HEVESI ERZSÉBET
,
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VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

1. kötet
,
JANUAR

,

JANUAR
BIBlENA, Giuseppe Galil

Olasz épftész

Január 5.

CASANOVA, Daniellke

Francia politikus

Január 9.

DONICI, Alexandru

Moldáviai

költő,

író

GRAND TETON NEMZETI PARK
HILLEL, Omer

Január 19.
Február 26.

Izraeli

költő

Január 1.

KANADAI KŐOLAJ

Január 16.

KANADAI PÉNZVERDE

Január 2.

KLAUS, Ensimkat

Német grafikus

Január 16.

MARTINEZ, Manuel, Alonso

Spanyol jogász, politikus

Január 13.

McLAUGHUN, Robert Samuel

Kanadai üzletember

Január 6.

MÉCS Károly

Magyar színművész

Január 10.

PALACIOS RAMILO, Antonio

Spanyol építész

Január 8.

QUINQUELA MARTIN, Benito

Argentin

festő

Január 28.

QUINQUELA MARTIN, Benito

Argentin

festő

Január 28.

ROCH, B Ole Jacoib

Norvég matematikus

Január 14.

SILVER Abba Hillel

Litván szárm.amerikai rabbi

Január 28.

SMITH, Donald Alexander Sir

Kanadai szőrmekereskedő,
politikus
Finn író

Január 21.
Január 14,

Holland szárm.dél-afrikai

Január 24.

TOPEUUS, Zachris
WENNING, Pieter

festő

WITOS, Wincety

Lengyel politikus

Január 22.

,

lANUAR

JANUÁR HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE
+ABBE Ernst

Német fizikus

+ADY Endre

Magyar

+AIKENHEAD Mary

Ir apáca

17

+ALFIERI Vittorio

Olasz drámaíró

16.

+AMERLING Friedrich von

Osztrák arcképfestő

15

+AMPERE André Maria

Francia fizikus

22

+APATI ABT Sándor

Magyar szobrász

14

költő,

23
író

27

+APOLLO URHAJO BALESETE

27

+ARNIM Bettina von

Német írónő

20

+AUBER Daniel-Francois-Esprit

Francia zeneszerző

29

+AUSZTRALIA

1

+AVIGNONI PAPAI PALOTA

17
festő

+BACCIARELLI Marcello

Olasz szárm.Jengyel

+BAHR Hermann

Osztrák dráma- és regényíró

15

+ BAJZA József

Magyar költő, kritikus

31

+BALMACEDA José Manuel

Chilei államférfi

18

+BANCILA Octav

Román festő

7

+ BARCSAY Jenő

Magyar festő

14

+ BARLACH Ernst

Német szobrász, grafikus

2

+BARTON Edmund

Ausztrál államférfi

+ BASS Georges

Angol orvos, felfedező

+BATTILORI Bartolo di Fred;

Itáliai

+ BAUER Rudolf

Magyar atléta

2

+BAZOVSKY Milos

Szlovák festő

11

5

13
30

festő

26

1

+BBC-Rádió
+BEATRIX Wilhelmiona Armgard

Holland királynő

31

+BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Car.

Francia színműíró

24

+BELLINGSHAUSEN Fabian Gottlieb vor Orosz tengernagy, sark-kutató
+BERGSTRÖM Sune Karl

Svéd orvos, biokémikus

+BERRY Charles Ferdinand de Bourbon Francia herceg

13

N

10
24

+BIBESCU Marthe Lucile

Francia írónő

28

+BJÖRNSSON Svein

Izlandi politikus

25

+ BLASKO IBANEZ Vicente

Spanyol író

29

+BLAUMANIS Rudolf Matiszovics

Lett író, költő

1

+BOGART Humphrey

Amerikai filmszínész

23

+ BONNARD Pierre

Francia festő

23

+BÖHLER Lorenz

Osztrák sebész

20

+BRAILLE Louis

Francia tanító

4

+BRAUER Arik

Oszttrák festő, énekes

4

+BRAZZA Pierre Savorgnan de

Francia felfedező, Afrika-kutató

26

+BRUEGHEL Jan idősebb

Németalföldi festő

+ BUCHHOLZ Erich

Német festő

31

+BURKE Edmund

Angol politikus

12

+BURNS Robert

Skót költő

25

+BUSCH Wilhelm

Német festő, karikatúrista

9

+ BYRON George Gordon Noél lord

Angol

+CABRAL Amilcar

Guineai politikus

19

+CABRILLO Juan Rodriguez

Spanyol katona, felfedező

3

+CALDERON DE LA BARCA Pedro

Spanyol drámaíró

17

+BOTTO Jan

költő

+CALVEZ CALLARDO José Bernardo de Spanyol jogász, politikus
+CANALETTO

Olasz

festő

+CANSAS SZÖVETSEGI ALLAM

13

22

2
30
30

+CAPEK Karel

Cseh író

9

+CARAGIALE Ion Luca

Román író

30

+CARSTENSEN Georg

Dán katonatiszt, lapkiadó

4

+CARZOU Jean

Örmény szárm.szíriai festő

+CENDRARS Blaise

Francia költő

21

+CEZANNE Paul

Francia festő

19

+CHABRIER Alexis Emmanuel

Francia zeneszerző

18

+CHALGRIN Jean Francois Theresa

Francia építész

20

1

+CHALLENGER KATASZTROFA

28

+CONNECTICUT SZÖVETSEGI ALLAM

9

+COOLIDGE Calvin

Amerika 30.elnöke

5

+COUBERTIN Pierre de

1

+CSEHSZLOVAKIA FODERALIS ORSZA<::

1

+CSOKONAI Vitéz Mihály

Magyar költő

28

+DASSAULT Marcel

Francia repülőgép-tervező

22

+DAVIS Alexander Jackson

Amerikai építész

14

+DE FONTENELLE Bernard le Bovier

Francia író, filozófus

9

+DEUUS Frederick

Angol zeneszerző

29

+DONGEN Cornelius van

Holland festő

26.

+DON-Magyar Királyi 2.Honvéd Hads.

12

+DRAKE Francis Sír

Angol tengerész

27

+DROSTE-HÜLSHOFF Anette von

Német költőnő

10

+DUDEN Konrad

Német filológus

3

+DUNIKOWSKI Xavery

Lengyel szobrász

26

+ DYBOWSKI Benedykt Tadeusz

Lengyel orvos

3

+DZIERZON Johann

Német méhész

16

+ECCLES John Carew Sír

Ausztrál neurofiziológus

+ECHEVARRIA Esteban

Argentin költő

+EFTA

N 27
19
4

+EGEDE Hans

Grönlandi hittérítő

31

+EMINESCU MIHAI

Román költő

15

+EUCKEN Walter

Német közgazdász

17

+FAIRCLOUGH Ellen

Kanadai politikusnő

28

+FALSEN Kristian Magnus

Norvég államférfi

13

+FAZEKAS Mihály

Magyar költő, író, botanikus

6

+ FERMAT Pierre de

Francia matematikus

+FERRARI Gaudenzio

Itáliai festő

31

+FEUERBACH Anselm

Német festő

4

+FISHER John lord

Brit tengernagy

25

+FOERK Ernő

Magyar építész

26

+ FOSCOLO Ugo

Olasz költő

26

+FRANKUN Benjamin

Amerikai fizikus, filozófus

17

+FREI MONTALVA Eduardo

Chilei politikus

22

+FREIHERR von SCHMIDT Friedrich

Német építész

23

12

+ FRERE - ORBAN Hubert Joseph Walth Belga jogász, államférfi

1

+FRIEDELL Egon

Osztrák újságíró

21

+ FROST Robert Lee

Amerikai költő

29

+ FURTWANGLER Gustav Ernst Heinrich Német zeneszerző, karmester

25

+GAJDAR Arkagyij Petrovics

Szovjet-orosz író

22

+GAULEI Galileo

Olasz csillagász

8

+GANDHI Mahatma

Indiai politikus

30

+GARBORG Arne

Norvég író

14

+ GATTAMELATA

Olasz zsoldosvezér

16

+GEORGIA SZÖVETSEGI ALLAM

2

+GHIRLANDAIO Domenico

Itáliai festő

11

+GIACOMETTI Alberto

Svájci festő

11

+GIORDANO Luca

Itáliai festő

12

+GIOTTO Bondone di

Itáliai festő

8

+GOLDMARK Károly

Magy.szárm.osztrák zeneszerző

2

+GOLTZIUS Hendrik

Németalföldi festő

+GOMPERS Samuel

Amerikai szakszervezeti aktívista

+GOYEN Jan Joasephsz van

Holland tájképfestő

+GRAMME Zénobe Théophile

Belga elektrotechnikus

20

+GRAMSCI Antonio

Olasz politikus, filozófus

22

+GRILLPARZEZ Franz

Osztrák drámaíró

15

+GYESEV

1
27
13

3

+GYULAI Pál

Magyar regényíró, kritikus

25

+HABER Fritz

Német kémikus

+HALLEY Edmund

Angol matematikus, csillagász

14

+HAMILTON Alexander

Amerikai államférfi

11

+HANDEL-MAZETTI Enrica

Osztrák írónő

10

+HASENAUER Karl

Osztrák építész

4

+HAYES Rutheford Birchard

Amerikai politikus

16

+HEINRICH VON STEPHAN

Birodalmi postatisztviselő

7

+HERING Ewafd Karol Konstantin

Német fiziológus

26

+HERRERA Juan de

Spanyol építész

15

+HOrrSU Sakai

Japán festő

9

+ HOLBERG Ludwig báró

Dán író

28

N 29

10

+ HORTOBAGY
+HUSAK Gustav

Csehszlovák politikus

10

+I.JANOS KAROLY

Spanyolország királya

5

+I.TELI OLIMPIAi JATEKOK 1924.

CHAMONIX február 5-ig

25

+1: KONSTANllN

Görögország királya

11

+ II. FRIGYES a.Jiggy Hohenzollern

Porosz király

24

+II:VIKTOR EMANUEL

Szardinia, Piemont, Olasz király

9

+III.GUSZTAV

Svéd király

24

+ III. KAROLY Bourbon

Spanyol király

20

+ III: NAPOLEON

Francia császár

9

+INGRES Jean Auguste Dominique

Francia festő

14

+ IX. FRIGYES

Dán király

14

+IX.TELI OLIMPIAI JATEKaK 1964.

Innsbruck február 9-ig.

