILLARD FRANK LIBBY *1908.DECEMBER 17. + 1980.SZEPTEMBER 8.
Amerikai kémikus. Kémiai tanulmányait a berkeleyi California
NOBELPRIS 1960
egyetemen végezte, 1933-ban szerzett doktori címet. Ott kezdte
W F LIBBY
meg tanári és kutatási tevékenységét is 1933-ban. 1938-ban az
egyetem professzora lett. A II. világháború alatt 1941-45 között
kapcsolódott be a New York-i Columbia egyetemen folyó
Manhattan District fedőnevű atomprogramba. 1945-54-ig a
Chicagói Egyetemen az atomkutató részleg professzora volt.
1954-59-ig az Atomenergia Ügynökség tagja, majd a Los
Angeles-i Kalifornia Egyetem kémiaporofesszora, 1962-től a
geofizikai intézet igazgatója volt. Eleinte az uránizotópok
elválasztásával foglalkozott, majd áttért a kozmikus sugárzás
vizsgálatára. 1946-ban dolgozta ki addigi munkássága a legnagyobb jelentőségű felfedezését, a radiokarbon-kormeghatározási
módszert.
A
kozmikus sugárzás tanulmányozásakor figyelte meg, hogy a neutronok hatására a
levegő nitrogénjéből állandóan keletkezik radioaktív szén-14-izotóp. A növények az
asszimiláció során a radioaktív szén-14-izotópot tartalmazó szén-dioxidot is felveszik,
így az beépül minden élő szervezetbe. Az élőlény halálától kezdve a radioaktivitás
értéke csökken. A csökkenés mértékéből következtetni lehet az élőlény halála óta
eltelt időre. Mivel a széntartalmú anyagok szén-14 radioaktivitása igen kicsi, és ennek
az izotópnak felezési ideje 5.570 év, a módszer 300 - 20.000 éves leletek korának
megállapítására ad megbízható eredményt. A kémiai Nobel-díjat 1960-ban kapta, „az
archeológiában, geológiában és a tudomány más területein alkalmazott szén-14-es
kormeghatározási
módszer
kidolgozásáért".
(Nobel-díjasok
Kisl. 1985.460
o.,
MNL.12k.103 o.)

OTTO FRIEDRICH SCHOTT *1851.DECEMBER 17. + 1935.AUGUSZTUS 27.
Német kémikus és üvegtecnikus. 1884-ben Jenában üvegtechnikai
laboratóriumot alapított, mely idővel világhírű üveggyárrá fejlődött.
A gyárban főleg tudományos célokat szolgáló üvegféleségeket
gyártottak optikai műszerekhez, hőmérőkhöz, kémiai eszközökhöz.
Ma már ezeken túlmenően különleges összetételű tőzálló, vegyileg
igen ellenálló üvegfajtákat is gyártanak. (Larousse 1992.2k.280 o.,
Révai Nl.16k.659 o.. Brockhaus NI.CD.)
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II. LIPÓT *1835.ÁPRILIS 9. - +1909.DECEMBER 17.
Belgium királya 1865-től 1909-ig. I.Lipót belga király (lásd XII. 17.) fia
és utódja. A parlamenti rendszer elfogadásával és a fegyveres semlegesség híveként nem szólt bele a
belpolitikai
élet
alakulásába.
A
gazdasági fellendülés a kapitalizmus
paradicsomává
tette
ugyan
Belgiumot, de, az érem másik oldala
is megmutatkozott. A proletáriátus
nyomora
a
harcos
szocialista
mozgalom motorjává lett, és 1885ben megalakult a belga munkáspárt. II.Lipót szűknek érezte országát, és az 1870-es
évek közepétől nagy érdeklődéssel fordult az afrikai földrajzi felfedezések felé.
Gyarmatbirodalomról álmodott, amelyet sikerült Afrikában megvalóstania. 1876
tavaszára Brüsszelbe nemzetközi földrajztudományi konferenciát hívott össze, ahoil a
közép-afrikai expedíciókat irányító Nemzetköi Kongó Szövetség elnökévé választották.
Sir Henry Morton Stanley (lásd V.10.) segítségével 1879-1884 között személyes
birodalmat épített ki a Kongó folyó vidékén. Miután a parlament nem támogatta
törekvéseit, a nagyhatalmakkal a berlini konferencián 1884-85-ben, az akkor
létrehozott Kongó Szabad Állam uralkodójának ismertette el magát. Ő maga nem járt
Kongóban, de ügynökei olyan kegyetlenül bántak a bennszülöttekkel, hogy 1908-ban
a belga kormány átvette tőle a gyarmat igazgatását.(Larousse 1992.2k.708 o., Révai
Nl.12k.765 o., MNL.12k.162 o.)
"
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Evangélista. A 12 apostol közül a legfiatalabb. Az Újszövetség első
három evangéliuma szerint Zebedeus és Maria Salome fia és
idősebb Jakab apostol öccse. A Genezáreti-tó halásza volt.
Keresztelő Szent János (lásd VIII.29.) tanítványa. Az elsők között
követte Jézust. Jézus kiválasztott köréhez tartozott, akinek
oltalmába ajánlotta a keresztfán Máriát. Élete nagy részét
Epheszoszban töltötte. A Titus Flavius Domitianus római császár
(*51-+96) által megindított keresztényüldözés során Patmosz
szigetére száműzték. Epheszoszba való visszatérése után a kisázsiai egyházak irányítója volt haláláig. Ünnepe december 17-én
van. (MNL.10k.170 o.)

LORD KELVIN

*1824JÚNIUS 26. - +1907. DECEMBER 17.

Brit - skót - fizikus, matematikus. Eredeti neve Lord Kelvin of Largs volt, majd 1866tól Sir William Thomson. Jelentős szerepe volt a termodinamika elméletének kidolgozásában. Tőle származik a termodinamika második fő
tételének egyik megfogalmazása, valamint az abszolút
hőmérsékleti skála javaslata, melynek egysége az ő nevét
viseli. James Prescott Joule angol fizikussal (*1818+ 1889) együtt végzett kísérleteivel kimutatta a JouleThomson-jelenséget
1853-ban.
Az
elektromosság
területén nevéhez fűződik a
termoelektromossággal
kapcsolatos
Thomson-jelenség,
rezgőkörökben
a
Thomson-képlet
és több mérőműszer
konstrukciója.
Jelentős tevékenységet fejtett ki a tenger alatti távírókábelek működésének tökéletesítésében. Számításokat végzett a földtörténeti korok
időtartamára vonatkozóan is. Téves eredményei ellenére jelentős hatással voltak
számításai a geológiai kormeghatározásra. 1846-tól 1899-ig a Glasgow-i egyetem
professzora volt. MNL.10k.734 o.)

SIMÓN BOLIVÁR *1783.JÚLIUS 24. - +1830.DECEMBER 17.
Dél-amerikai államférfi, hadvezér. Ősei baszk származású gazdag
hidalgók
voltak,
akik
a
XVI.században telepedtek meg
Amerikában.
Európai
és
Egyesült Államokbeli útja után
kapcsolódott be 1810-ben a
venezuelai szabadságharcba a
spanyolok
ellen. A
spanyol
kormányzót elűző
caracasi
junta mnegbízásából Londonba
utazott
a
brit
támogatás
elnyeréséért. Visszatérte után
(*1750-+1816)
Francisco Sebastian de Miranda venezuelai szabadságharcos
seregében harcolt, majd annak 1812.évi kapitulációja után Kolumbiába vonult vissza,
1813-ban a cartagenai csapatok segítségével kezdte meg újra a hadműveleteket és

augusztusban bavonult Caracasba. Ő lett a felkelők fővezére, a Libertador, és a
második köztársaság vezetőjévé választották, de
1814.júliusában az őt ért
támadások és a királypárti előrenyomulás hatására lemondott címeiről és elhagyta a
fővárost. Előbb Új-Granadába vonult vissza, majd a spanyolok újabb hatalomra
kerülése elől azonban 1815 májusában Jamaicára menekült. 1816 decemberében haiti

segítségével új sereget toborzott és visszatért, lerohanta Caracas térségét, majd a
vereségeket követően visszavonult, Angosturában rendezte be főhadiszállását. 1817
végén újabb támadást indított Morillo spanyol hadvezér ellen. Sorra leverte a spanyol
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csapatokat, és másodszorra is kihirdette Venezuela függetlenségét 1819-ben.
Kolumbia, Venezuela, Ecuador és Panama államokból megalapította Nagy-Kolumbia
Köztársaságot, melynek diktátori hatalommal felruházott elnökévé választották.
1820.novemberben, a trujillói fegyverszünetben a spanyolok elismerték Kolumbia füg-
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getlenségét. 1821-ben Venezuelában is megszűnt a spanyol uralom. 1822 nyarán
hadvezére, Antonio Jósé de Sucre latin-amerikai hadvezér (*1795-+1830) elfoglalta,
és Nagy-Kolumbiához csatolta Ecuadort. A Perut felszabadító Jósé de San Martin (lásd
11.25.) lemondása után, 1823-ban bevonult Limába, ahol az alkotmányt és a
kongresszust megszüntetve diktatúrát hozott létre. 1824-ben az ayacuchói csatában
legyőzte az utolsó dél-amerikai
spanyol hadsereget is. 1825-ben
Peru és a Bolívia nevet átvett
Felső-Peru elnökévé választották.
1826-ban Bolivia kormányzását
Sucréra,Peruét
Andrés
Santa
Cruz bolíviai hadvezérre (*1792+ 1865) bízta és visszavonult
Kolumbiába.
1826
nyarán
összehívta a panamai kongreszszust, hogy létrehozza a Déli Egyesült Államok szövetségét, de ezt nem sikerült
elérnie. Az 1828-as választásokon a diktátori hatalmával szembeszegülő liberálisok
győztek. 1829-ben Venezuela kivált Nagy-Kolumbiából, amely a következő évben
teljesen szétesett. 1830.januárban minden tisztségéről lemondott. Cartagenaba indult,
hogy Európába hajózzon, de előrehaladott állapotban lévő tuberkulózisa halálát
okozta. (MNL.4k.248 o., Larousse 1991.lk.347 o.)

LARS
17.

MAGNUS

ERICSSON

*1846.MÁJUS 5. -

+1926.DECEMBER

Svéd mérnök. 12 éves korában édesapja meghalt, el
kellett mennie dolgozni. Egy bányában dolgozott közel 10
évig, amikor elhagyhatta szülőfaluját és
1867-ben
Stockholmba költözött. Ott hat éven ét egy hangszerkészítőnél,. Az Öllers & Co.-nál dolgozott. 1872-ben,.
majd
1875-ben
állami
ösztöndíjjal
külföldi
hangszerkészítői tanulmányúton járt. Az egyik cég, ahol
dolgozott a németországi Siemens & Halske volt. 1876ban - visszatérve Stockholmba
egy kis mechanikai műhelyet alapított Carl Johan Andersson nevű barátjával, aki szintén dolgozott az Öllers
& Co.-nál. A város központjában működő 13 m 2 -es műhelyben megkezdték a Bell és a
Siemens telefonok elemzésével a hazai példányok megteremtését.
1883-ban
kezdődött együttműködésük a Henrik Tore Cedergren céggel, melynek eredményeként
jelentősen megerősödtek és az Ericsson vállalat jelentős növekedésnek indult. 1900ban visszavonult, megtartotta a Telefonaktienbolaget L.M.Ericsson néven múködö
vállalatát és részvényeket, mert el akart zárkózni a közvetlen nyilvánosságtól. 1911-ŐI
Magyarországon is jelen volt, majd kivonult az országból. Utódjának 1990 óta újra van
leányvállalalata az országban. Tevékenységi köre távközléstechnika, telefonközpontok
és alközpontok kiépítése. (MNL.7k.437 o., L.M.Ericsson - Wkipedia a szabad encikl.)

JOHANN GOTTFRIED HERDER *1744.AUGUSZTUS 25. + 1803.DECEMBER 18.
Német
költő,
műfordító,
esztéta,
történetfilozófus és pap. 1762-től orvosi, majd
teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott a
königsbergi egyetemen. Döntően hatottak rá
Immánuel Kant (lásd 11.12.), J.G.Hermann,
Antoni Ashley Cooper Shaftesbury
(*1671+ 1713) és Jean-Jacques Rousseau (lásd VII.2.)
előadásai és írásai. 1764-től segédtanító, majd
1767-től prédikátor Rigában. 1769-ben Franciaországba utazott, Párizsban kapcsolatba került az enciklopédistákkal, Hamburgban
megismerkedett Matthias Claudiusszal (lásd VIII. 15.) Gotthold Ephraim Lessinggel
(lásd 11.15.). 1770-ben Strassburgban szembetegségét gyógyíttatta, ott találkozott
Johann Wolfgang Goethevei (lásd III.22.). 1771-től Bückeburgban udvari prédikátor
és egyháztanácsos volt. 1776-tól udvari főprédikátor és fő szuperintendens a weimari
hercegségben. 1788-89-ben Itáliában járt. A német felvilágosodás kiemelkedő alakja.
A historizmus történetfilozófiai elméletének megalapozója. Művei főként a nyelv- és
történetfilozófia,
irodalomés
kultúrtörténet,
valamint
az
antropológia terén máig hatnak az európai szellemtörténetben. A
felvilágosodásnak
egyszerre
volt
követője
és
bírálója.
Természetfilozófiai nézetei Baruch Spinoza (lásd XI.24.) és Gottfried
Wilhelm
Leibnitz
(lásd XI.14.)
valamint
a
Shaftesbury-féle
újplatonizmus
hatását
mutatják.
Antropológiájában
és
történetfilozófiájában relativizálja és historizálja a felvilágosodás
gondolati modelljeinek egyes alkotóelemeit. Rigai korszakának korai
írásaiban szenzualista esztétikáját
és a nyelv, irodalom, kultúra
történeti szemléletét alapozta meg. Nantes-ban keletkezett Journal
meiner Reise im Jahr 1769 című műve programszerűen tartalmazza
szinte egész életművét. Értekezés a nyelv eredetéről című dolgozatában a nyelvet a francia felvilágosodás racionalista és a teológia ortodox
nyelvfelfogásával ellentétben a természetes-antropológiai feltételekből magyarázza.
Hosszú elméleti munkálkodás és gyűjtőtevékenység eredménye a Volkslieder, amely
az európai népköltészeti kutatások elindítója. Eszmék az emberiség
történetének
filozófiájról című művében fejlesztette tovább történetfilozófiáját. A kortársakon túl
rendkívüli hatással volt a romantikus nemzedékre, valamint Kelet-Európa népeinek
ébredő nemzeti érzésére. Egész életművével, bámulatos interpretáló képességével a
nemzeti kultúra és az egyetemes emberi kultúra mélyebb megismerésére és
megértésére
törekedett.
(MNL.9k.393
o.,
Larousse
1992.2k.92
o.,
Világir.Kisencikl. 1976. lk.471 o.)

LUDOLF BACKHUYSEN *1631.DECEMBER 18. - +1708.NOVEMBER
11.
Holland festő. Allart van Everdingen (*1621-+1675)
és Hendrik Jakobsz
Dubbels
(*1620/21-+1676)
anítványa volt. Amsterdamban dolgozott, a holland
tengeri tájképfestés hagyományait folytatta, annak
utolsó nagy mestere volt. Képei korának egyik
legkedveltebb festőjévé avatták. Képei igen nagy
keresletnek
örvendtek.
(MNL.2k.795
o.
,
Műv. L. 1965. l k . 141 o.)

SIR JOSEPH JOHN THOMSON * 1856.DECEMBER 18. + 1940.AUGUSZTUS 30.
Angol fizikus. 1876-tól a cambridge-i Trinity College ösztöndíjasa,
később munkatársa, 1918-tól haláláig vezetője volt. 1884-ben már
NOBELPR1S19CI6
a fizika professzora volt és a hírneves Cavendish Laboratórium
igazgatója
lett.
Az
elektromosság
atomos
szerkezetének
elképzelése már több évtizede foglalkoztatta a fizikusokat
Thomsont megelőzően. William Crookes angol fizikus (*1832SVERJGE
+ 1919)
1879-ben
végzett
kísérleteinek,
illetve
azok
eredményeinek helyességét 1897-ben Thomson bizonyította, amikor kimutatta a katódsugarak elhajlását elektromos térben. Az elektromos és
mágneses tér együttes eltérő hatását vizsgálva, meg tudta határozni a katódsugárban
repülő elektronok elektromos töltésének és tömegének arányát, majd megmérte az
elektronok töltését is. A katódsugarak és a csősugarak vizsgálatára fordított
erőfeszítései eredményeként az elektromosság gázokban való vezetése teljes
magyarázatot nyert. Kiváló tudományos tevékenységén túlmenően óriási sikert
könyvelhet el szak-pedagógia területén is, miután tanítványai közül heten kaptak még
fizikai Nobel-díjat. Ő maga a fizikai Nobel-díjat 1906-ban kapta „a gázokon áthaladó
elektromosságra vonatkozó elméleti és kísérleti vizsgálatok terén szerzett nagy
érdemeiért". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.777 o.)

PAUL KLEE * 1879.DECEMBER 18. - +1940.JÚNIUS 29.
Svájci festő, grafikus. 1889-1901 között Münchenben az akadémián
Franz von Stuck (*1863-+1928) tanítványa volt. Grafikusként
kezdte pályafutását. Rajzokkal, rézkarcokkal, fekete-fehér akvarellel
próbálkozott. 1902-1906 között művei torz, nyomasztó víziók
vetületei voltak. 1911-ben kapcsolatba került Münchenben a Blaue
Reiter csoporttal, majd 1924-ben Lyonéi Feiningerrel (lásd VII. 17.),
Alekszej Javlenszkijjal (lásd 111.26.) és Vaszilij
Vasziljevics
Kandinszkijjel (*1866-+1844) együtt megalapította a müncheni Die
Blauen Vier művészcsoportot. Tuniszban, majd más mediterrán
országokban tett utazást, hogy felfedezze a színek és formák egyetemes világát, amely a régi korok hatásával ötvöződve, egész munkásságát jellemzi.
1933-ig a düsseldorfi akadémián tanított. 1933-ban politikai okokból távozott
Németországból és haláláig Svájcban élt. Az absztrakcióval rokon művészi
kifejezésmódját, a természethez, a kozmoszhoz folyamodva, a szürrealisták által igencsak kedvelt önirónikus vagy humoros köntösbe
burkolva alakította ki, új eljárásokat, módszereket
honosítva meg. Önállóvá vált formanyelvét jellemzi
1914-től kezdődő akvarelljeinek sora, mint pl. Kék
kúp, Ab ovo, íráskép,, Babaszínház stb. 1917-től
datálódnak
festményei
és
temperái:
Villa
R,
Architektúra, Az értelem határai stb. 1937 után
pasztelleket is készített. A rajz festményeinek is
legtöbbször fontos eleme. Néha betűket, szavakat
alkalmaz festői kompozícióin is. Világos alapon széles,
sötét vonal kanyarog. Példa erre a Csiga, Barbár király. Lezuhanó madár, Játék a
vízen, Hegedű és ív című munkái. Klee új fezetet nyitott az európai festészetben.
Hatása az expresszionista és szürrealista mozgalmakra felmérhetetlen, néhány
művének játékos, ornamentális formanyelve pedig az iparművészetre volt nagy
hatással. Jelentősek a modern művészet formanyelvét és képalkotási módszereit,
művészi attitűdjeit tárgyaló elméleti és művészetpedagógiai írásai. (Larousse
1992.2k.475 o., Műv.L.1966.2k.647 o., MNL.llk.125 o.)

ANDRIJA
18.

MOHOROVICIC

*1857.JANUAR 23.

-

+1936.DECEMBER

Horvát geofizikus. Prágában matematikát és fizikát tanult. A zágrábi
műszaki főiskola tanára 1891-től, 1908-tól a zágrábi szeizmológiai
állomás vezetője volt. 1908.október 8-án a Kupa-völgyi földrengés
hullámainak a vártnál korábbi beérkezéséből következtetett a
később róla MOHOLE-felületnek nevezett mélybeli választófelület, a
kéreg és a köpeny közötti határ létezésére.
Foglalkozott
epicentrum-számítással, a föld rengésbiztos építkezés módszereivel
is. (MNL.2001.13k.219 o.)

CSEHSZLOVÁK BÉLYEGNAP: DECEMBER 18.
A bélyegnap alkalmából minden évben - néhány éven át grafikusokból álló bélyegeket adott ki a csehszlovák posta.
1981-ben
1982-ben
1983-ban
1984-ben
1985-ben
1986-ban
1987-ben
1988-ban
1989-ben
1990-ben
1991-ben

Eduárd
Jaroslav
Karel
Bohumil
Bogdán
V.H.
Jakub
Jaroslav
Cyril
Karel
Martin

Karel
Goldschmied
Seizinger
Heinz
Roule
Brunner
Obrovsky
Benda
Bouda
Svolinski
Benka

*1861. *1890. *1889. *1894. *1921. *1886. *1882. *1882. *1901. *1896. *1888. -

+1950.
+1977.
+1978.
+1940.
+1960.
+1928.
+1970.
+1970.
+1984.
+1986.
+1971.

bélyegtervezőkből,

GIACOMO ANTONIO STRADIVARI *1644 KORUL + 1737. DECEMBER 18.
Itáliai hegedűkészítő. Niccolo Amati (*1596-+1684)
kremonai
hegedőkészítő tanítványa, 1667-ben önállósult. 1685-ig Amati hatása
alatt állt, majd 1700-ig a kísérletezés időszaka volt, míg 1770 körül
megtalálta
saját
modelljét.
A
hátlapot
jávorfából,
a
tetőt
lucfenyőből,
a
kávákat
és a
c&qfoqjo
tőkét fűzfából
készítette.
Egyesítette
a
Brescia- és az Amati-hegedű formáját. A
teltebb hang érdekében megnagyobbította a
testet, kisebb domborulatot akalmazott, és
150
FIAMON ALCANTARA
erősebb hajlásban metszette ki az f-lyukakat.
Ilyen módon alakult ki a szélesebb vonalú és
kifejezetten szép forma. Aranysárga lakkra világosvörös színt vitt fel, ezáltal barnán
világító színt kapott. Szép lakkjának titkát évzsázadok óta eredménytelenülkutatják.
Több mint 1100 hangszert épített. Ma mintegy 540 hegedűjét, 12 brácsáját és 50
gordonkáját ismerjük, ám azok valódisága több esetben vitatható, mivel 1830 óta
előszeretettel másolták és hamisították a hangszereket. Több hangszere egykori neves
művészek nevét viseli, pl. Vieuxtemps, 1710, Dancla, 1711, Boissier 1713, Gibson,
1731. Leghíresebb hegedűje Messiah 1716. (Brockhaus:Zenei L.l985.3k.404 o.,
MNL.16k.290 0.)
5

NEW JERSEY SZOVETSEGI ALLAM
Az Atlanti-óceán és a Delaware folyó között terül el.
Északon New York, nyugaton Pennsylvánia szövetségi
államok határolják. Területe 20.169 km 2 . Lakosainak
száma
8,143.000
fő/1999.
Fővárosa
Trenton.
Területén deiaver indiánok éltek. 1524-ben a firenzei
Giovanni da Verrazano hajózott elsőként partjai előtt.
1617 körül elsőként hollandok és svédek telepedtek
le. 1655-ben holland, 1664-ben angolok foglalták el. A
D e c 18,1787
USA
későbbi II.Jakab király (ur.1685-1689) John Granville
New Jersey 2 2
Carteret brit politikus (*1690-+1763) és George
Berkeley angol filozófus (lásd III. 12.) között osztotta
fel és Carteret szülőhelyéről - a Jersey-szigetról nevezte el. 1702-ben a két rész
koronagyarmattá egyesítették.Ekkor nyerte el önállóságát és 1 7 8 7 . d e c e m b e r 18án lett az Unió tagállama, harmadikként ratifikálta az USA alkotmányát. (Révai
Nl.14k.449 o., Larousse 1994.3k.81 o., MNL.13k.755 o.)
N E W J E R S E Y
TEHCÜvTENffly-

HENRIETTA MUIR EDWARDS
+ 1931.NOVEMBER 10.