29

+JANISZEWSKI Zygmunt

Lengyel matematikus

3

+JANKO Alexy

Szlovák festő

25

id. Flamand festő

25

+JEDLIK Anyos

Magyar fizikus

11

+JEFFERS John Robinson

Amerikai

költő

20

+JENATSCH Jürg

Svájci pap, politikis

+JENSEN Johannes Viiheim

Dán költő

+JOBIN Raoul

Kanadai operaénekes

13

+ KALEVALA

Finn nemzeti eposz

30

+KATZENELSON Berl

Cionista

+KEHRUNG Béla

Magyar teniszező

25

+KEMPELEN Farkas

Magyar mechanikus, feltaláló

23

+KERES Paul

Eszt sakkozó

7

+JANSSENS Abraham van Nuyssen

vezető

24
N 20

25

25

+KGST
+ KNAPP Elly Heuss

Német pedagógus

25

+KOLLAR Jan

Szlovák költő, nyelvész

24

+KOSSUTH Zsuzsanna

Magyar politikusnő

12

+ KOSTKA Jozef

Szlovák szobrász

29

+KRUSPER István

Magyar mérnök

25

+KURCSATOV Igar Vasziljevics

Orosz fizikus

12

+KVASZ András

Magyar pilóta

27

+KYLBERG Carl Oscar

Svéd festő

6

+LA TOUR Georges de

Francia festő

30

+ LAROUSSE Pierre

Francia lexikográfus

3

+LATABAR Kálmán idősebb

Magyar színész

11

+LAVATER Johann Kasper

Svájci prot.író, lelkész

2
12

+LAVINAOMLAS
+LE DOUX Jean Picart

Francia festő

31

+LEACH Bernard

Angol keramikus

5

+LEBER Julius

Német politikus

5

+LEHMBRUCK Wilhelm

Német szobrász

4

+LENIN Vladimir Iljics

Szovjet-orosz politikus

21

+LESZNAI Anna

Magyar költő, író, festő

3

+LINNE Carl von

Svéd természettudós

10

+LONDON Jack

Amerikai regényíró

12

+ LORENZO Dl CREDI

Firenzei festő

12

+LUNYIK MUHOLD

2

+LURCAT Jean

Francia festő

6

+LUXEMBURG Rosa

Német politikus, teoretikus

15

+MACDONALD John Alexander Sír

Kanadai politikus

11

+MADACH Imre

Magyar drámaíró

21

+MADERNO Carlo

Itáliai építész

30

+MAGYAT TELEVIZIO ADOTORNYA

24

+MALI ALLAMSZÖVETSEG

17

+MANET Edouardo

Franci festő

23

+MAPU Abraham

Orosz - héber regényíró

10

+MARCO POLO

Velencei kereskedő

8

+MARGARETE VON PARMA

Pármai hercegnő

18

+MARTI Jose Julian

Kubai író

28

+MARTIN LUTHER KING

Amerikai lelkész

15

+MASSON André

Francia festő

4

+MAUERSBERGER Rudolf

Német karnagy,

+MENDEL Gregor Johann

Osztrák biológus

6

+MENDES FRANCE Pierre

Francia politikus

11

+MENOm Ciro

Olasz szabadsághős

23

+MERESZ KAROLY

Burgundi herceg

5

+MESTROVIC Ivan

Horvát szobrász

16

+MIKSZATH Kálmán

Magyar író

16

+MILADJNOW Dimitar

Macoden író

11

+MILNE Alan Alexander

Angol író

31

+MISTRAL Gabriela

Csilei költőnő

+MITRE Bartolomeo

Argentin politikus

19

+ MOLDVA ES HAVASALFÖLD

Egyesűlése

24

+MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin

Franca vígjátékíró, színész

15

+ MOLNAR Ferenc

Magyar író

+MOLSON John

Kanadai üzletember

zeneszerző

29

N

10

12
11

+MONTESQUIEU Charles Louis de Secor Francia filozófus

18

+ MONTREAU EGYETEM

6

+MUNK Kaj
+MUNKASORSEG

Dán drámaíró

13
29

+MURILLO Bartolomé Esteban

Spanyol festő

+NASSER Gamel Abden

Egyiptomi politikus

15

+NAZIM HIKMET Rau

Török költő

19

+NEMCOVA Bozena

Cseh írónő

21

+NEWTON Isaac Sír

Angol fizikus, matematikus

4

+ NOLHAC Pierre de

Francia történész

31

+NORDAU Max

Zsidó író

22

+NOWOSIELSKI Jerzy

Lengyel

+OEHLENSCHLAGER Adam

Dán költő

festő

1

7

20

+OLASZORSZAG ALKOTMANYA

1

+OLBRACHT Ivan

Cseh regényíró

6

+OPPENHEIM Moritz Daniel

Német festő

3

+ORLEY Berend van

Németalföldi festő

6

+PAINE Thomas

Amerikai újságíró, politikus

29

+PALKOVIC Juraj

Szlovák pap

21

+PALLYA Celesztin

Magyar festő

15

+PARMIGIANINO Giralomo Francesco

Itáliai festő

11

+PAUL Alice

Amerikai politikusnő

11

+PAVLOV Michail Alexandrovics

Orosz kohómémök

21

+ PECH József

Magyar vízépítő mérnök

4

+PELC Antonin

Cseh festő

16
18

+ PEREJASZLAVI SZERZODES

22

+PERGAUD Louis

Francia író

+PETOFI Sándor

Magyar költő

+PETRIOLAUS

Svéd vallásreformátor

6

+ PETZOLD Alfons

Osztrák költő

26

+PHILIPP Arthur

Gya rmatosító

26

+PIECK Wilhelm

Német politikus

3

+PIPER William Thomas

Amerikai gyáriparos

15

+POPOV Alexandr Sztyepanovics

Orosz mérnök

+PORSCHE Ferdinan

Német autókonstruktőr

+PRAGA

Csehország fővárosa

+PRIMO DE RIVERA Miguel

Spanyol generális

8

+PRINGLE Thomas

Skót szárm.dél-afrikai költő

5

+QEMALI Ismail

Albán bég

24

+RAIS Karel Vaclav

Cseh író

4

1

13
30
1

+RAYBURN Samuel Taliaferro

Amerikai politikus

6

+REIS Philipp

Német fizikus

14

+RESSU Camil

Román festő

28

+RICHARDS Theodore William

Amerikai kémikus

+ROBINSON Jackie

Amerikai sportoló

+ROLLAND Romain

Francia író

+ ROOSEVELTTheodore

Amerika 26.elnöke

+RUSSEL C. Morgan

Amerikai

+SACHS Hans

Német költő

19

+SAINT-SIMON Louis de Rouvroy

Francia tábornok, író

16

+SARKÖZI György

Magyar író

22

+SARTO Andrea del

Olasz festő

22

+SCHADOW Johann Gottfried

Német szobrász

27

+SCHRÖDER Rudolf Alexander

Német író

26

+SCHUBERT Franz Peter

Osztrák zeneszerző

31

+SCHWARZ Dávid

Magyar feltaláló

13

+SCHWARZHAUPT Elisabeth

Német jogász, politikus

7

+SCHWEITZER Albert

Német orvos, teológus

+SCHWmERS Kurt

Német festő

8

+SELYE János

Magy.szárm.kanadai orvos

26

+SHACKLETON Ernest Henry Sír

Angol Sark-kutató

5

+SHASTRI Lal Bahadur

Indiai politikus

10

+SICHULSKI Kazimierz

Lengyel

+SILBERMANN Gottfried

Német hangszerkészítő

+SILVA Joao de

Portugál szobrász

+ SISLEY Alfred

Francia festő

29

+SMETONA Atanas

Litván politikus

9

+SNEH Moshe

Lengy.szárm.izraeli politikus

6

+SOMOS Miklós

Magyar festő

17

+SÖDERBLOM Nathat

Svéd vallástörténész

+SRAMEK Frana

Cseh regény- és drámaíró

19

+STIFTER Adalbert

Osztrák író

28

+STRAUS Nathan Oscar

Osztrák karmester

11

+SUK Josef

Cseh hegedűművész

4

+SULZER Salomon

Osztrák kántor

17

+SZASZ Endre

Magyar festő

7

N

31
31

N 29
4

festő

25

N 14

festő

17
14
1

N

15

+SZECHENYI Zsigmond gróf

Magyar vadász

23

+SZENT DON BOSCO Giovanni

Olasz prédikátor

31

+SZENT GOTTHARD VASUT és ALAGUT

1

+SZENT HENRIK

Püspök

19

+SZENT MARGIT Arpádházi

Arpádházi hercegnő

18

+SZENT REMIGIUS

Frank püspök

+ SZENT SEBESTYEN

Kresztény vértanú

20

+SZENT VITUS

Szíciliai szárm. vértanú

15

+SZERB Antal

Magyar irodalomtörténész

27

13

+SZLOVAK KŐZTARSASAG MEGALAK.

1

+SZOJUZ 4-5

16

+ SZROGH György

Magyar építész

23

+SZUBHASZ CSANDRA BOSZ

Indiai politikus

23

+ TAXIS Franz von

Birodalmi főpostamester

18

+ TESLA Nicola

Horv.szárm.amerikai fizikus

7

+ THOMA Ludwig

Német író

21

+TOBRUKIGYOZELEM

22

+ TODI Luisa Rosa

9

+ TORNYAI János

Magyar festő

18

+ TOSCANINI Arturo

Olasz karmester

16

+ TUCHOLSKY Kurt

Német író, kritikus

9

+TYLER John

Amerikai politikus

18

+V.TELOLIMIPAI JATEKOK 1948.

ST.Moritz február 8-ig

30

+VERDI Giuseppe

Olasz zeneszerző

27

+VERGA Giovanni

Olasz író

27

VII.TELI OLIMPIAI jATEKOK 1956.

Cortina d'Ampezzoban,febr.6-ig

26.

+VIII.Henrik

Anglia, Irország királya

28

+VIRTANEN Artturi Ilmari

Finn biokémikus

+VIVEKANANDA

Hindu vallásreformátor

+ WALCOTT Derek

Dél-amerikai író

+WATSON Ransford Horner

Kanadai tájképfestő

14

+WEBSTER Daniel

Amerikai politikus

18

+ WEGENER Alfred Lothar

Némert meteorológus

11

+WIELAND Christoph Martin

Német író

20

+WIGNER Jenő

Magy.szárm.amerikai fizikus

+WOLKER Jiri

Cseh költő, drámaíró

N

15
12

N

23

N

1
3

+YBL Miklós

Magyar építész

+ZWINGL Ulrich

Svájci vallásreformátor

22
1

JANUÁR HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE
AUSZTRALIA

1

BBC-Rádió

1

BLAUMANIS Rudolf Matiszovics

Lett író, költő

1

CARZOU Jean

Örmény szárm.szíriai festő

1

COUBERTIN Pierre de

1

CSEHSZLOVAKIA FODERALIS ORSZAG

1

FRERE - ORBAN Hubert Joseph Walth. Belga jogász, államférfi

1

GOLTZIUS Hendrik

Németalföldi festő

1

MURILLO Bartolomé Esteban

Spanyol festő

1

OLASZORSZAG ALKOTMANYA

1

PETOFI Sándor

Magyar költő

1

PRAGA

Csehország fővárosa

1

SILVA Joao de

Portugál szobrász

1

SZENT GOTIHARD VASUT és ALAGUT

1

SZLOVAK KÖZTARSASAG MEGALAK.

1

WIGNER Jenő

Magy.szárm.amerikai fizikus

ZWINGL Ulrich

Svájci vallásreformátor

000000000000000000000000000
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BARLACH Ernst

Német szobrász, grafikus

2

BAUER Rudolf

Magyar atléta

2

CALVEZ CALLARDO José Bernardo de

Spanyol jogász, politikus

2

N

1
1

2

GEORGIA SZÖVETSEGI ALLAM
GOLDMARK Károly

Magy.szárm.osztrák zeneszerző

2

LAVATER Johann Kasper

Svájci prot.író, lelkész

2
2

LUNYIK MUHOLD

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
CABRILLO Juan Rodriguez

Spanyol katona, felfedező

3

DUDEN Konrad

Német filológus

3

DYBOWSKI Benedykt Tadeusz

Lengyel orvos

3
3

GYESEV
JANISZEWSKI Zygmunt

Lengyel matematikus

3

LAROUSSE Pierre

Francia lexikográfus

3

LESZNAI Anna

Magyar költő, író, festő

3

OPPENHEIM Moritz Daniel

Német festő

3

PIECK Wilhelm

Német politikus

3

WOLKER Jiri

Cseh költő, drámaíró

3

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
BRAILLE Louis

Francia tanító

4

BRAUER Arik

Oszttrák festő, énekes

4

CARSTENSEN Georg

Dán katonatiszt, lapkiadó

4

EFTA

4

FEUERBACH Anselm

Német festő

4

HASENAUER Karl

Osztrák építész

4

LEHMBRUCK Wilhelm

Német szobrász

4

MASSON André

Francia festő

4

NEWTON Isaac Sír

Angol fizikus, matematikus

4

PECH József

Magyar vízépítő mérnök

4

RAIS Karel Vaclav

Cseh író

4

ROOSEVELTTheodore

Amerika 26.elnöke

4

SUK Josef

Cseh hegedűművész

4

0000000000000000000000000000 0000000000000000000000001
festő

BACCIARELU Marcello

Olasz szánn.lengyel

COOLIDGE Calvin

Amerika 30.elnöke

5

IJANOS KAROLY

Spanyolország királya

5

LEACH Bernard

Angol keramikus

5

LEBER Julius

Német politikus

5

MERESZ KAROLY

Burgundi herceg

5

PRINGLE Thomas

Skót szánn.dél-afrikai költő

5

SHACKLETON Ernest Henry Sír

Angol Sark-kutató

5

5

0000000000000000000000000000 OOooOooOOOOOOooOooooOootJj
MENDEL Gregor Johann

Osztrák biológus

6

LU RCAT Jean

Francia festő

6

RAYBURN Samuel Taliaferro

Amerikai politikus

6

FAZEKAS Mihály

Magyar költő, író, botanikus

6

OLBRACHT Ivan

Cseh regényíró

6

SNEH Moshe

Lengy.szárm.izraeli politikus

6
6

MONTREAU EGYETEM
ORLEY Berend van

Németalföldi festő

6

PETRIOLAUS

Svéd vallásreformátor

6

KYLBERG Carl Oscar

Svéd festő

6

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000l
BANClLA actav

Román festő

HEINRICH VON STEPHAN

Birodalmi

KERES Paul

Eszt sakkozó

7

NOWOSIELSKI Jerzy

Lengyel festő

7

SCHWARZHAUPT Elisabeth

Német jogász, politikus

7

SZASZ Endre

Magyar festd

7

TESLA Nicola

Horv.szárm.amerikai fizikus

7

7

postatisztviselő

7

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000.
GALILEI Galileo

Olasz csillagász

8

GIOTTO Bondone di

Itáliai festő

8

MARCO POLO

Velencei

PRIMO DE RIVERA Miguel

Spanyol generális

8

SCHWITTERS Kurt

Német festő

8

kereskedő

8

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
BUSCH Wilhelm

Német festő, karikatúrista

9

CAPEK Karel

Cseh író

9

CONNECTICUT SZÖVETSEGI ALLAM

9

DE FONTENELLE Bernard le Bovier

Francia író, filozófus

9

HOITSU Sakai

Japán festő

9

II:VIKTOR EMANUEL

Szardinia, Piemont, Olasz király

9

III: NAPOLEON

francia császár

9

SMETaNA Atanas

Litván politikus

9
9

TODI Lu isa Rosa
TUCHOLSKY Kurt

Német író, kritikus

9

00000000000000000000000000001 000000000000000000000000
BERGSTRÖM Sune Karl

Svéd orvos, biokémikus

DROSTE-HÜLSHOFF Anette von

Német

HANDEL-MAZETTI Enrica

Osztrák

N

10

kőltőnő

10

írónő

10
10

HORTOBAGY
HUSAK Gustav

Csehszlovák politikus

10

LINNE Carl von

Svéd természettudós

10

MAPU Abraham

Orosz - héber regényíró

10

MISTRAL Gabriela

esi/ei köJtőnő

10

SHASTRI Lal Bahadur

Indiai politikus

10

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000

BEZOVSKY Milos

Szlovák festő

11

GHIRLANDAIO Domenico

Itáliai festd

11

GIACOMETII Alberto

Svájci festő

11

HAMILTON Alexander

Amerikai államférfi

11

I: KONSTANTIN

Görögország királya

11

JEDLIK Anyos

Magyar fizikus

11

LATABAR Kálmán iddsebb

Magyar színész

11

MACDONALD John Alexander Sír

Kanadai politikus

11

MENDES FRANCE Pierre

Francia politikus

11

MILADJNOW Dimitar

Macoden író

11

MOLSON John

Kanadai üzletember

11

PARMIGIANINO Giralomo Francesco

Itáliai festő

11

PAUL Alice

Amerikai politikusnő

11

STRAUS Nathan Oscar

Osztrák karmester

11

WEGENER Alfred Lothar

Némert meteorológus

11

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
DON-Magyar Királyi 2.Honvéd Hads.

12

BURKE Edmund

Angol politikus

12

Kossuth Zsuzsanna

Magyar politikusnő

12

KURCSATOV IgOr Vasziljevics

Orosz fizikus

12

GIORDANO Luca

Itáliai festő

12

LORENZO Dl CREDI

Firenzei festd

LAVINAOMLAS

12
12

LONDON Jack

Amerikai regényíró

12

FERMAT Pierre de

Francia matematikus

12

VIVEKANANDA

Hindu vallásreformátor

12

Molnár Ferenc

Magyar író

12

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
BARTON Edmund

Ausztrál államférfi

13

BELLINGSHAUSEN Fabian Gottlieb von

Orosz tengernagy, Sark-kutató

13

BRUEGHEL Jan idősebb

Németalföldi festő

13

FALSEN Kristian Magnus

Norvég államférfi

GOYEN Jan Joasephsz van

Holland tájképfestő

JOBIN Raoul

Kanadai operaénekes

MUNK Kaj

Dán drámaíró

13

POPOV Alexandr Sztyepanovics

Orosz mérnök

13

13
13
13

SCHWARZ Dávid

Magyar feltaláló

SZENT REMIGIUS

Frank püspök

000000000000000000000000000

000000000000000000000000

APATI ABT Sándor

Magyar szobrász

14

BARCSAy Jenő

Magyar festő

14

DAVIS Alexander Jackson

Amerikai építész

14

GARBORG Arne

Norvég író

14

HALLEY Edmund

Angol matematikus, csillagász

14

INGRES Jean Auguste Dominique

Francia festő

14

IX. FRIGYES

Dán király

14

REIS Philipp

Német fizikus

14

SCHWEITZER Albert

Német orvos, teológus

SILBERMANN Gottfried

Német hangszerkészítő

14

WATSON Ransford Homer

Kanadai tájképfestő

14

13
13

N 14
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AMERLING Friedrich von

Osztrák arcképfestő

15

BAHR Hermann

Osztrák dráma- és regényíró

15

EMINESCU MIHAI

Román költő

15

GRILLPARZEZ Franz

Osztrák drámaíró

15

HERRERA Juan de

Spanyol építész

15

LUXEMBURG Rosa

Német politikus, teoretikus

15

MARTIN LUTHER KING

Amerikai lelkész

15

MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin

Franca vígjátékíró, színész

15

NASSER Gamel Abden

Egyiptomi politikus

15

PALLYA Celesztin

Magyar festő

15

PIPER William Thomas

Amerikai gyáriparos

15

SÖDERBLOM Nathat

Svéd vallástörténész

SZENT VITUS

Szíciliai szárm. vértanú

VIRTANEN Artturi Ilmari

Finn biokémikus

000000000000000000000000000
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ALFIERI Vittorio

Olasz drámaíró

16.

DZIERZON Johann

Német méhész

16

GATTAMELATA

Olasz zsoldosvezér

16

HAYES Rutheford Birchard

Amerikai politikus

16

MESTROVIC Ivan

Horvát szobrász

16

MIKSZATH Kálmán

Magyar író

16

N

15
15

N

15

PELC Antonin

Cseh festő

16

SAINT-SIMON Louis de Rouvroy

Francia tábornok, rró

16

16

SZOJUZ 4-S
TOSCANINI Arturo

Olasz karmester

16

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
AIKENHEAD Mary

Ir apáca

17
17

AVIGNONI PAPAI PALOTA
CALDERON DE LA BARCA Pedro

Spanyol drámaíró

17

EUCKEN Walter

Német közgazdász

17

FRANKLIN Benjamin

Amerikai fizikus, filozófus

17
17

MALI ALLAMSZÖVETSEG
SICHULSKI Kazimierz

Lengyel festő

17

SOMOS Miklós

Magyar

festő

17

SULZER Salomon

Osztrák kántor

17

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000l
TORNYAI János

Magyar festő

18

CHABRIER Alexis Emmanuel

Francia zeneszerző

18

MONTESQUIEU Charles Louis de Secon Francia filozófus

18

TYLER John

Amerikai politikus

18

BALMACEDA José Manuel

Chilei államférfi

18

SZENT MARGIT Arpádházi

Arpádházi hercegnő

18

MARGARETE VON PARMA

Pármai hercegn()

18

Taxis Franz von

Birodalmi főpostamester

18

WEBSTER Daniel

Amerikai politikus

18
18

PEREJASZLAVI SZERZODES

0000000000000000000000000000. 000000000000000000000000

19

CABRAL Amilcar

Guineai politikus

CEZANNE Paul

Francia

ECHEVARRIA Esteban

Argentin költő

19

MITRE Bartolomeo

Argentin politikus

19

NAZIM HIKMET Rau

Török költő

19

SACHS Hans

Német költő

19

SRAMEK Frana

Cseh regény- és drámaíró

19

SZENT HENRIK

Püspök

19

festő

19

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
ARNIM Bettina von

Német írónő

20

BÖHLER Lorenz

Osztrák sebész

20

CHALGRIN Jean Francois Theresa

Francia építész

20

GRAMME Zénobe Théophile

Belga elektrotechnikus

20

III.KAROLY Bourbon

Spanyol király

20

JEFFERS John Robinson

Amerikai költő

20

JEN SEN Johannes Viiheim

Dán költő

N 20

OEHLENSCHLAGER Adam

Dán

költő

20

SZENT SEBESTYEN

Kresztény vértanú

20

WIELAND Christoph Martin

Német író

20

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
CENDRARS Blaise

Francia költő

21

FRIEDELL Egon

Osztrák újságíró

21

LENIN Vladimir Iljics

Szovjet-orosz politikus

21

MADACH Imre

Magyar drámaíró

21

NEMCOVA Bozena

Cseh írónő

21

PALKOVIC Juraj

Szlovák pap

21

PAVLOV Michail Alexandrovics

Orosz koh6mérnök

21

THOMA Ludwig

Német író

21
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AMPERE André Maria

Francia fizikus

22

BYRON George Gordon Noél lord

Angol költő

22

DASSAULT Marcel

Francia

FREI MONTALVA Eduardo

Chilei politikus

22

GAJDAR Arkagyij Petrovics

Szovjet-orosz író

22

GRAMSCI Antonio

Olasz politikus, filozófus

22

NORDAU Max

Zsidó író

22

PERGAUD Louis

Francia író

22

SARKÓZI György

Magyar író

22

SARTO Andrea del

Olasz festő

22

repülőgép-tervező

22

TOBRUKI GYOZELEM
YBL Miklós

22

Magyar építész

22
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ABBE Ernst

Német fizikus

23

BOGART Humphrey

Amerikai filmszínész

23

BONNARD Pierre

Francia festő

23

FREIHERR von SCHMIDT Friedrich

Német építész

23

Kempelen Farkas

Magyar mechanikus, feltaláló

MANET Edouardo

Franci

MENOTII Ciro

Olasz szabadsághős

23

SZECHENYI Zsigmond gróf

Magyar vadász

23

SZROGH György

Magyar építész

23

SZUBHASZ CSANDRA BOSZ

Indiai politikus

23

WALCOTT Derek

Dél-amerikai író

23

festő

23

N

23
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BEAUMARCHAIS Pierre-Augustin Car.