* 1849.DECEMBER 18. -

Kanadai politikusnő. Gazdag, kulturált és igen vallásos családban nőtt fel. Fiatalon
bekapcsolódott különböző vallási szervezetek munkájába, melynek során szomorú
tapasztalatokat
szerzett
a
nők
igazságtalan
kirekesztése,
másodrendűsége
tekintetében uralkodó nézetek terén. 1875-ben nővérével - Ameliaval - megalapította
a Dolgozó Lányok Egyesületét, mely előfutára volt az 1888ban Washingtonban megalapított Nemzetközi Nőtanácsnak.
Henrietta E d w a n ^ f r . - * ,
Elindította és szerkesztette a dolgozó nők első kanadai
magazinját. 1886-tól a Keresztény Nők Antialkoholista
Mozgalmában
vett
részt.
1893-ban
Kanada
akkori
főkörmányzójának feleségével Lady Aberdeennel
C Á N A D A isr
17
megalapították a Nők Nemzeti Tanácsát. 1897-ben - ismét ők
ketten - alapították a Nővérek Viktoriánus Rendjét. 1903-tól
feldolgozta a kanadai szövetség és a tartományok nőkre és gyermekekre vonatkozó
törvényeit. 1917-ben adta ki A nők jogi helyzete Kanadában, 1921-ben pedig A nők
jogi helyzete Albertaban című kézikönyveit. Ő is egyike volt a híres albertai ötöknek,
akik
a
nők
egyenjogúságáért
harcoltak.
(Internet:http://canadaonline,
about.com/cs/
, MNL.13k.691 o.)

JOSEPH ROBERTS SMALLWOOD
+ 1991.DECEMBER 18.

Kanadai politikus.
Még tizen-évesen
szülővárosában
Gamboban - gyakornokként dolgozott egy újságnál. Húsz éves
korától már egy baloldali napilap munkatársa volt New
Yorkban. 1925-ben tért vissza szülőföldjére New-foundlandbe,
Corner Brook városába, ahol saját újságot alapított. 1928-ban
a tartomány miniszterelnökének a kampányfőnöke lett. Az
1932-es
választásokon
a
liberális
párt
jelöltjeként
Bonavistában indult - sikertelenül.-. 1937től 1943-ig gondozta
a newfoundlandi rádiótársaság - BCN - 50 perces rádióműsorát, amely a tartomány
történelmével és kultúrájával foglalkozott heti 6 éjszakán át, hét éven keresztül. Ezt
követően egy sertéstelepet működtetett 1946-ig. 1946-ban delegálták abba a
bizottságba, melynek a feladata volt a gazdasági fellendülés reményében a brit
korona-gyarmathoz tartozó Newfoundland tartomány csatlakozásának előkészítése a
kanadai szövetséghez. Munkájuk eredményeként ez meg is történt 1949.március 31én. Az 1948-as sikeres népszavazás után 1949-ben a liberális párt jelöltjeként a
tartomány miniszterelnökévé választották. Pozíciója hat választási ciklus alatt - 22
éven át - megkérdőjelezhetetlen volt, annak ellenére, hogy sokan egyeduralmi
módszerekkel és saját gazdagodásával vádolták. Miniszterelnöksége a hetedik
választáson, 1972-ben megszakadt, de 1977-ig tagja maradt a törvényhozás
alsóházának. A politikából való visszavonulása után a newfoundlandi és labradori
enciklopédia
főszerkesztőjeként
működött.
(Internet:http://en.wikipedia.
org/wiki/Joey
Smallwood,
en.wikipedia.org/
wiki/The
Barrelman,
en/wikipedia.org/ wiki/Newfoundland..., freemasonry. bcy.ca/biography/
)
CANADA
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*1900.DECEMBER 24. -

EMILY JANE BRONTÉ *1818.JÚLIUS 30. - +1848.DECEMBER 19.
Angol írónő. Egy húgával - Anneval (*1820-+1849) - és egy
nővérével
Charlotte-tal
(*1816-+1855)együtt
mindhárman irodalomhoz vonzódó gyermekkor után írással
foglalkoztak. Emily élete jelentős részét
Haworth-ben
töltötte. A világtól való elzárkózás és az ennek elletmondani
látszó szenvedélyes jelleme egyarát alapélménye és talán
motiválója is egyetlen regényének, az azóta igen sok kiadást
megért Üvöltő szeleknek. A yorshire-i lápvidéken játszódó
végletes szenvedélyeket megjelenítő romantikus történet
különös színfoltot jelent a XIX.századi angol regényirodalomban. A saját korában értetlenül fogadott művet újszerű hangvétele, elbeszélő
technikája és az emberi gonoszság és jóság lebilincselő ábrázolása alapján az utókor
joggal sorolja a remekművek közé. (MNL.4k.586 o.)

ALBERT ABRAHAM MICHELSON * 1852.DECEMBER 19.
+ 1931.MÁJUS 9.
Német származású amerikai fizikus. Szüleivel vándorolt ki
Amerikába. Tízéves korában felvették az USA Tengerészeti
NOBELPRIS1907
Akadémiájára, ahol tanulmányait 1873-ban fejezte be. 1880-ig
BUCHNtR
MÍCHELSÓN
ott tanított fizikát és kémiát, és ott kezdte meg optikai kísérleteit
is. 1878-ban Armand Hippolyte Louis Fizeau francia fizikus
(*1819-+1896) módszerével a korábbiaknál pontosabban mérte
SVERJGE 3 5
meg
a
fénysebességet.
1880-82-ben
Európában
járt
tanulmányúton, Párizsban készített interferométerét 1880-ban
Alexander Graham Bell (lásd VIII.1.) anyagi támogatásával Berlinben Hermann Ludwig
von Helmholtz német fizikus (lásd IX.8.) laboratóriumában fejlesztette tovább 1881ben. A clevelandi Case School of Applied Science 1883-89-ben, a Clark Egyetem
professzora 1889-92-ben, majd a chicagói egyetem Fizikai Intézetét vezette 1929-ig.
Rendkívül pontis interferométerével először 1881-ben pbóbálta meghatározni a
Földnek a klasszikus elektrodinamika alapján abszolút nyugalomban lévőnek
feltételezett, a teret mindenütt betöltő közeghez, az éterhez viszonyított sebességét. A
Michelson-kísérlet negatív eredménnyel zárult ahogy az E. W. Morleyval 1887-ben
megismételt Michelson-Morley-kísérlet is. A kísérlet tgapasztalati eredményére
támaszkodva dolgozta ki Albert Einstein (lásd III. 14.) a speciális relativitáselméletetet
1905-ben, feltételezve és elfogadva, hogy az
inerciarendszerek
egyenértékűek a természeti törvények megfogalmazása szempontjából. Michelson
nem tudta elfogadni a relativitás-elméleti magyarázatot. A fizikai Nobel-díjat 1907-ben
kapta „pontos optikai berendezéséért és az ezzel végzett spektroszkópiai és
metorológiai kutatásaiért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.506 o., MNL.13k.106 o.)

KYOSTI KALLIO *1873.APRILIS 10. - +1940.DECEMBER 19.
Finn politikus. A paraszti rend képviselőjeként vett részt az utolsó
rendi országggyűlésen. Az Agrárunió alapító tagja és a központi
vezetőségének az elnöke. 1919-től földművelésügyi, közlekedésügyi miniszter, majd miniszterelnök négy
alkalommal,
1922-24-ben,
1925-26-ban,
1929-30-ban és legutóbb
1936-37-ben.
Nevéhez fűződik a nincstelen parasztok
jelentős részét földhöz juttató földtörvény
végrehajtása. 1937-40 között az ország
köztársasági elnöke volt. (MNL.10k.452 o.)

VITUS JONASSEN BERING *1681. - +1741.DECEMBER 19.
Dán tengerész felfedező. 1703-tól I.Nagy Péter orosz cár
(ur. 1682-1725) alkalmazásában állt. 1725-ben Szibérián át
Ohotszkba ment, ahol 1728-ban Alekszej Iljics Csirikov
tengerésszel (*1703-+1748) és a dán Spanberggel szállt
hajóra, hogy Kamcsatka környékét felkutassa, s Ázsia és
Amerika összefüggésére fényt derítsen. Augusztus 13-án
elérte a Csukcs-félszigetet, de a sűrű ködben nem látták meg
a közeli Alaszka partjait. Ezt az Észak-Amerikát Ázsiától
elválasztó szorost róla nevezték el. Ez a szoros a
legkeskenyebb részén 92 km széles. 1737-től Csirikovval
ismét expedíciót vezetett a Kamcsatka környéki partok kutatására. Ennek során
felfedezték az Aleut-szigetek több tagját. Bering 1741-ben ismét megközelítette Alaszkát, és július 20-án partra szállt. A kedvezőtlen
^
—
i
d
ő
j
á
r
á
s
miatt visszatérésre kényszerültek, de az
s v r w r M M ; TiiBiiinii un
út során Kamcsatkától keletre
hajótörést szenvedtek és egy
lakatlan
szigeten
voltak
kénytelenek
kikötni,
mely
kopár, zord éghajlatú sziget
volt sok prémes álattal és kb.
600
lakossal,
és
amelyet
később - róla - Bering-szigetnek neveztek el. Területe 1.593 km 2 .
Ezen a róla elnevezett szigeten halt meg
skorbutban. Az orosz cár 1893-ban sírjánál szobrot emeltetett. (Révai Nl.3k.157 o.,
MNL.3k.683 o.)

WILHELM KAISEN 1887.MÁJUS 22. - +1979. DECEMBER 19.
Német politikus. Fiatalkorát szülővárosában, Hamburgban
töltötte. A családjának szegénysége nem tette lehetővá
számára még a 4 osztályos középiskola elvégzését sem. Az
I.világháború
uán
feleségével
Brémába
költözött.
Családjának
némi
kapcsolata
volt
a
Német
Szociáldemokrata Párttal, így sikerült az SPD-vel a brémai
parlamentbe bekerülnie. 1928-ban a szociális ügyekkel
foglalkozó szenátor lett. A nácizmus időszakában a bonyolult politikai helyzetben nem foglalkozott politikával, de az idejét Bréma külvárosában,
Bremen-Borgfeldben mezőgazdasággal kötötte le. 1945.augusztus 1-én az amerikai
katonai parancsnokság
kinevezte
Bréma
polgármesterévé. A liberálisok
és
kommunisták támogatásával igyekezett a weimari köztársaság - az I.világháborútól a
nácizmus kezdetéig terjedő időszakát nevezték így Németországban - politikai és
gazdasági struktúráját visszaállítani. Azon munkálkodott, hogy az emberek vegyenek
részt a háború utáni első szabad választásokon. Az emberek között igen népszerű volt,
de pártjában, az SPD-ben kevésbé szerették. 1978-80 között az NSZK miniszterelnöke
volt. (Internet:http://Wikipedia.org/wiki/
)

PIETER DE HOOCH *1629.DECEMBER 20 KERESZTELÉS NAPJA. TEMETÉS NAPJA +1684.MÁRCIUS 24.

MACYAR^POSTAl

Holland festő. A XVII.századi zsánerképfestészet, ezen
belül a delfti iskola kiemelkedő képviselője. Tanulmányait
a tájképfestő Nicolaes Pietersz Berchem (*1620-+1668)
mellett végezte. Meghitt belső tereket, csendes utcákat és
udvarokat, otthonos polgárházakat festett. Ilyen képei pl.
A mosónő, A hátsó udvar vagy a Levelet olvasó nő. 1658
körül
készültek
első
mesterművei,
amelyeken
megmutatkozik a delfti iskola festőire jellemző érdeklődés
az egymásba nyíló terek és a természetes fényhatások
ábrázolása iránt. 1660 után Amszterdamba költözött.
Enteriőrjei
gazdagabbakká,
elegánsabbakká,
alakjai
kifinomultabbakká váltak pl. a Kártyázók című képén
érzékelhetően. (MNL.9k.608 o.)

ARTHUR RUBINSTEIN *1887.JANUÁR 28. - +1982.DECEMBER 20.
Lengyel származású amerikai
zongoraművész.
Varsóban A. Rözycki, Ignacy Jan Paderewszki (lásd
XI. 18.), és Berlinben R. Kahn és Max Bruch
(*1838-+1920) tanítványa volt. 10 éves korában,
1897-ben
Joachim
Józseffel
(lásd
VIII. 15.)
mutatkozott be Berlinben egy zenekari koncerten.
1904-ben debütált Párizsban és 1906-ban az USAban turnézott. Az I.világháború idején Angliában
élt. Eugéne-Auguste Ysaje (lásd vn.16.) szonátapartnere volt. A Il.világháború kezdetén Hollywoodban telepedett le. Jascha Heifetz
amerikai
hegedűművész
(*1901-+1987),
Emmanuel
Feuermann
amerikai
gordonkaművész
(*1902-+1942),
később
Gregor
Piatigorsky
amerikai
gordonkaművész (*1903-+1976) - és Rubinstein zongorás triója a kor legjobbja lett.
1954-ben visszatért Párizsba. Koncert turnéit hihetetlen energiával még a 70-es, 80as életévében is folytatta. Zongorajátékát briliáns technikai tudás, színgazdagság és
romantikus túlzásoktól mentes tiszta vonalvezetés jellemezte. Frederic Francois
Chopin (lásd 11.22.) és az újabb spanyol zongorakomponisták egyik legavatottabb
tolmácsolója volt. Lemezfelvételei közül kiemelkedik Chopin összes zongoraműve és
Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) zongoraversenyeinek
három sorozata.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.271 o., MNL.15k.664o.)

HUTYRA FERENC *1860.0KTC)BER 7. - +1934.DECEMBER 20.
Magyar állatorvos. Tanulmányait a budapesti egyetem orvosi karán
végezte 1883-ban. Az állatorvosi tanintézetben, illetve az
Állatorvosi Főiskolán a belorvostan, majd a járványtan segéd-,
később rendes tanára 1890-től 1933-ig. 1927-től a felsőház tagja
volt.
A
fertőző
állatbetegségeket
kutatta.
Jelentősek
a
sertéspestissel kapcsolatos eredményei, amelyek lehetővé tették a
megfelelő
védőoltás
kidolgozását.
Közreműködött
az
Állategészségügyi Tanács létrehozásában, az állategészségügyi
törvényhozás korszerűsítésében. (MNL.9k.718 o.)

AMBROISE PARÉ *1510 KÖRÜL - +1590.DECEMBER 20.
Francia sebész. A modern sebészet atyjának
tekintik. Karrierjét katonaorvosként kezdte már
26 éves korában. A sebesültek lőtt sebeinek
gyógyítására használt forró olaj hiányában, saját
maga által készített gyomorkeserűt használt,
mely tojássárgájából, rózsaolajból és terpentinből
állt. Kezelése nyomán kisebb fájdalom és láz
keletkezett ezeknél a betegeknél, mint akiket
forró olajjal kezeltek. Legjelentősebb felfedezése
az amputálásoknál történő artériák elkötése volt,
a korábbi kiégetési módszer helyett. Ezen kívül
foglalkozott protézisek és ortopédiai eszközök készítésével is. Szolgálatainak elismerését jelentette, hogy II.Henrik (ur.1547-1559),
II.Ferenc (ur.1559-1560), IX.Károly (ur.1560-1574) és III.Henrik (ur.1574-1589)
francia királyok orvosa lett. (Az Emberiség Kr. 1991.448 o.)

FREDERICK McCUBBIN

*1855.FEBRUÁR 25. - +1917.DECEMBER

20.
Ausztrál festő. Szülei 1852-ben. érkeztek Ausztráliába
és egy pékséget hoztak létre.
Frederick kisgyerekként szívesen
rajzolt, majd szorgalmasan járt
iskolába
Melbourneben.
A
középiskola
után egy
ügyvédi
irodában
volt
írnok,
ahonnan
néhány hónap után elbocsátották.
Ekkor apja pékségében dolgozott,
pékárút hordott ki a megrendelőknek. Egy idő után elkezdett művészettörténetet
tanulni a Nemzeti Galéria iskolájában. 1877-ben édesapja halála után vissza kellett
térnie egy időre a pékségbe. De szilárdan elhatározta, hogy festő lesz és 1879-ben
folytatta megszakított tanulmányait. 1876-ban, majd 1879-1882 között a Viktoriánus
Akadémia Művészeti kiállításán már képei szerepeltek. 1880-ban adta el első
festményét. Kezdtek figyelni munkájára és 1883-ban a Nemzeti Galéria hallgatói
kiállításán első díjat nyert. 1888-ban a Nemzeti Galéria iskolájában tanár volt, s keze
alól kifejezett művészek is kikerültek. Képeinek témáját a mindennapi életből vette,
elsősorban az új telepesek otthonteremtési küzdelmeit mutatta be a természeti
adottságokkal, a fákkal, bokrokkal. De látta a táj szépségeit is. Az 1900-as évek
elején járt Angiiában, majd Tasmaniában, és tett egy-egy rövid kirándulást még, de
élete nagy részét Melbourne-ben élte le. 1912-ben alapító tagja volt az Ausztrál
Művészeti Társaságnak. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/trabslate
_c?hl=hu&sl=en&u=
)

GIOIVANNI BOCCACCIO *1313. VÉGE - +1375.DECEMBER 21.
Itáliai író, költő, humanista. A tekintélyes Bardi-bankház
ügynökének törvénytelen fia. 1326 körül apja Nápolyba
küldte kereskedelmet tanulni, és ez idő alatt sikerült az
udvarba és az irodalmi életbe is beférkőznie. Kereskedelmi
tanulmányaival
hamarosan
felhagyott
és
kánonjogi
tanulmányokba kezdett. 1333-36 között tartott szerelmi
kapcsolata Maria d'Aquinóval, ainek alakját Fiammetta néven
több művében megörökítette. A Bardi-bankház bukása után elhagyta Nápolyt,
Ravennában, majd Forliban élt. Ezekben az években írta a Filostrato című 10 énekes
hősi szerelmes poémáját, a Teseide című hőskölteményt. 1349-ben tért vissza
Firenzébe. 1350-ben barátságot kötött Francesco Petrarcaval (lásd VII. 18.). Itt készült
az Ameto című pásztorregénye, a Szerelmes látomás című allegorikus poémája és a
Versek. A Fiammetta asszony gyászéneke vagy a Fiammetta asszony szomorú története című műve, mely a lélektani regény
ősének tekinthető. Fő műve a Dekameronnak
nevezett s Galetto herceg nevére
szerzett
könyv, amelyben száz novella foglaltatik, mely
1348-53 között íródott és első nyomtatott
kiadása 1470-ben jelent meg. Az elbeszélések
nagyrészt
erotikus-szerelmi
és
irónikusszatírikus jellegűek. Az emberi viselkedés
különböző formáit és mozgatórugóit, a polgári
szemlélet
jegyében,
moralizálás
nélkül
mutatják
be.
Élete
utolsó
20
évében
humanistaként vált jelentőssé. E korszákának
írásai közé tartozik a Bukolikus ének, két anekdotikus életrajzgyűjtemény, egy
értekezés a klasszikus írók műveiben előforduló és betűrendbe szedett földrajzi
nevekről:Könyv a hegyekről, erdőkről, forrásokról, tavakról, folyókról,
mocsarakról
vagy lápokról
és a tengerek
neveiről,
valamint egy hatalmas
mitológiai
magyarázatgyűjtemény:Az istenek származásáról.
1373-tól Firenzében nyilvános
kommentárokat tartott Dante Isteni Színjátékáról mindaddig, amig egészségi állapota
azt lehetővé tette, majd megbetegedvén végleg visszavonult. Az európai
novellairodalom
megteremtőjének
tekintik,
akinek
a
hatása
felmérhetetlen.
(MNL.4k.166 o.)

MUSZTAFA MEHMED NAMIK KEMAL BEJ* 1840.DECEMBER 21. + 1888.DECEMBER 2.
Egyiptomi író,költő, politikus. Hazája szabadságának megszállott
harcosa. Benne fejeződik ki a török nemzet szabadságszeretete,
reformtörekvése. Neki köszönhető, hogy a török irodalmat a régi
hagyományos mohamedán világnézettel szakítva, azt nemzeti útra
terelte. Drámái közül legfontosabbak A Haza vagy Szilsztria, Akif
bej, Egy szerencsétlen gyermek. Költeményei csak kéziratokból
ismertek. A hírlapirodalom megteremtése is nevéhez fűződik
(Brockhaus NI., Révai Nl.llk.428 o.)

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI *1791.SZEPTEMBER 10. + 1863.DECEMBER 21.
G I U S E P P E CIOACH1NO B E L L I

1781
1991

Római költő. A 2.000 darabot meghaladó szonettjei a pápai
uralom
utolsó
szakaszának
krónikája
tele
szatírával.
Nyomtatásban mindössze 1.000 darab jelent meg, melyből
800-at fia adott ki Rómában, 200 darabot pedig Paul Morand
francia író (*1888-+1976) egy gyűjteményében. Paul Heyse
Német író (lásd IV.2.) néhányat lefordított német nyelvre.
1911-ben Rómában szobrot emeltek emlékére,
(Révai
Nl.3k.59 o.)

LEOPOLD VON RANKE *1795.DECEMBER 21. - +1886.MÁJUS 23.
Német történetíró. Lipcsében teológiát és filológiát tanult 181418-ig. Előbb Odera-Frankfurtban gimnáziumi, majd a berliini
egyetemen a történelem rendkívüli tanára, majd professzora volt.
1827-31 között a porosz kormány megbízásából levéltári
kutatásokat
végzett
Bécsben,
Velencében,
Rómában
és
Firenzében. Ekkor gyűjtötte nagy szorgalommal és
ritka
éleslátással
a forrásokat
korszakos
történeti
munkáihoz,
melyekben
mesterien jellemezte
az egyes
korok
vezető
egyéniségeit, A XVI-XVII.századi egyetemes történelemmel, ezen
belül főként a modern Nyugati államok kialakulásával foglalkozott. Főbb művei: A
román és gemán népek története 1494-tól 1535-ig, A pápák története,
Németország
története a reformáció korában. Egyetemi előadásaival a jeles történetírók egész sorát
nevelte, így Georg Waitz (*1813-+1886), Wilhelm von Giesebrecht (*1814-+1889),
Heinrich von Sybel (*1817-+1895). A XlX.századi történetírás egyik mestere, a
modern forráskritika megalapozója. Nevéhez fűződik a forráskutatói és forráskritikai
módszer alapjainak megteremtése, az objektivitás iránti igényesség követelményének
megfogalmazása. Szülővárosában - Wieheben - szobrot emeltek emlékére és
szülőházában múzeumot redeztek be, melyet az 1906-ban alakult Ranke-Egyesület
gondoz. Több külföldi - így a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja volt. (Révai
NI.lök.70 o., Larousse 11994.3k.428 o., Brockhaus NI.CD., MNL.15k.312 o.)

JÜAN DE JUANES *1500 KÖRÜL - +1579.DECEMBER 21.
Spanyol festő. Eredeti neve Vicente Jüan Macip. Képein a németalföldi hatások az
olasz festészet, különösen a milánói és firenzei iskola stílusával keverednek. Sokat
dolgozott valenciai és más templomok számára. Művei közül főleg az oltáriszentség
ábrázolásai emelkednek ki. (Műv.L.1966.2k.524 o., Révai N l . l l k . 5 8 o.)

APOLLO - 8 URHAJO
Az Apollo-8 űrhajó startjával, fedélzetén Frank Borman (*1928),
James A. Lövell és William Anders űrhajósokkal, megkezdődött
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Kr.1994.1000
o.,
MNL.2k.213)
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GROF KONRÁD VON PREYSING - LICHTENEGG - MOOS
* 1880.AUGUSZTUS 30. - +1950.DECEMBER 21.
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Német katolikus teológus. 1912-ben szentelték pappá. 1913- ban
teológiából Innsbruckban a Teolgiai Karon szerzett doktorátust.
1916-ig a személyi titkára volt Franciscus von Bettinger müncheni
bíborosnak. Münchenben az érsekség lelkipásztora volt 1916-1932ig. 1932-ben Xl.Pius pápa (lásd V.31.) az Eichstátt-i székesegyház
püspökévé nevezte ki. 1935-36-ban Berlin püspöke volt. A
nemzetiszocialista
rendszert
elutasító
ellenállás
vezető
személyiségének számított a Harmadik Birodalomban. 1946-tól volt
kardinális. (Brockhaus NI.CD., A XX.Század Kr.1994.747 o.)

KIJEV
Ukrajna fővárosa, mely a Dnyeper és a Deszna folyók összefolyása alatt, a Kijevivíztározótól kissé délre terül el. Lakóinak száma 1997-ben több mint 2,5 millió. A keleti
szláv kultúra és történelem egyik legősibb központja. Területén több őskori és ókori
telep létezett a kő-, réz-, bronz és vaskor idején. Első említése egy konstantinápolyi
sírfelirat, mely 559-ből származik. Egy XII.századi krónika szerint Kijevet három testvér
- Kij, Scsek és Horiv - alapította. Mindegyikük saját települést létesített, majd
megépítették várukat, melyet a legidősebbről - Kij-ről - nevezték el Kijevnek. A
IX.század közepén vikingek törtek be, akiknek Rurik (+879) volt a fejedelme. Utóda
882-ben Oieg, fejedelem (ur.879-912) lett, aki elfoglalta Kijevet és az első szláv állam a
Kijevi Rusz fővárosává tette. Rurik dédunokája Vlagyimir fejedelem (ur.980-1015) tette
államvallássá a kereszténységet 988-ban, amikor Kijev és Bizánc szövetséget kötött.
Azóta Kijev a pravoszlávia egyik központja, az „orosz
városok atyja". Bölcs Jaroszláv uralkodása idején
(ur. 1019-54) a kor legrangosabb világvárosai közé
emelkedett. Ekkor épült a Szófia-székesegyház,
a
városfal az Aranykapuval, a metropolita
palotája.
Megnyílt az első orosz könyvtár és összeállították az
első orosz törvénygyűjteményt. Vezető szerepét
II.Vlagyimir kijevi fejedelem (ur. 1093-1113) halála
után fokozatosan elvesztette. Az egymással rivalizáló
fejedelmek a várost többször feldúlták, és újbóli fejlődését az 1238-tól a tatár uralom
akasztotta meg. 1362-ben Litvánia foglalta el, 1569-től Lengyelországhoz, 1686-tól
Oroszországhoz csatolták. 1797-ben lett kormányzósági székhely. Ekkor kb. 30.000
lakosa volt. A XIX.század második felében az ipar fejlődésének fontos mozgatója volt a
vasútépítés. Az 1860-as években Moszkva, egy évtizeddelkésőbb Odessa felé épült
vasútvonal, s a városok kezdtek jelentősen fejlődni. A XIX.század végén 250.000 ember
élt a városban. A XX.század elején Oroszország harmadik legnagyobb városa lett. 1918ban kikiáltották a független Ukrajnát Kijev fővárossal, de 1920-tól 1934-ig Harkov volt
a főváros. 1921.márciusban Ukrajnát újra felosztotta a rigai béke, 1921-től az Ukrán
SZSZK része lett. 1934-ben ismét Kijevlett a főváros. 1939-ben már közel 1 millió
ember élt a városban. A II.világháborúban, 1941.szeptemberben elfoglalták a németek.
A háború alatt kb. 250.000 ember esett áldozatul a megszállók terrorjának.
1943.novemberben szabadult fel. Épületeinek kb. 40 %-a semmisült meg és a városnak
mindössze 180.000 lakosa maradt. A II.világháború után a gyorsan újjáépített város
ismét világvárossá növekedett. 1991.december 8-án Borisz Nyikolajevics Jelcin
Oroszország köztársasági elnöke (*1931-+2007) Ukrajna és
Fehéroroszország
államfőjével
egyetértésben
bejelentette
a
Szovjetunió
megszűnését,
majd
1991.december 21-én Alma-Atában a volt 15 tagköztársaságból 11 tag - köztük
Ukrajnával - megalapította a Független Államok Közösségét. Ukrajna független állam
fővárosa Kijev maradt. (MNL.2000.10k.886 o.,8K.367 o., 17k.911 o.)

AMÁLIA MÁRIA FRIDERIKA VON OLDENBURG
21. - +1875.MÁJUS 20.

*1818.DECEMBER

Görög
királyné.
Ágost
oldenburgi
nagyherceg
leánya,
aki
1836.november 22-én feleségül ment I.Ottó görög királyhoz
(ur.1833-1862). Bár nagy befolyást gyakarolt a görög politikára, de
az ingadozó trónt mégsem sikerült megszilárdítania. Ottó elűzetése
után - 1862-től - Bambergben élt. (Révai Nl.lk,520 o.)

MASACCIO *1401.DECEMBER 21. - +1429.DECEMBER 20. ELŐTT
Olasz festő. Eredeti neve Tommaso di Giovanni Cassai. Jómódú családból származott.
Egészen fiatalon került Firenzébe, ahol tanulmányait végezte. 1422-ben tagja lett a
festőket is magába foglaló Arte de'Medici e Speciali-céhnek, majd 1424-ben a festők
Szent Lukács-Céhének. Legkorábbi ismert művén a Szent Juvenalis-triptichon
Madonna két angyallal és négy szenttel - Bondone di Giotto (lásd 1.8.) hatása érződik.
Korán vezető helyet vívott ki magának a firenzei festészetben, egyesítve a gótikus
eleganciát Giotto plasztikus mértéktartásával. A rá igen jellemző plaszticitást a
körvonalak hangsúlyozásával, a színvalőrök, a fény-árnyék hatások érvényesítésével
érte el, mint pl. a Szűz a kisdeddel vagy a
Keresztrefeszítés
című
képein.
1425-től
együttműködött
Masolino
Da
Panicaléval
(*1383-+1440/1447),
a
kényes
izlésű
művésszel. Együtt készítették a firenzei Santa
Maria
del
Carmine
templom
Brancaccikápolnájának
freskóit, melyek művészetének
meghatározó jelentőségű műve, a firenzei
Sant'Ambrogio-templomban lévő Szent
Anna
harmadmagával, amelynek kompozíciós terve,
valamint Mária és a gyermek Jézus alakja
Masaccio munkája. A Szent Péter-ciklus jeleneteiből öt saját - Kiűzetés a Paradicsomból, Adógaras, Szent Péter keresztel, Szent
Péter árnyékával gyógyít és Szent Péter alamizsnát oszt - , kettő pedig Masolinóval
közös - A béna meggyógyítása és Tabita feltámasztása - munkája volt. Még mielőtt
Pisába indult volna megfestette az Ősszűlők kiűzetése a Paradicsomból című képet.
1426-28 körül firenzei tartózkodása alatt festette művészetének összegzését, a
Szentháromság-freskót.
Onnan Rómába ment, ahol haláláig Masolinóval dolgozott
együtt a Santa Maria Maggiore-templom oltárképén Szent Jeromos és Keresztelő
Szent János című képen. Festői működésének nem egészen egy évtizede az európai
festészet történetének egyik legfontosabb fordulópontja, mert az az időszak volt,
amikor az építészetben Filippo Brunelleschi (lásd IV.15.), a szobrászatban Jacopo della
Quercia (lásd X.22.) és Donatello (lásd XII.13.) révén meghonosított klasszicizáló
formaideál, a tulajdonképpeni reneszánsz forma Masaccio révén a festészetben is
megtalálta
kifejezését.
(Műv.L. 1967.3k.256
o.,
Brockhaus
NI.CD.,
Larousse
1992.2k.831 o., MNL.12k.766o.)

JOSEF THADDÁUS STAMMEL *1695.SZEPTEMBER 9. + 1765.DECEMBER 21.
Osztrák szobrász. 1726-tól egész életén át az admonti bencés
apátságnak és a körzetébe tartozó templomoknak dolgozott.
Művészete
átmenet
a
népies
faragás
és
a
színpadias
mozgalmasságú, drámai hatást keltő szobrászat között. Fő műve
az admonti könyvtár allegorikus szoborcsoportjai. Ezen kívül még
számos templom oltárát készítette. (Műv.L. 1968.4k.348 o.)

FITZGERALD, F. SCOTT *1896.SZEPTEMBER 24. + 1940.DECEMBER 21.
Amerikai író. Eredeti neve Francis Scott Key Fitzgerald.
Iskoláinak elvégzése után 1917-ben bevonult katonának és
ez idő alatt ismerkedett meg az alabamai legfelsőbb bíróság
bírájának leányával, Zelda Sayreval. Miután feleségül
akarta venni, ezért megfelelő megélhetés biztosítása
céljából New Yorkba ment, de csak egy 90 dolláros hirdetői
állást kapott. Zelda ezért felbontotta vele eljegyzését, Scott
visszatért St.Paulba és befejezte a már megkezdett regényét. Annak sikeres megjelenése után végre összeházasodtak és a hírnév megnyitotta
előtte az utat az irodalmi lapokban való publikálásra. Amerikában és Franciaországban
majdnem olyan ünnepelt volt a magánélete feleségével - Zeldával
mint a novellái.
Feleségével együtt örömmel játszották generációjuk „hercegének és hercegnőjének"
szerepét. 1924-ben az akkor 3 éves leányukkal a francia Riviérára költöztek. Az ottani
társaságot jellemezte a legismertebb művében a Nagy Gatsby-ben, melyet ott fejezett
be. Nevét egyébként az 1920-as évek jazz korszakának leírásai tették ismertté.
Életük következő évtizedei boldogtalanok és zavarosak voltak. Scott ivásra adta a
fejét, míg felesége éjjel-nappal belettezni kezdett. 1930-ban Scott idegösszeomlást
kapott. 1934-ben elváltak útjaik. 1937-ben Scott visszatért Hollywoodba, ahol
forgatókönyvíró lett. Akkor találkozott Sheilah Grahammal, az ismert pletyka-rovat
szerzővel. Az alkoholista időszakától eltekintve békésen
éltek együtt. 1939-ben
Hollywoodról szóló regény megírásába kezdett, mely a legjobb írásának ígérkezett.
Szerencsétlenségére a regény félkész állapotában szívinfarktusban fiatalon meghalt.
(Internet :Program Files/Britannica/2001/cache/info-13-.html)

PIER LUIGI LORENZO PEROSI *1872.DECEMBER 21. + 1956.OKTÓBER 12.
Olasz egyházi zeneszerző. Milánóban és Regensburgban volt a
konzervatórium tanulója. Montecassinoban kezdett zenét tanítani.
Imolában a szeminárium karnagya, 1894-től a velencei Szent Márk
templom karnagya volt. 1895-ben pappá szentelték. Reformjai
állítólag hatottak X.Pius pápa (1903-1914) 1903-ban kiadott
bullájára, mely megújította és a liturgia szerves részévé tette az
egyházzenét, a misekönyv és a zsolozsmáskönyv átdolgozásával
pedig liturgiái reformokat vezetett be. 1898-ban XIII.Leó pápa
(1878-1903) kinevezte a Sixtus-kápolna kórus-karnagyává. Stílusa
a romantikusan színezett ceciliánizmushoz áll közel. Miséi a katolikus egyházi zene
példaképévé váltak Spanyolországban és Olaszországban. 1 Te Deumot, 1 Stabat
Matert és kb. 150 motettát és zsoltárt, valamint 13 oratóriumot írt. (Brockhaus:Zenei
L.1985.3k.103 o.)

KURT WALDHEIM * 1918.DECEMBER 21. - +2007JÚNIUS 14.
Osztrák politikus, diplomata. A
II.világháborúban
a
német
hadsereg tisztje volt. 1945-ben
diplomáciai pályára lépett, 195660-ig kanadai nagykövet, majd
Ausztria
képviselője
volt
az
ENSZ-ben 1964-68 és 1970-72ben. 1968-70 között Ausztria
külügyminisztere.
Az
ENSZ
1971.december 22-én főtitkárává
választotta, és ezt a tisztségét
1982-ig töltötte be. 1986-ban az
Osztrák Néppárt jelöltjeként megnyerte az elnökválasztást. A választási harcok során
felmerült a II.világháború alatt a Wermacht keretében olyan egységnél is szolgált a
Balkánon, amely háborús bűnöket követett el. A vádak alól ugyan hivatalosan tisztázta
magát, ennek ellenére hivatali ideje alatt nemzetközileg elszigetelődött. Az 1992-es
elnökválasztáson nem indult. (Brockhaus NI.CD, Larousse 1994.3k. 1126 o.,
MNL.18k.625 o.)

GEORGE

ELIOT

* 1 8 1 9 . N O V E M B E R 22. - + 1 8 8 0 . D E C E M B E R

22.

Angol írónő. Eredeti neve Mary Ann Evans. A kor műveltségi színvonalát meghaladó,
puritán szellemű vallásos nevelést kapott. Már fiatalon tagja lett Coventryben a haladó
szellemű értelmiségiek baráti körének. A racionalista filozófia lelkes híve volt, Strauss
és Feuerbach fordítója. 1846-ban kiadta a német bibliakritikus Dávid Friedrich Strauss
német filozófus (*1808-+1874) Das Leben Jesu, majd 1854-ben Ludwig Feuerbach
német filozófus (*1804-+1872) A kereszténység
lényege
című művét. 1851-től Londonban élt, ahol a Westminster
Rewiew
szerkesztőségében
dolgozott.
A
társadalmi
konvenciókat megvetve George Henry Lewes újságíró
(* 1817-+1878) élettársa lett. Lewes bátorította elbeszélő
tehetsége kibontakoztatására. Első műve Jelenetek a papi
életből címmel jelent meg három kisregénye. Igazán nagy
sikert a Bede Ádám című regényével aratott. A vízi malom, A
reveloe-i takács stb. - írásaiban reálisan ábrázolja az angol
vidéki életet, és központi témája a társadalomba való beilleszkedés, az önerőből
történő felemelkedés. Élettársa halála után J.W. Cross-hoz, későbbi életrajzírójához
ment feleségül. Utolsó regénye Dániel Deronda. Noha sokan bírálták olykor kimódolt
cselekményeiért, fárasztó elemzéseiért, számos író és kritikus az angol regény nagy
megújítójának tartotta és tartja ma is. (Világir.Kisencikl.1976.lk.314 o., Larousse
1991.lk.697 o., MNL.7k.225 0.)

GUERCINO

* 1 5 9 1 . F E B R U Á R 8. - + 1 6 6 6 . D E C E M B E R

22.

Olasz festő. Eredeti neve Giovanni Francesco
Barbieri. Kezdetben Centóban tanult, majd 161718-ban Velencében és Bolognában, 1621-23-ban
XV.Gergely
pápa
(1621-1623)
meghívására
Rómában, 1626-27-ben Piacenzában élt. 1642-ben
Bolognába utazott, és riválisa Guido Reni (lásd
XI.4.) halála után elfoglalta annak helyét a bolognai
akadémia élén. Korai műve a Madonna szentekkel,
Krisztus a kereszten, Tabita feltámasztása Corregio
SAN MARINO SAN MARINO (lásd III.5.) és Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.)
hatásáról tanúskodnak. Fő műveit - pi. Aquitániai
Szent Vilmos megfosztása ruháitól, Jákob megáldja
József fiait - 1620-40 között alkotta. Eklektikus művész, aki monumentálisan
komponált, gazdag színvilágú művei a kor legjobb termékei közé tartoznak. Érett
korának legjellegzetesebb példája a római Casino Ludovisi Aurora vonulása című
falfestménye, és a római Palazzo Conservatoréban őrzött Petronella temetése. Igen
keresett művész volt. Sokat dolgozott a modenai udvarnak. Élete végén Guido Reni
volt rá nagy hatással, amit a Krisztus megostorozása, Hágár és Izmasel elűzése című
munkái bizonyítanak.(Műv.L.1966.2k.303 o., MNL.8k.871 o.)
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EMILIO FILIPPO TOMMASO MARINETTI * 1876.DECEMBER 22. + 1944.DECEMBER 2.
Olasz író. A párizsi és genovai egyetemen irodalmat és jogot
tanult. Irodalmi pályafutását a Milánóban megjelenő olaszSCI
francia folyóiratnál kezdte, ezért műveit is olaszul és
franciául írta. 1905-ben indította meg Milánóban a Poesia
című folyóiratot,
amely
az olasz
avantgarde
egyik
legfontosabb orgánuma lett. A futurizmus megalapítója.
1909-11 között publikálta a Figaro című francia lapban a
futurista kiáltványokat melyeket szatirikus drámáival - Az
asszony ingatag - és elbeszéléseivel, valamint regényeivel A futurista Mafarka - illusztrált. Ettől kezdve ő lett a
mozgalom legfőbb propagátora és szervezője. A futurista
llTALlA L.150
mozgalomban sikeresebb volt, mint alkotóként. A La donna é
mobile című darabjának bemutatását botrány övezte. írói,
közéleti pályája a futurizmustól a fasizmusig vezetett. (Világir.Kisencikl.l976.2k.39 o.,
Larousse 1992.2k.817 o., MNL.12k.705 o.)
F. T. M A R I N E T T !
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FRANTISEK XAVÉR SALDA * 1867.DECEMBER 22. - +1937.ÁPRILIS
4.
Cseh író, költő. Fiatal korában sokféle foglalkozást próbált, míg
1918-ban kinevezték a prágai egyetem tanárává. Egyetemi
működését rendkívüli irodalmi és irodalomtudományi munkásság
kísérte. 1928-ba lapot alapított, amit egymaga írt, széljegyzeteket
és kritikai elemzéseket adva a csehszlovák szellemi életről. Minden
műfajban jelentőset alkotott. írt verseket Újak és régiek címmel,
elbeszéléseket az Ironikus élet című kötetben, novellákat Régi és új
fametszetek című kötetében. Legjobb regénye Bábuk és Isten
munkásai. Számos esszé és tanulmánykötete közül kiemelkedik a
Lélek és alkotás című műve. Egy egész sor monográfiát is írt kortárs
cseh írókról és művészekről. (Világir.Kisencikl.1976.2k.294 o.)

HERCEG MAXIMILIEN DE BÉTHUNE SULLY *1560.DECEMBER 13. + 1641.DECEMBER 22.
Francia politikus. Ősi flandriai nemesi családból származott,
tanulmányait Párizsban végezte. Az 1570-es évektől Navarrai majd
IV.Henrik
(lásd
V.14.)
szolgálatában
állt,
egyik
legbefolyásosabb katonája és diplomatája volt. 1595-tól a francia
pénzügyek legfőbb irányítója, a francia tüzérség nagymestere, a
Bastille kapitánya és a királyi épületek felügyelője volt. A
vallásháborúk során szétzilált pénzügyeket sikerült rendbehoznia. A
paulette-nek elnevezett adó bevezetésével 1604-ben, az államot
jelentős bevételhez juttatta, a tisztviselők hivatalát örökölhetővé
tette. Támogatta a nezőgazdaságot, növelte a közmunkákat utak,
csatornák építésével és karbantartásával stb. IV.Henrik halála után
megírta visszaemlékezéseit, és visszavonult a közélettől. 1634-ben XIII.Lajos
(ur.1610-1643) Franciaország marsalljává nevezte ki. (MNL.16k.323 o.)

MORETTO D l BRESCIA
22. KÖZÖTT

*1498 KORUL - +1554.DECEMBER 12.-

Olasz festő. Eredeti neve Alessandro Bonvicino volt. A
bresciai festőiskola egyik vezető mestere.
Floriano
Ferramola
(*1480.-+1528.)
tanítványa
volt,
de
művészetére elsősorban Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.) és
a velencei festészet hatott. Oltárképeit a kiérlelt és
harmonikus kompozíció és a gazdag színek mellett a
bresciai
iskolára jellemző
ezüstös
gyöngyházszürke
tónusainak alkalmazása jellezi. Kora jelentős portrfestője
is volt. Műveinek túlnyomó része - közel 50 táblakép szülővárosában, Bresciában van. Egyik legismertebb képe
a Szent Jusztina az egyszarvúval és az előtte térdeplő
donátorral,
mely Bécsben látható. (Műv.L.3k.379 o.,
MNL.13k.296 o.)
t > M 0 » A 101
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A BERLINI BRANDENBURGI KAPU
Berlin klasszikus kiemelkedő látványossága Carl Gotthard
Langhans német építész (*1733-+1808) által 1788-91
BRANDENBURGERTOR
1791-1991
1.00
A
, ,
között emelt Brandenburgi Kapu a város központjában, az
Unter den Linden kezdetén. Rajta a Quadriga - a győzelem
négyesfogatát hajtó istennőjének szobra, mely Johann
Gottfried Schadow (lásd 1.27.) 1794-es alkotása. A
DEUTSCHE
BUNDESPOST
II.világháború során mindkettő súlyosan megsérült, de
teljes egészében helyreállították, a Quadrigát újra öntötték.
1945-ben Nyugat- és Kelet-Berlin határát a városban, a Brandenburgi Kapu mellett,
tőle nyugatra jelölték ki. 1961-ben a 45,1 km hosszú „berlini-fal" megépítése után a

DEUTSCHE DEMOKRATISt^E REPÜLIK

Német Demokratikus Köztársaság hatóságai a Brandenburgi Kaput és környékét a zárt
határövezet részévé tették. 1989-december 22-én a város megosztottságának
szimbólumává vált Brandenburgi Kapunál lebontották a „berlini-fal"-at, és a két német
állam megbékélésének gesztusaként ünnepélyes keretek között megnyitották a határt.
(Műv.L.1965.1k. 217 o., MNL.1995.4k.491 o.)

WALTER WOMACKA

*1925.DECEMBER 22.

Német képzőművész. Az általános iskola után a Teplice-i állami
iskolában a kerámia készítéssel ismerkedett. A II.világháború
SBS
alatt 1940-től 1943-ig katona volt, majd megsebesült, hadifogságba
esett
és
mezőgazdaságban
foglalkoztatták.
1945-ben
tért
haza,
de
szülőföldjét
a
Szudéta-vidéket
Csehszlovákiához csatolták, onnan pedig német lévén - kiutasították. Az NDK-ban kezdett
tanulni
1946-ban
Braunschweig-ben
Sat:
Ü
kézművességet, 1948-ban Weimarban Épitő- és
RS!
P
Képzőművészeti Főiskolán, Drezdában 1951-52ben a Képzőművészeti Főiskolán. 1953-tól a
Berlin-Weissensee
Művészeti Akadémia első
DDR
asszisztenseként,
1963-tól
tanszékvezető
tanáraként, 1965-tól az Akadémia professzoraként, majd 1968-tól 1988-ig rektoraként dolgozott. Emellett 1959-től 1988-ig az NDK
Művészek Szövetségének alelnöke is volt. O az egyik legjelentősebb képviselője a
szocialista realizmusnak. Munkái között táblaképek, grafikák, akvarellek, ólomüveg
ablakok, fali mozaikok és zománcok, freskók találhatók a normál festményei mellett,
melyek között számos portrét is készített. 1991-ben a polgári jogok és az emberi
méltóság védelmére alakult társaság lógóját tervezte meg. 2004-ben megjelent
életrajza Valódi színek címmel. 2007-ben kiállításokat, mozi estéket, előadásokat
szervezett.
Aktívan
részt
vesz
Berlin
kulturális
életében.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu8isl=de8iu
fi&u=
)
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HENRI PIRENNE * 1862.DECEMBER 23. - +1935.OKTÓBER 24.
Belga történész. A liégei egyetem jogi kara elvégzése után
Németországban középkori történelmi tanulmányokat folytatott.
1886-1930 között a genti egyetemen tanított. Az I.világháború
alatt
megtagadta
a
Belgiumot
elfoglaló
németekkel
az
együttműködést,
ezért
letartóztatták
és
Németországba
internálták, mely 1916.márciustól 1918 novemberéig tartott. Ott
írta meg - segédletek nélkül - Európa történetét. Nevéhez fűződik
a nemzetközi hírű genti történeti iskola megteremtése. Fő kutatási
területe
kezdetben
a
középkori
városok
kialakulásának,
szervezetének, társadalmi szerkezetének vizsgálata, később a középkori gazdaság- és társadalomtörténet volt. Legjelentősebb munkái: A londoni
flamand hanza, Középkori városok, Belgium története 7 kötetben. Halála után, 1937ben jelent meg a Mohamed és Nagy Károly című munkája. (Larousse 1994.3k.325 o.,
Brockhaus NI.CD., MNL.14k.817 o.)

JEAN - FRANCOIS CHAMPOLLION *1790.DECEMBER 23. + 1832.MÁRCIUS 4.
Francia egyiptológus, nyelvész. Az egyiptológia tudományának megalapítója. Az
egyiptomi hieroglifák titka gyerekkora óta foglalkoztatta, megfejtésükre módszeresen
készült. 1807-től Párizsban az École des langues orientales és a Collége de Francé előadásait hallgatta, a kopt nyelvet tanulmányozta. 16
éves korára a görög és latin nyelv mellett még hat
M R E P U B l i Q U E
FRANCAISE
ókori keleti nyelvet ismert. 19 éves korában a
történelem tanára volt Grenobleban. 1818-tól a
Grenoble-i Akadémia tagja és a Grenoble-i Királyi
Kollégium Történeti és Földrajzi Tanszékének tanára
volt. Az 1821-es egyiptomi útja alkalmával a Philae
szigetén talált obeliszk és az I.Bonaparte Napoleon
(lásd V.5.)egyiptomi hadjáratából Európába hozott
háromnyelvű - görög, hieroglifikus és démotikus egyiptomi - úgynevezett rosette-i kő feliratainak tanulmányozása vezette a hieroglifák
megfejtésére 1822-ben. Felfedezését az Académie frangais titkárához, M. Dacier-hoz
írt levele alapján ismerte meg a tudományos világ. 1826-ban a párizsi Louvre
egyiptomi osztályának muzeológusa lett. 1828-29-ben tudományos expedíciót vezetett
Egyiptomba. 1831-ben ő alapította az első egyiptológiai tanszéket a Collége de
France-ban. (MNL.7.5k.281 o.)