Francia színmű író

24

BERRY Charles Ferdinand de Bourbon

Francia herceg

24

II. FRIGYES a Nagy Hohenzollem

Porosz király

24

III.GUSZTAV

Svéd király

24

JENATSCH Jürg

Svájci pap, politikis

24

KOLLAR Jan

Szlovák költő, nyelvész

24

MAGYAT TELEVIZIO ADOTORNYA

24

MOLDVA ES HAVASALFÖLD

Egyesülése

24

QEMAU Ismail

Albán bég

24
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BJÖRNSSON Svein

Izlandi politikus

25

BURNS Robert

Skót költő

25

FISHER John lord

Brit tengernagy

25

FURTWANGLER Gustav Ernst Heinrich

Német zeneszerző, karmester

25

GYULAI Pál

Magyar regényíró, kritikus

25

I.TEU OUMPIA 1924.

CHAMONIX február 5-ig

25

JANKO Alexy

Szlovák festő

25

Flamand festő

25

JANSSENS Abraham van Nuyssen

id.

vezető

KATZENELSON Berl

Cionista

KEHRUNG Béla

Magyar teniszező

25
25
25

KGST
KNAPP Elly Heuss

Német pedagógus

25

KRUSPER István

Magyar mérnök

25

RUSSEL C. Morgan

Amerikai

festő

25

0000000000000000000000000000 000000000000000000000000
BATIILORI Bartolo di Fredi

Itáliai festő

26

BRAZZA Pierre Savorgnan de

Francia felfedező, Afrika-kutató

26

DONGEN Cornelius van

Holla nd festő

26

DUNIKOWSKI Xavery
FOERK

Ernő

Lengyel szobrász

26

Magyar építész

26

FOSCOLO Ugo

Olasz

költő

26

HERING Ewald Karol Konstantin

Német fiziológus

26

PETZOLD Alfons

Osztrák költő

26

PHILIPP Arthur

Gyarmatosító

26

SCHRÖDER Rudolf Alexander

Német író

26

Magy.szárm.kanadai orvos

26

SELYE János
VII.TELI OLIMPIA 1956.

.

Cosrtina d'Ampezzoban,febr.6-ig
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ADY Endre

Magyar költő, író

27

APOLLO URHAJO BALESETE

27
költő

BOITO Jan

Szlovák

DRAKE Francis Sír

Angol tengerész

ECCLES John Carew Sír

Ausztrál neurofiziológua

GOMPERS Samuel

Amerikai szakszervezeti aktívista

27

KVASZ András

Magya r pilóta

27

SCHADOW Johann Gottfried

Német szobrász

27

SZERB Antal

Magyar irodalomtörténész

27

VERDI Giuseppe

Olasz zeneszerző

27

VERGA Giovanni

Olasz író

27

27
27
N 27
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BIBESCU Marthe Lucile

Francia

írónő

28
28

CHALLENGER KATASZTROFA
CSOKONAI Vitéz Mihály

Magyar költő

28

FAIRCLOUGH Ellen

Kanadai politikusnő

28

HOLBERG Ludwig báró

Dán író

28

MARTI Jose Julian

Kubai író

28

RESSU Camil

Román festő

28

STIFrER Adalbert

Osztrák író

28

VIII. Hen ri k

Anglia, Irország királya

28

0000000000000000000000000000 0000000000000000000000001
AUBER Daniel-Francois-Esprit

Francia zeneszerző

29

BLASKO IBANEZ Vicente

Spanyol író

29

DELIUS Frederick

Angol zeneszerző

29

FROST Robert Lee

Amerikai költő

29

HABER Fritz

Német kémikus

IX.TELI OLIMPIA 1964.

Innsbruck február 9-ig.

29

KOSTKA Jozef

Szlovák szobrász

29

MAUERSBERGER Rudolf

Német karnagy, zeneszerző

29

N 29

MUNKASORSEG

29

PAINE Thomas

Amerikai újságíró, politikus

ROLLAND Romain

Francia író

SISLEY Alfred

Francia

29
N 29

festő

29
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BASS Georges

Angol orvos, felfedező

30

CANALETTa

Olasz festő

30

CANSAS SZÖVETSEGI ALLAM

30

CARAGIALE Ion Luca

Román író

30

GANDHI Mahatma

Indiai politikus

30

KALEVALA

Finn nemzeti eposz

30

LA TOUR Georges de

Francia festő

30

MADERNO Carlo

Itáliai építész

30

PORSCHE Ferdinan

Német autókonstruktőr

30

V.TEU OUMIPA 1948.

ST.Moritz február 8-ig

30

0000000000000000000000000000 0000000000000000000000001
BAJZA József

Magyar költő, kritikus

31

BEATRIX Wilhelmiona Armgard

Holland királynő

31

BUCH HOLZ Erich

Német festő

31

EGEDE Hans

Grőnlandi hittérítő

31

FERRARI Gaudenzio

Itáliai festő

31

LE DOUX Jean Picart

Francia festő

31

MILNE Alan Alexander

Angol író

31

NOLHAC Pierre de

Francia történész

31

RICHARDS Theodore William

Amerikai kémikus

ROBINSON Jackie

Amerikai sportoló

31

SCHUBERT Franz Peter

Osztrák zeneszerző

31

SZENT DON BOSCO Giovanni

Olasz prédikátor

31

N

31

PETŐFI SÁNDOR *1823.január 1. - +1849.július 31.
Magyar költő, a magyar és a világirodalom egyik legnépszerűbb lírikusa. Első verses
kötete 1845. októberében jelent meg. Költészete a népi- és műköltészet páratlan
ötvözete. Az 1846-60 közötti években kb. 700 versét mintegy 50 nyelvre fordították le.
Szendrey Júliával kötött házassága sarkallta a páratlan tisztaságú szerelmi és az un.
házassági líra megszületésére. Petőfit a világosan létott és tudott küldetés-tudata és
házassága együttesen juttatta el a költői és politikai pálya csúcsára. A történelmi ese

ményekhez igazodnak lírájának szakaszai is. A Nemzeti dal-a a forradalom himnusza lett.
Szabadságharcos, katonai pályája 1848-ban kezdődött el, de katonáskodása alatt sem
szakított az írással, haditudósításokat és a harcok légkörét tükröző verseket irt. Számára
az irodalom nem volt külön világ, hanem a valóság, az élet természetes
megnyilatkozása. A XIX. század nagy demokratikus küzdelmeinek legegyetemesebb
lírikusa volt Európában a nemzeti függetlenség és a forradalmi gondolat jegyében. Ő volt
eszmei elődje a XX. század elején az új forradalmat előkészítő magyar radikalizmusnak.
(Világir.Kisenc. 1976. 2k. 180 o.)

HENDRIK GOLTZIUS *1558. - +1617.JANUÁR 1.

s
VI

Németalföldi festő, réz- és fametsző, rajzoló. 1590-től
beutazta Itáliát, majd Németországot. Harlemben rajzakadémiát alapított. Szigorú, mégis lágy vonalhálói
hozzásímulnak az ábrázolt alakok formáihoz. Munkássága
nagy hatással volt a rézmetszés további fejlődésére.
Kb.330 lapja nagy tecHnikai tudásról tesz tanúságot.
képviselője.
Stilárisan
a
manierizmus
jellegzetes
(Műv.L.1966.2k.233 o.)
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RUDOLF MATISZOVICS BLAUMANIS *1863.JANUÁR 1. + 1908.5ZEPTEMBER 4.
Lett iró és költő. 1882-ben megjelent első elbeszélésével - Dudva - a
német hagyományokat követő lett lélektani novella megalapozója. A
női lélek kifinomult ábrázolója (Tavaszi fagy). A népszínművek elemeit
feldolgozó Vándorszabók Silmacban című komédiájával, és A tékozló
fiú című színművével a lett realista dráma alapjait rakta le. Líráját mély
átélés, valósághű részletezés és jóindulatú humor jellemzi.
(MTLNysz.:87j1271., Magy.NI.1995.4k.138 o.)

BBC Rádió-adó
A drótnélküli távíró elve alapján működő első brit rádió- és tvtársaság kereskedelmi adóállomását - a BBC-t avagy British
Broadeasting
Corporationt
1922-ben
alapították
magánvállalkozásként. 1927-től állami intézményként működik.
Tevékenységét 1922.január l-én kezdte meg Londonban.
1936 óta foglalkozik tv adásokkal is. Angol királyi rendeletre
un.politikailag semleges adóállomás. (Larousse 1991.1k.264
o.,Uj Magy.L.1959.1k.366 o.

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO *1618.január 1. - 1682.április 3.
Spanyol festő. A spanyol barokk egyik legismertebb
mestere.Kissé szentimentális, vallásos érzést sugárzó, lágy,
álmodó szépséggel telített, olykor édeskés és érzelgős
kompozíciókat festett. Könnyed, kellemes színei, a fény
árnyék gyöngéd átmenetei, bájos típusai miatt hosszú ideig az
európai festészet egyik legnépszerűbb festőjeként tartották
nyílván. Művészetében realizmus és áhítat egyesül gazdag
festői hatásokat nyújtó finom és mégis érzéki előadásban.
Vallásos témájú festményein néha kissé mesterkélt, de éppen
ezért számos megrendelést kapott. Zsánerképein és utcai
jelenetein
szabadon
érvényesül
egyszerűsége
és
naturalizmusa és megnyilvánul vonzódása a csendélethez és
az arcképfestészethez. Rendkívül népszerűek voltak Madonnaképei, valamint a Mária szeplőtelen fogantatását ábrázoló
kompozíciói A budapesti Szépművészeti Múzeum is több képét
őrzi. (Larousse 1992.2k.991 o.,Műv.L.1967.3k.

JOAO DE SILVA * 18BO.JANUÁR 1.
Portugál szobrász. Párizsban tanult. Kizárólag állatszobrokat
készített. Az 1900.évi párizsi világkiállításon műveivel már
elismerést szerzett.
1906-tól a portugál művészeti
akadémia tagja volt. Annak ellenére, hogy számos köztéri
emlékművet alkotott nem általánosan ismert művész. Egyik
- viszonylag - jól ismert munkája a Párizsban készült Fiatal
kecske, me ly 1924-ben készült. (Műv.L.1968.4k.282 o., Internt: http://www.bronze-galery.com/
)

AUSZTRÁLIA
Az ötödik kontinens addigi angol gyarmatainak (Új-DélWales, Victoria, Tasmania, Quiesland, Dél-Ausztrália,
Nyugat-Ausztrália) föderációs törekvései az 1800-as évek
felerősödtek.
1898-99-ben
népszavazásokat
végére
és
1899-re
kidolgozták
a
szövetségi
rendeztek
alkotmányt.1900.július 9-án fogadták el és 1901.január
l-én kiáltották ki az Ausztrál Államszövetséget.
(Larousse 1991.1k.197., MNL.2k.643 o.)

ULRICH ZWINGL *1484.JANUÁR 1. - 1531.0KTÓBER 11.
Svájci vallásreformátor. Bernben, Bécsben, Bázelben tanult és
jól képzett humanista lett. 1506-16 között Glarus-j lelkész. A
református egyház egyik alapítója. A Képek tisztelete ellen
lépett fel, az evangélium alapjára helyezkedett és minden
külsőséget megtagadott. 1519.január l-én foglalta el a zürichi
főtemplom lelkészi hivatalát és beköszöntő
beszédében
kijelentette, hogya Szentírást fogja hírdetni. Azon fáradozott,
hogy valódi keresztény államot hozzon létre, melyet Genfben Kálvin (lásd május
27.) is felkarolt. 1529-ben a katolikus kantonok szövetségbe tömörültek Zwingl
ellen, és a kappeli csatában 1531-ben legyőzték a protestáns csapatokat,
amelyeknek Zwingl volt a tábori lelkészük. Maga Zwingl is a csatában vesztette
életét. (Larousse 1994.3k.1178 o., MNL.18k.929 o.)

OLASZORSZÁG ALKOTMÁNYA

XXX DElLA

~~,STITUZIDNE

--------

__ _-_ _-

....::~;5-~·:=.:.,;
....
....
. . .=..-~.=:.:..--=-=&.- oa

...---

_~..:::=:.:.='l::-·

~-=~

~, L. 170
1-# /í ITALIA
.. '"

'.

'

...... "" .....

(

Olaszország szervezeti és működési
kereteit biztosító
alkotmányát az Alkotmányozó Gyűlés 1947.december 22-én
fogadta el, melynek hatálybalépése 1948.január 1. A
törvényhozó hatalmat az öt évre választott kétkamarás
parlament gyakorolja. Fe(sőháza a Szenátus, alsóháza a
közvetlenül választott 630 tagú Képviselőház. A két ház
egyenlő jogokkal rendelkezik. Az államfőt, a köztársasági
elnököt hét évre egy kollégium választja, amelynek a
parlament két házának képviselői, továbbá 58 helyi-területi
képviselő
a tagja.
A végrehajtó hatalom fejét, a
miniszterelnököt
a
köztársasági
elnök
nevezi
ki.
(MNL.2002.14k.105 o.)