BÁNHÍDI ANTAL

*1902.DECEMBER 23. - +1994.ÁPRILIS

Magyar repülőgép-tervező mérnök, pilóta. 1920-ban
kezdte meg egyetemi tanulmányait és hamarosan
alapító
tagja
lett
a
Műegyetemi
Sportrepülő
Egyesületnek. 1930-ban megépítette a híres Gerle
nevű repülőgépét,
mellyel 1933.február
19. és
március 24. között Bisits Tiborral együtt 100 óra
repülési idő alatt körberepülték a Földközi-tengert.
1931-ben ő irányította az első magyar óceánrepülés
műszaki előkészületeit. A Il.világháborúban a Ju-52
típusú szállítógéppel sikeres repüléseket hajtott végre, melyért elismerésként
magas kitüntetéseket kapott. A háború után a Közlekedési Minisztériumban
főtanácsosként dolgozott. 1992-ben Széchenyi-díjat kapott. (MNL.3k.178 o.)

YOUSUF KARSH

*1908.DECEMBER 23. - +2002JULIUS 13.
Örmény
származású
kanadai
fotóművész.
1922-ben
az
örnményországi
vérengzések
idején
családjával
Szíriába
menekült,
majd
1924-ben
Kanadában
élő
fényképész
nagybátyjához került, aki mellett kitanulta a szakmát. Rövid
iskolai tanulmányok után Bostonban dolgozott John Garo portréfényképésznél. Néhány év után visszaköltözött Ottawaba, ahol
1935-ben a kanadai kormány hivatalos portréfényképésze lett.
Nevét 1941-ben készített Winston Churchill-portréja (lásd XI.30.)
tette világszerte ismertté. Az arcfényképezés műfajához pályája
során mindvégig hű maradt. A XX.század 100 legismertebb
személyéből 51-ről ő készített portré-fényképet. (MNL.10k.614
o.)

SZENT THORLAK

*1133. - +1193.DECEMBER 23.

Izland védőszentje. Nemesi családból származott. 15 éves sem
volt, amikor diakónussá szentelték, 18 éves korában pedig
pappá. Kb. hat évig tanult Párizsban, Lincolnban, de lehetséges,
hogy Londonban is. 1161-ben tért haza Izlandra és Ágostonrendi kolostort alapított, ahoi szigorú vallásos életnek szentelte
magát. Lemondott a házasságkötésről, míg kortársai közül
számosan házasságban éltek. A Miatyánkot, Hiszekegyet, a
himnuszt és 50 zsoltárt imádkozott felváltva. 1178-tól Skálholt
püspöke volt. Izland nemzeti parlamentje az Alpingi határozata
szerint Thorlakot 1198 óta tekintik szentnek, de a Római Katolikus Egyház csak 1984.január 14-én tette hivatalossá, amikor Il.János Pál pápa
(lásd V.18.) szentté avatta és Izland védőszentjének nyilvánította. Életét és számos
csodáját részletesen tárgyalja Szent Thorlak sagája, melyet Il.János Pál látogatása
után adtak ki újra izlandi nyelven. December 23-án tartott ünnepéhez Izlandon
számos hagyomány fűződik. (Internet:http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Thorlak)

FERMIN TORO y BLANCO
+ 1865.DECEMBER 23.

*1806.JÚLIUS 14. -

Venezuelai író, pedagógus,politikus. Tíz éves korában költözött szüleivel a Kanáriszigetekről Caracasba. Autodidakta módon kezdett tanulni, majd később márki
rokona tanította. 22 éves korában kezdett a vámhivatalban dolgozni. 1837-ben
jelentek meg első újságcikkei álnév alatt. 1839-ben Alejo Fortique miniszter titkára
lett. 1841-ben Londonban politológiai és szociológiai ismereteket szerzett,
miközben irodalmi tevékenységét is folytatta. 1842-44 között tanított és írt. Ekkor
jelent meg sorozatban a Korinthoszi özvegy és a Szübilla. 1844-be Új Granada
(Kolumbia) meghatalmazott minisztere lett. 1846-ban Madridban tárgyalt az aktuális béke-megállapodásról. Mire visszaérkezett. Jósé Tadeo
Monagas
államelnök
(*1784-+1868)
pénzügyminiszterré
nevezte ki. Meglehetősen ingatagnak tűnt a vezetés, többek
között virágzott a nepotizmus és a korrupció. 1848-ban még
csatlakozott
a
Kamarához
a
jogalkotási
kérdések
tisztázásához, de miután személye is ki volt téve alaptalan
rágalmaknak, a Kongresszus előtt lemondott és visszavonult a
politikától. Ettől kezdve - 10 évig - Aragua élő völgyeiben
mezőgazdasági és állattenyésztési dolgokkal foglalkozott.
1858-ban csatlakozott a Julián Castro (*1810-+1875) vezette
márciusi forradalomhoz, amely megdöntötte Monagas uralmát.
A Castro kormányban előbb a pénzügyminiszteri, majd a külügyminiszteri tárcát
kapta, s az utóbbi minőségében kellett rendeznie a diplomáciai életben felmerült
vitákat, biztosítania kellett az európai országok és Brazília követségeinek
integritását, stb. Még a szövetségi háború idején - 1860-ban - diplomáciai
feladatokkal járt Spanyolországban, Franciaországban és Angliában. Hazatérése
után végleg visszavonult a politikai élettől. Életét a botanikai kutatásainak, kézírat
gyűjteményének
és
őshonos
nyelvek
vizsgálatának
szentelte.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c7hl=hu&sl=es8iu =
)

SIMON MARMION *1420-25 KORUL

+1489.DECEMBER 24.

Francia festő. A XV.századi miniatűrfestészet egyik jelentős alakja.
1450 körül Amiensben működött. 1458-től haláláig Valenciennesben vezetett műhelyében dolgozott mint könyvillusztrátor és
tábla képfestő. A valenciennes-i Szent Omer-kolostor részére 12
képből álló sorozatot festett Szent Bertin életének jeleneteiből,
továbbá a III.Jó Fülöp burgundi herceg (lásd VII. 15.) számára
készített illusztrációk a Les Grandes Chroniques
de Francé
másolata hoz. 1474-ben Yorki Margit megrendelésére Guy de Turno
Vision de l'áme és Vision de Tondel című művei kéziratának
másolatát díszítette miniatúrákkal. Elragadó miniatúráira a gazdag
Mormion: The Virgin & Chitd
természetábrázolás és a németalföldiekre emlékeztető realista
Christmas 1978
AUSTRALIA
25c
szemlélet jellemző. Pályafutása során több németalföldi mesterrel
is kapcsolatba került, és számos hóráskönyvet díszített. Műveinek
meghatározó szerepe volt a németalföldi és a francia festgészet
fejlődésében. (Műv.L.1967.3k.249 o., MNL.12k.718 o.)

FRANCOIS AUGUSTE GEVAERT •1828.JULIUS 31. +1908.DECEMBER 24.
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Belga zeneszerző és zenetörténész. A genti konzervatóriumban
kompozícióival több pályadíjat nyert el. 1850-ben Párizsban
telepedett le. 1867-től a Nagyopera igazgatója volt. Operáinak és
vokális műveinek meglehetős sikere ellenére mindinkább a
zenetörténet és zeneelmélet felé fordult. 1870-ben visszatért
hazájába és 1871-től a brüsszeli konzervatórium és a királyi udvari
zenekar igazgatója volt. A zeneoktatásban számos reformot
valósított meg. A régi zene bemutatására társaságot alapított.
Zeneelméleti,
pedagógiai
munkái
maradandó
értékűek.
(Brockhaus:Zenei L.1964.2k.32 o., MNL.8k.608 o.)

EMÁNUEL LASKER *1868.DECEMBER 24. - +1941.JANUAR 13.
Német sakkozó, matematikus, újságíró. A berlini és a göttingeni egyetemen matematikát tanult,
de tanulmányait abbahagyva Angliába
ment, hogy ott csak a sakkjátékkal
foglalkozhasson. Számos
győzelmet
aratott
a
legkiválóbb
sakkozók
ellenében
is.
1894-ben
világbajnokságot nyert, mely pozícióját
27 évig meg is tudta védeni, de 1921ben a kubai Jósé Raul Capablancától
(lásd XI. 19.) vereséget szenvedett. 1896-1924 között csak tíz versenyen indult, de
nyolcszor az 1., egyszer az 1-2., egyszer a 2-3. helyen végzett. Ezzel és a
világbajnokságért 1894-1910 között vívott hét győztes meccsével meggyőzően őrizte
világbajnoki címét. 1914-ig Európa-bajnokságok győztese is volt. Hazájából a
fasizmus előretörése miatt 1935-ben Nagy-Britanniába, majd az USA-ba emigrált. (Új
Magy.L.1961.4k.316 o., Révai Nl.12k.510 o., MNL.llk.812 o.)

VASCO DA GAMA *1469 KORUL - +1524.DECEMBER 24.
Portugál
tengerész,
felfedező.
I.Mánuel
portugál király (ur.1495-1521) megbízásából
Bartolomeu Dias (lásd V.29.) útját követve
nr. 4 : \ í
Afrika megkerülésével kereste az Indiába
& SS. V ' f n s>s£.
vezető közvetlen tengeri utat. 1497.július 8-án
indult
el
Lisszanbonból
Sáo
Gábriel
vasco
"í <o,GAmn
vezérhajóval és 3 kísérőhajóval kutató útjára,
melynek során november 22-én megkerülte a
Jóreménység-fokát,
majd karácsony napján
\
Yi\correio
megpillantotta
a
Krisztus
születésének
PORTUGÁL [ 1íOO
Portugál
emlékére Natalnak elnevezett partokat. Afrika
keleti partjai mentén észak felé hajózott és
1498.január 24-én elérte a Zambézi torkolatát, április 7-én a mai Kenya területén lévő
Mombasát. 1498.május 20-án kikötöttek az indiai Kalikutban és kereskedőtelepet
létesítettek. Október 8-án két hajóval visszafordult, és 1499.július 10-én kikötöttek
navega&orcsyotntgueggs
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Lisszabon kikötőjébe. Az India tengernagyává kinevezett Gama 1502-ben újra elindult
20 hajóval és 800 katonából álló hadiflottával India felé. Útközben kereskedelmi
lerakatokat alapítottak az afrikai Mozambikban és Sofalában. Az indiai radzsával
megszilárdította a portugál birtokbavételt és béke- és kereskedelmi szerződést íratott
alá.
India
nyugati
partjai
mentén
katonai
támaszpontokat
létesített,
amivel
biztosította
Portugália
fennhatóságát
és
hegemóniáját
az
Indiával
folytatott
kereskedelemben.
1503
decemberében 13 hajóval és gazdag rakománnyal
tért vissza Portugáliába. 1524-ben Portugál-Ázsia
alkirályaként tért vissza 16 hajóval Indiába, ahol egy
ellenséges
portugál
helytartóval
vívott
összecsapásban vesztette életét. (MNL.8k.456 o.)

OSKAR NEDBAL *1874.MÁRCIUS 26. - +1930.DECEMBER 24.
[•UMKIMÍIVJ*
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Cseh zeneszerző és karmester.
1885-től 1892-ig a prágai
konzervatórium növendéke volt. A Cseh Vonósnégyes alapító tagja és
1906-ig brácsása. 1896-tól 1906-ig a Cseh Filharmonikus Zenekar
karmestere volt Prágában, majd a bécsi Tonkünstlerorchester
vezetője lett. A pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház igazgatója volt
1923-tól. Legismertebb műve a Lengyelvér
című
operettje.
(Brockhaus:Zenei L.2k.609 o.)

ERDEI FERENC *1910.DECEMBER 24. - +1971.MÁJUS 11.
Magyar politikus, agrárközgazdász, szociológus. A szegedi egyetem jogi és
államtudományi karán tanult. Egyetemi évei alatt bekapcsolódott a falukutató
mozgalomba. Tagja lett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának is, melynek révén
került kapcsolatba Radnóti Miklóssal (lásd V.5.), Tamási Áronnal (lásd IX.20.), Ortutay
Gyulával (*1910-+1978), idősebb Bíbó Istvánnal (*1911-+1979), valamint a
kommunista munkásmozgalommal. 1937-ben jelent meg nagy feltűnést keltő könyve
a
Futóhomok.
1939-ben
a
Nemzeti
Parasztpárt
egyik
ERDEI FERENC 1910-1971
megalapítója, 1945-49-ben alelnöke, majd főtitkára volt. 1944től haláláig országgyűlési képviselő volt. 1944-45-ben az
Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere, 1948-49-ben
NYI
álllamminiszter, 1949-53-ig földművelésügyiminiszter, 1953-54ben a Nagy Imre (lásd VI. 16.) kormány igazságügy-minisztere,
végül 1955-56.október 31-ig miniszterelnök helyettes volt.
1956-ban Maiéter Pállal (*1917-+1958) vezette a szovjetekkel
Tökölön
tárgyaló magyar küldöttséget, ahonnan a KGB hurcolta
Ft
el, egy hónap múlva szabadult.
1957-ben a Kádár-rendszer
MAGYAR POSTA
mellé állt, 1970-ig az Agrárgazdasági Kutatóintézet igazgatója
volt. Mindezek mellett 1951-től a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, 1964-70 között a Hazafia Népfront főtitkára, 1965-től az Elnöki
Tanács tagja is volt. írásaiban a politikai szándék mindvégig ötvöződött a tudományos
elemzés igényességével. Műveinek szellemét korának szociológiai tevékenysége
formálta. 1956 után elsősorban üzemszervezési és szövetkezetelméleti kérdésekkel
foglalkozott, részt vett az 1968-as gazdasági reform előkészítésében. A magyar
parasztság életét bemutató Futóhomok, Magyar falu, Magyar
paraszttársadalom,
Magyar tanyák stb. című művei jelentősek. (Évfordulók '85.383 o., Larousse
1991.lk.44 o., MNL.7k.391 o.)
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I. GYÖRGY * 1845.DECEMBER 24. - +1913.MÁRCIUS 18.
Görögország királya 1863-tól 1913-ig. IX.Keresztély dán király
(ur.1863-1906) másodszülött fia, eredeti nevén Keresztély Vilmos.
1863-ban a Görögország felett védnökdséget gyakorló hatalmak
javaslatára hívták meg az 1864-ben alkotmányos monarchiává
alakuló Görögország trónjára. Uralma kezdetén
Görögország
visszakapta Nagy-Britanniától a Jón-szigeteket, 1881-ben pedig
nagyhatalmi
döntéssel
megszerezte
Tesszáliát.
Többször
szembekerült a politikai élet két legbefolyásosabb személyiségével,
a reformer Harilaosz Trikupisz görög politikussal (*1832-+1896) és
rmsssFísaffl
a populista Theodorosz Delijanisz göprög politikussal (*1824+ 1905). A néppel sem tudta magát megkedveltetni, így tekintélye
hanyatlott.
Az
1.Balkán-háború
idején
ideiglenesen
a
felszabadított
egyre
Thesszalonikibe tette át székhelyét, Egy Skinaz nevű görög Szalonikiben orvul
megtámadta és agyonlőtte. (Magy. NI.1999.9k.41 o.)

BAJCSY - ZSILINSZKY ENDRE *1886.JÚNIUS 6. + 1944.DECEMBER 24.
Magyar politikus, újságíró. Eredeti neve Zsilinszky Endre volt. Jogi tanulmányai és
katonai szolgálata után 1910 őszén Békéscsabán volt ügyvéd-jelölt. 1911.május 14-én
az apját, Zsilinszky Endrét támadó, sértő hanmgú hírlapi cikkéért öccsével, Gáborral
együtt felelősségre vonták Áchim L. András politikust (*1871-+1911). A verekedéssé
fajult szóváltás közben Áchiom halálosan megsebesült. A Kúria felmentő ítélletet
hozott. A Magyar Országos Véderő Egylet - MOVE - egyik alapítója 1918-ban. A
Tanácsköztársaság bukása után - 1919-ben - aktívan részt vett a különböző
ellenforradalmi-fajvédő szervezetek tevékenységében. 1919-től 1922-ig a fajvédő
Szózat című lap szerkesztője. 1925-ben vitézzé avatták. 1928-32 között szerkesztette
az Előőrs című lapot, és ekkor kezdett korábbi nézeteitől
eltávolodva, fokozatosan a demokratikus ellenzékhez közeledni.
A lapban teret kapott József Attila (lásd IV.11.), Szabó Dezső
(lásd VI.10.) és a népi írók. 1930-ban megalapította a Nemzeti
Radikális Pártot, amely 1936-ban egyesült a Független
Kisgazdapárttal. 1932-36 között szerkesztette a német-ellenes
Szabadság című újságot. 1931-ben kisgazdapárti programmal
országggyűlési képviselővé választották Tarpán. 1936-ban pártjával belépett a Független Kisgazdapártba. 1939-től a Független
Magyarország
szerkesztője, 1941-től pedig a Szabad Szó főszerkesztője lett. Határozottan fellépett a
németbarát külpolitika ellen, részt vett a Történelmi Emlékbizottság tevékenységében
és küzdött Magyarország háborúból való kiválásáért. Együttműködött a kommunista
és szociáldemokrata vezetőkkel. A német megszállás napján, - 1944.március 19. - a
Gestapo rövid tűzharc után letartóztatta, ahonnan a Lakatos-kormány kikérte, így
októberben kiszabadult. 1944.novemberben illlegalitásban fegyveres ellenállási
mozgalmat szervező Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának elnöke lett.
Árulás következtében a nyilasok november 23-án elfogták, halálra ítélték és
Sopronkőhidán kötél általi halállal kivégezték. (MNL.3k.17 o.)

KISS JÁNOS *1883.MÁRCIUS 24. - +1944.DECEMBR 8.
Magyar katonai vezető. A nagyszebeni gyalogsági hadapródiskola elvégzését követően
avatták hadapród tiszthelyettessé 1902-ben. Részt vett az I.,világháborúban, majd a
Magyar Királyi Honvédségben szolgált. 1919-ben ezredessé, 1936-ban tábornokká
lépett elő. 1939-ben nyugállományba vonult. A Il.világháború idején szorosabb
kapcsolatba került Bajcsy-Zsilinszky Endrével, és a nyilas hatalomátvételt követően
elvállalta a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága katonai vezetői tisztét.
l944.november 22-én árulás folytán a nyilas hatóságok letartóztatták, halálra ítélték
és kivégezték. (MNL.llk.80 o.)

Sopronkőhidán ugyanezen a napon - 1944.december 24-én - több tárgyalás is volt,
amelyeken Dominich Vilmos hadbíró őrnagy egymás után mondta ki a halálos
ítleteket. Míg Bajcsy-Zsilinszkyt kötél általi halálra, addig Pataki Istvánt, Kreutz
Róbertet és Pesti Barnabást kommunista ifjúmunkásokat, az ellenállási mozgalom
antifasiszta harcosait, golyó általi halálra ítélte. Az összes halálos ítéletet még azon a
napon - 1944.december 24-én - végrehajtották. (Larousse 1991.lk.221 o.,
Évfordulók '86.209 o., Évfordulók '73.20 o., Ormos M. :Világtörténet 1988.2k. 160 o.)

PATAKY ISTVÁN *1914.SZEPTEMBER 21. - +1944.DECEMBER 24.
PATAKI ISTVÁN 1914-1944

MAGYAR

Magyar antifasiszta ellenálló. 1943-tól a Weiss Manfréd-gyárban
esztergályos, a Vasas Szakszervezet ifjúsági csoportjának
vezetője volt. 1944.október 15. után részt vett a vasas
ifjúmunkások
ellenállási
csoportjának
szervezésébeen,
a
Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakításában. November
23-án a nyilas hatóságok letartóztatták, halálra ítélték, majd
kivégezték. (MNL.14k.583 o.)

POSTA

PESTI BARNABÁS *1920.OKTÓBER 4. - +1944.DECEMBER 24.
Magyar antifasiszta ellenálló. Eredeti neve Gátzler József. A
toulouse-i egyetemen vegyészmérnöki oklevelet
szerzett,
belépett a Francia Kommunista Pártba 1941-ben, és részt vett
az ellenállási mozgalomban. 1943.augusztusban visszatért
Magyarországra, 1944.október végén a Kommunista Ifjúsági
Szövetség egyik alapítója és vezető személyisége volt.
November
20-án
a
nyilas
hatóságok
letartóztatták,
megkínozták, halálraítélték, majd kivégezték. (MNL.14k.716 o.
MAGYAR POSTA

KREUTZ RÓBERT *1923.JANUÁR 3. - +1944.DECEMBER 24.
KREUTZ RÓBERT 1923-1944

Magyar antifasiszta ellenálló. 1941-től részt vett a Kommunisták
Magyarországi Pártja háborúellenes akcióiban, pártsajtót és
röplapokat
terjesztett.
1944
elején
rövid
ideig
munkaszolgálatos, 1944 október végén a Kommuinista Ifjúsági
Szövetség alapító tagja volt. 1944.novemberben belépett a
német- és nyilasellenes harcra szerveződött Görgey Zászlóaljba,
amelyben a vasasfiatalokkal önálló csoportot hoztak létre.
November 23-án a nyilas hatóságok elfogták, halálra ítélték és
kivégezték. (MNL.llk.551 o.)

JÓSÉ MARIA SERT Y BADIA *1876.DECEMBER 24. + 1945.DECEMBER
Spanyol festő. A híres katalán kárpitos fia. A jezsuitákhoz járt iskolába, ahol már
megmutatkoztak művészi adottságai. 1900-ban már megbízást kapott a barcelonai
püspöktől a székesegyház részére készítendő freskókra. Ezek az elkészült munkák a
polgárháború során elpusztultak. 1908-ban a párizsi kiállításon szereplő vázlatai von-
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zották nemcsak a nézőket, hanem a kritikusokat is. Fő munkái a falfestményei,
melyek New York-i szállodákat, Barcelonában a Törvényszket, a genfi Népszövetségi
Palotát, spanyol személyiségeket, külföldi híres báltermeket díszítenek. Ezek közül a
dekoratív freskói közül legfontosabb a vichi katedrális Passio-sorozata,
a genfi
Népszövetségi Palota és a New York-i Rockefeller Center halljának freskói. 1930-ban
lett tiszteletbeli tagja
a Királyi Képzőművészeti Akadémiának
Madridban.
(Műv.L. 1968.4k.266 o.)

FJODOR SZTYEPANOVICS ROKOTOV * 1732-36 KORUL + 1808.DECEMBER 24.
Orosz festő. A művészetbarát I.I. Suvalov gróf figyelt fel rá.
Egyik legkorábbi festménye Suvalov képtárát ábrázolja.
1760-tól adjunktus volt a pétervári akadémián és igen
kedvelt portréfestő. Legismertebbek III.Péter, II.Katalin, V.I.
Majkov
költő portréi.
1765-ben
Moszkvába
költözött.
Legjobb, legfestőibb portréin egyszerű embereket ábrázolt
finom
pszichológiai
kifejezéssel,
kissé
sejtelmesen
összehúzott
szemekkel,
gyengéd
színekkel.
(Műv.L. 1968.4k.88 o.)

CARL BURCKHARDT *1878.JANUAR 13. - +1923.DECEMBER 24.
|H<UV<-TIÁI
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Svájci festő és szobrász. Korai képei és rajzai Hans von Marées
német festőre (*1837-+1887) emlékeztetnek. 1899-1901 között
Rómában a festést szobrászattal cserélte fel. Első nagyobb
szoborműve a Zeus előtt térdelő Eros. Egyéb műve: Krisztus-relief,
a zürichi Kunsthaus metopészerű amazondomborművei, a badeni
pályaudvar előtt álló kútfigurák, Lovat vezető amazon, Venus,
Fürdő nő. (Műv.L.1965.1k.347 o.)

ALEKSZANDR ALEKSZANDROVICS FAGYEJEV * 1901.DECEMBER
24. - +1956.MÁJUS 13.
Szovjet-orosz regényíró. A távolkeleti határvidéken, falusi tanító családjában nőtt fel.
Már a kereskedelmi iskolában tagja lett az illegalitásban működő kommunista pártnak.
A polgárháború idején részt vett a Alekszandr Vasziljevics Kolcsak orosz politikus,
tengerésztiszt
(*1874-+1920)
elleni
partizánharcokban,
aki
a
monarchia
visszaállításán dolgozott. Ezt követően leszerelt, pártmunkásként és újságíróként
dolgozott. 1921-ben belépett a Szerapion-testvérek irodalmi csoportosulásába. 1923tól jelentek meg művei. Tagja volt a RAPP-nak, a Proletár
írók
Oroszországi
Egyesületének,
majd
a
Szovjet
írószövetség vezetőségének. A II.világháború kitörésekor a
Szovjet írók Szövetségének főtitkára, az SZSZKP Központi
Vezetőségének tagja volt. A közélet különböző fórumain és
irodalompolitikai
tárgyú
előadásaiban
és
cikkeiben
szenvedélyesen küzdött a szocialista realizmus elveinek
egységes értelmezéséért. A sztálini korszak neves közéleti
személyiségének számított. A polgárháború élményei ihlették írásra. A szovjet forradalomról, a polgárháború epizódjairól írta a Vereség című
könyvét, a német megszállás alatti ellenállásról az Ifjú Gárda című regényét. Az
utóbbiból színpadi és filmváltozat valamint opera is készült. A Tizenkilencen című
regényével a szovjet irodalom élvonalába került, melyet meg is filmesítettek. 1956ban
önkezével
vetett
véget
súlyos
betegsége
miatt
életének.
(Világir.Kisencikl.1976.lk.336 o., MNL.7k.652 o.)

EMILE NELLIGAN *1879.DECEMBER 24. - +1941.NOVEMBER 18.
Kanadai költő. Rendkívül fiatalon indult költői karrierje és
zseniális költőnek tartották kortársai és kritikusai is. 1900-ban
karrierjét elmebetegsége törte ketté. Összegyűjtött munkáit
1903-ban jelentették meg. (Kanadai L.)
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FIKRET TEVFIK * 1867.DECEMBER 24. - +1915.AUGUSZTUS 18.
TÜRKÍYE

Török költő. Ottomán köztisztviselő fia. Mint fiatal író egy avantgarde
magazin kiadója lett. Igen tehetséges fiatal török költőkkel együtt
modern török költeményeket és főleg franciából fordított verseket
publikáltak a magazinban. 1901-ben a magazint egy időre betiltották.
Újraindításakor már alábbhagyott harcos szabadságszeretete és
nehezen viselte az ottomán kormány elnyomó politikáját. Ezért
Amerikában vállalt tanári állást a Róbert Collége-ben. Később
visszatelepült
hazájába
és
boszporuszi
otthonában
főleg
a
költészetnek és tanításnak éit. (Britannica 2001. Kanada)

HRISZTO BOTEV * 1848.DECEMBER 25. - +1876.MÁJUS 20.
Bolgár költő, újságíró. Apja nagyműveltségű tanító volt.
1863-tól Odesszában tanult, ahol kapcsolatba került a
forradalmi eszméket érlelő körökkel. 1866-tól tanítói állást
vállalt Besszarábiában, majd visszatért a következő évben
Kaloferbe és a fiatalokat fegyveres felkelésre buzdította.
Ezért el kellett hagynia szülővárosát. 1868-ban Bukarestben
XPHCTO BOTEB 1848-1876
orvosi egyetemre iratkozott be, de anyagi gondjai miatt abba
kellett hagynia tanulmányait. Újra tanítani kezdett, előbb
Alexandriában, majd az oroszországi Izmailban. Az orosz emigránsokkal való
együttműködése miatt néhány hónapra bebörtönözték. Kiszabadulása után ismét
Bukarestbe ment és Karavelov Szvoboda,
majd Nezaviszimoszt
című lapját
szerkesztette. írói, publicisztikai tevékenysége nagy hatással volt a bolgár emigránsokra.
1874
augusztusában beválasztották a
Bolgár
Központi
Forradalmi
Bizottságba. 1874.december
8-án
megindította a bolgár
nemzeti
újjászületés
korának
legjelentősebb
forradalmi
lapját, a Známét.
1876.május 17-én, a szrednagorai felkelés hírére kétszáz főnyi csapatával átkelt a
Dunán. A törökök körülzárták őket, és Botev elesett. Noha mindössze 22 verset írt,
költői művének erkölcsi ereje, eszmei értéke és művészi hitele a legnagyobb bolgár
költővé emeli. Legszebb dalainak megírására a betyárdalok ihlették, amelyek
verseinek ritmusára, költői képeire is hatottak. (MNL.4k.398 o.)

CHARLOTTE VON STEIN *1742.DECEMBER 25. - +1827.JANUÁR 6.
Német írónő. Schardt udvari marsall leánya, a weimari hercegné
udvarhölgye lett, majd boldogtalan házasságot kötött 1764-ben
Stein báróhoz, a hercegi lovászmesterhez. 1775-ben ismerkedett
me
9 Johann Weolfgang von Goethe-vei (lásd III.22.) és annak
ellenére, hogy hét évvel idősebb Goethe-nél és hét gyermek anyja
aÉtí'^^
volt, Goethe beleszeretett, és számára egyfelvonásos színművet és
— d a l o k a t írt. De Goethe, olaszországi útja után - 1788-ban Christiane Vulpius-szal való ismeretsége miatt szakított Charlotte
von Steinnel. Ch. Von Stein a Dido című trgédiát írta válszként csalódásáért. Később
azonban kibékültek és baráti szeretet kötötte össze őket. Charlotte halála előtt még
egyszer felkereste a költőt, melyről Goethe naplója tanúskodik. Ez a látogatás ihlette
Thomas Mannt (lásd VI.6.): Lőtte Weimarban című regényének megírására.. (Révai
Nl.17k.137 o., MNL.16k.269 o.)
|v.
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CHARLIE CHAPLIN *1889.ÁPRILIS 16. - +1977.DECEMBER 25.
Angol színész és filmrendező. Eredeti neve Charles
Spencer Chaplin volt. Szülei énekes-színészek
voltak. Hatéves korában lépett először színpadra.
Később egy vándor pantomimtársulat tagja lett.
Egyik turnéja során felfigyelt rá Mack Sennet
amerikai filmrendező (*1880-+1960), szerződtette
Hollywoodba,
ahol
az
ismeretlen
komédiás
nemcsak
mint
színész,
hanem
mint
forgatókönyvíró, zeneszerző, rendező és producer
is kiválónak bizonyult. Hamarosan az egész világ
megismerte jellegzetes alakját. Keménykalapja,
csinos bajúszkája, szűk zsakettje, harmonikázó
nadrágja, 45-ös cipője és sétapálcája elmardhatatlanul eggyé vált sajátosan derűs
alakjával. Személyisége - noha kezdetben rokonságot mutatott Guignollal és Pierrotval -hamarosan egy újfajta burleszk kulcsfigurája lett. A mindegyre rászedett és
megalázott, de lemondásra képtelen csavargó azt a szabad és csökönyös embert
jelképezi, aki szembeszegül az élet negatív jelenségeivel és a komformista, megalkuvó
társadalom kényszerűségeivel. Az évek során megkomponált figura még több
tartalommal telítődött. Chaplin felhagyott a bohózattal, és áttért a kor szatírizálására.
A bohócot megtapsoló Amerika megrémült a
pamfletizálótól. Magánélete nem tetszett a
puritánoknak, politikai nézetei a reakciósokat
ingerelték. A mccarthyzmus tombolása idején
1952-ben, Chaplin végleg elhagyta Amerikát és
Svájcban
telepedett
le.
Életműve
több
korszakra tagolódik. 1914-1918 között számos
rövid, burleszkszerű filmet forgatott - Charlie a
betegápoló, Charlie a szállodában, Charlie bokszol, Carmen, Charlie, a tűzoltó. Kutyaélet, Katonák stb. - . 1919-ben Douglas
Fairbanksszel (lásd V.23.), Dávid Wark Griffith-szel(lásd VII.23.) és Mary Pickforddal
(lásd V.28.) megalapította az United Artists Corp. filmgyárat. Ennek a cégnek rendezte
legsikerültebb filmjeit, - amikor szemléletmódja humanista, látásmódja szatirikus mint a Bohémvér, Aranyláz, Cirkusz, Nagyvárosi fények, Modern idők, A diktátor stb.
1957-ben forgatta az Egy király New Yorkban és 1965-ben a Honkongi grófné című
filmjeit. Magánélete is mozgalmas volt. Négyszer nősült. Leánya, Geraldine neves
színésznő lett. Művészete külön korszakot képvisel, hatása felmérhetetlen az
egyetemes filmtörténetben. (MNL.5k.288 o., Larousse 1991.lk.457 o.)

KÁTHE DORSCH *1890.DECEMBER 29. - +1957.DECEMBER 25.
Német színésznő. Operettszerepek után Berlinben Max Reinhardt
osztrák rendezőnél (lásd IX.9.) tért át drámai szerepkörre. 1937től 1943-ig a berlini állami színház, majd a bécsi várszínház tagja
volt.
Széles
művészi
skála
mellett
élénk
művészi
temepramentum jellemezte. Klasszikus szerepeivel vált híressé.
(Színházi Kisl.1969.109 o.)

SÁMUEL DE CHAMPLAIN *1567 KORUL - +1635.DECEMBER 25.
Francia gyarmatosító, felfedező-utazó,
térképész. 1534-ben Jacques. Cartier
(lásd IX. 1.) csak formálisan vette
birtokba
Észak-Amerika
általa
felfedezett
szárazföldjeit,
telepei
elpusztultak.
A
tényleges
gyarmatosításra
az
1600-as
évek
elején került sor. XIII.Lajos francia
király (ur.1610-1643) utasítására előelőször 1603.március 15-én Honfleur francia kikötőből indult a Szent Lőrinc-folyó
mellékére tájékozódás céljából. Majd 1604-ben Dugua de Mons (lásd 11.22.) francia
szörmekereskedő térképészeként
vett
részt az acadiai e4xpedícióban. 1605-ben
Új-Skócia partján létrehozták
^^^^^^
a
franciák
f
n
ö u v u h 50
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tengeri bázist,
Port
Royalt.
1608-ban
megalapította Québec települést. Igyxekezett megnyerni az indiánok jóindulatát, és
segítségükkel expedíciókat szervezett. Ezek egyikéval 1614-16-ban felfedezte a Nagytavak három tagját, a Húron-,
Ontarioés Erie-tavakat.
(MNL5k.281
o.,
Internet: http://www.collectionscanada.ca./exp
)

ISMÉT INÖNÜ *1884.SZEPTEMBER 24. - +1973.DECEMBER 25.
Török politikus. Eredeti neve Musztafa Ismét volt
1934-ig.
Jemenben, majd az I. világháború alatt Szíriában teljesített katonai
szolgálatot. A törökök kapitulációja után - 1918.október 30.-án Isztambulban a hadügyminisztériumban titkár, majd csatlakozott
Mustafa Kemal (lásd XI. 10.) ellenállási mozgalmához. Az utolsó
oszmán parlamentben 1920-ban Edirne küldötte volt, és részt vett a
görögök Anatóliából való kiűzésében. Inönü mellett kétszer is
győzelmet
aratott,
innen
kapta
a
nevét.
1922-23-ban
külügyminiszter, 1923-24-ben, 1925-37-ben és 1961-65-ben miniszterelnök. 1938-tól 1950-ig államfő. Az 1960-as katonai puccs után 5 évig újra
miniszterelnök volt. 1965-ben kabinetje lemondott, Szuat Ürgüplü alakított új
kormányt. Ezután ellenzékben is aktívan politizált. Végül 1972-ben a Republikánus
Néppárt élén Bülent Ecevit váltotta fel Inönüt. (Magy.NI.1999.9k.887 o., A XX.Század
Kr. 1994.949 o.)
'

GERHARD HERZBERG

*1904.DECEMBER 25. - +1999.MÁRCIUS 3.

Német származású kanadai fizikus, kémikus. A
darmstadti műszaki főiskolán szerzett oklevelet,
1928-ban ott doktorált mérnöki fizikából. 1935-ig a
fősikola asszisztense volt. 1935-ben felesége zsidó
száramzása miatt emigrált Kanadába.
1935-től
1945-ig a Saskatchewan Egyetem fizika, majd 194548 között a Chikagoi Egyetem obszervatóriumának
professzora volt. 1948-69-ig a kanadai Nemzeti
Kutatási
Tanács
fizikai
részlegének
volt
az
igazgatója,
majd
1969-től
kutató
professzora.
Dr. Gerhard Herzberg (1904-1999), the first Canadian to be
Kutatási területe a molekulaspektroszkópia szinte
awarded the Nobel Prize for chemistry, was a research scientist
valamennyi ágára kiterjedt. Felderítette számos kétwith the National Research Council.
Gerhard Herzberg (1904-1999), premier Canadien á recevoir
illetve többatomos molekula, labilis köztitermék,
le prix Nobel de chimie, était chercheur au Conseil national
de recherches du Canada.
szabad
gyök
spektroszkópiai
viselkedését
és
szerkezetét. Vizsgálta atomok, molekulák, szabad
gyökök jelenlétét az üstökösökben és a világűrben.
1964 óta a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1971-ben kapott kémiai Nobel-díjat
kutatási eredményeiért a molekulák, különösen a szabad gyökök elektron- és
térszerkezetének
felderítése
területén.
(Internet:http://www.
britannica.com/nobel/micro/...., MNL9k.416 o.)

BÁRÓ WILHELM EMMANUEL VON KETTELER *1811.DECEMBER 25.
- +1877 JÚLIUS 13.
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Német római katolikus főpap. 1844-ben szentelték pappá.
Hopsteinben volt plébános és egyben a frankfurti nemzetgyűlés
képviselője is 1848-49-ben. 1850-től Mainz püspöke. A német
katolikus Centrum Párt alapítója, programjának meghatározója és
1871-72-ben
a
Birodalmi
Gyűlés
képviselője
volt.
Megnyilatkozásaiban és írásaiban karitatív tevékenységet és
szociális törvényhozást sürgetett. Ottó von Bismarck (lásd IV. 1.)
ellenfele volt. Szociális nézetei miatt XIII.Leo pápa (1878-1903)
előfutárának tekintette a kancellár. (MNL.10k.851 o.)

SZENT ALBERT
25.

*1845.AUGUSZTUS 20. - +1916.DECEMBER

Lengyel szerzetes. Eredeti neve Adam Hilary Bemard Chmielowsky volt. 1855-ben
félárva gyerek lévén, kormányzati ösztöndíjjal a Szentpétervári Kadet-iskolában
tanult. 1858 után visszatért Varsóba és gimnáziumban tanult, majd politechnikai
ismereteket és mező- és erdőgazdálkodási mismereteket kellett elsajátítania. 1863ban csatlakozott a januári felkeléshez, Leon Frankowskihoz (*1843-+1863).
Grohowiskami csata megnyerése jelentős részben az ő harci tevékenységének volt
köszönhető. A harcok során fogságba esett, de onnan sikerült megszöknie. 1863
szeptemberben Me+chownál vívott harcokban súlyosan megsebesült, fogságba
esett, lábát amputálni kellett. Ennek ellenére sikerült ismét megszöknie 1864.májusában, amikor Párizsba emigrált. Ott a lengyel-francia bizottság
támogatását élvezte egészsége helyreállításában. 1865-ben
amnesztiát kapott és hazatért, majd festészettel kezdett
foglalkozni. A Tanács támogatását élvezve beiratkozhatott a
Müncheni Képzőművészeti Főiskolára. Az itt készült képei
zömmel vallási témájúak, pl. az Ecce Homo. Munkáiból 61
olajfestményt, 22 akvarellt és 15 rajzot ismer az utókor. Súlyos
idegösszeroppanás után, 1880.szeptember 24-én belépett a
jezsuita rendbe, ahol nyugalmat talált. Még egy ideig festett,
majd felhagyott vele és csak és kizárólag a szegényekkel,
nyomorgókkal, alkoholistákkal, hajléktakalok támogatásával
foglalkozott élete végéig. 1887.augusztus 25-én Krakkóban a
kapucinusok templomában felvette a Szent Ferenc Harmadik Rendjének szürke
szezetesi ruháját, majd egy évvel később letette a szerzetesi fogadalmát is. 1916ban gyomorrákban halt meg. Rendkívüli erényeit 1932-től folyamatosan vizsgálták
az egyházi szervek és személyek, majd annak megállapításai alapján II.János Pál
pápa (lásd V.18.) 1989.november 12-én szentté avatta. Földi maradványait exhumálás után - a krakkói Karmeliták templomának oltára alatt helyezték el, ahol
a
kápolna
szentélyét
az
Ecce
Homo
cmű
képe
díszíti.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl = pk8iu
)

ODO FELIKS KAZIMIERZ BUJWID
+ 1942.DECEMBER 25.

* 1857.NOVEMBER 30.

Lengyel bakteriológus. Apja tisztviselő volt Varsó városi
tanácsánál. A középiskola után a Varsói Egyetemen szerzett
orvosi diplomát. Miután a bakteriológia érdekelte, ezért
Berlinben Róbert Koch (lásd XII.11.), Párizsban Louis Pasteur
|
(lásd XII.27.) tevékenységének mintájára Varsóban létre
1
hozta Lengyelország első intézetét, amely a veszettség
megelőzésével és élelmiszeripari termékek vizsgálatával és
kutatásával foglalkozik. 1883-ban a Krakkói Jagelló Egyetem
Orvostudományi
Kara
ajánlott
fel
egy
új
tanszéket
kutatásának támogatására. Ekkor Krakkóba költözött és
i- — j
A P/
intenzív
tudományos
tevékenységének
eredményeként
megalkotta az ország második növényi védőoltását. A kutatás
mellet tudományois értekezéseket adott ki, tevékenyen részt vett a város választott
tanácsának munkájában, hozzájárult a város víz- és csatornahálózatának
kiépítéséhez. Támogatta az oktatást, a felesége szervezője volt az első női
iskolának és támogatták a nők egyetemi felvételét. Minden tekintetben a haladó,
progresszív értelmiség képviselői voltak Krakkóban. Bujwid szorgalmazta az
eszperantó nyelv elterjedését, tiszteletbeli tagja volt az Eszperantó Klubna,
kezdeményezte egy Lengyel-Jugoszláv Baráti Kör létrehozását. Kezdeményezője
volt a krakkói Rotary Club (lásd 11.23.) telepítésének is. 1934-ben már szérumok,
oltóanyagok álltak rendelkezésre, mellyel a német megszállás alatt meg lehetett
védeni a lengyel lakosságot a tífusztól. Bujwid az első lengyel bakteriológus volt,
aki részt vett a védőoltások gyártásában is és és úttörő kutatásokat végzett a
veszettség
elleni
vakcina
előállításában.
(Internet:http://translate.
googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl= pl8iu=
)
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NYIKOLAJ ALEKSZEJEVICS
+ 1930.DECEMBER 17.

KASZATKIN

1859.DECEMBER 25. -

Orosz festő. Középiskolái elvégzése után - 1873-1883 közöt
- a Moszkvai Festészeti Szobrászati és Építészeti Iskolában
tanult
Vaszilij
Grigorjevics
Perov
(*1833-+1882)
irányításával. Az iskola befejezése után - 1894-től 1917-ig
- ő maga is az iskola tanára lett. 1891-től volt tagja a
Vándorkiállítási Társaságnak, melynek célja a széles
néptömegek társadalmi-esztétikai nevelésének elősegítése
volt. A társaság 1922-ig működött. Az AHRR csoport - az
orosz forradalmár művészek szövetsége - egyik alapító
tagja volt 1922-ben. 1903-tól volt a pétervári Művészeti Akadémia rendes tagja. Korai munkáiban a falu és a város
mindennapi életének eseményeit ábrázolzta, majd a fejlődő
no MTA
munkásmozgalom hatására az orosz munkásosztály élete
került alkotásainak középpontjába. Ilyen volt pl. a Viharmastb. című képei. Az 1905-ös
dár,
Széngyűjtögetők a meddőn, Bányászlányka
forradalom hatására készült a Január 9. és a Munkásnők ostroma című művei. (

ROTH MIKSA *1865.DECEMBER 26. - + 1944.JÚNIUS 14.
Magyar üvegfestő. Apja műhelyében tanult, majd önálló üvegfestőműhelyt nyitott,
mely 1885-től állt fenn. 1897-től elsőként üvegmozaikkal is foglalkozott. Munkája
művészi és technikai szempontból kimagasló volt. A kiépülő Budapest köz- és
magánépületeinek monumentális üvegmunkáira általában műhelye kapott megrendelést. így a Postatakarékpénztár, a Zeneakadémia, a Gresham-palota,
az
Ernst
Múzeum,
illetve
a
Marosvásárhelyi
Kultúrpalota
üvegfestményeire, budapesti Szent István bazilika, az Országház, az
Örökimádás-templom
üvegablakés
üvegmozaikmunkáira.
Működésének jó része még a historizmus korszakába esik, másrésze
a századeleji új stíluskísérlet, a szecesszió idejére, ezért művei nem
mutatnak művészi egyenletességet. Érdeme, hogy mindvégig küzdött
az üvegablak anyagszerűségéért, középkori hagyományokat követő,
valódi, őszinte stílusának újrateremtéséért. Küllföldi ismertségét jelzi
Oslóban a Fageborg-templom, Hollandiában Vilma királynő emlékére, a hágai Királyi
Palotában, Olaszországba és Mexikóba készült munkái. Háza és műterme az
I.világháború előtt a művészeti élet fontos központja volt. (Műv.L. 19868.4k.174 o.,
MNL.15k.623 o.)

KLEMENS MARIA HOFBAUER *1751.DECEMBER 26. + 1820.MÁRCIUS 15.
Osztrák lelkész, szerzetes. Egy 12 gyermekes család tagja.
Édesapja cseh farmer és hentes volt, édesanyja német paraszt
családból származott. Znojmoban éltek, Őt pék inasnak adták,
miközben a helyi plébániatemplomban rendszeresen ministrált.
Amikor a szakmai képzése befejeződött, akkor került a kolostor
iskolájába. Ez idő alatt járt zarándokúton Rómában. 1780-ban
mint pék Bécsben kezdett dolgozni és 1783-ban ismét Rómába
zarándokolt. Ekkor ismerkedett meg Barnaba Luigi Chiaramonti
püspökkel (*1742-+1823) a későbbi VlI.Pius pápával, akitől a
JÖSTERRgl CH|
keresztségben kapott János neve helyett a Klemens Maria nevet
kapta. Visszatérve Bécsbe, az egyetemen teológiát hallgatott.
1785-ben szentelték pappá. 1787-től Varsóban folytatta lelkipásztori munkáját. Egy
barátjával Hübl Atyával 350 férőhelyes jótékonysági fiú-iskolát, majd egyfajta leány
középiskolát hoztak létre. Hofbauer Atya összegyűjtötte az árva és csavargó
gyerekeket,
akik
részére
külön istentiszteletet
és
igehirdetést tartott
a
gondoskodáson kívül. A Napoleoni háborúk miatt 1808-ban el kellett hagynia Varsót,
visszatért Bécsbe. A Szent Orsoly templomban elhangzó prédikációira hamarosan
felfigyelt a rendőrség, kémkedni kezdtek utána és megfigyelték mozgását is. 1819ben ki is utasították Bécsből, de I.Ferenc osztrák császár (ur. 1804-1835) személyes
közbenjárására
maradhatott a városban.
Nemcsak
a híveivel,
hanem a
képzőművészekkel, főként a német romantika képviselőivel is rendkívül jó
kapcsolatot épített ki. XIII.Leó pápa (1878-1903) 1886.november 21-én avatta
boldoggá, majd 1909-ben X.Szent Pius pápa (1903-1914) szentté avatta. 1914 óta
Bécs
védőszentje.
(Brockhaus
NI.CD.,
Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en@u

)

ERNST MORITZ ARNDT * 1769.DECEMBER 26. - +1860JANUÁR 29.
Német költő, író, politikus. Jobbágycsaládból származott. 1800tól a greifswaldi egyetem tanára volt. A német légióban harcolt
I.Bonaparte Napóleon (lásd V.5.) ellen. Napóleon elleni írásai
miatt 1806-ban el kellett hagynia hazáját.Heinrich Friedrich Kari
von Stein báró (lásd X.26.) magántitkára, majd a hazafias
mozgalom egyik agitátora lett. 1818-tól a bonni egyetem
történelem tanára, 1841-től az egyetem rektora. 1848-ban a
frankfurti
parlament tagja
lett. írt
útirajzokat,
vallásos
költeményeket publicisztikát, meséket. Legnevezetesebbek a
francia uralom ellen buzdító csatadalai. Politikai röpiratainak
jelentős szerepe volt a német nemzettudat erősítésében a napóleoni háborúk alatt. (MNL.2k.392 o.)