PRÁGA
Prága Csehország fővárosa, a Csehmedence közepén, a Moldva völgyét
kísérő dombokon. A Moldva 23 km
hosszan, szigeteket körülvéve folyik
keresztül a városon.
Lakosainak
száma k b .l,200.000 fő (1999.). Az
utóbbi 300 évben nem szenvedett
súlyosabb
háborús
károkat,
így
Európa
egyik
legszebb
műemlékvárosa.
Az
UNESCO,
Óvárosát a világörökség részének
nyilvánította. Jelentős közigazgatási,
oktatási-kultúrális és ipari központ,
forgalmas közlekedési csomópont. Az
ország nagyobb városaival sugarasan
haladó országutak kötik össze, illetve több nemzetközi útvonal is áthalad rajta. A
város központja a Vencel-tér, amely eredetileg lóvásártér és piac volt. A 760 m hoszszú és 60 m széles mai arculatát a
XX.századi átépítés után nyerte el.
Csehország
a
XV.században
a
Habsburg Birodalom részévé vált és
Prága kb. 300 évre elvesztette
fővárosi rangját és mindössze egy
osztrák tartomány fővárosa lett. Az
Osztrák-Magyar Monarchia széthullá
sa után - 1918 őszén - Prága ismét
fővárosi
rangot
kapott.
Mint
Csehszlovákia fővárosa 1939-45 kö
zött német megszállás alatt volt. 1945.május 9-én vonultak be a szovjet csapatok
Prágába. Reform-kisérleteiknek 1968-ban a Varsói Szerződés csapatai vetettek
véget, majd 1989-ben itt kezdődött a „bársonyos forradalom". 1 9 9 3 . január 1-én
Csehország és Szlovákia különválásával Prága a Cseh Köztársaság fővárosa lett. -

PRÁGA NEVEZETESSÉGEI:
A prágai vár - vagy Hradzsin - alatt mindig a Moldva balpartján
emelkedő erősséget értették, mely valamikor favár volt, melyet
árok vett körül. Az átépített erődítmény már a IX.században állt
és a kereszténység felvétele után nemcsak politikai, hanem az
egyházi hatalom központja is lett. Közelében épült fel Prága első
temploma, majd másodikként 920 körül a S zent G yörgy
bazilika, mely kéttornyú, háromhajós román bazilika. Itt
helyezték el Szent Ludmilla csontjait is. Az eredeti templom
1142-ben leégett, de román stílusban újjáépítették. 1541-ben
ismét tűz áldozata lett, akkor kapott barokkos külsőt a
XVII.század végén. 1722-ben jobb oldalához építették a
Nepom uki S zent Ján os kápolnáját. 1962-ben a templomból
hangversenyterem lett. A XIII.században épült a Szent György
kápolna. IV.Károly (ur. 1346/47-78) uralkodása idején létrejött
számtalan ránk maradt műemlék bizonyítja, hogy nagy
támogatója volt a tudományoknak és művészeteknek. A vár ak
kor élte virágkorát. Átépíttette palotáit, a S zent Vitus körtem plom ot, stb. A XVXVI.században tovább folytatódott a vár fénykora, egészen a XVI-XVII.század
fordulójáig. II.Rudolfot jobban érdekelte a csillagászat és az aranycsinálás. -

A XVII.század folyamán a vár környékén telepedtek meg a kisiparosok,
kiskereskedők, akik rögtönzött házacskákat emeltek minden elrendezési terv nélkül.
Ekkor alakult ki az A ra n y utcácska, - vagy Aranym ű vesek utcája
- ahol az aranyverő mesterek dolgoztak és éltek. Prága
legfestőibb utcája, mely az 1541-es tűzvész után alakult ki.
Ezek a házacskák elkerülték a XVIII.századi lebontásokat.
1640-es évektől kezdődtek ismét jelentősebb építkezések, mint
pl.a királyné palotája, egy nyugati oldalszárny stb. A vár
jelenlegi képe Mária Terézia idejében alakult ki. Megtartották a
vár középkori alaprajzát, alakjait azonban barokkosan építette
át a Bécsből idekerült építész Niccolo Pacassi. A pezsgő udvari
élet azonban nem tért vissza. 1918-ban, amikor a vár újból az
állami önállóság jelképe lett egyúttal a Csehszlovák Köztársaság
elnökének
székhelye
is,
megkezdték
az
egész
vár
korszerűsítését, amivel egyidőben újabb régészeti kutatások is
indultak. A XX.században az átépítője a szlovén Josip Plečnik
volt. -

Az Óvárosi tértől északra terül el a Zsidóváros. A krónikák szerint 1091-ben már két
zsidó település volt Prágában. Ebben a két - egymással összefüggő
- településben építették ki önkormányzatukat és rituális életüket.
Itt áll Európa legrégibb épen fennmaradt zsinagógája, a Régiúj
zsinagóga. 1270-ben építették, kora-gótikus stílusban. Prága egyik
legrégebbi műemléke. Bejárati kapuja timpanonnal a déli oldalon
van. Belseje gazdagon tagozott, kéthajós csarnokát ötrészes
bolthajtás íveli át. A tóraszekrényes oltár - (tóra =Mózes öt könyve
pergamenttekercsen) a keleti oldalon van. A zsinagóga közepén
van a szószék, melynek vertvas díszei a XV.században készültek. Az A m erika-villa Kilián Ignác Dienzenhofer építőművész világi
barokk épületeinek egyike. 1712-20 között épült. Jan Václav Mich
na gróf nyári lak céljára építtette. A család
kihalása után "Amerika" nevű vendéglőt
rendeztek be, onnan a neve. Az utca felőli
részen az eredeti barokk rácsozat másolata
látható. Kertjében Braun szobrászművész
család műhelyéből származó szobrok és
vázák vannak. A termeket Jan Ferdinand
Schor 1720-ban festett eredeti freskói
díszítik.
Az
épület
ma
Dvořák
Emlékmúzeum. A H árom H eg ed ű-ház 1770-ben épült. Jeles
hegedűkészítők három nemzedéke élt itt
egymás
után
és gyártotta
a
kiváló
hegedűket. A mesterek között a leghíresebb
volt Tomas Edlinger. A Nem zeti M úzeum ot 1818-ban néhány
lelkes cseh nemes és főúr alapította. A
múzeum lelkes szószólója František Palacký
(1798-1876) cseh politikus, történész és
történetíró volt, aki 1831-48 között következetesen harcolt
nemzete jogaiért. A cseh múzeumi folyóirat a cseh kultúra és
történelem ismertetője és jogainak hangadója lett. A múzeumi
gyűjteményeket először a S zent Jakab kolostorban, majd 1819-től
kezdve a hradzsini S tern berg-palotá ban helyezték el. 1846-ban
megvásárolták a Nostitz-palotát múzeumi célra, ahonnan a
XIX.század végén költözhetett mai helyére. A múzeum jelenlegi
palotáját 1885-1890 között emelték Josef Schulz tervei szerint. Ez
egy magában álló nagyméretű épület, jobbról és balról felvezető
lépcsősorral. A
Kongresszusi
csarnok
egy
vasszerkezetes
neobarokk építmény, Eiffel modorában. Tipikusan
XIX.századvégi kiállítási csarnoképület. 1891-ben
építették a Jubileumi Kiállítás alkalmára. Homlokzata
hosszú és centrális, oszlopos előcsarnoka fölött
három
kis
torony
van.
Kongresszusokat,
nagygyűléseket, táncmulatságokat rendeznek benne.
Befogadóképessége 4.000 fő.

Prága patinás negyedeinek apró terein évszázadok találkoznak egymással, mely
varázsos hangulatot ad a városnak.

A tanácsház megalapításának jogát a város lakói 1338-ban vívták
ki Luxemburgi János királytól. Amikor 1355-ben IV.Károly
megszerezte a császári koronát és Prága lett a német-római
birodalom fővárosa, akkor nőtt meg a Városháza jelentősége.
Ekkor kezdődött el épületének állandó bővítgetése. Az építkezés
kisebb-nagyobb szünetekkel a XIX.század első feléig tartott. Az
évszázadok során több tűzvész pusztította, de a legnagyobb kárt a
II.világháború során szenvedte, a háború befejezése előtt egy
nappal. A kiégett épületrészek egy részét 1948-ban lebontották,
de valamennyit - emlékeztetőnek - meghagytak belőle. A
Városháza 1470-80 körül készült gótikus kapuzatán át lehet
bejutni az épületbe, melynek II. emeletén van az 1470-ben épült
gótikus
tanácsterem,
XV.-XIX.századi
festményekkel
és
szobrokkal. Teljes renoválása 1879-ben történt. A III.emeleti ká
polnát az 1381-ből származó Madonna-szobor díszíti. Udvara szomorú események
tanúja volt. 1422-ben itt végezték ki Húsz Jánost és a radikális érzelmű Jan
Zelivskýt, 1437-ben 56 társával együtt Jan Roháč huszita főurat is „intő például".
Valamennyien három emeletnyi magasságú akasztófán végezték életüket. Az épülethez egy négyoldalú, hasáb alakú tornyot emeltek, és a torony keleti falához
kis kápolnát építettek. Ezt 1381-ben szentelték fel. 1410 körül helyezték föl a torony
déli oldalára a hírneves Orlojt, a toronyórát, mely középkori csillagászati óramű. Első
alakjában a koppenhágai Miklós néven ismert mester készítette 1410-ben, 1490-ben
Hanus órásmester átalakította és végül 1552-72 között Jan Táborsky mester
szerkesztett hozzá új gépezetet. Három önálló részből áll, ezek: a bábjáték, a
szférakör és a naptár. Ezek a részek egymás alatt helyezkednek el. Legfelül a
bábjáték, mely minden kerek órában harangütésre kinyílik két kis ablak és elsétálnak
a bábok. Csengetésre az apostolok sora jön elő, majd a kakas kezd kukorékolni. Erre
csendül meg a harang és elüti az egész órát. Az óra már több mint 500 éve működik.
A bábjáték alatt a szféra-tábla a Nap és a Hold mozgását és az idő múlását mutatja.
Körülötte az állatöv jegyei láthatók. Az alsó óralap az Orloj legfiatalabb része, ez a
kalendárium. Az óralap díszítését Josef Mánes festőművész csinálta 1866-ban.
LŐPORTORONY
A régi Prága egyik legjelentősebb epülete. Építése 1475-ben
kezdődött, építtetője II.Ulászló király volt. Az „Ulászló stílusú"
kapu 33 évig épült, s a városfal 13 kapuja közül egyedül ez
maradt meg. Stílusa a Károly-híd két végén álló toronyra
emlékeztet. Nevét onnan kapta, hogy a XVII.században
puskaport raktároztak benne. 1823-ban tették fel homlokzatára
az órát. 1876-92 között Josef Mocker tervei szerint neogótikus
stílusban restaurálták. A torony 65 m magas, 186 lépcső visz föl
a tetejére.

KÁROLY - HÍD ÉS A HÍDTORONY
A
legrégibb
fennmaradt
hídja
Prágának a Károly-híd. Elődje az
1170 körül épült második európai
kőhíd volt, melyet I.Vladislav király
feleségéről Judit-hídnak neveztek
el.
1342-ben
az
árvíz
megsemmisítette. IV.Károly utasítá
sára 1357-ben kezdte építeni Parler Péter nagyon
fiatal tehetséges építész. Az építkezést a XV.század
elején fejezték be. A híd hossza 516 m, csaknem 10
m széles, 16 pillér tartja és csehországi fehér mészkőkváderből készült. Miután nem csak összeköttetést, hanem stratégiai célokat is
kellett a hídnak szolgálnia, ezért épültek a híd-tornyok. A híd ezek mellett
kereskedések, bíráskodások és tornaversenyek színhelye is volt. Károly-híd nevét a
korábbi Prágai- majd Kő-híd után 1870-ben kapta. Hírnevét elsősorban a barokk
szobordíszítésekről kapta. A szoborsor megteremtésének kezdete a XV.századra
nyúlik vissza. 1683-ban elsőként Nepomuki Szent Jánosnak, a híd védőszentjének
szobrát helyezték föl. 1696-ban a Piétát. Rendszeres továbbfolytatása 1714-ig
tartott. Ma a hídon 30 szoborból, illetve szoborcsoprtozatból álló kettős sor áll. Az
óvárosi toronyhídtól kezdve:
Bal oldalon
Szent Ivor (Mathias Bernhard Braun, 1711.)

Jobb oldalon
Madonna és Szent Bernát (M.V.Jäckel,
1709.)

Szent Borbála, Margit és Erzsébet (Ferdi
nand Maximilian Brokoff, 1707.)

Madonna, Szent Domonkos és Aquinói
Szent Tamás (M.V. Jáckel, 1708.)

Piéta (E.Max, 1859.)
Szent József (J.Max, 1854.)

Kálvária vagy Szent Kereszt-szoborcso
csoportozat
Szent Anna M.V.Jáckel, 1707.)

Xavéri Szent Ferenc (F.M.Brokoff, 1711.)

Szent Cirill és Metód (K.Dvořák, 1928.)

Szent Kristóf (J.Max, 1856.)

Keresztelő Szent János (J.Max, 1855.)

Borgiai Szent Ferenc (F.M.Brokoff, 1710.)

Szent Vencel, Norbert és Szent Zsig
mond (J.Max, 1853.)

Szent Ludmilla (M.B.Braun, 1730 körül)

Nepomuki Szent János (J.M.Brokoff,
1683.)

Szerafíni Szent Ferenc (E.Max, 1855.)

Páduai Szent Antal (J.S. Mayer, 1707.)

Ferrarai Szent Vince és Szent Prokopilus
(F.M.Brokoff, 1712.)

Szent Júdás Tádé (J.O.Mayer 1708.)

Tolentini Szent Miklós (J.B.Kohl, 1708.)

Szent Ágoston (J.B.Kohl, 1708.)

Szent Luitgard (M.B.Braun, 1710.)

Szent Kajetán, (F.M.Brokoff, 1709.)

Szent Vojtéch (J.M.Brokoff, 1709.)

Szent Fülöp Benitius (M.B.Mandl, 1714.)

Mathai Szent János, Valoisi Félix és Iván
(F.M.Brokoff, 1725.)

Szent Vitus (J.M.Brokoff, 1714.)

Szent Vencel (J.K.Böhm, 1858.)

Szent Szalvátor, Kozma és Damján
(J.O.Mayer, 1709.)

A híd szobrait magánosok, testületek, intézmények, szerzetes rendek állították az
idők
folyamán, rendszerint fogadalomból vagy hálaképpen.
Ekkora hídi
szoborcsoportozat, töretlen stílusú gótikus hídon, töretlen stílusú barokk
szoborgalériával csaknem páratlan a világon. A hídtorony a Károly.híd feljárója, kapuzata és őrtornya. A XIV.század utolsó és a
XV.század első negyedében Péter Parler tervei szerint. Alakjában, díszítésében
hasonlít a Lőportoronyra. Földszinti részén csúcsíves kapuboltozat nyílik a hídra.
Legdíszesebb az Óváros felé eső homlokzata a csipke-finom kőfaragványokkal. Az I.
és II. emelet magasságában szobrok díszítik. A torony nyugati falát az 1655-ben
elhelyezett és a 30 éves háború lezárását megörökítő vesztfáliai béke emléktáblája
ékesíti. A torony pincéje adósok börtöne volt.
SZENT VITUS - SZÉKESEGYHÁZ
A prágai vár - a Hradzsin - udvarán áll a Szent Vitus
székesegyház hármas tornyával. A vár építészeti stílusán
CESKOSlOVENSKO
hordták falai
közé a
nemzedékek munkálkodtak és
Kls
műremekeket. A IX.század óta a mai napig szerepe változatlan.
Székhelye a mindenkori uralkodónak, államfőnek. Mai arculata
jórészt Mária Terézia idején alakult ki. A XX.század 20-as
éveiben a szlovén Josip Plecnik építette át. A vár területén 41
külön-külön
is
említést
érdemlő
létesítmény,
palota,
kiállítóterem, díszkút, templom, kápolna, torony, kert,
intézmény, szobor stb. található. A vár udvarára van
"beszorítva"
a Szent Vitus-székesegyház,
mely
Prága
legnagyobb temploma, mely egyúttal a római katolikus érseki
főtemploma is. Ezen a helyen már a harmadik Szent Vitustemplom áll. Az elsőt - amely kis szentély volt csupán, 930
körül emeltette Vencel fejedelem. Ezt háromhajós román bazilikává bővítették és II.Vratislav fejezte be 1096-ban. A mai gótikus katédrálist
IV. Károly kezdte építtetni 1344-52 között a francia Narbonne dómjának mintájára ..
Első építőmestere Arrasi Mátyás volt, halála után 1352-ben Péter Parler vette át és
folytatta 1399-ig - haláláig -, majd 1420-ig fiai folytatták a munkát. A főtornyot csak
1564-ben fejezték be. Az új barokk hagymakupolát 200 év múlva Niccoló Pacassi
tervezte a régi helyett. A templom keleti, XIV. századbeli része és a föléje emelkedő
főtorony kiegészítéseként 1860 és 1929 között készült el a nyugati szárnya a két
neogótikus toronnyal. A toronyóra II Rudolf idejében került föl a toronyra. Az alsó
számlap átmérője 383 cm, mely a negyedórákat mutatja, az órákat jelző felső
számlapé 425 cm. A homlokzaton 14 szent és IV.Károly szobra áll. Valamennyi 1903
és 1908 között készült. A katedrális hossza 124 m, a kereszthajó szélessége 60 m,
magassága 34,24 m. A főtorony magassága 96,6 m. A boltívet 28 pillér tartja. - A
főoltár 1868-75 között készült. 21 oldalkápolnája van. A legszebb a gótikus Szent
Vencel-kápolnája, melyet 1362-67 között építette Péter Parler. Innen vezet lépcső le
a koronázási kincsek kamrájába, melynek legértékesebb darabja a Szent Vencelkorona. A Krisztus sírbatételének-kápolnájának sarkából lépcsőfeljáró visz fel a
toronyba az órához. A Szent Kereszt-kápolnából lépcsőzet vezet le a királyi
kriptákhoz. A Zsigmond-kápolnában van eltemetve Báthori Zsigmond erdélyi
fejedelem. Valamennyi kápolnaoltára, festménye, fa cédrus-keresztje, tölgyfa
kapuja, királyi címere, sírköve, szobra stb. a XIV.századtól a XX.század elejéig
sorakoztatja fel a legkülönfélébb művészeti ágak csodálatos és nagyértékű
alkotásait.

6

MÁNES - HÁZ ÉS A VÍZTORONY
Prága műemlékeinek egyike a Mánes-ház, mely a
Mánes
Művészegyesület
székháza
és
egyben
kiállítóterme. Az épület a Ménes festődinasztiának állít
emléket, melyet 1930-ban építettek. - Mellete áll a
Sitkovi víztorony a Slovan-sziget bejárójánál. Prága
egyik jellegzetes tornya, melyet a hajdan mellette álló
vízimalomról neveztek el. A tornyot 1495-ben építették,
hogy a Moldvából kerekeken kiemelt vizet innen
vezessék facsöveken a város nyilvános kútjaiba és a
sörfőzőkbe. Az 1684. évi svéd ágyútűzben megsérült, de gyorsan átépítették. Mai
hagymaalakú barokk sisakját a XVIII.század végén helyezték rá. (MNL.115k.90 o.,
Szonbathy V.:Prága 1974.118-241 o., Műv.L.3k.88 o.Ö

FRERE - ORBAN, HUBERT JOSEPH WALTHER *1812.ÁPRILIS 22. + 1896.JANUÁR 1.
Belga jogász, államférfi. 1847-től 1894-ig Liege liberális parlamenti
képviselője volt az alsóházban. Jelentős szerepet játszott a liberális
mozgalomban. Szószólója volt a szabadkereskedelemnek. 1848-52
között mint pénzügyminiszter dolgozott. Megalapította a Belga
Nemzeti Bankot, eltörölte az újságok adóját, csökkentette a postai
díjakat
és
megváltoztatta
a
vámokat,
elősegítendő
a
szabadkereskedelmet.
1857-ben ismét a pénzügyi tárcát
irányította. 1868-69-ben miniszterelnök. Második miniszterelnöki
tevékenysége 1878-84 között kiváltotta a Belga Katolikus párt
ellenállását az állami elemi oktatás kérdésében, melynek következtében megszakította a kapcsolatot a Vatikánnal 1880-ban. 1884-ben az általános
pénzügyi elégedetlenség következtében a kormányt lemondatták. A továbbiakban
1894-ig vezette a liberális ellenzéket. (Britannica 2001.)

CSEHSZLOVÁKIA FÖDERÁLIS ORSZÁG
A Csehszlovák Kommunista Párt 1968 áprilisában meghirdette az
"emberarcú szocializmus" politikáját. Eltörölte a cenzúrát, megígérte
a párt és az állam szétválasztását, a legális ellenzék megtürését és a
szlovákok követelésére az ország föderális alapon való átszervezését.
Miután Moszka nem tudta a reformok visszavonását diplomáciai
nyomással elérni, ezért a Varsói Szerződés tagállamai - Románia
kivételével - kb.200.000 főnyi katonasága 1968.augusztus 21-én
megszállta Csehszlovákiát. A párt vezetése a reformfolyamat leállítására kényszerült.
A reformok egyedüli eredményét az ország föderalizálása jelentette. Csehszlovákia
1969.január l-től formálisan két egyenrangú köztársaság, a Cseh Szocialista
Köztársaság és a Szlovák Szocialista Köztársaság szövetségi állammá lett.
(MNL.5k.809 o.)

,
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSA
1990.márciusban törölték a "Szcialista" jelzőt a Cseh
és Szlovák Köztársaság nevéből. Az 1992.júniusi
választásokon a Vladimir MeCiar (*1942.VII.26.) által
létrehozott Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom
győzött. A szlovák parlament 1992. július 17-én
Szlovákia
szuverenitását
kimondó
deklarációt,
szeptember l-én pedig önáló szlovák alkotmányt
fogadott el. Ezzel párhuzamosan a cseh és a szlovák
kormány közötti tárgyalásokon megállapodás született
a csehszlovák állam békés úton történő megszüntetéséről. 1993.január l-én
létrejött az önálló Szlovák Köztársaság, melyet még abban a hónapban felvettek az
ENSZ-be, júniusban az Európa Tanácsba. (MNL.16k.836 o.)

WIGNER JENŐ

*1902.NOVEMBER 17. - +1995.JANUÁR 1.

Magyar származású amerikai fizikus. Budapeslen a Fasori
Evangélikus
Gimnáziumban
érettségizett
1920-ban.
A
Műegyetemen
és
a
berlini
Technische
Hochschule
vegyészmérnöki karán szerzett diplomát és ott doktorált. Az
apja által vezetett újpesti bőrgyárban dolgozott kb. 1 évig, majd
Berlinben,
Göttingenben
volt
egyetemi
tanár.
Közben
krisztallográfiai kutatásokat is végzett. 1930-ban az USA-ba
utazott, ahol a Princeton-j egyetemen adott elő matematikai
fizikát. Tanított még a Wisconsin Egyetemen Madisonban 193638 között. 1938-tól 1971-ig a Princeton-i Egyetem professzora.
MAGYARORSZÁG
Tudományos munkássága az évtizedek során folyamatos volt.
Kutatásainak középpontjában a szimmetriák kvantumelméletbeli
szerepe állt. 1942-től 1945-ig a Chikágói Egyetem Metallurgiai Laboratórium
fedőnevű, az első atomreaktor megvalósítására szervezett laboratóriumában az
elméleti csoportot vezette a Manhattan-terv keretében. Az urándúsítás
nehézkessége miatt megbízták az első nagy teljesítményű, grafitmoderátoros
plutóniumtermelő reaktor tervezésével. 1946-47-ben a Clinton Laboratory - a
későbbi Oak Ridge National Laboratory - kutatási igazgatójaként meg szervezte a
polgári célú reaktorfizikai kutatások megindítását és az ehhez szükséges
szakképzési rendszert. Nevét őrzi a Breit-Wigner-képlet, a Wigner-Seitz-cella, a
Wigner-tétel és a Wigner-kristály. 1963-ban Maria Goeppert - Mayerrel és Hans
David Jensennel megosztva fizikai Nobel-díjat kapott "az atommagok és az elemi
részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért
és alkalmazásáért". (Nobel-díjasok Kisl.833 o., MNL.18k.685 o.)

,

JEAN CARZOU

*1907.JANUÁR 1. - +2000.AUGUSZTUS 12.

Örmény származású szíriai fiatalember, akinek eredeti
neve Garnik Zouloumian volt.
1924-ben került
Franciaországba, ahol különböző művészeti iskolákban
tanult,
és
főként
építészeti jelleggű télllákkal
foglalkozott. A Montparnasse-n történt látogatása után
fordult érdeklődése a festészet felé.
Sokoldalú
munkássága kiterjedt a porcelán-festészettől az opera
és
balett
előadások
díszlettervezésén
át
a
rézmetszésig. A XX.század legismertebb íróinak Hemmingwaynek, Camunek, Rembaudnak - könyveit
illusztrálta, és a Comedie Frances előadásaihoz készített díszletterveket. 81 éves
korában még a "France" tengerjáró hajó festésében is segédkezett. Ezt követően az
1990-ben felavatott Manosque-i templomban 600 m 2 -es falfelüleletet is lefestett. A
Francia Képzőművészeti Akadémia tagja lett 1982-ben, Számos művészeti szalonban
volt kiállítása Francia- és más európai országban. Annak ellenére, hogy az 1930-as
években a kubizmus hatására szürrealista alkotásokat is létrehozott, úgy tekintett Paul
Cezannera és Pablo Picassora, mint akik felelősek a művészet lealacsonyításáért.
(Internet: http://www.artcult.com ... " thermoscowtimes com/storieS .... )
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PIERRE DE COUBERTIN

* 1863.JANUÁR 1. - +1937.5ZEPTEMBER 2.

francia sport-pedagógus, író, történész, A Testnevelés Nemzeti
Ligája alapító tagja. Célja az egész franciaországot felölelő
testnevelési rendszer és valamennyi tanulóra kiterjedő iskolai
testnevelési program kidolgozása volt. 1892.november 25-én, a

Sorbonne-on tartott előadásában ismertette az olimpizmus eszméjét, mint a békére
nevelő pedagógiai nézetek összevont fogalmát, és felhívást tett közzé az ókori olimipai
játékok felelevenítésére. Kezdeményezésére összeült Párizsban a "Kongresszus az
olimpiai játékok felújítására", melyen 1894.június 23-án elhatározták az olimpiai
eszme újjáélesztését és létrehozták a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (lásd VI.23.),
==.:;;;~

melynek 1896-ig első titkára, majd 1925-ig elnöke ~ ilIetve haláláig tiszteletbeli elnöke volt. Az 1920-ban megrendezett antwerpeni olimpián húzták fel először az általa tervezett ötkarikás olimpiai zászlót, amely az öt kontinens összefogását jelképezi. Kidolgozta a NOB szervezeti szabályzatát, elindította a regionális
sportjátékokat és kezdeményezte 1912-ben·a szellemi és 1925-ben a téli olimpiai
játékok meg rendezését. Az Óda a sporthoz című versével -G.Hohrod, M.Eschbach
német álnévvel - irodalmi olimpiai bajnoki címet szerzett. (MTI 1988.Nysz. :88/185,
87/1271, XX.század Krónik.266 o., MNL.5k.634 o.)

SZENT GOTTHARD - VASÚT ÉS ALAGÚT
A Szent Gotthard-hágó a Nyugati-Alpok
egyik legfontosabb, a Reuss völgyéből a
Ticino-völgybe vezető magashegységi
átjáró Svájcban, melynek legmagasabb
pontja 2.108 m. A hágón átvezető utat
.. már a rómaiak is ismerték, de csak a
XIII.század
óta
közlekedtek
rajta
rendszeresen. Az első országutat 1827-30 között - 33 km hosszan - építették ki. 1869-ben államszerződést hoztak létre a
Gotthard-alagút építésére. Az építkezést 1872-ben kezdték el Escher mérnök
vezetésével. A Gotthard alagút hossza 14.998 m, legmagasabb pontja 1.154,55 m
Göschenen és Airolo között. A vasútvonal mentén 65 alagút, 1047 híd és áteresz
épűlt. Avasútvonalat 1882.január l-én adták át a forgalomnak, amely Básel,
Zürich és Milánó között a legfontosabb összeköttetés volt az Alpokon keresztül. - A
jelenlegi korszerű autóut építése az 1970-es években kezdődött. A 16,322 km-es
alagút 1980-ban készült el. 2004.október 14-én baleset következtében kigyulladt. Az
újjáépített alagúton keresztül csak szigorú ellenőrzés mellet, lassítva lehet csak
közlekedni. (Révai N1.8k.651 o., MNL.16k.654 o.)

üMER HILLEL

-t926.JANUÁR t. - +1990.

Izraeli költö, író. Részt vett az 1948-as arab-izraeli háborúban.
1954-1969 között Jeruzsálemben élt. 18 éves kora óta
foglalkozott a versírással, igen sikeresen. Egyik leghíresebb
költeménye a bibliai héber nyelven írt The Eagle - magyarul A
sas - címü verse, melyben a XX.századból való kiábrándultságát
fejezte ki. Verses könyvein kívül írói munkásságának fő terüléte a
gyermek-könyvek írása volt. Műveit héber nyelven publikálta, de
lefordították angol, francia, német, görög, magyar, spanyol és
orosz nyelvre. (Intemet:http://www.absoluteastronomy.com/
topics( Hi lIel_omer, en. wikipedia .0rg/wiki/Hillel_Omer,
www.servinghistory.com/topics/Hilfel _Omer)

JOHANN KASPER LAVATER *1741 NOVEMBER 15. - +1801.JANUÁR

2.
Svájci protestáns író és lelkész. Goethe és Herder barátja volt.
Egyéniségét természettudományos és irodalmi érdeklődés határozza
meg. Legnagyobb hatású műve a Fiziognómiai töredékek c. műve,
melyet 1775-78-ban írt. Ebben a művében is az emberi arc nem
tudományos értelmezését adja, miszerint az arc vonásai ból a jellemre
lehet következtetni. Szenvedélyesen hirdeti az ember egyéniségének és
fiziognómiájának összefüggéseit.
(Larousse 2k.637 o.,
Világir.
Kisencikl.1k.640 o.)

GOLDMARK KÁROLY *1830.MÁJUS 18. -+1915.JANUÁR 2.
Magyar születésű, osztrák-magyar zeneszerző. A nyugati
zenekultúra értékein nevelkedett fel Tanulmányait Pesten,
Sopronban kezdte, majd Bécsben folytatta.mindaddig, amíg
1848-ban a forradalom miatt a konzervatóriumot be nem
zárták. Részt vett az 1848-as szabadságharcban. Utána
autodidakta módón képezte tovább magát. 1849 után magyar,
1951-től Bécsben színházi zenészként dolgozott. Első jelentős
műve a B-dúr vonósnégyes A széleskörű elismerést a 5akuntala-nyitány bécsi bemutatója hozta meg számára 1865-ben. Legismertebb operája a
5ába Királynője, melyet 1876.március 16-án mutattak be és a századik előadást 1897.február 21-én - ő maga vezényelte. Egyéb művei közül nyitányai, dalai,
hegedűversenye és szimfóniái váltak világhírűvé. Nyelvezetét a XIX. század "nagyopera" stílusából és a héber zene jellegzetes szépségeiből csiszolta ki. (Falk G.: Zenei
kis L.1938.115 o.,Révai N1.8k.605 o., MNL.8k.683 o.)

,
GEORGIA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az USA dél-keleti részén, az Atlanti-óceán partján fekszik. Északon
Tennessee szövetségi állam, észak-keleten a dél-karolinai Savannah
folyó, délen Florida. Nyugaton Alabama szövetségi államok
határolják. Területe 152.576 km 2 • Lakosainak száma 1996-ban
7,353.000 fő volt. 1788.január 2-án ratifikálta negyedikként az
USA alkotmányát. Fővárosa Atlanta. (MNL.8k.568 o.)
january 2, [788

Georgia

ERNST BARLACH 1870.JANUÁR 2. - 1938.0KTÓBER 24.
Német szobrász grafikus, költő, drámaíró. A
német
expresszionizmus
legnagyobb
szobrászegyénisége.
Hamburgban, majd
Drezdában tanult Tanulmányúton Franciaés
Olaszországban
járt.
Expresszív
lendülettel teli kisméretű szobrait erőteljes
formaadással mintázta. Tömör formaviláguk
bámulatos kifejezőerőt sugároznak. Korai
alkotói korszakának legjellemzőbb tragikus
hatású szobrai:
Ororsz koldusasszony,
......'u'c. ,m
u .... ",,,.,,~
Pásztor viharban, Ülő paraszt, A sétáló stb.
Ebből az időből való a 27 lapból álló
Apokalipszis című rajzsorozata is. Az
1917.évi berlini nagy kiállítás sikere után a
drezdai Művészeti Akadémia tanára lett. Az
1934.évi berlini kiállítás után a náci hatalom megfosztotta akadémiai tagságától és
tanári állásától, szobrait eltávolították a múzeumokból. Az 1930-as évek második
feléből való ismert munkái: Furulyázó (bronz), Fázó öregasszony, Kételkedő és a
Nevető örgasszony című faszobrai. Egyik legismertebb és legjelentősebb műve a
Gondba merült asszony. - Íróként is az expresszionista irányzathoz tartozik. Hét
drámája maradt fenn, melyekben a földi lét szüntelen küzdelmeiből szabadulni
vágyó ember harcát mutatja be. (Larousse 1991.1k.247 o., MNL.3k.269 o.)
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,
LUNYIK MŰHOLD
A szovjet holdszonda
sorozat első műholdja,
mely
7.s00
km
távolságra repült el a
Hold
mellett
1959.
január 2-án. Mérési
adatokat
továbbít
a
földre, majd elliptikus
pályán a nap körül kezd
keringeni. Ez volt az első
műhold, amit sikerült a
föld gravitációs erőterén kívülre
juttatni. (XX.század Krónik.860 o.)

.....

JosÉ BERNARDO DE ··CÁl;VEZ CAL~R~~~.• 1720\'JANU~R 2,,' -

+ 1787.JÚNIUS i

7.