THOMAS GRAY *1716.DECEMBER 26. - +1771JULIUS 30.
Angol költő. Etonban és Cambridge-ben jogot tanult, de nem
szerzett diplomát. 1739-41-ben barátja Horace Walpole
angol író (*1717-+1797),
elkísérte franciaországi
és
olaszországi útjára. 1759-től két évig Londonban élt. 1768tól a cambridege-i egyetem modern történelmi tanszékének
volt a professzora, de sohasem adott elő. Szenvedélyesen
érdeklődött a klasszikus irodalmak iránt, de foglalkozott
természettudományokkal is. Felfigyelt a kelta és az izlandi
költészetre, melyet a preromantika termékei közt számontartott A végzetes nővérek és az Odin leszármazottja című versei bizonyítanak. Bár
keveset írt, mégis őt tartják a XVIII.század közepén megújuló angol költészet
legmarkánsabb képviselőjének. Leghíresebb költeménye a Temetőkerti
elégia,
amelyben a halálról és a történelemről elmélkedik, és egyetlen angol költészeti
antológiából sem marad ki. Az angliai tavak közt 1769-ben tett utazásáról a Naplóban
számotl be. (Világir.Kisencikl.1976.lk.425 o., MNL.8k.812 o.)

FREDERIC SACKRIDER REMINGTON *1861.0KT0BER + 1909.DECEMBER 26.
FREDERIC REMINGTON
ARTIST OF THE WEST
1861
1961

U. S . P O S T A G E

Amerikai festő, illusztrátor, szobrász. Első megbízását egy magazintól
kapta, akinek az utolsó nagy indiánokkal vívott csatát kellett
illusztrálnia. 1895-ben kezdett szobrokat készíteni a nyugati államokban szerzett tapasztalatai alapján. A spanyolamerikai háború során mint tudósító és
MINGTON
American
illusztrátor működött Kubában. Munkái több
Sculptor
magazinban,
folyóiratban
jelentek
meg
tudósításaival együtt. 2.700 festménye, rajzai
és szobrai, valamint számos megjelent cikke
segítette elő az amerikai cowboyok körül
teremtődött legendák keletkezését. (Kanadai
L.)

HEINRICH SCHLIEMANN *1822.JANUÁR 6. - +1890.DECEMBER 26.
Német archeológus. Atyja kereskedelmi pályára szánta, és
azt tanulta 5 évig Fürstenbergben. Majd Anszterdamban
irodai munkát vállalt, miközben több klasszikus és élő
nyelvet
megtanult.
1846-ban
ügynökként
küldték
Szentpétervárra, ahol önálló üzletet nyitott, vállalatot
alapított, és a krimi háború idején jelentős vagyont szerzett.
Felhagyott a kereskedelemmel, Párizsban régészetet tanult,
miután gyermekkora óta ez a téma foglalkoztatta leginkább
1864-től beutazta Európát, Szíriát, Indiát, Kínát és Japánt. 1868-tól intenzíven
foglalkoztatta az antik Trója holléte, amelynek helyét a nagy ókori görög eposzköltő,
Homérosz (Kr.e.8.sz.vége vagy Kr.e.7.sz.eleje) adatai alapján remélt megtalálni.
1870-ben kezdte meg Trója ásatását Hisszarlik dombján, s a hosszú
évekig tartó ásatásait később siker koronázta. Talált egy arany
ékszerekben
gazdag
kincsleletet,
amelyet
kicsempészett
Törökországból. 1876-ban Mükénében kezdett ásatni az Oroszlánoskapu közelében és a fellegvárban, ahol 5 aknasírt tárt fel, bennük
jelentős nemesfém és elefántcsont tárgyakat talált. 1882-83-ban
ismét Trójában folytatott ásatásokat asszisztensével,
Wilhelm
Dörpfelddel (*1853-+1940), aki a német régészeti iskola módszereit
alkalmazva
meghatározta
Trója
sztratigráfiáját,
a
kultúrák
egymásutániságának helyzetét. Együtt tárták fel Tirünsz fellegvárát
1884-ben. Az ásatásokból
származó
gyűjteményét
bőkezűen
adományozta a német és görög nemzetnek illetve múzeumoknak. Kutatási módszerei alig haladták meg a kincskeresés szintjét, mégis ő volt a bronzkori
égei civilizáció felfedezője, a modern régészet neves alakja.. (Az Emberiség
Kr.1991.799 o., Révai Nl.16k.641 o., MNL.15k.868 o.)

DEKABRISTA

FELKELÉS

Dekabristák
az
1825.decemberi
felkelésükről
elnevezett
orosz
katonatiszti
összeseküvők. A napoleoni háborúk során az orosz katonatisztek megismerkedtek a
Nyugat-Európa-i politikai kultúrával. Hazatérve I.Sándor cár (lásd XII. 1.) reformokat
elutasító belpolitikája ellen szervezkedtek különböző szövetségek, társaságok létrehozásán dolgoztak. I.Sándor halála után a Varsóban
tartozkodó Konsztantyin öccse volt a trón várományosa. De
a trónt a fiatalabb testvér Miklós követelte magának. Az
orosz katonatisztek csoportja - a dekabristák - ezt nem
tűrték és akkor már I.Miklós cár (ur.1825-1855) ellen
léptek fel és trónbitorlónak kiáltották ki. 1825.december
26-án 3.000 katonát a Szenátus épülete elé vezettek,
hogy követeljék Konsztantyin trónra lépését. A kormányhű
csapatok ágyútűzzel verték le a felkelést. 1826 júliusáig
tartott a dekabristák ügyének kivizsgálása. Öt vezetőjüket - Pavel Ivanovics Pesztyelt
(*1793-+1826), K.F.Rilejevet, Pjotr Grigorjevics Kahovszkijt (*1797-+1826), Mihail
Pavlovics Besztuzsev-Rjumint (*1803-+1826) és Szergej Ivanovics MuravjovAposztoit (*1796-+1826 VII.25. - nyilvános per nélkül 1826.július 25-én kivégezték,
és mintegy 120 főt kényszermunkára vagy szibériai száműztésre ítéltek. (MNL.6k.395
o.)

HARRY SPENCER TRUMAN *1884.MÁJUS 8. - +1972.DECEMBER

26.

Amerikai politikus. Az USA 33. elnöke 1945-53 között. Az
I.világháború idején, 1917-18-ban Európában harcolt, majd rövidárú
kereskedő lett Kansas Cityben, ahol esti iskolában jogot végzett
1925-ben. 1926-34-ig A Jackson megyei bíróság elnöke volt. 1935-től
a Missouri szövetségi állam demokrata párti szenátora, 1945-től az
USA alelnöke lett. Franklin Deleano Roosevelt (lásd IV. 12.) halála
után - 1945.április 12-én - az USA elnöke. Elődje külpolitikáját
folytatva részt vett a potsdami konferencián (lásd VIII.2.), s a
II.világháború mielőbbi befejezésének céljával 1945.augusztusban
vállalta a felelősséget az atombomba Japán elleni bevetéséért. Jó
Harry S. Truman 1945-1953
viszonyt épített ki a latin-amerikai országokkal. 1946-ban elfogadta a
kommunista terjeszkedés visszaszorítására irányuló lehetőségeket,
1947-ben meghirdette a Truman-doktrinát és a Marshall-tervvel meggyorsította
Nyugat-Európa gazdasági újjáépítését. 1949-ben létre jött a NATO. Ezek hatására hivatali ideje alatt kezdődött meg a hidegháború. Elnézte, hogy
országában
kibontakozzon
a
mccarthyzmus,
ugyanakkor
Harry S. Truman
szociálpolitikai csomagtervével a roosevelti gazdaságpolitikát
folytatta. 1948-ban elrendelte a faji elkülönítés felszámolását a
kormányhivatalokban és a hadseregben. A munkások, farmerek és
a feketék támogatásával megnyerte az
1948-as
elnökválasztást.
A
Kínai
Népközrtársaság
kikiáltása
és
a
szovjet
atombomba
felrobbantása
miatt 1949-ben engedélyezte

^^—

a

nukleáris

fegyvertár

USA 20c

növelését és a hidrogénbomba
kifejlesztését. 1950.júniusban
a csapatokat küldött Dél-Koreába, ám Kína beavatkozása után robbant ki a II.
világháború utáni első nagy nemzetközi konfliktus, a koreai háború, melynek
befejezésére törekedett. 1950.novemberben merényletet kíséreltek meg ellene. Az
1952-es választásokon már nem indult. (Larousse 1994.3k.941 o., Brockhas NI.CD
MNL.17k.760 o.)

NICOLAS AVELLANEDA *1836.0KT0BER 1. - +1885.DECEMBER
26.

[REPUBLICA ARGENTÍNA

Argentin ügyvéd, politikus, újságíró. Domingo Faustino Sarmientó (lásd
11.15.) elnöksége idején 1868-74 között közoktatási miniszter, majd
1874-80 között köztársasági elnök volt. Leverte Bartolomeo Mitre
korábbi elnök (lásd 1.19.) és párthívei lázadását. A kisajátított indián
földek egy részét a kisbirtokok növelése érdekében zömében a
bevándorlóknak adta, amivel gyors gazdasági fellendülést ért el.
Elnöksége alatt lett Buenos Aires 1880-ban Argentína fővárosa.
(MNL.1994.2k.698 o.)

SZENT ISTVÁN

?

-+35/37.KÖRÜL

Révai Nl.10k.675 o. szerinti változat: A kereszténység első vértanúja. Az első hét
diakónus egyike, akiket a hívők 36-ban az apostolok segédeivé választottak, főleg a
szegényekkel kapcsolatos gondozási ügyek intézésére és szervezésére. A jeruzsálemi
görög nyelvű zsinagóga elöljárói hamis vádakkal a szannhedrin
elé állították. Miután ott is nyiltan hirdette
Jézus istenségét, a csőcselék megrohanta,
kihurcolta a városból és halálra kövezte.

Emléknapja december 26-án van.

Magyar Nagylexikon 10k.59 o. szerinti
változat: Az első keresztény vértanú. Az
Apostolok Cselekedetei szerint a szegényekről
való gondoskodásra választott hét diakónus
egyike, akit a Főtanács az új hit terjesztése
miatt halálra ítélt. Meg kövezésénél jel ken volt
Saulus, a későbbi Pál apostol. Egy Északeurópai változat szerint Heródes lovásza volt, aki látta a betlehemi csillagot, és azt a
Messiásra vonatkoztatta, ezért Heródes megköveztette. Eudoxia császárnő az
V.században bazilikát emelt meg kövezésének helyszínén, ahol ma a Biblikus
Tanulmányok Főiskolája áll.

MANUEL MURILLO TORO
26.

*1816.JANUÁR 1. - +1880.DECEMBER

Kolumbiai politikus, újságíró. A bogotai egyetemen 1836-ban szerzett jogi diplomát.
Újságíróként kezdte pályafutását, energikus cikkeivel magára vonta a figyelmet. A
forradalom után lett szerkesztője a Gaceta Mercantil de Santa Marta lapnak, mely
nagy hatást gyakorolt a választások eredményére. 1849-ben Torot beválasztották
Liberális Párti képviselőnek a képviselőházba. Ékesszólásával egyre nagyobb
ismertségre tett szert, s hamarosan a Pénzügyminisztérium, majd Jósé Hilario López
(*1798-+1869) államtitkára volt 1853-ig. 1850-ben
már
lehetőség
volt
különféle
reformok
végrehajtására
is,
mint
pl.
a
COLOMBIA • 6 0 ^
rabszolgaság
eltörlése.
Kezdeményezte
a
halálbüntetés
eltörlését, a polgári törvénykönyv módosítását, a sajtó nagyobb
szabadságát stb. 1864-es választások után Torot választották
államelnöknek erre a kétéves ciklusra, aki
megbékélés
szellemében szorgalmazta a reformok folytatását. Annak volt az
eredménye pl. az első távíró vonal létesítése is. Mandátuma
lejárta után beválasztották a Szövetségi Szenátusba, ahol
szükség volt következetes és biztos joggyakorlatára, mert 1867től a legfelsőbb bíróságon is helyt kellett állnia. 1872-ben a választások eredményeként ismét elnöknek választották, szemben a konzervatívokkal. Ő
volt az első polgári személy, akit két alkalommal választottak meg elnöknek. Jogi
ismeretei, jártassága a politikai és a nemzetgazdasági kérdésekben,
bátor és
igazságos, de nem bántó bírálatai tették őt alkalmassá a kapott feladatok
maradéktalan végrehajtására. Állami funkcióinak megszűnése után megalapította a
Nemzeti Sajtó és Telegraph Intézetet és a Nemzeti Térképészeti Intézetet. Emlékének
adózva,
tiszteletére
az
ország
Hírközlési
Minisztériuma
a
nevét
viseli.
(Internet: http ://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=es&u=
)

PEKKA AHMAVAARA
26.

*1862.OKTÓBER 28. - +1929.DECEMBER

Finn politikus. Neve 1906-tól Pekka Aulin. A Fiatal Finnek Pártja
parlamenti csoportjának volt a tagja 1907-től 1918-ig. 1918-19-ben a
Nemzeti
Koalíciós
Párt
képviseletében
volt
a
Parlament
képviselőcsoportjának tagja. A parasztság képviselője és érdekeinek
szószólója volt. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/
translate_c?hl=hu8isl=fi8iu
)

CHARLES BABBAGE *1792.DECEMBER 26. - +1871.OKTÓBER 18.
Angol matematikus. 1810-től a cambridge-i egyetemen tanult,
majd 1827-től ott volt matematika professzor. Tanulmányokat írt
elsősorban a függvénytan
és az alkalmazott
matematika
területéről. Fő érdeklődési területe a számítástechnika lett. A
korabeli
matematikai
táblázatokban
előforduló
hibák
kiküszöbölésének reménytelensége vezette a táblázatkészítés
gépesítésének az ötletére. 1834-re elkészítette a Difference Engine
nevű mechanikus számítógépet, amely alkalmas volt függvénytáblázatok
készítésére.
Foglalkozott
ezen
kívül
valószínűségszámítással,
csillagászattal,
meteorológiával,
biztosítási matematikával, a titkos-írások megfejtésével, a világítótornyok tökletesítésével és a nyelvészet statisztikai kérdéseivel. (MNL.2k.766 o.)

PIERRE DE RONSARD *1524.SZEPTEMBER 11. - +1585.DECEMBER
27.
Francia költő. Apród volt a francia, majd a skót királyi udvarban. Fiatalon - 1540-ben,
betegség következtében - megsüketült
Ezután az irodalomnak szentelte magát.
Görögöt és latint tanult Jean Dorat francia költő (*1508-+1588) irányításával.
Gazdaggá és fenségessé akarta tenni a francia költészetet és csakhamar az új iskola,
a későbbi pléíade - francia költői csoport Francesco Petrarca (lásd VII. 19.)
szellemében - vezéreként tűnt fel 1556-ban. Pindarosz görög kardaköltői (*Kr.e.518
k.-+Kr.e.446-422 között) és horatiusi ihletésú'ek Ódái. Petrarcat és Anakreón görög
költőt (*Kr.e.572?~i-Kr.e.478) utánozta könnyed, szerelmes verseiben: Szerelmek,
Királyi liget, A Szerelmek folytatása. A Himnuszokban
megpendítette az eposz
hangját. 1560-tól IX.Károly francia király (ur.1560-1574) udvari költője lett. Mint a ki. ... rály főalamizsnása, a költő szerepét dicsőítette, amelyet a népek és
ISSEP^esiK királyok mellet be kell töltenie, és állást foglalt a polgárháborúk ellen az
Értekezések című munkájában. III.Henrik francia király (ur. 1574-1589)
trónralépése Ronsard tekintélyének hanyatlását jelentette. Legérettebb
szerelmi ciklusát Medici Katalin francia királyné (*1519-+1589) egyik
udvarhölgye - Helene - ihlette. Élete utolsó éveiben magányában még
egyszer fellángol szerelmi lírája a Heléne szerelmei című művében. Később visszavonult a saint-cosme-les-tours-i kolostorba. Halála előtt néhány nappal írt
utolsó versében - Derniers vers - , Francois Villont (*1431-+1463?) idéző sorokban
vall betegségtől gyötört ember szorongásairól, halálfélelméről, az élet gyors elmúlása
felett érzett fájó nosztalgiáról. Frangois de Malherbe francia költő (*1555-+1628) és
Nicolas Boileau francia költő (*1636-+1711) kritikái csaknem két évszázadra
megtépázták hírnevét, amelyet Sainte-Beuve francia költő, kritikus (*1804-+1869)
tett újból elevenné. Ronsard a francia reneszánsz költészet legnagyobb hatású alakja
volt, életében Európa költőfejedelmének tartották. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.270 o.,
Larousse 1994.3k.505 o., MNL.15k.606 o.)

LADISLAV NOVOMESKY *1904.DECEMBER 27. - +1976.
SZEPTEMBER 4.
Magyarországi születésű szlovák költő, újságró. 15 éves koráig
Budapesten élt szüleivel, 1919-ben települtek át Csehszlovákiába. A
modori tanítóképző elvégzése után egy ideig tanított, majd 1925-től
a Pravda szerkesztőségében dolgozott Moravská Ostravában. 1944ben a szlovák nemzeti felkelés szervezőinek egyike volt. A II.
világháború idején tagja volt az illegális kommunista pártnak. 1945
után művelődési miniszter, országgyűlési képviselő volt. 1951-ben
koholt
vádak
alapján
letartóztatták,
1956-ban
szabadlábra
helyezték, majd 1963-ban rehabilitálták. A Szlovák Tudományos
Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója lett. 1927-ben
jelentkezett első verseskötetével. Korai líráján az expresszionizmus hatása érezhető,
amire példa első verses kötetének - Vasárnapnak - vagy a következő kötetének a
Romboidnak versei. Irodalmi tevékenységében a társadalom erkölcsi és emberi
problémáját fejezte ki. Ez érezhető a Nyitott ablakok című gyűjteményes kötetében. A
II. világháború alatt írt verseit tartalmazza a Teréz villa című verskötete. Pályafutása
során rendkívül aktív, sokrétű és jelentős publicisztikai és irodalomtudományos
tevékenységet is kifejtett. (Világir.Kisencikl.1976.2k.l31 o., MNL.13k.852 o.)

MAX BECKMANN *1884.FEBRUÁR 12. - +1950.DECEMBER 27.
Német festő. A weimari Kunstschuleban, majd
Párizsban és Firenzében tanult. 1904-ben Berlinben
telepedett le. 1906-tól a berlini Sezession tagja volt.
Korai művei Paul Cezanne (lásd 1.19.) hatását
m
tükrözik. Az 1910-es évektől expresszív, dekoratív
§
színhatású
képeket
festett.
Harcolt
az
5
I.világháborúban,
majd
az
1920-as
években
professzor volt a Frankfurt am Main-i Művészeti
Akadémián. A háború után az expresszionizmus
egyik legjellegzetesebb képviselője lett, ezt bizonyítja pl. az Álarcosbál
című képe. 1937-ben elhagyta Németországot, 10 évig
Amszterdamban élt, majd 1949-től az USA-ban telepedett le. Kezdetben szimbolikus
jellegű imresszionista képeket festett. A hitlerizmus és a II. világháború
megpróbáltatásai véglegesen kialakították pesszimista életszemléletét. Ezt fejezi ki Az
éjszaka, A pokol, Nagyvárosi éjszaka című grafikai munkái, és mitologikus-szimbolikus
képeiben, az úgynevezett Triptichonjaiban - mint az Akrobaták, Színészek, Karnevál,
Kísértés -című munkáiban. (Műv.L.1965.1k.l88 o., MNL.3k.435 o.)
o
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MARLENE DIETRICH * 1901.DECEMBER 27. - +1992.MÁJUS 6.
Német származású amerikai filmszínésznő. Eredeti neve Marié Magdaléna von Losch.
Édeasapja, Louis Erich Ottó Dietrich a porosz királyi ezred gárdahadnagya volt, akit
tizéves korában elveszített. Anyja második férje volt Losch, aki az I.világháborúban
esett el. Eredetileg muizsikusnak készült, az iskolai koncertek hegedű-szólistája volt.
1921-től mégis Max Reinhardt osztrák rendező (lásd IX.9.)
színiiskolájába jelentkezett, ahol Carl Heine és Berthold Held
tanítványa volt. Színházi statiszta, kabarérevűk kartáncosnője,
mellékszereplő, majd végre főszerepet kapott A Kék angyal című
filmben - 1929-től és alakításával világhírűvé vált. Josef von
Sternberg (*1894-+1969) osztrák származású amerikai filmrendező
is vele, mint felfedezettjével érte el pályája legnagyobb sikerét.
1930-tól Hollywoodban filmezett Évtizedeken át a végzet asszonyának szerepkörében ért el sikereket. Érdekes rekedtes énekhangja jól érvényesült a
koncertpódiumon is. Antifasiszta helytállásáért magas amerkikai és francia kitüntetést
kapott.
(MNL.6k.572
o.,
Népszabadság:
2001.XI.30.
Cs.G.,
Népszabadság
2001.XII.31. M.G.P.)

JACK BENNY *1894.FEBRUÁR 14. - +1974.DECEMBER 27.
Amerikai
színész.
Eredeti
neve
Benjámin Kubelsky. Apjának rövidárú
üzlete volt, ahol ő fiatal korában
segített kiszolgálni, miközben tanult
hegedülni. A tengerészeihez sorozták
be katonának és ott szórakoztatta
katonatársait. Akkor derült ki komikusi
képessége, és azt összekombinálva jó
hegedűsi adottságaival, remek zenekomikusként lépett fel. Az I. világháború után a szórakoztató iparban helyezkedett el,
mint komikus. Első filmjét 1927-ben forgatta. 1945-ig 18 filmszerepet kapott. 1932től a rádióban is kezdett szerepelni, sikere egyre nagyobb lett. 23 évig volt
folyamatosan műsora a rádióban, majd kibővült illetve áttért televíziós műsorokra. A
TV-ben 1965-ig - nagy nézettség mellet - szerepelt. (1994-2001.Encykl.Britannica,
Kanada)

UDVARDI ERZSEBET *1929.DECEMBER 27. Magyar
festő.
Rudnay
Gyula
festő
(*1878-+1957)
bajai
szabadiskolájában, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán
1948-53
között
Bernáth
Aurél
(lásd
XI. 13.), Domanovszky
Endre (*1907-+1974),
Fónyi
Géza
(*1899+ 1971) és Hincz Gyula
(1904-+1986)növendéke
volt.
1958-tól
Badacsonytomajban
él. Festményeinek, grafikáinak témája a Balaton, a környező táj, a badacsonyi
hegyek, az ott élő emberek élete. Főleg helyi motívumokból építi gyakran
szimbólikus.tartalmú képeit, melyeken Szőnyi István (lásd VIII.30.) és Egry József
(*1883-+1951) hatása érezhető. Ismertek még olaj-, akvarell- és collage-technikával
készült tájképei és kompozíciói is. A bélyegeken látható képei az eredetinek
megfelelően
különleges
nyomdatechnikai
eljárással
arany
és
ezüst
fólia
alkalmazásával
készültek.
(Műv.L.1968.k.603
o.,Új
Magy.L.1972.7k.30
o.,
MNL.17k.854 o.)