Spanyql jogász, politikus.

Anqalúz~ai

nemesi család sarja. A

salam~mcai €gyetemen szerzett jogi diplomát, mellyel Madridban

ügyvédként dolgozott. 1760 elején került a madridi törvényszékre,
majd rövid időn oelül a miniszterelnök magántitkára lett. 1764-ben
az Indiánügyi Tanács tagjává, egy évvel később a mexikói
alkirályság általános felügyelőjévé nevezték ki. Ekkor már szinte
korlátlan hat~lmával igyekezett minél több jövedelmet szerezni a
spanyol birodalom számára. Fellépett az indián-mozgalmak ellen,
és terveket készített California és Alaszka gyarmatosítására.
Dohány-monopóliumokat szerzett, melyek hatalmas jövedelmet
biztosítottak országa számára. 1772-ben tért vissza Spanyországba, ahol 1775-től általános miniszterként vezető szerepet játszott a kormányban.
1779-ben egy rohamosan fejlődő kolóniát alapított Mexikóban a Sonora-völgyben.
Munkája elismeréséül Marqués de Sonora cimet kapott. (Intemet:http://
wwwmilitarymuseumorg./
,eumed,net/economitas
)

BAUER RUDOLF

*1879.JANUÁR 2. - +1932.NOVEMBER 9.

OLta.HIAIIAJNOKAINK

Magyar atléta, diszkoszvető. A modem,
forgómozgásos diszkoszvetést ő kísérletezte
ki és az 1900-as Párizsban rendezett
olimpiai játékokon mutatta be. 36.04 m-es
dobásával az első magyar atlétikai olimipiai
bajnok lett. (MNL.3k.385 o.)

8A

,
KANADAI PÉNZVERDE
Kanada királyi helytartója - Albert Henry
Georg Grey, 4.Earl Grey (*1851-+1917) CANADA
52
19G5.január 2-án megindította a
kanadai pénzverdét Ottawában egy 50
centes érme verésével, amely az első
Kanadában készült pénz volt. Az 1867-ben
létrejött államszövetség életbelépésével
(lásd VILl.) bevezették a dollárt, mint
fízetőeszközt. Ezt megelőzően különféle
és fizetőeszközök
voltak
pénznemek
forgalomban, mint pl. a wampum, ami
felfűzött
kagylók
voltak,játékkártyák,
zsetonok stb. Az új pénzverde szerepet játszott az ország gazdasági életében is, mert a munkahely teremtésen
túlmenően különféle emlékérmék készítésével jelentős külföldi megrendeléseknek
tettek eleget. (Kanadai lexikon)

GYŐR - SOPRON - EBENFURTI - VASÚT Rt. - GYESEV
Magyar-osztrák vasúttársaság. Alapítására báró Erlanger Viktor kapott engedélyt. Első
szakasza Győrtől Sopronig 1~76.január 3-án nyílt meg. Ugyanezen a napon
helyezték üzembe a Győr MAV pályaudvarig terjedő 1,7 km hosszú, valamint a
Soprontól a soproni délivasúti pályaudvarig vezető 1,3 km-es összekötő vonalakat. A
Sopron és Ebenfurt közötti szakaszt 1879.október 28-án nyitották meg. Győrtől a
Rába partjáig terjedő és csak árúforgalomra berendezett 1,9 km hosszú rakodóvágány
pedig 1891.május l-én lett üzembehelyezve. A GyESEV tulajdonában lévő rendes
nyomtávolságú teljes vonalhossz 126 km, ebből 90 km a magyarországi rész. A
nemzetközi részvénytársaság működésére vonatkozó államszerződés többszöri
hosszabbításokkal van ma is érvényben. A társaság vezérigazgatóságának székhelye
Budapest. Sopronban és Wulkaprodersdorfban területi igazgatóság van. A GyESEV
kezeli az 1879-ben megépült 56 km vonalhosszúságú fertővidéki Helyiérdekű Vasutat
is, melyyből 11 km a magyarországi szakasz (Révai N1.9k.227 o., MNL.9k.49 o.)
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LESZNAI ANNA *1885.JANUÁR 3. - +1966.0KTÓBER 3.
Magyar költő, Iro, festő,
grafikus és iparművész.
Eredeti
neve
Moscovitz
Amália. Az I.világháború
előtti magyar szellemi élet
egyik legszínesebb alakja.
A Nyugat köréhez tartozott
ő is és baráti körének egy
része is. Egyike az elsőknek
akik un. szabadverset írtak.
"". "
Gyöngéd hangulatú, mély
érzelmű lírikus, akinek egyéni hangú meséi és bájos meseillusztrációi hoztak számára elismerést. Saját
meséi hez készített illusztrációiban zárt mesevilágot ábrázolt, amelyet dekorativitás,
elbeszélőkedv és fantázia jellemzett. Ilyen volt pl. A kis kék pillangó utazása, Mese a
bútorokról és a kis fiúról. Festőként, grafikusként is értékeset alkotott. Festményeit
expresszionista vonások jellemzik A magyar népművészet elemeit felhasználó
dekoratív, szecessziós stílű textiliával is nagy feltünést keltett. Főként a mezőkövesdi
hímzés technikája hatott rá. Néhány első kiadású AdyEndre, Balázs Béla köteteinek,
Bartók Béla partitúrájának címlapterve is az ő nevéhez fűződik. 1909-ben himzéseivel
és himzésterveivel szerepelt a Nyolcak budapesti bemutatkozó kiállitásán, majd 1911ben vendégként újra a Nyolcakkal szerepelt a Nemzeti Szalonban. Önálló kiállítása
1932-ben volt Budapesten. Önéletrajzi regénye Kzedetben volt a kert címmel 1966ban jelent meg. Az Edenkert, Eltévedt litániák, Köd előttem, köd utánam című verseskötetei is ismertek. 1939-ben elhagyni kényszerült Europát és Amerikában telepedett
le. (Larousse 1992.2k.683 0.,Műv.L.1967.3k.80o., MNL.12k.63 o.)

KONRÁD OUOEN *1829.JANUÁR 3. - +1911.AUGUSZTUS 1.
Német filológus és szótárkészítő.
1859-1905 között
gimnáziumi tanár és igazgató volt. Leginkább a német
helyesírás kérdéseivel foglalkozott és tagja volt az e
témával foglalkozó konferenciának 1876-ban. Az 1880!ban
megjelent helyesírási szótára számos átdolgozott és
bővített kiadást ért meg, és még ma is irányadó a német
helyesírásban. Neve a hivatalos nyelvkönyvek fogalmává
lett. (Révai N1.6k.6 o.,XX.század Krónik.135 o., MNL.6k.817
o.)

JIRI WOLKER *1900.MÁRCIUS 29. - +1924.JANUÁR 3.
Ceh költő, drámaíró és esszéista. Az ifjú cseh
avantgardisták
vezéregyénisége.
Belépett
a
Kommunista Pártba. Forradalmi költeményeket,
elbeszéléseket, drámákat meséket és esszéket írt.
Költészete jelentős hatással volt az I.világháború
után a cseh és szlovák szellemi életre. Meséi és
elbeszélései azt bizonyítják, hogy kiváló prózaíró lett
volna belőle ha a tüdőbaj nem végez vele nagyon
fiatalon. (Világir. KisencikI.1976.2k.522 o.)
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PIERRE LAROUSSE *1817.október 23. - +1875.január 3.
Francia lexikográfus, nyelvtan író és kiadó. Egy nagy párizsi
iskola igazgatójaként 1849-től kezdve több olyan
pedagógiai munkát közölt, amelyek megújították az
alsófokú oktatás módszereit. 1852-ben Augustin Boyer-val
társulva megalapította a Larousse Könyvkereskedést. 1866tól megindította monumentális enciklopédikus művének, a
XIX. sz. Nagy Világszótárának kiadását 15 kötetben, melyet
1878-ban és 1888-ban két pótkötet követett. (Larousse 1992.2k.627 o.,Révai
N1.12k.506 o.)

JUAN RODRIGUEZ CABRILLO *
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- +15431 JANUÁR 3.

Portugál születésű, spanyol szolgálatban álló katona, konvisztádor.
Kalifornia felfedezője. Részt vett a mai Guatemala, Salvador és
Nicaragua területének meghódításában. Valószínű, hogy 1542
júinusában indult el Navidadból az észak-amerikai kontinens nyugati
partvidékének felderítésére, valamint annak bizonyítására, hogy
Amerika összefügg Ázsiával. Végighajózott a mai Kalifornia
partvidéke mentén, behajózott a San Diego- és a Monterey-öbölbe,
kikötött több szigeten. 1543-ban két hajója visszatért Mexikóba, de
ő az úton meghalt. (Magy.NI.1997.5k.70.)

WILHELM PIECK

w

?

* 1876.JANUÁR 3. - + 1960.SZEPTEMBER 7.
Német politikus. 1949.október 7én
proklamálják
a
Német
Demokratikus
Köztársaság
megalakulását és Wilhelm Piecket
köztársasági
elnökk'
választják.
Ezt a tisztségét
haláláig
megtartotta.
(Ormos
M. :Világtört.3k.1988.)

l/l
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ZYGMUNT JANISZEWSKI *1888.JÚUUS 12. - +1920.JANUÁR 3.
Lengyel matematikus. A zürichi, müncheni, göttingeni és a
párizsi egyetemeken tanult. 1913-ban a lembergi egyetem
magántanára. Az I.világháborúban a lengyellégióban harcolt,
majd 1918-ban a varsói egyetem professzora lett. Főként
halmazelméleti
topológiával
és
matematikai
logikával
foglalkozott. Definiálta 1912-ben az akkor még nem megfelelő
módon meghatározott görbe, ív és felület fogalmakat. A varsói
matematikai iskola egyik megteremtőjeként tartják számon.
(Magy.NI.2000.10k.166 o.)

BENEDYKT TADEUSZ DYBOWSKI
+1930.JANUÁR 3.

*1833.MÁJUS 12. -

Lengyel orvos, fizikus, biológus, zoológus és antropológus.
1862-ben biológiai tanárként a Darwin-elméletről tartott
előadásokat. Közben bekapcsolódott az 1830 óta tartó
függetlenségért folyó küzdelmekbe, amiért 1864-ben
perbe fogták és az orosz cári kormány szibériai
száműzetésre ítélte. A száműzetésben töltött 13 évét
tudományos kutatásokra használta fel. A Bajkál-tó,
Kamcsatka és a szomszédos szigetek természeti világáról
gyűjtött anyagot más lengyel rabtársak segítségével.
Eredményeit a Fizikai és geográfiai kutatások a Bajkáltónál című munkájában foglalta össze. Ezeken túlmenően
az ott élő népek nyelveit tanulmányozta és szótárakat
szerkesztett. 1878-ban térhetett vissza hazájába. Magával
hozott kb. 1.000 botanikai leletet, pókgyűjteményt és kb
400 addig ismeretlen állatfajról szerzett tárgyakat és leleteket. A lengyel államiság
helyreállításával - 1919-től - Dybowski közreműködésével fejlődésnek indult
többek között a Természettudományi Nemzeti Múzeum is és létrehozták annak
Zoológiai részlegét, majd később megvalósult az Állami Zoológiai Múzeum is. Aktív
folytatta
97
éves
koráig.
(Internet:
tudományos munkáját töretlenül
http://www .ncbi .nlm. nih .gov/entrez
,ciuw. warmannet. pl
,www.polonia.gov ..
.. )

MORITZ DANIEL OPPENHEIM
+1882.FEBRUÁR 25.

* 1800.JANUÁR 3.

-

Német festő. A festészet iránt érdeklődő és
tehetségesnek mutatkozó fiatalember 20 esztendős
korában - elhagyva a szülői házat - Münchenben és
Párizsban tanult, majd Rómába utazott. Hat évet töltött
Olaszországban, ahol a tanulás, a nagy mesterek
műveinek tanulmányozása mellett Carl Mayer Rotschild
báró (*1788-+ 1855) részére néhány képet is festett.
1826-ben tért vissza hazájába és Frankfurtban
telepedett le. Összeismerkedett Weimarban Johann
Wolfgang von Goethevel (lásd 111.22.), később Heinrich
Heinevel (lásd 11.17.), akiről potrét is készített. 1833ban kezdte meg a zsidó középosztály életét bemutató
képeinek sorozatát a híres Egy zsidó visszatérése a szabadságharcból családjáhOz című festménnyel. Ezt követte a Képek a zsidó családok
életéből tárgyú sorozata, melyek a német zsidók egyenjogúsításáról és a zsidó
ünnepekről szólnak. 1836-ban mebízást kapott az öt Rotschild-fivér portréjának
megfestésére. 1849-ben megkapta a német állampolgárságot, melyet feleségére és
hat gyermekére is -egy évvel később - kiterjesztettek. 18s0-ben kezdte festeni a
Képek a hagyományos zsidó családok életéből című képét. 18s7-ben a Hanau-i
rajzakadémia tiszteletbeli tagja lett. 1866-ban jelent meg egy könyve, melyben a
zsidó családi életet bemutató képeinek fotói láthatók.(lnternet:http://www.lmedia
orgiFrei
jhom.com/arts/oppenheim
,mottlc.wiesenthal.com/zext )

GEORG CARSTENSEN

*1812.AUGUSZTUS 31. - +1857.JANUÁR

4.
Dán katonatiszt, lapkiadó és a Tivoli alapítója. Diplomata
szülök gyermeke lévén, gyermekévei nagy részét KözelKeleten töltötte, de a koppenhágai internátusi évek közben
számtalan világ-utazás részese volt. Felnőtt élete a dán
Nemzeti Gárdában kezdődött, ahol főhadnagyként szolgált.
1839-töl Koppenhágában Iapkiadással foglalkozott, melynek
révén ismerkedett meg a szórakoztató ipar intézményeivel
és azok szervezésével. Tervei megvalósításához VIILKeresztély dán király
(ur.1839-1848)Carstensennek öt évre szóló engedélyt adott egy "Tivoli" névű
szórakoztató központ létrehozására, melyhez - akkor még - a városon kívül 15
angol holdnyi területet is biztosított. 1843.augusztus lS-én már meg is kezdte
működését a Tivoli, mely a mai napig is működik. Keleti tipusú építményeivel,
szinházával, technikai csodáival, éttermeivel, virágoskertjeivel, koncert-termével
megőrizte eredeti vonzerejét és hagyományait. (Internet:http://www.tivoli.dk
.
www.literaturpriser.dk/1850 ..... )

LOUIS BRAILLE

* lS09.JANUÁR 4.

-

+ 1852.JANUÁR 6.

Francia tanító. A párizsi vakok intézetének volt a tanára. Három éves
korában baleset következtében vesztetette el látását. 1819-ben
ösztöndíjasként vették fel a vakok intézetébe és az évek folyamán
igen tehetségesnek bizonyult. A Ch.Barbier által feltalált, 12 pontból
álló vakírást 1825-ben tökéletesítve, a vakok számára domború
pontokból álló, róla elnevezett írást készített, amelyet később kották
lejegyzésére is alkalmazott. Az írás betűi 6 pont kombinációjából
állnak, amelyek 2 pont szélességben és 3 pont magasságban
helyezkednek el kemény papírba nyomva. Ez az írásmód lehetövé
teszi könyvek, számok, hangjegyek nyomdai sokszorosítását. 1~28tól az intézetben elöbb korrepetítor, később pedagógusi munkát végzett. A Braille-írást Magyarországon 1893-ban vezették be. (Révai N1.3k.681 o.,
Larousse 1991.1k.376 o., MNL.4k.48S o.)

THEODORE ROOSEVELT *1858.0KTÓBER 27 - +1919.JANUÁR 4.
Amerikai politikus, az USA 26-ik elnöke. Republikánus párti képviselő
...:r.c-..... ~
volt 1882-től, 1897-től pedig tengerészeti miniszterhelyettes. 1898ban az amerikai-spanyol háború idején cowboyokból, csavargókból és
sportemberekből megszervezett önkéntes lovasezred élén harcolt
Kubában, és ezzel nagy népszerűségre tett szert. 1900-ig New York
állam kormányzója. 1901.szeptember 14-én választották elnökké
W.McKinley (lásd IX.14.) meggyilkolása után. Ezt a tisztséget 1909-ig
töltötte be. Elnöksége idején folytatta a XIX.század végén
megkezdődött expanzionista politikát. A belpolitikában visszaállította
Th<odo,,_h ''''H_
a szövetségi kormány megingott tekintélyét és szociális reformokat
vezetett be. 1906-ban "az orosz-japán háború befejezéséért folytatott közvetítő
tevékenységéért" Nobel-békedíjat kapott. Igen népszerű elnök volt. Róla nevezték el
Teddynek a játékmackükat, mert egy vadászaton megkímélte egy medve életét.
(Larousse 1994.3k.506 o., Révai N1.16k.361 o., MNL.15k.607 o.)