LOUIS PASTEUR *1822.DECEMBER 27. - +1895.SZEPTEMBER 28.
Francia vegyész és biológus. A mikrobiológia, az immunológia és
a járványtan
megalapítója.
A
gwppsanH
párizsi École Normálé SupérieuresHp^WB
ön szerzett doktori oklevelet 1847ben
Í K
- A strassburgi, majd a lille-i
i f i "-X^B
egyetem tanára 1854-től, az École
Normálé
Supérieure
igazgatója
^ S E ^ B I
1858-tól, a Sorbonne professzoira
volt 1867-től 1873-ig. 1868-ban
fél oldalára lebénult,de folytatta

munkáját. 1888-ban visszavonult, és csak a közadakozásból létesített Pasteur
Intézetet vezette haláláig. Később, a róla elnevezett párizsi interdiszciplináris
kutatóintézet a mikrobiológiai kutatás, illetve oktatás nemzetközi hírű központja lett.
1846-tól optikailag aktív vegyületekkel foglalkozott, felismerte a szőlősav összetételét,
szétválasztotta borkősav-enantiomerekre. Első, a krisztallográfián alapuló kutatásai a
7 5
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sztereokémia kezdeteinek tekinthetők. Ezt követően az almasavas, az alkoholos és a
vajsavas erjedést tanulmányozta, és megállapította, hogy mindhárom esetben az
erjedést egy-egy speciális fermentum - avagy erjesztő anyag - váltja ki. Felfedezte az
anaerob baktériumokat, ami elvezette a csírák non-spontaneitását valló elméletének
megalkotásához. A selyemhernyóval és betegségével, a szemcsekórral kapcsolatos
1865-ös kutatásai elvezették a peték összegyűjtésének szükségességéhez, és így
megmentette a selyemhernyó-tenyésztést. 1870-86 között számos fertőző betegséget
okozó mikroorganizmust azonosított és felfedezte a borerjedés megakadályozásának
módját az úgynevezett pasztörözést. 1879-ben, Chamberlanddal és Pierre Rouxv
francia bakteriológussal (*1853-+1904) együtt a baromfi kolerát tanulmányozva, a
megelőző szeroterápía elvét dolgozta ki. 1881-ben kezdte meg Roux-val közösen
kutatásait a veszettséggel kapcsolatban, aminek eredményeképpen 1885-ben sikeres
oltóanyagot fejlesztett ki a veszettség ellen. (Larousse 1994.3k.271 o., Brockhaus
NI.CD., MNL.14k.573 o.)

SUSANNA ORELLI - RINDERKNECHT
+ 1939.

* 1845.DECEMBER 27. -

Svájci orvosnő. A svájci Rinderknecht parasztcsalád ötödik
leánygyermeke volt. 1881-ben ment férjhez Johannes Orelli
matematika professzorhoz, aki házasságuk negyedik évében
meghalt. 1894-ben tizennégy nőtársával együtt létrehozta a
Nőegyesület a mértékletességért és népjólétért" nevű szervezetet.
Ebből fejlődött ki a ma is működő ZFV-Unternehmungen
nevű
gasztronómiai csoport. 1900-ban Zürich mellett létrehozták az
Alkoholmentes Népi Szanatóriumot. 1903-ban keletkezett írásában
az aiko'noimentes vendéglátóhelyekről értekezett. Az eiső svájci asszony, akiről
1945-ben
Svájcban
bélyeget
adtak
ki.
(Internet://www.geocities.
com/ZOMIRP
, gebrueder-duerst.ch/turicum
zfv-unternehmungen.ch/
pdf
, culturalstudies.ch/pdf
)

PIO BAROJA Y NESSI *1872.DECEMBER 28. - +1956.OKTÓBER
30.
Spanyol író. Baszk polgárcsaládból származott. Orvosnak
tanult, majd 2 évig egy kis faluban folytatott orvosi
gyakorlatot. Ekkor írta első elbeszéléseit Sötét életek címmel.
1896-ban Madridba költözött, ahol sógorával kiadót alapított,
főként saját műveit jelentette meg. Csak az írással
foglalkozott és appolitikussága ellenére a jobboldali lázadók
—ÍT-TTÍr r " K r
1936-ban letartóztatták. Kiszabadulása után a polgárháború
elől Párizsba emigrált, ott élt a német megszállásig, 1940-ig.
Akkor megint a háború elől menekülve hazaköltözött Szemléletére a tagadás, a
pesszimizmus jellemző. Az emberi boldogtalanság okát a civilizációban látta. Ideálja a
magányosan cselekvő ember, hősei is ezt a típust testesítik meg. Terjedelmes
életművében a társadalom szélén rekedt magányos hősöket és korukat festette.
Gazdag írói termését trilógiákra osztotta, pl. Baszk föld, Harc az életért A faj. Ennek
3.része A tudás fája című munkája. Kiemelkedőbb művei még, Egy cselekvő ember
emlékiratai,
Szálloda
a
Hattyúhoz.
(Larousse
1991.lk.249
o.,
Világir.Kisencikl.1976.lk.104 o., MNL.3k.284 o.)

SZERGEJ ALEKSZANDROVICS JESZENYIN *1895.OKTÓBER 3. + 1925.DECEMBER 28.
Orosz költő. A tanítóképző befejezése után 1912-től Moszkvában a
népfőiskola történelem-filozófia szakán tanult, miközben nyomdai
korrektorként dolgozott, majd tagja lett a munkásköltők körének.
1915-ben Pétervárra költözött, és ott Dimitrij
Szergejevics
Merezskovszkijék (*1866-+1941) vezették be az irodalmi körökbe,
paraszt költőként, ösztönös tehetségként fogadták, hamar népszerű
költő lett. Kilencévesen kezdett írni, folyóiratokban 1914-től jelentek
meg írásai. Első verseinek első kötete 1916-ban jelent meg Húsvéti
sirató címmel. Bejárta fél Oroszországot, majd harmadik feleségével
- Isadora Duncannal a híres amerikai táncosnővel (*1878-+1927)világkörüli útra indult 1922-ben, de onnan 1923-ban tele csalódásokkal, egyedül tért
haza. Bohém természete ide-oda sodorta. 1925-ben Lev Tolsztoj (lásd XI.20.)
unokájával kötött házasságot, ami még abban az évben felbomlott. Jeszenyin egy
moszkvai idegklinikára került. 1925.decemberben Leningrádba ment, ahol pár nappal
később az üldözött, a kifosztott, az önmagában és a világban csalódott tragikus sorsú
költő egy szállodai szobában felakasztotta magát. Verseiben az orosz falu patriárkális
világát szólaltatja meg. Képei pontosak és eredetiek. 1917-18-ban született verseinek
legtöbbje az orosz forradalomhoz kötődik. Bár népszerű költő volt, magánéletében is
egymást követték a válságok Verseskötetei: Az égi dobos, Falusi szertartáskönyv,
Negyvennapos engesztelés, Én vagyok a falu utolsó költője, Kocsmás Moszkva, A
csavargó vallomása stb. (Világir.Kisencikl.1976.lk.539 o., MNL.10k.280 o.)
MHC» PyCCKHÜ IIOSI

GlORNICO
Giornico, Tessin svájci kanton egyik faluja, melynek határában a
svájciak 1478-december 28-án legyőzték az olaszokat. E
győzelem után a svájci harcosok tekintélye jelentősen megnőtt.
Ennek a tekintélynövekedésnek volt később köszönhető, hogy
megalakulhatott a híres pápai-svájci gárda. (Révai Nl.8k.540 o.)
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THOMAS WOODROW WILSON * 1856.DECEMBER 28. + 1924.FEBRUÁR 3.
Amerikai politikus. Jogi tanulmányainak befejezése után a politikai
tudományok felé fordult, s 1886-ban doktorált. 1885-től 1902-ig
egyetemi tanár volt. 1910-től New Yersey Demokrata Párti
kormányzójaként
keresztülvitte a munkások
baleset-biztosítási
törvényét, korlátozta a választási kampányok pénzügyi támogatását,
fellépett a korrupció ellen. 1912-ben megnyerte az elnökválasztást.
1913-tól 1921-ig az USA 28. elnöke lett. Reformista, trösztellenes
programot hajtott végre. Bevezette a mérsékelt jövedelemadót,
magánkézben lévő, államilag ellenőrzött bankrendszert hozott létre.
Legalizáltatta a sztrájkokat és a békés sztrájkőrséget. Külpolitikai
téren
szakított
a
dollárdiplomáciával,
30
állammal
kötött
szerződéseket a konfliktusok békés rendezéséről stb. Az 1916-os
elnökválasztást is sikerült megnyernie. Kezdetben az izolációs politika híve volt, de
1917-ben a német búvárhajóhad sorozatos akciói miatt az antant oldalán beléptette
országát az I. világháborúba.
1918.januárban adta ki híres
UNJTEKTATKPOSTÁM
kjjUjH
14
pontját
kongresszusi iKi^tíSsss^ai
SBr " ^ H í
beszédében,
amellyel
a
háború
utáni
igazságos
békerendezésért szállt síkra.
Részt
vett
a
versailles-i
békekonferencián. 1919-től az
európai
béke
fenntartására,
kollektív
biztonsági
rendszer
felállítására törekedett. Bár a Népszövetség „atyja" volt, nem tudta
elérni, hogy polgártársai csatlakozzanak ehhez az eszméhez,
1919.nyarán a közvélemény megnyerésére amerikai előadó kőrútra
indult. Októberben agyvérzés következtében fél oldala lebénult. Az 1919-es Nobelbékedíjat 1920-ban kapta. (Nobel-dijasok Kisl.1985.843 o., Larousse 1994.3k.1139 o.,
MNL.18k.693 o.)

ANNAPOLIS
Északamerikai város, a Chesapeake-öböl partján. Maryland
fővárosa. 1990-ben 33.200 lakosa volt. Az USA egyik
legrégibb városa. Virginiából érkező puritánok alapították
1649-ben
Providence
néven.
Mai
nevét
Stuart
Anna
hercegnőről kapta 1694-ben. 1783.novembertől 1784.júniusig
itt ülésezett az amerikai Kongresszus. 1783.december 28án
a kormányépület főtermében
mondott
le George
Washington (lásd 11.22.) a függetlenségi harc bevégeztével
(lásd VII.4. és 11.22.) az amerikai hadsereg fölötti főparancsnoki tisztéről. (Révai
Nl.lk.667 o., MNI.1994.2k.103 o.)

PABLO GARGALLO *1881 .JANUAR 5. - +1934.DECEMBER 28.
Katalán szobrász. Felváltva dolgozott Barcelonában és Párizsban.
1912-től főként Párizsban, ahol honfitársa Pablo Ruiz Picasso (lásd
X.25.) révén jutott megrendelésekhez. Klasszikus fegyelmű szobrok
után, mint a Kis akt, vagy a Kleopátra, tartósan hatott rá a katalán
szecesszió. Ezt mutatja az Énekesnő, Spanyol táncosnő, Harlekin
feje, A nagy próféta. A kubista stilizálásból kiindulva, Alexander
Archipenko amerikai szobrász (*1887-+1964) kivájt formáinak
hatására főleg vasat használt könnyed, dekoratívan barokkos alakjai
megmintázásához. Legismertebb művei a Picador, Fürdőző, Fekvő
akt, Kávéházban ülő férfi stb. Mindvégig jellemezte a szatíra, a
humor iránti érzék. (Larousse 1991.lk.963 o., MNL.8k.486 o.)

NEUMANN JÁNOS *1903.DECEMBER 28. - +1957.FEBRUÁR 8.
Magyar
származású
amerikai
matematikus.
Pénzarisztokrata
családból
származott.
A
bzdapesti
fasori
NEUMANN JÁNOS 1903—1957
Evangélikus
Gimnáziumban
érettségizett
1921-ben.
Matematikai
képességeinek
kibontakozásában
matematikatanára, Rátz László matematikatanár (*1863+ 1930) és Kürschák József matematikus (*1864-+1933)
segítette. Tanulmányait Zürichben és Budapesten végezte,
vegyészmérnöki és matematikusi doktori címet szerzett. A
berlini, majd a hamburgi egyetemen magántanár, 1931től amerikai - princetoni - egyetem tanára. 1954-től az amerikai Atomenergia
Bizottság tagja. Sokrétű matematikai kutatási eredményei a funkcionálanalízishez, a
topologikus csoportok elméletéhez, a valószíűség-számításhoz, a halmazelmélethez és
a számítógép-tudományhoz tartoznak. Foglalkozott a folytonos csoportok, a periodikus
függvények elméletével és az ergodelmélettel is. Foglalkozott matematikai logikával
és halmazelmélettel, amelynek egyik megalapozója volt. A kvantumelmélet
matematikai megalapozása terén korszakalkotó jelentőségű A
kvantummechanika
matematikai alapjai című munkája. Ezzel kapcsolatosak a Hilbert-teret érintő kutatá-

sai.
Továbbfejlesztette
a
Bohr-féle
majdnem
periodikus
függvények
elméletét.
A
játékelmélet
és
a
közgazdaságtanban
jelentőssé
vált
operációkutatás létrejöttében alapvető
szerepe
volt.
Az
elektronikus
számítógépek
működésének
elvi
megoldásai tőle származnak. Jelentős
szerepe volt az atomenergia felhaszmálására vonatkozó elméleti kérdések tisztázásában. (Larousse 1994.3k.76 o., Brockhaus
NI.CD.)

CERVI TESTVÉREK

+ 1943.december 28.

A Cervi-család egy kis olasz helyiségben, Poebeneben élt
haszonbérlőként. 1920-ban megindult Olaszországban a
fasiszta mozgalom. 1930-39 között számos földalatti
ellenálló csoport szerveződött. Az 1909-es születésű Aldo
Cervi 1929-ben katona lett. Három év múlva fogságba
esett, ahol találkozott politikai foglyokkal. Szabadulása
után
családját
is
bevonta
az
ellenállásba.
Tevékenységükre felfigyelt a náci hatóság és elsőként
1939-ben Geiindo Cervit ( * i 9 ö í ) tartóztatták ie. 1943-ban Ferainanao Cervi
(*1911) és Massimo Cervi (*1904) végrehajtották első szabotázs-akciójukat. A
következő időkben a Cervi-ház bujkáló antifasiszták menedéke is lett. 1943.november
25-én a fasiszta erők bekerítették az egész házat, az ott talált férfiakat letartóztatták,
akik között ott volt még Agostino (*1916), Ovidio (*1918) és Ettore (*1921)
Cervi is. December 28-án a hét testvért több ellenállóval együtt agyonlőtték
(Internet:
http://www.resistenza.de/content/eiew/107/33,
www.imdb.com/title/tt0186531)

JACQUES - LOUIS DÁVID *1748.AUGUSZTUS 30. + 1825.DECEMBER 29.
Francia festő. A klasszicizmus képviselője. 1775-80 között
Rómában az antik művészet tanulmányozása jelentős hatással
volt
művészetére. 1784ben
bejutott
a
Francia
Királyi
Festészeti Akadémia tagjai közé. Az
1780-as
években
alkotott művein Szókratész
halála,
Brutus fiai
apjuk
holtteste
mellett
POSTAGE Ü H Í N l í : ^ ^ ,
THE EMPEROR
a szigorúan tagolt
kompozíció, a fényárnyék plasztikus kezelése, a színpadias beállítás ünnepélyes-patetikus hangvételt
kelt. 1784-ben festette meg A Horatiusok esküje
című monumentális képét, amelyen a rajzosság
dominál a színekkel szemben. Ebben a képben az
idealizmussal
áthatott
ókori
tiszta
erkölcsi
nagyság fogalmazódott meg. Mint a nagy francia
forradalom
híve,
a
Konvent
tagja,
majd
I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) udvari festője,
megfestette a befejezetlenül maradt Labdaházi
esküt és a Marat halálát. Megörökítette a császárság ünnepségeit, pl. Napoleon megkoronázása, vagy A sasok szétosztása, de
az antikvitás továbbra is foglalkoztatta.
Ekkor
festette
pl.
a
Leonidász
a
thermopilei szorosban című képét. Késői
korszakának jelentős
művei
portrék,
melyeket
közvetlen,
őszinte,
a
rOCyflAPCTBE H H bl M MV3EA M306PA3HTEJ1 bHblX MCKyCCTB MMEHM A.C. nVUlKHHA
XIX.századi realizmus felé előremutató
• MOCKBA•
kifejezésmód jellemez, mint pl. Önarckép,
Madame
Récamier.
Napoleon
bukása
után,
a
Bourbonok
visszatértekor
Belgiumba távozott és Brüsszelben élt
haláláig száműzetésben. Ott többnyire
mitológiai tárgyú képeket festett, mint pl.
Ámor és Psyché című képe. (MNL.6k.344
o.,
Műv.L. 1965. l k . 508
o.,
Larousse
1991.lk.569 o.)
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PABLO (PAU) CARLOS SALVADOR CASALS *1876.DECEMBER 29.
- +1973.OKTÓBER 22.
Spanyol
gordonkaművész,
karmester,
zeneszerző.
Barcelonában
és
Madridban tanult.
A párizsi
Opera
szólógordonkásaként kezdte pályáját, miközben a barcelonai
konzervatórium tanára is volt 1897-ben. 1898-ban kezdett
kocertezni Párizsban és Londonban. 1905-ben triót alakított a
^ir^
francia hegedűművésszel Jacques Thibaud-val
(*1880cokreos E S P A N A
+1953) és a francia zongoraművésszel, Alfréd Denis Cortotval (*1877-+1962). 1919-ben Orquesta Pau Casals néven
saját zenekart szervezett Barcelonában. A spanyol polgárháború után 1939-től Dél-Franciaországban, 1956-tól Puerto Ricoban élt, ahol az ő
nevéhez fűződik a San Juan-i Ünnepi Játékok 1957-ben, a Puerto Rico-i szimfonikus
zenekar 1959-ben, valamint a konzervatórium 1960-ben történő megalapítása. A
gordonkajáték technikai megújítója, virtuóz előadóművész volt. Zenekari muzsikát,
vokális egyházzenei műveket, kamarazenét és szólóhangszeres kompozíciókat írt.
(MNL.5k.144 o.)

BOCSKAI ISTVÁN *1557.JANUAR 1. - +1606.DECEMBER 29.
Erdély és Magyarország fejedelme. Bocskai György királyi titkár és
Sulyok Krisztina fia, a somlyói Báthoriak rokona. Gyermekkorát
Bécsben és Prágában töltötte, udvari apród, majd nemesi testőrifjú
volt II.Miksa német-római császár (ur. 1564-1576) környezetében.
1576-ban tért haza Erdélybe. 1592-től váradi kapitány és bihari
főispán volt. Később II.Rudolf német-római császár (ur. 1576-1612)
két évig Prágában fogva tartotta. Kiszabadulása után az alkotmányt
és a vallásszabadságot felfüggesztő Habsburg-abszolutizmus ellen
Bethlen Gábor
(lásd II. 1.) és a nemesség egy részének
ösztönzésére Habsburg-ellenes függetlenségi harcot indított 1604MAGYARORSZAG
ben, melyben az erdélyi vármegyék és a magyországi rendek is
támogatták. 1605-ben Magyarország és Erdély fejedelmévé választották. Méltóságában a török Porta is megerősítette, de a felajánlott királyi címet nem
fogadta el. 1606.június 23-án II.Rudolfot a bécsi béke megkötésére kényszerítette,
melyben a császár elismerte az alkotmányt, a protestánsok vallásszabadságát,
megerősítette őt méltóságában, biztosította az erdélyi rendek fejedelemválasztási jogát
és
a
székelyek
korábbi
privilégiumait.
-S/ABADSÁCil IARC IMH - IMII, [ J
Közvetítésével
létrejött
1606.november
11-én
a
zsitvatoroki béke a török Porta és a Habsburgok között,
J L
120Ft 5
mely véget vetett a tizenötéves török háborúnak. A
szabadságharcban vitézül helytálló hajdúkat szabad
hajdúvárosokban
telepítette
le.
Célja
Erdély
függetlenségének fenntartása volt, majd kedvező
külpolitikai viszonyok között egységes, független királyság létrehozását tekintette feladatának. Rövid fejedelemségének - feltételezett erőszakos halála vetett véget. Emlékére az ország néhány városában - elsősorban a
Hajdúságban - több szobrot állítottak. A protestáns prédikátorok a haza és a
vallásszabadság hőseként magasztalták, így került szoboralakja a genfi Reformáció
Emlékművére is. Holttestét a gyulafehérvári
fejedelmi sírboltban helyezték el.
(Larousse 1991.lk.30 o., MNL.4k.171 o.)

HYACINTHE RIGAUD *1659.JÚLIUS 18. - +1743.DECEMBER 29.
Francia festő. Eredeti neve Hyacintho Francisco Honorat
Matias Pere Martir Andreu Joan Rigau y Ros. 1681-ben
Párizsban élt, a Királyi Akadémián rajzot tanultg és saját
műtermet nyitott. Charles Le Brun (lásd 11.24.) tanácsára
felhagyott a történelmi képek festésével, a portrék kedvéért,
melyekhez különös tehetsége volt. 1687-ben felvette tagjai
közé az Akadémia, melynek 1733-ban igazgatója lett. Első
jelentős felkérése 1688-ban, I.Fülöp orleansi herceg (*1674+ 1723) portréjának megfestésére szólt, amelyet az udvari
arisztokrácia megrendelései követtek. Az 1690-es évek
elejétől a külsőségek,
a pompa
kifejezését
tartotta
fontosnak. Ezzel kétszer is elnyerte az udvari festő címet
XIV.Lajos (lásd IX.1.) és XV.Lajostól (lásd 11.15.). Az 1701ben készült egészalakos portréja a Napkirályról, teremtette
meg a reprezentatív barokk udvari portré alaptípusát. Mestere volt a pompás kiállítású
arcképeknek. Anthonis van Dyck (lásd III.2.) és Harmensz van Rijn Rembrandt (lásd
VII.15.) festőiségét követte. 1715 után a megrendelések teljesítését jórészt nagy
létszámú műhelyének köszönhetően teljesíteni tudta a kor szinte valamennyi nagy
emberének megrendelését. Művészetének kiemelkedő darabjai: Bossuet, Boileau, La
Fontaine,
III.Agost,
XIV.Lajos,
V.Fülöp arcképe.
(Larousse
1994.3k.479 o.,
Műv.L.1968.4k.72 o., Brockhaus NI.CD., MNL.15k.497 o.)

ADOLFO ALSINA

*1829.JANUAR 14. - +1877.DECEMBER 29.

Argentin politikus. Magasan kiemelkedő általános és
szónoki képességekkel megáldott férfi volt. Ezen
képességének köszönhetően egy előadás-sorozata és
egy folyóiratban történő publikációja hívta fel magára a
közfigyelmet. így került a politikai életbe és rövid idő
után a Buenos Aires Tartomány kormányzóhelyettese,
majd kormányzója lett 1868-ig. Ekkor az argentin
kormány elnökhelyettesi tisztét látta el haláláig, 1877ig. Ez idő alatt a bennszülött indiánok zavargásai idején
- különböző alkalmakkor - a Nemzeti Gárda egy-egy
törzsének parancsnoki teendőit is ellátta. (Internet:http://www.findagrave com/cgibin/fg
famousamericans net/
)

MOSZKVA
Moszkva az
Oroszországi Föderáció fővárosa, mely a Moszkva folyó két partján
fekszik, a Volga és az Oka folyók között. Területe kb. 1.000 km 2 , agglomerációs
övezetével együtt meghaladja a 13.000 km 2 -t. A városi lakosság létszáma 1999-ben
kb.8,5
millió
volt.
Az
agglomerációban
kb.12,5
millió
ember
él.
Már
Kr.e.III.évezredben lakott volt. A XII-XIII. században fontos kereskedelmi központ.
Nevét először a XIV.században említik, alapítását 1147-re teszik. 1156-ban Jurij
Dolgorukíj herceg

építtette az első faerődítményt a város dél-nyugati részén mely a későbbi századok
során folyamatos átépítésekkel és bővítésekkel vette fel mai formáját. 1326-tól
Oroszország metropolitája ide helyezte át a székhelyét. Akkoriban épült az
Uszspenszkij-székesegyház
is, majd 1365-ös tűzvész után a Kreml védőfala. A
XIV.századtól a moszkavai fejedelmeség, a XV.század végétől az orosz állam fővárosa.
Ekkor épült a Kreml híres vörös téglafala és a Blagovescsenszkij-székesegyház
is.
Műemlékei közül az egyik legrégebbi és legszebb építészeti együt-

tese a Kreml, a város központjában. Legszebb részei a XIV-XVI. század folyamán
épültek. Jelenleg is kormányzati központ, előtte a Vörös-tér a Lenin-mauzóleum mai,
ahol ünnepi alkalmakkor a felvonulásokat tartják. Itt épült 1556-60-ban a világszerte
ismert hagymakupoláival a Vaszilíj Blazsenníj-székesegyház
is. A Kreml egyik
építészeti központja a XVI.századból való híres Ivan Velikíj torony. 1571-ben a krimi
tatárok elfoglalták és felgyújtották a várost. Borisz Fjodorovics Godunov orosz cár
(ur.l598-+1605) 1592-ben megkezdett építkezései meghatározták a város ma is
létező szerkezetét. A Romanovok hatalomra kerülésével jelentős fejlődésnek indult.
1755-ben Mihail Vasziljevics Lomonoszov (lásd IV.15.) itt alapította az ország első
egyetemét. I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) elleni győzelem után viszonylag hamar
helyreállították a rendet és újjáépítették a felégetett városrészeket. Ekkor épült a
Nagy Színház, melyet 1776-ban alapítottak és 1780-tól a jelenlegi helyén működik.
1806 óta állami szinház és itt mutatták be először az orosz nemzeti opera kiemelkedő
alkotásait. A 4.000 nézőt befogadó jelenlegi színházépület 1865-ben készült el Oszip
Ivanovics Bove tervei szerint. A XIX.század

végére az opera és a balett egyik nemzetközi hírű központja, opera- és baletttársulata világhírűvé vált. Operabemutatói, a hagyományos felfogás legjobb példái,

balett-tagozata a klasszikus balett mértékadó műhelye. Moszkva a kapitalizálódó
Oroszország ipari, pénzügyi és közlekedési központjává vált. Az 1861-es
jobbágyfelszabadítás utáni tömeges betelepülés milliós világvárossá avatta. Az
ország fővárosává az 1922.december 30-i Szovjetuniót megalapító rendelet tette.
1937-ben épült meg a Moszkva-csatorna 128 km hosszban a város és a Volga
között., majd 1952-ben a Volga-Don-csatorna, melyek segítségével 5 tenger felől
vált megközelíthetővé 3 kikötő és hajóállomás. 1935-ben adták át a ma már 200
km hosszú, 140 állomással működő metró első szakaszát. 1960-ban kezdett mű-

ködni a Lumumba Egyetem. A II.világháború alatt a német hadsereg fő ereje a
város határáig jutott. Az 1945 utáni újjáépítés az amerikai felhőkarcolós mintát
követte. Ilyen a Lomonoszov Egyetem új épülete vagy a Luzsnyiki Stadion.
1991.december 8-án a Szovjetunió megszűnésével egyidejűleg megalakult a
Független Államok Közössége. A XX.század történelmi viharai, változásai ellenére
gazdasági, kultúrális jelentőségét a főváros - Moszkva - változatlanul megőrizte.
(Larousse 1991.lk.349 o. Műv.L.1967.3k.385 o., Laroussel992.2k.973 o., Új
Magy.L.1961.5k.52 o., MNL.2001.13k.319 o.)
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WOJCIECH JASTRZ^BOWSKI
+ 1882.DECEMBER 30.

*-1799.ÁPRILIS 19. -

Lengyel természettudós. A varsói líceumban szerzett diplomát.
Részt vett 1830.novemberben a varsói felkelésben. Rendkívül
járatos volt a fizika, a zoológia, a botanika tudományának
területén. Szervezője volt a varsói fürdőben megalkotott
Napórának, mely bármely térben és minden helyzetben
meghatározza mint egy iránytű a pontos időt. 1857-ben
tudományos filozófiai cikkében fejtette ki az ember egészsége
és munkavégzése közti kapcsolatot. Ergonómia
vagy a
tudományos
munka alapját szolgáló
természettudományi
igazságok című értekezésében használta a görög eredetű
ergon= a munka, és a nomosz= a természetes jog, vagy a
természeti törvény összetételéből szerkesztett „ergonómia"-t. Jelentősége a
termelés, a gyártás termelékenységének területén rendkívüli jelentőségű. Egyes
anyagok szerint az „ergonómia" kifejezést H.Murell angol pszichológus alkoíqtta
1940-ben. Jastrz^bowski megalapította a leendő erdészek számára az első
tanintézményt, ahol az elméleti és gyakorlati szaktudás elsajátítható. Közelében,
2004-ben Brokban emlékművet állítottak tiszteletére. Tagja volt korának csaknem
valamennyi tudományos társaságának. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=pl8iu=
)

STEPHEN BUTLER LEACOCK * 1869.DECEMBER 30.
+ 1944.MÁRCIUS 28.
Angol származású kanadai író. Hétéves korában szüleivel
együtt vándorolt ki Kanadába. Közgazdasági tanulmányait
P A
elvégezve a chicagói egyetemen, majd 1908-36-ig a
o "
montreáli McGill egyetemen közgazgatságtant tanított és a
kart vezette. 1908-tól foglalkozott behatóbban irodalmi
tevékenységgel is. Számos történelmi és irodalmi műve
jelent meg, megírta pl. Dickens és Mark Twain életrajzát, de
nemzetközi hírnévre irodalmi paródiáival tett szert. írásai az
emberi viselkedésben megnyilvánuló látszat és valóság közötti ellentmondást veszik
célba. Irodalmi baklövések, Képtelen regények, A Mauzóleum Klub, Kacajparádé
című műveinek könnyedsége, sziporkázó nyelvi és stiláris humora tiltakozást rejt a
féktelen pénzuralom ellen. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.644 o., MNL.llk.861 o.)

JOSEPH RUDYARD KIPLING *1865.DECEMBER 30.
+ 1936.JANUÁR 18.
Angol író, novellista és költő. Apja metodista
lelkész és a képzőművészeti akadémia tanára
volt Bombayben. Anyja Stanley Baldwin (*1867+ 1947), a későbbi konzervatív miniszterelnök
apjának a testvére.
Mindketten az angol
gyarmatosítás odaadó hívei voltak. Iskoláit 7
éves korától Angliában végezte és 17 éves
korában tért vissza Indiába, ahol egy bombayi
lapnál lett segédszerkesztő. Itt jelentek meg első versei és meséi. 1889-től Londonban
élt. 1889-ben egy gazdag amerikai nőt vett feleségül és a 90-es években többnyire
felesége birtokán élt. Az 1900-as búr háborúban mint haditudósító vett részt, az
angolokat dicsőítve és lelkesen magasztalva az I.világháborút is, annak ellenére, hogy
fia is annak áldozatául esett. Irodalmi pályáját a katonaéletet és gyarmati szolgálatot
megéneklő versekkel kezdte Szolgálati nóták címmel. Hasonló szellemű verseket
tartalmaz az 1892-ben írott Laktanyaszoba-balladák
című kötete. Novelláskötetei,
mint az Egyszerű mesék a hegyekből, Három katona, Fekete és fehér, A fantomriksa
és más történetek izgalmas és kalandos írásokat tartalmaznak. Legkiemelkedőbb
alkotása A dzsungel könyve Maugli históriájával. Mesekönyveiben - elsősorban
kislánya halála után kiadott Gyermekmesék-ben, Az elefántkölyökben és a Riki-tikitévi és más története kben érvényesülhetnek magával ragadó írói erényei,
ötletgazdagsága és természetszeretete. Egész életművét tekintve, a brit birodalom
énekese, a „birodalmi gondolat" megtestesítője volt. Az irodalmi Nobel-díjat 1907-ben
kapta „nagyszerű megfigyelőképességéért, erőt és méltóságot sugárzó alakjaiért".
(Nobel-díjasok Kisl.1985.404 o., MNL.10k.930 o.)

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER *1859.DECEMBER 30. + 1951.MÁJUS 29.
Cseh
zeneszerző,
zenekritikus.
Tanulmányait
a
prágai
konzervatóriumban végezte. 1882-től templomi orgonista, 1889től kóruskarnagy volt. 1888-ban feleségül vette Bertha Lauterer
operaénekesnőt,
akivel
Hamburgba
költözött,
ahol
a
konzervatórium professzora lett, 1901-ben barátságot kötött Gusta
Mahler osztrák zeneszerzővel (lásd V.18.). 1903-tól Bécsben élt és
az új konzervatórium professzora és a Die Zeit zenekritikusa volt
1918-ig, amikor visszaköltözött Prágába, ahol 1922-31 között a
zeneszerzés-mesterkurzus-professzora, a konzervatórium rektora,
majd 1931-39 között a Cseh Akadémia elnöke volt. A prágai
egyetemen is oktatott zenét 1920-36-ig. Lírai és szubjektív zenéje
harmónia tekintetében a német későromantika talaján áll, dallamvilága azonban nemzeti vonásokat mutat. Kórusművei a cseh kóruskomponálás új
mércéjét állították fel. 90.születésnapjáról Festschrift kiadásával emlékeztek meg.
Több mint 300 kórusműve és tröbb mint 350 dala mellett színpadi, zenekari és
kamarazenei műveket is írt. A cseh kórusmuzsika megújítójaként szerzett hírnevet.
(Brockhaus:Zenei L.lk.585 o., MNL.8k.100 o.)

ALFRÉD EMMANUEL SMITH *1873.DECEMBER 30. + 1944.OKTÓBER 4.
Amerikai politikus. Politikusi pályafutását 1894-ben kezdte, amikor
támogatta a Tammany Hall jelöltjét egy helyi versenyen. A támogatott
ugyan elvesztette a versenyt, de ő a Demokrata Párt jelöltjeként
bekerült a New York város vezetésébe. 1903-ban New York
polgármestere volt 1919-ig. 1913-ban a párt vezetőjévé választották.
1915-ben részt vett a New York-i alkotmány átdolgozásában. 1924ben az első katolikus politikus volt, akit elnöknek jelölt a Demokrata
Párt. 1928-ban Franklin Delano Roosevelt (lásd IV. 12.) New York város
kormányzó barátja ajánlásával ismét jelölték az elnöki posztra, de a
választást azonban elvesztette a protestáns és republikánus Herbert Hoover-rel (lásd
X.20.) szemben. Az alkohol-tilalom hívei és a kuklux-klán tagjai erősen ellenezték
megválasztását. A gazdasági válság idején választották meg Rosseveltet, akivel
kapcsolata annyira megromlott, hogy egy Roosevelt ellenes csoporthoz, a Szabadság
Ligához csatlakozott. 1934-től felhagyott a politizálással és az Empire State Buildinget
vezette sikerrel New Yorkban.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/
translate_c?hl=hu8isl=en8iu=
)
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A
II.világháborút
követően
az
1946-os
választásokon a baloldali Nemzeti Demokrata Front
elnevezésű tömörülés győzött, a miniszterelnök
Petru
Groza
(*1884-+1958)
lett.
Rövid
demokratikus kormányzás után, szovjet nyomásra,
a kommunista párt kezébe került a hatalom.
1947.decemberben I.Mihály román királyt (lásd
X.25.)
lemondásra
és
száműzetésbe
kényszerítették, és 1947.december 30-án
kikiáltották a Román Népköztársaságot. (Ormos
M.:Világtörténet
1988.3k.13
o.,
Larousse
1994.3k.500 o.)

MIGUEL DE UNAMUNO Y YUGO *1864..SZEPTEMBER 29. + 1936.DECEMBER 31.
Baszk származású spanyol regényíró, filozófus. Eredeti neve Unamunoy Jugo volt.
Tanulmányait Bilbaoban és Madridban a bölcsészkaron végezte. 1891-ben a
salamancai egyetem görög stúdiumainak tanára, majd, 1901-től 1914-ig rektora volt.
Miguel Primo da Rivera diktátor (lásd 1.8.) rendszerét támadó írásai, radikális cikkei,
szenvedélyes esszéi, versei, regényei - pl. a Hazámról -, filozófiai írásai - A tragikus
életérzés, A kereszténység haldoklása -miatt, 1924-ben állásából elmozdították és a
Kanári-szigetekre deportálták, majd Franciaországba sikerült szöknie, ahol megírta A
száműzetés romaceróját. Spanyoloszágba 1931-ben visszatért katedrájához. Minden
műfajban alkotott, de vitázó szelleme főként az esszében
érvényesült.
Spanyolország
és
Európa
sorskérdései
foglalkoztatták. A Don Quijote és Sancho Panza élete vagy A
tragikus
életérzés
című műveiben
ész és hit viszonyát,
ellentmondásait elemezte. Regényeiben nagy szerepe van a
párbeszédnek. A Szeretet és pedagógia, Köd, Don Manuel, szent
vértanú című munkáinak fő témája a vidéki élet, az együttélés
problematikája. Költészete a táj, a vallás és a filozófia lírája:- Lírai
LESPANA
szonettek rózsafűzére, Velázquez Krisztusa, Teréz -. Színháza
mellőz minden járulékos elemeket, a személyiségre és a tudatra
koncentrál: - Fédra, Álomárnyak, János Fivér -. Mint filozófus spiritualista nézeteket
vallott, kiállt a személyes halhatatlanság teológiai eszméje mellett, és élesen bírálta a
modern természettudományok
dezantropomorf jellegét. Az
egzisztencializmus
képviselőjeként merített Sorén Aabye Kierkegaard dán filozófus (* 1813-+1855),
William James amerikai filozófus (*1842-+1910), Friedrich Wilhelm Nietsche német
filozófus (lásd X.15.) gondolataiból. Nézetei hatottak a magyar szellemi életre is,
többek között Németh Lászlóra (lásd IV.18.), Hamvas Bélára (*1897-+1968). Mint
költőt és elbeszélőt a XX.századi spanyol irodalom legjobb stilisztái között tartják
számon. (Larousse 1994.3k.978 o., Világir.Kisencikl.1976. 2k.449 o., MNL.13k.924 o.)

ION CREANGA *1837.ÁPRILIS 2. - +1889.DECEMBER 31.

m

ÜSSJQN CREANGA 08Ö Román író, mese és tankönyvíró. Parasztszülők gyermeke. Papneveldébe járt, tanítóképzőt végzett, majd Ia§iban
/Tvy.
telepedett le. Számos mesét és elbeszélést írt,
amelyek 1875-81 között jelentek meg: A póruljárt
Sztán, Egy anyósnak három menye, A
Fehér
Szerecsen. Meséiben a román nép gazdag képzelete,
sajátos humora, ízes nyelvezete elevenedik meg,
mivel a legképtelenebb helyzetek hősei valójában
nj^píB-ps át j
ízig-vérig moldvai parasztok. Kiváló jellemábrázoló.
Elbeszéléseiben a derű és játszi humor néha szelíd
és megindító mélabúval együtt jelentkezik. Prózai remekműve a Gyermekkorom
emlékei című kisregénye, mellyel korára és utókorára egyaránt hatott. A román
irodalom legjelentősebb paraszt írója volt. (Világir.Kisencikl.1976.lk.242 o.)

GIOVANNI PASCOLI * 1855.DECEMBER 31. - +1912.ÁPRILIS 6.
Olasz költő. A bolognai egyetemen 1873-82 között Giosué
Carducci (lásd 11.16.) tanítványa volt, görög irodalomból
szerzett diplomát. Forradalmi tevékenysége miatt rövid időre
bebörtönözték. 1882-től középiskolai tanár, 1895-től docens
, c . J jV**.*
a bolognai egyetemen, 1897-től latinprofesszor Messinában,
majd 1903-től Pisában tanított latint és görögöt. Carducci
halála után - 1905-ben - a bolognai egyetem olasz irodalom
POSTF. ITALIANE L. 7 0
tanszékének
vezetője
lett.
Impresszionista,
misztikus
ihletésű versek szerzője. Első verseit Tamariszkuszok című
kötetben tette közzé. Ezeknél hosszabb lélegzetű, hagyományosabb verseket
tartalmaz a Castelvecchioi dalok, Ünnepi versek című kötete. Latinul is verselt: pl.
Carmina. Nevezetesek irodalomtörténeti tanulmányai, különösen a latin költészet
történetét bemutató A római latin lírai költészet története Horatius haláláig című
munkája. Klasszikusok iránti hódolatát fejezi ki a Latin énekek című verseskötete is. A
nemzeti költő eszménye határozta meg az Ódák és himnuszok, Itáliai poémák,
Risorgimento-poémák című köteteit. (Világir.Kisencikl.1976.2k.167 o., MNL.14k.567
IO SONC/JPT/MPADA CH'ARDE SOAVE

o.)

APÁCZAI CSERE JÁNOS *1625.JÚNIUS 10. - +1659.DECEMBER
31.
Magyar teológiai, filozófiai és pedagógiai író. A magyar művelődés, nevelésügy, a
magyar nyelvű tudományos szakirodalom úttörője. Iskoláit Apácán, Kolozsváron,
Gyulafehérváron, majd hollandiai egyetemeken végezte. 1651-ben az újonnan
alapított hardervijki egyetem első teológiai doktora lett. 1653-ban tért haza és a gyulafehérvári kollégium tanára volt. Eszméi és iskolai reformtervei miatt szembekerült az
ortodox kálvinizmus nagy tekintélyű képviselőjével, Basire Izsák anglikán lelkésszel
(*1607-+1676), ezért 1656-ban távozni kényszerült Gyulafehérvárról. Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony (lásd IV. 18.) pártfogásával Kolozsvárra került a református kollégiumba, annak vezetőjeként. Itt már akadálytalanul
taníthatta
a
Németalföldön
megismert
új
tudományos
eredményeket. Az egyoldalú latin nyelvi képzés helyett
szorgalmazta a magyar nyelvű természettudományos képzést,
és felvázolta az egységes nemzeti iskolarendszer körvonalát.
Munkásságára
Descartes
francia filozófus
(lásd
III.31.)
filozófiája volt döntő hatással. Fő műve a Magyar Enciklopédia,
mely ütrechtben jelent meg 1655-ben, mely az első magyar
nyelvű tudománytár, amelynek legfőbb pedagógiai érdeme az ismeretek átfogó
rendszerezése. Egyben ez volt az első kísérlet a különböző tudományágak magyar
nyelvű terminológiájának megteremtésére. Gyulafehérvári székfoglaló A bölcsesség
elsajátításáról című előadásában 1653-ban a korszerű műveltség tartalmának kifejtése
után a gyulafehérvári kollégium korszerűsítésének részletes tervezetét terjesztette
eiő. A kolozsvári székfoglaló Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról című előadása
egy korszerű erdélyi iskolaszervezet körvonalait vázoltza fel, amelyet a külföldi
akadémiákkal versenyképes erdélyi egyetem terve tetőz be. 1654-ben jelent meg a
gyulafehérvári nyomdában a gyermek I.Rákóczi Ferencnek (*1645-+1676) ajánlott
magyar nyelvű könyvecskéje a Magyar Logikátska, függelékében a Tanács. Az előbbi
tankönyv, az utóbbi tanulásra serkentő dialógus. 1658-ban az erdélyi egyetem
részletesen kidolgozott tervezetét nyújtotta át Barcsai Ákos fejedelemnek (ur.16581661) A magyar nemzetben immár el végtére egy académia felállításának módja és
formája címmel. (Larousse 1991.lk. 133 o., MNL.2k.188 o., )

ANDREAS VESALIUS *1514.DECEMBER 31. - +1564.OKTÓBER 15.
Flamand orvos, anatómus. A leuveni egyetemen 1529-33-ig, majd
a párizsi egyetemen 1533-36-ig tanult orvoslást. Az orvosdoktori
címet Padovában szerezte meg, ahol sebészeti
előadóként - szakítva az addigi hagyományokkal
- az anatómiát emberi holttestek boncolásával
tanította. 1543-tól felváltva hol Bolognában, hol
Pisában tanított. Munkája során rájött, hogy az
orvosképzés alapművének tartott, Galénosz görög
orvos és filozófus (*Kr.u.l29-+199 vagy 216 k.?)
által leírt tanok hibásak, mert állati tetemeken
végzett boncolásokon alapulnak mert emberen
végzett boncolás a Római Birodalomban tilos volt.
Miután felismerte Galenusz tévedéseit, 1543-ban
De corporis humani fabrica című művében korrigálta azt. Ezért Galenus követői éles
harcot indítottak ellene. 1543-tól V.Károly német-római császár (lásd 11.24.), majd
II.Fülöp spanyol király (lásd V.21.) udvari orvosa volt. Az inkvizíció vád alá helyezte és
mint varázslót halálra ítélte, de II.Fülöp spanyol király azonban megkegyelmezett
neki. Az egyház jeruzsálemi zarándoklatra ítélte, onnan hazafelé tartva az úton halt
meg. Őt tekintik a tudományos anatómia megteremtőjének. (Larousse 1994.3k.1067
o., Révai Nl.19k.191 o., MNL.18k.390 o.)

CHARLES CORNWALLIS *1738.DECEMBER 31. - +1805.OKTÓBER
5.
Brit katonatiszt,
politikus.
Az amerikai
függetlenségi
háborúban (lásd VII.4.) kiűzte George Washington (lásd
11.22.) seregét New Yerseyből. 1780-81-ben Észak- és DélKarolina területén több győzelmet aratott, Yorktonnái
azonban csapdába került, és fegyverletétele 1781-ben
eldöntötte a háború kimenetelét. India kormányzójaként
1786-93 között jogi és közigazgatási reformokat vezetett be.
Írország alkirályaként levert egy ír felkelést, legyőzte a
francia inváziós sereget 1798-ban, majd mérsékelni próbálta
a megtorlást. Részt vett a Franciaországgal folytatott amiens-i béketárgyaisokon
1802-ben. (MNL.5k.608 o.)

GRIGORIJ GRIGORJEVICS MJASZOJEDOV *1835. + 1911.DECEMBER 31.
Orosz festő. A pétervári akadémián tanult. Ösztöndíjjal
Francia-,
Olaszés
Spanyolországban
járt
tanulmányúton. A Vándorkiállítási Társaság egyik
alapító tagja volt. A parasztság társadalmi problémáival
foglalkozó képei az orosz kritikai realizmus jellemző
alkotásai: A zemsztvo ebédel, Az 1861. február 19-i
kiáltvány
olvasása,
Aratók.
Történelmi
témájú
kompozíciókat
és
tájképeket
is
festett.
(Műv.L. 1967.3k.356 o.)

HENRI MATISSE * 1869.DECEMBER 31. - +1954.NOVEMBER 3.
Francia festő. Jogi tanulmányok után művészi olvasmányai hatására
kezdett festészettel foglalkozni. 1895-98 között Gustave Moreau
(*1826-+1898) tanítványa volt. Hamarosan az impresszionizmus
hívévé szegődött, és Claude Oscar Monet (lásd XI. 14.) hatására
több tájképet is festett. Néhány képe a pointillizmussal - apró
pontszerű ecsetvonásokból felépített képpel - rokon. 1904-től már a
fauvizmus híveként tiszta színeket használt. Ugyanis a Fauves
•ÍHÉ*
JÁ
festőcsoport keverés nélküli színek alkalmazásával új tradíciót
^Ljí^jjj®
teremtettek. E periódusának fő műve Zöldsugaras portré, Piros
szőnyeg, A vörös műterem és a Tánc. 1910 körül gazdag plasztikájú
kisbronzokat is mintázott. 1911-13 között Marokkóban járt,
formanyelve egyszerűsödött és a néger plasztika is hatott rá. 1919től visszatért korábbi stílusához, telt élénk színek jellemezték életörömmel telt
festményeit. Ilyen pl. Dekoratív alak ornamentális háttér előtt, A zene, A román blúz.
1918-tól alkotta Odaliszk-képeit, melyek letisztult, geometriára épülő művek. 1920ban Gyagiljev-balettnek készített díszletet. 1931-től sokat
utazott Európában, három hónapot töltött Tahitiben, majd
az USA-ban dekoratív faliképeket festett. Művészi kifejezőeszközeivel talán a legmértéktartóbban
a Jazz című albumának anyagát adó,
akvarellel festett, kivágott papírokból
összeállított nagy vázlatképein bánt. A
képekhez gondolatokat is fűzött. 1939ben Vance-ba vonult vissza, és 194951-ben az ottani dominikánus kápolnát
díszítette színes üvegablakaiva. mely
1950-ben a Velencei Biennale festészeti
nagydíját kapta. Bronzszobrain a térbeli
E JUGOSLAVIJA
művészet különböző kifejezésmódjának
meglepő variációit vonultatta fel, mint
pl. Jeanette mellszobrain. Szobrai mellett jelentős grafikai munkássága, mely
könyvillusztrációt takar. (Műv.L.1967.3k.264 o., Larousse 1992.2k.838 o., 12k.793 o.)

I. SZENT SZILVESZTER PÁPA

?

-

+335.DECEMBER 31.

Római születésű egyházfi volt. Szent Melkiadesz pápa (311-314)
utódaként 314 elején lépett a pápai trónra. Életéről Caesareai
Euszebiosz görög egyháztörténész (*263-+339) Konstantin élete
című művében maradtak fenn adatok. Uralkodása legfontosabb
eseménye az arianizmust - az ókeresztény eretnekséget - elítélő
325-ös nikaiai zsinat volt. Az ő pápasága idején lett a
kereszténység a Római Birodalomban államvallás. Ekkor épült
Szent Péter sírja fölött bazilika és kezdődött el egy kisebb bazilika
építése Szent Pál sírja fölé. A hagyomány szerint ő gyógyította ki a
leprából, majd megkeresztelte I. Nagy Constantinus római császárt
(ur.306-337). A legenda szerint a császár ezért Constantinus adománylevéllel jutalmazta, amely felsőbbséggel ruházta fel a pápát a keleti pátriárkákkal
szemben hitbéli kérdésekben, valamint világi hatalommal Róma és a Nyugati világ
felett. Ünnepe december 31-én van. (Révai Nl.17k.249 o., Larousse 1994.3k.739 o.,
MNL.16k.762 o.)