=

EFTA
EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS EUROPAEN FREE TRADE ASSOCIATION
Nemzetközi gazdasági szervezet. Székhelye Genf. Nagy-Britannia kezdeményezésére
hozták létre. A társulás célja a tagországok közötti kereskedelem mentesítése minden
korlátozástól, de nem korlátozza a tagországok kereskedelempolitikai önállóságát más
országokkal kapcsolatban. Az erre vonatkozó szerződést 1959.november 20-án, írták
alá Stockholmban, érvénybelépésének időpontja 1960.január 4. Tagjai Ausztria,
Dánia, Norvégia, Svájc, Svédország, Finnország, Portugália. 1973-ban Nagy-Britannia
és Dánia, 1985-ben Portugália, 1995-ben Svédország, Ausztria és Finnország vált ki a
szervezetből és az Európai Gazdasági Közösséghez /Közös Piaci csatlakoztak.
Jelentősége visszaszorult. Jelenlegi tagjai: Norvégia, Svájc, Liechtenstein és Izland. Az
integráció az ipari ágazatokban valósult meg. (Nem.Alm.1960.1125 o., Larousse
1991.1k.779 o., MNL.7k.593 o.)

••

SI R ISAAC NEWTON

*1642.JANUÁR 4. - +1727.MÁRCIUS 31.

Angol fizikus, matematikus és csillagász. A granthami középiskolába, majd a
cambridgei Trinity College-ban tanult. Matematikára Isaac Barrow (1630-1677)
oktatta, aki később Newton javára mondott le a cambridgei egyetemi katedrájáról.
Még Gottfried Wilhelm Leibnitz (lásd XI.14.) előtt 1665-67-ben alkotta meg a
d iffe re n ciá l- és in te g rá ls zá m ítá s alapjait. (Leibnitz
1677-ben értesítette Newtont e
felfedezéséről.) 1668-ban készítette el csilla g á sza ti tü krös táv csövé t. 1669-ben
kidolgozta a fe h é r fé n y ö s sze té te lé re vonatkozó elméletét. 1672-ben már ismertette
korpuszkuláris fényelméletét. 1687-ben kiadta A te rm é sze tfilo zó fia m a te m a tik a i
a la p e lv e i c. művét, amelyben megalapozta a modern fizika mozgástörvényeit. Ez a mű
ismerteti az ütközések törvényeit, a folyadékok mozgástörvényeit, a napéjegyenlőség
precessziójának számítását és megadja az árap ály törvényszerűségeit is. Idős
korában főként teológiával foglalkozott. (Larousse 1994.3k.81 o., MNL.)

JOSEF SUK *1874.JANUÁR 4.- +1935.MÁJUS 29.
Cseh hegedűművész és zeneszerző. A prágai
konzervatórium
növendéke volt,
ahol
Antoni
.Dvoráktól
(lásdV.1.)
tanulta
a
zeneszerzés
tudományát. 1922-től a konzervatórium zeneszerzés
tanára, 1930-tól pedig a rektora volt. Késői műveit a
harmóniakészlet gazdagodása, koncentrált tematikus
munka
és
polifon
szerkesztésmód
jelllemzi.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.419 o.)

ANSELM FEUERBACH *1829.SZEPTEMBER 12. - +1880.JANUÁR 4.
Német festő. A düsseldorfi akadémián 1845-ben kezdte
tanulmányait Friedrich Wilhelm schadow (1788-1862)
tanítványaként, majd 1848-tól Münchenben tanult Karl
Rahl
(1812-1865)
keze
alatt.
1850-től
Heinrich
Antwerpenben, később Párizsban folytatta tanulmányait.
Önálló munkásságát Karlsruheban kezdte. Korai művein
Rubens (lásd VI.28.) és Van Dyck (lásd 111.22.) hatása
érződik. A klasszikus művészetből indult ki, de érzésvilága
romantikus. Táj képeket, portrékat, történeti, vallásos, antik és irodalmi tárgyú
kompozíciókat festett. Ilyenek pl. az Aretino halála" Dante és a ravennai
nemesasszonyok, Platon lakomája, stb. Színkezelése a régi velencei mesterek és a
modern franciák hatására rendkívül festői, formavilága komoly és szigorú.
Kompozícióiban az alak uralkodik. A xIX.század egyik legreprezentatívabb német
festőjének számított. (Műv.L.1966.2k.61 o., MNL.7k.927 o.)

WILHELM LEHMBRUCK *1881.JANUÁR 4. - +1919.MÁRCIUS 25.

,

Német szobrászművész. A német expresszionista
szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Tanulmányait
Düsseldorfban kezdte, majd
hosszabb itáliai
tanulmányút után Párizsban folytatta. Itáliában
Michelangeló (lásd 111.6.) síremlékei, Périzsban
AJ.Maillol (lásd IX.27.) hatottak rá, de művészete
sokkal inkább érzelemtől átfűtött.
1910-ben
Párizsban telepedett le.
Ebben az időszakban az
expresszionizmus jellemzi szobrait, melyek közül
kiemelkedik a Bukott ember című műve. Művészetét a
formák nyugodt tisztasága jellemzi, de nyújtott arányai gyakran emlékeztetnek a német gótikus szobrászatra. (Műv.L.1967.3k.45 O.,
MNL.llk.9üS o.)

PÉCH JÓZSEF *1829.JANUÁR 4. - 1902.NDVEMBER 17.
Magyar
vízépítő
mérnök.
Végigharcolta
a
magyar
szabadságharcot, majd mérnöki diplomát serzett 1853-ban. Az
árvízszolgálat megteremtője. Résztvett - többek között - a Tisza
szabályozásában. 1873-ban a begacsatornai királyi mérnöki
hivatal vezetője lett. 1879-től minisztériumi főmérnökként
dolgozott. Ebben a beosztásában szervezte meg az un. vízrajzi
osztályt és ennek keretében az árvízjelző szolgálatot. (Révai
N1.15k.268 o., MNL.14k.612 o.)

KARL HASENAUER *1833.JÚUUS 20. - +1894.JANUÁR 4.
Osztrák építész. A bécsi nagy építészeti fellendülés egyik
jelentős mestere. Épületein érett reneszansz, sőt barokkba
hajló formákat alkalmazott. Fő művei: a bécsi Ringen a két
nagy múzeum épülete, a Hofburgtheater 1871-76 között.
Ezeket a munkákat G.Semperrel együtt végezte. Ő
készítette a Hofburg kibővítésének terveit, melyből 1811ben egy új szárny meg is épült. Ugyancsak az ő tervei
alapján készült a híres Rotunda. (Műv.L.1966.349 o.)

KAREL VACLAV RAIS *1859.JANUÁR 4. - +1926.
Cseh iró. A Tanárképző Intézetet 1877-ben fejezte be és tanári
állást kapott Trhová Kamenicében. Minden elbeszélésében és
regényében a pedagógus szólal meg. Igen termékeny iró volt.
Eleinte ifjúsági műveket irt és csak 1891-ben fordult a
nagyközönség felé. Az 1893-ban megjelent Szülök és gyermekek
c. munkája alapozta meg hírnevét. Megjelent pl. Bezousek Atya, A
magányos hazafiak, stb. cím ű regényei 1929-ben Trhová
Kamenicében márvány emlékművet emeltek tiszteletére, amelynek
a következő a felirata: "Az olvasó kedvence és a mi hegységünk
szépségének költője, a mi szülőföldünk gyermeke, akit az igazság
és
a
nép
szeretete
vezetett.
(Révai
N1.16k.37
o.,
Internet: http://www.imdb.com/name/nm
,kamenicky.hyperlink

............ )

ANDRÉ MASSON *1896.JANUÁR 4. - +1987.0KTÓBER 28.
Francia festő. 1908-12 között a brüsszeli, utána a párizsi
Képzőművészeti Főiskolán tanult. Juan Gris-vel (lásd
V.ll.) kötött barátsága a kubizmus felé fordította
érdeklődését, majd 1924-28 között már a szűrrealistákkal
állított ki Párizsban. Később az absztrakt festészet
képviselője volt.
1927-ben új eljárásokkal készített
munkáival jelentkezett. Az 1930-as évek elején többnyire
a görög-római mitológia ihlette erős színekkel megfestett
sorozatokat készített. Spanyolországban a bikaviadalokról
és rovarokról szóltak munkái. A II. világháború idején az
USA-ban élt, ahol felfedezte az indián és az afroamerikai
ANDRE MASSON
mondavilágot, a távol-keleti kaligráfiát és művészete
expresszionista szilajsággal telítődött. Ő volt az első
szűrrealista, aki következetesen alkalmazta a pszihikai automatizmus módszerét.
(Larousse
1992.2k.834 0.,Műv.L.1967.3k.260 o.,
MNL.12k.775 o.)

ARIK BRAUER

* 1929.JANUÁR 4. -

Osztrák festő, énekes, díszlettervező. Ausztria német megszállásának idejét
gyerekként bújkálva vészelte át Bécsben. 1945-től a bécsi Képzőművészeti
Akadémián
tanult
Albert
Paris
Gütersloh
(lásd
V.16.)
irányításával.
Évfolyamtársaival megalapították a Fantasztikus-Realizmus Bécsi Iskoláját.
Tanulmányait befejezve bejárta - többnyire kerákpáron - Európát és a KözelKeletet. Izraeli látogatása idején perzsa és indiai miniatúrák keltették fel érdeklődé
sét. E látogatás után készült művein jelennek meg a keleties
elemek és a különleges harsogó színek. Ilyen képe pl. az
1956-57-ben készült Jerikó. Utazásai befejeztével Párizsban
telepedett le, ahol 1957-től énekesként szerzett jövedelmet,
miközben festőként is dolgozott és kezdték megismerni.'
Énekesként első lemeze 1967-ben jelent meg, mely bécsi
stílusban előadott protest-songokat tartalmazott. Sokoldalú
munkássága során sikert aratott TV produkciókban is színpadi
díszlettervezőként. 1977-ben pl. ő tervezte a párizsi Nagy
1]§!.II8JJXQ.STERRB..flJ.
Opera
Varázsfuvola
előadásának
díszleteit.
Építésztervezőként
is számos
kiállításon
szerepeltek
tervei.
Valamennyi általa művelt művészeti ágban kedvelt témája a
természet, a háború és a béke. Művészete az ősi zsidó hagyományokba gyökerezik,
és ez is hozzájárulhatott népdal-énekesi sikereihez. 1983-ban könyvet is adott ki
Repülő
őrjárat:
szövegek,
dalok,
képek címmel.
(Internet:http://www.
hundertwasser. at/englich/ ..... ,geocities.com/ca Iliope ..... )

MARCELLO BACCIARELLI *1731.FEBRUÁR 16. - +1818.JANUÁR 5.
Olasz származású lengyel festő. Rómában tanult, amikor
1753-ban III.Ágost lengyel király (ur.1733-1763) meghívta
Dresdába. 1761-től Bécsben Mária Terézia (lásd XI.29.) és
a császári család arcképeit festette. Néhány év után 1765-ben - Varsóba költözött és ott élt haláláig.
Lengyelország felosztásáig (1772) Poniatovszki Szaniszló
király (ur.1764-1795) udvari festője. A családi és
nemességi portrékon kívül a varsói királyi vár és kastély
termeit rokokó stílusú freskókkal díszítette. Rokokó stílusban festette nagy, dekoratív képeit is, melyek zömében arcképek voltak. (Nagy
befolyást gyakorolt a lengyel festészet kifejlődésére. (Révai N1.2k.389 o., MNL.2k.786
o.)

síR ERNEST HENRY SHACKLETON *1874.FEBRUÁR 15. +1922.JANUÁR 5.
Angol sarkkutató. 1901-ben vett részt
délsarki expedición, melyet
Robert Falcon
Scott (lásd
VI.6.)
vezetett. Második útja során egyik
csoportja eljutott a működö Erebus
kráterének peremére, másik csoportja
pedig 1909.január l3-án felfedezte a
mágneses
délisasrkot.
Expedícíója
1909. má rci us 22 -én érkezett vissza UjMAGYAR
FOSTA 2",
..
.. Zelandra.
Harmadik
útjára
1914.augusztus l-én indult, de nem
volt sikeres, mert hajóját a jég összezúzta. Legénységét csak nagy fáradsággal tudták
megmenteni. Erról az útjáról készült délsarki felvételei bejárták az egész vilá~ot.
Negyedik - egyben az utolsó - útjára 1921.december 19-én indult el a Quest nevű
hajójával, melynek fedélzetén halt meg mielőtt az Antarktiszon partraszállhatott
volna. (Révai N1.16k.779 o.)
először

~'

THOMAS PRINGLE *1789.JANUÁR 5. - +1834.DECEMBER 5.
Skót származású dél-afrikai költő. Edinburgban végezte iskoláit, de
nehéz körülményei voltak a veleszületett mozgásképtelensége miatt.
Szülei kivándoroltak - vele együtt - Dél-Afrikába ahol ujságírással
az
ottani
gyarmati,
elnyomási
foglalkozott.
Kritikákat írt
problémákról. A versírás iránti fogékonysága már fiatal korában
megnyilvánult. Verseinek témája általában elhagyott hazájának
problémái voltak. (Meyers Handbuch Ü. die Literatur 1964.686 o.)
l

CALVIN COOLIDGE *1872.JÚUUS 4. - +1933.JANUÁR 5.
Amerikai
államférfi.
Eredetileg
ügyvéd
volt.
1910-11-ben
Northampton polgármestere, 1912-től a massachusettsi törvényhozás szenátora, 1919-21-ig kormányzója volt. 1921-ben
az USA alelnöke, majd 1923-tól 1929-ig 30-ik elnöke.
Elnöksége az I.világháborút követő évekre esett,
amikor a 20-as évek végén próbálta rendezni az USA
viszonyát Németországgal. tiberális gazdaságp.oltikát
. folytatott 192B-ban.nem jelöJíette magát újra.és 1929ben
visszavonult . a
poiitikai
életből.
(XX.sz.
Krónikája,1994., MNL.5k.589 o.)

I.JÁNOS KÁROLY avagy JUAN CARLOS VICTOR MANUEL DE
BORBON y BORBÓN * 1938.JANUÁR 5. .elua"'l".'",f

Spanyolország királya. Don Juan de Borbón y Battenberg fia,
Barcelona grófja, XIII.Alfonz unokája. 1969-ben Franco őt jelöli,
mint a Bourbon-ház tagját, spanyol államfőnek. 1974.július 19-től
szeptember 2-ig - Franco betegsége miatt - ő látja el az államfői
teendőket. 1975-ben Franco halála után államfő lett királyi címmel.
Demokratizálta az országot, helyreállította a polgárjogokat és a
parlamenti rendszert. 1981 februárjában közvetlen személyes
beavatkozással hiúsított meg egy államcsínyt. 1962-ben nősült,
felesége Pál görög király leánya Zsófia hercegnő. Fia Fülöp herceg
az ország trónörököse. (Larousse 1992.2k.260 o., MNL.l0K.182
o.)
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JULIUS LEBER *1891.NOVEMBER 16. - +1945.JANUÁR 5.
Német politikus. Középiskolát Breisachban végzett, majd 1913tól a strassburgi és a freiburgi egyetemeken tanult
közgazdaságtant és történelmet. 1913-ban lépett be a Német
Szociáldemokrata Pártba. Az I.világháború idején önkéntesként
szolgált. Kétszeri sebesülése után - a háború befejezését
követően - a keleti határon határőrként teljesített szolgálatot.
lett egy lübecki
1921-ben doktorált és főszerkesztője
1924-től
parlamenti
ellenzéki
szociáldemokrata
lapnak.
képviselő. A német antifasiszta mozgalom aktív közreműködője
volt. Hitler hatalomra jutása után 1933-ban letartóztatták és.
1937-ig a sachsenhauseni koncentrációs táborban tartották fogva. Kiszabadulása után
résztvett a Hitler elleni merénylet (lásd 1944.július 20.) előkészítésében. 1944.július
4-én letartóztatták és 1944.október 20-án hozták meg a halálos ítéletét, melyet
1945.január 5-én végrehajtottak. (Brockhaus A-Z,CD., Internet:http://www.spartacus
schoolnet.co. uk/
,worldcatlibraries.org/wcpa/
)

BERNARD LEACH

* 1887.JANUÁR 5. - + 1979.

Angol keramikus. Hong-Kongban született, miután édesapja ott
volt gyarmati szakértö. Édesanyja a szülés után hamarosan
meghalt, ezért 1891-~g a Japánban élő misszionárius nagyszülei
nevelték. 1897-től Angliában tanult, majd 1903-tól művészeti
iskolába járt. 1904-ben - édesapja halála után - visszakerült
Hong-Kongba és banki alkalmazott lett. Ez a fajta munka
egyáltalán nem elégítette ki, ezért 1909-ben visszatért Japánba,
ahol találkozott a Shirakaba nevű művészcsoporttal. Ekkor
kezdett foglalkozni a kerámiával. Megtanulta - többek· között a speciális japán sötét fényű - raku - készítését is, melynek'
technikája a XV-XVL század ból ered. 1920-ban a kanadai Cornwallban társas céget
alapított Leach Pottery néven. A műhelyben a hagyományos japán fafütéses Qgető
kemencét haszná/ták. Alkotásaikban egyesítetté k a műfaj keleti és nyugati
hagyományait, a koreai, japán és kínai porcelánművészet tradíciót ötvözték az európai
technikákkal. Az 1950-60-as évekre stílusuk befolyással volt az Észak-amerikai
modern kerámia- tervezésre is. Egy modern mühelyet aJ<art létrehozni és kiadni egy
átfogó katalógust a kézműves kerámiákról. 1972-ig folyamatosan rengeteget
dolgozott és utazott mindaddig, amíg ~átását el nem veszítette. Munkáit 1975-ben a
londoni Victoria és Albert Múzeumben egy nagyszabású kiállítás keretében mutatták
be. (Britannica 2001., Internet: http://en.wikipedia.org/wiki. ..... , www.lechpottery.
com ...... )

MERÉSZ KÁROLY *1433.NOVEMBER 10. - +1477.JANUÁR 5.
Burgundi herceg. Atyja - Jó Fülöp herceg életében a Charolais grófja cimet viselte. Erélyes,
vitéz, -de makacs és szenvedélyes férfi volt. Atyja
halála után lépett trónra, azzal a tervvel, hogy
megszerzi a királyi cimet. Más hercegekkel közösen
létrehozta a Közjó Ligát XI.lajos francia király
ellen, és szövetkezett Angliával is 1466-ban.
Legfőbb célja Burgundiának a francia koronától való
teljes függetlensége volt. Ehhez had reformot
indított és jól felszerelt hadsereget állított fel. Új
hódításokkal akarta országát erősfteni, de az angol
és felső-Rajna-vidéki szövetségesei elfordultak tőle.
Hadseregét Nancy mellet szétverték a franciák, Ő maga menekülése közben lelte
halálát. (Révai N1.11k.274 o., MNL.lOk.594 o.).

GIUSEPPE GALL! BIBIENA

*1696.JANUÁR 5.

-

+1757.MÁRCIUS

12.
Olasz építész. A Galli-Bibione-család Parma
legkiválóbb
építészei
voltak.
Giuseppe
elkísérte édesapját Barcelonába, majd később
Bécsbe, ahol édesapja tervei szerint készültek
különféle épületek. 1717-ben egyedül maradt
Bécsben és önállóan kezdett dolgozni. 1723ban
hivatalosan
is kijelölték szinpadimérnöknek. Antonio öccsével (-1700-+1774)
együtt tervezték a színházi dekoráci9kat,
hivatalos ünnepségek dekorációit. Később
Linzben, Grazban, Prágában is dolgozott egyegy kastély tervezésén, belső berendezésén
stb. 1744-48 között épűlt Németország egyedűli operaháza Bayreuthban, mely
fennmaradt eredeti állapotában. A barokk teljes egészében' fából készült épűlet
Giuseppe Galli Bibiena tervei alapján készült el. (MNL.3k.401 o., 803 o.)

GREGOR JOHANN MENDEL *1822.JÚUUS 22. - +1881.JANUÁR 6.
Osztrák biológus, természettudós és szerzetes. 1843-ban lépett be és 1847-ben szentelték
pappá a brünni Ágoston-rendi szerzeteseknél. Matematikát tanított aznaimi
középiskolában. 1851-53-ban a bécsi egyetemen matematikát fizika és természetrajzot
tanult. 1853-tól 1868-ig a brünni reáliskolában természetrajzot tanított. Kb. ez idő alatt
végezte az átörökléssel kapcsolatos kisérleteit vetésiborsóval és méhekkel. A
vetésiborsóval végzett több mint 10.000 keresztezési kísérlete közben fedezte fel és
fogalmazta meg öröklődési törvényét, melyeknek eredményét 1866-ban hozta
nyilvánosságra Kísérletek növényhibridekkel címmel. Kísérleteiből napjainkig érvényes
következtetéseket vont le, amely szerint az élőlényekben a öröklődésért felelős faktorok ma gének - vannak. Egy tulajdonságot egy génpár határoz meg stb. A tulajdonságok
változatlan átöröklésére vonatkozó törvényszerűségeket nevezik Mendel-szabályoknak.
Csak halála után 1900-ban figyeltek fel a klasszikus genetikát megalapozó munkásságára
és fedezték fel újra a Mendel-szabályokat. (Révai N1.13k.594 o., Larousse 1992.2k.891 o.,
MNL.12k.910 o.)

JEAN LURCAT *1892.JÚUUS 1. - +1966.JANUÁR 6.
Francia festő és iparművész. Nancyban folytatott festészeti
tanulmányokat, majd 1912-ben megismerkedett Párizsban
Paul Cézanne (lásd 1.19.), George Braque (lásd V.13.), Pablo
Ruiz Picasso (lásd X.25.), majd később Ferdinand Hodler
(lásd III.14.) művészetével. A kubizmussal az 1920-as évek
elején szakított, amikor a német expresszionistákkal
Münchenben találkozott. Művészetének alapja a színek
változatos, szuggeszív, kicsit szűrrealisztikus kifejezése volt.
A kézzel szövött falikárpitok művészetének újraélesztője volt.
Munkásságának jelentős része a kárpittervezés volt.
Kiemelkedő kárpitterve volt pl. az Apokalipszis, az Assy
templom részére készült Tisztelet az ellenállás és deportálás
halottainak stb. (Műv.L.1967.3k.123 o., MNL.12k.304 o.)

SAMUEL TAUAFERRO RAYBURN
+1961.NOVEMBER 16.

* 1882.JANUÁR 6.

-

Amerikai politikus. Jogi diplomát 1908-ban szerzett az Austin-i
Egyetemen, miközben törvényszéki gyakornok is volt. A texasi
képviselőház tagja volt, hol a többségi, hol a kisebbségi vezetői
poszton. 1913-tól 48 éven át - haláláig - az Államközi és
Külkereskedelmi Bizottság elnöke volt. 1940 szeptemberében, majd
1961
novemberében
a
képviselőház
elnökének
jelölték.
(Internet: http://bioguide.congress.gov/...... )

SAM

RAYIIURN

____________---.J

FAZEKAS MIHALY *1766.JANUÁR 6. - +1828.FEBRUAR 23.

r
MAGYAR POSTA
, ....... 1..

Magyar költő, író és botanikus. A Debreceni Református Kollégium
diákja, majd 1782-től katona. Résztvett a moldvai osztrák-törökorosz háborúban, a napoleoni hadjáratok során eljutott Európa
számos országába. l796-ban visszatért szülővárosába. Korai
költeményeiben a katonaéletről ír, majd a szerelmes versei
következtek. Visszavonultan élt és közeli kapcsolatba került a
természettel, mely kapcsolatából teljesedett ki természet-lírája.
Jelentősebb nagy hatású műve az l81S-ben írt Ludas Matyi c.
elbeszélő költeménye, melynek alapja - a magyar irodalomban
elsőként - a népmese. Első alkalommal 19l6-ban jelent meg
román nyelven. (Világir.Kisencikl.1976.1k.341 o.)

IVAN OlBRACHT *1882.JANUÁR 6. - +1952.DECEMBER 30.
Cseh regényíró. Eredeti neve Kamil Zeman. A két világháború közötti
cseh irodalom egyik legismertebb képviselője. Első elbeszélés-kötete
19l3-ban jelent meg. Nagy sikert aratott az 19l6-ban írt A legsötétebb
börtön címü regénye. Magyar nyelven is megjelent néhány műve, így
pf. Nyikola 5uhaj a betyár (1961), Átok völgye (1959), stb. Írásai általában - szociális szemléletét tükrözik. (Világir.Kisencikl.1976.2k.141
o.)

DR. MOSHE SNEH *1909.JANUÁR 6. - +1972.MÁRCIUS 1.
Lengyel származású izraeli politikus. Eredeti neve Kleinbaum volt.
A varsói egyetemen szerzett orvosi diplomát. Már egyetemi ~ei
alatt aktívan bekapcsolódott az általános cionista mozgalomba és
g
1934-39 között a szervezet központi bizottságának elnöke lett.
§
1939-ben - a II.világháború kitörése után - Palesztínába szökött,
!;
ahol a Hagana zsidó katonai szervezet egyik vezetője lett. 1945-től
a Zsidó Ügynökség Végrehajtó szervezetében dolgozott, ahonnan 2
év után - 1947-ben - kivált és a baloldali Egyesült Munkáspárthoz
a Mapam-hoz csatlakozott, melynek 1953-ig képviselője is volt,
miközben 1950-53 között az AI Hamismar című lap társszerkesztő
je. 1954-ben egy baloldali csoportot alakított és belépett az Izraeli Kommunista
Pártba, a Maki-ba, melynek - mint korábban a Mapai-nak - képviselője lett a
Knesszetben. 1953-tól - az 1965-69-ig tartó időszakot kivéve - a Kol Haam
kommunista újság szerkesztője volt haláláig. Utolsó éveiben erős bírálója volt a
Szovjetuniónak,
illetve
annak
Izrael-ellenes
politikájának.
(Interne:http:
Ilbh.org.iI/Names ....... ,knesset.gov.il/mk....... Nközi Alm.434 o.)
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MONTREÁLI

EGYETEM
A montreali egyetem 1878 január 6-án nyitotta meg
kapuit. Eredetieg a quebeci Laval Egyetem függeléke volt és
önállóságát 1919-ben nyerte el. 1968. szeptember l-én
nyilvános és nem vallásos jellegű egyetemmé alakult át. Ma
Kanada második legfelsőbb szintű oktatási és kutató
intézménye. Quebec - s egyben Észak-Amerika - egyik
legfontosabb élvonabeli oktatási centruma. A montreáli
egyetem a montreali es quebeci francia kultúrából
táplálkozó intézet, mely 50 éve széles körű egyúttműködést
folytat
a
társ-intezményekkel.
(Internet:http://www.
portsecanada.ca)

BAREND VAN ORlEY

*1492 KÖRÜL - +1542.JANUÁR 6.

Németalföldi festő, kárpittervező. Az olasz hatásra kialakult
úgynevezett romanizmus egyik legjelentősebb képviselője
Németalföldön.
1515-től
Ausztriai
Margit (lásd 1.18.)
szolgálatában állt, aki udvari festőjévé nevezte ki. Számos
portrét készített az udvar, illetve a Habsburg-család tagjairól.
Ezek közé tartozik pl. a Georges van Zelle portréja, vagy
V.Károly császár képmása is. Főbb műveihez sorolható az
1521-ben elkészült brüsszeli Jób-oltár, és 1525-ben az
antwerpeni Utolsó Ítélet-oltár. Kortársai a németalföldi
Raffaellonak nevezték. Későbbi korszakában főleg faliszőnyeg
és
üvegablak-tervezéssel
foglalkozott.
Brüsszelben
a
kárpitkészítő műhely vezető tervezője volt. Tervei alapján
szőtték a Louvre Miksa császár vadásza tát ábrázoló, 12
darabból álló sorozatát és a nápolYi múzeumben őrzött Paviai
ütközet hét jelenetét is. (Műv.L.3k.617 o., MNL.14k.207 o.)

,

OLAUS PETRI

*1493.JANUÁR 6. - +1552.ÁPRILIS 19.

Svéd reformátor. 1531-33 között I.Gusztáv svéd király (lásd
V.3.) kancellárja. 1539-től a stockholmi székesegyház pásztora
volt. Fennmaradt írásai közül a legjelentősebb a Svenska krónika,
melyben régi tudósítások alapján Svédország legrégibb történetét
írta meg. - Öccse - Laurentius Petri (*1499.-+1573.) Upsala első
luteránus érseke volt, akivel közösen működtek közre az
Anderson által megkezdelt bibliafordítás átdolgozásában. A korai
újsvéd nyelvre lefordított biblia I.Gusztáv folio bibliája néven jelent meg 1540-41-ben. A bélyeg képen Ola us és Laurentius Petri 1541-ben átnyújtják
I.Gusztáv svéd királynak az első svéd nyelv ű Bibliát. (Révai N1.15k.399 o.)

CARL OSCAR KYLBERG *1878.SZEPTEMBER 23. - +1952.JANUÁR

6.
Svéd festő. Építészeti tanulmányait Stockholmban és
Berliben folytatta, azonban 1900-tól a festészet felé fordult;
Göteborgban a Valandon Carl Wilhelmson (*1866-+ 1928)
tanítványa volt. Munkái jellegzetes olajfestmények voltak,
erős színekkel és leggyakrabban tájképeket és figuratív
kompozíciókat készített. Az évek során művészete új irányt
vett és a megszokott témaválasztás mellett nagyszámu
vallásos tárgyu képet készített. 1930 körül áttörés
következett be pályáján, mert megkezdte külföldi kiállításait.
Így Koppenhágában, Párizsban, Londonban, Budapesten és az Egyesült Államokban
állított ki, csak Svédországban nem. Festászete sokak számára provokativ volt és
1938-ban a kormány leállitotta az Uppbrottet c. kép vásárlását a stockholmi Nemzeti
Muzeum számára. Egyik leghiresebb képe a Hemkomsten, me1y a göteborgi
Szépművészeti Múzeumban van kiállitva, és a Svéd Posta 1978-ban - amellékelt bélyegen is megjelentetett. Műveszetét az utókor értékelte igazán, és 1980. óta
festményei
a
nemzetközi
aukciókon
rekord-árakon
cserélnek
gazdát.
(Internet: http://sv.wikipedia. org/wiki/CarLKylber
)

ROBERT SAMUEL McLAUGHLIN
1972.JANUÁR 6.

*1871.SZEPTEMBER 8. -

Kanadai üzletember. 1887-ben édesapja
szállítással foglalkozó vállalkozásánál kezdett
mellett
lovas
dolgozni.
Szállítmányozás
kocsikat és lovas szánokat is gyártott a cég,
mely akkoriban a Brit Birodalom legnagyobb
ilyen jellegű vállalkozása volt. A fiatal emb,er
rögtön meglátta a motorizálás fontosságát és
egyben annak lehetőségét is a cég keretein
belül. Kísérleti munkák után 1907.november
@
20-án alapította meg a Motor Car Company-t
@
és a következő évben már 154 autót
gyártottak le. 1910-ben a General Motors
vette meg a céget, melynek 1918-ban elnöke
lett. 1945-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is az igazgatóság elnöke maradt. 1951ben 200 millió dolláros alapítványt hozott létre planetárium, egyetemi kollégium
számára. 1971-ben - 99 évesen - leplezte le az alapítványából létesített és róla
elnevezett egyik iskolát. Kerékpározott vitorlázott sportszerűen és lovas díjugrató
bajnok volt fiatal korában. Kanada legrangosabb versenyeinek volt a győztese. 1950ben vonult vissza a sportágból, de 1963-ig a Club igazgatóságának tagja volt.
(Internet: http://translateusercontent.com/translate_c?hl =hu&sl =..,
)
()

NICOLA TESLA * 1856.J ÚLIUS 10. - +1943.JANUÁR 7.
Horvát származású
amerikai
fizikus
elektrotechnikus és
feltaláló.
Grazban
és Prágában tanult.
1 8 8 0 -8 2
között
Budapesten a Ganz
gyárban, 1882-84
között Párizsban,
1884-től Amerikában dolgozott. Amerikában két évig Edison
mellet, majd önállóan működött. Feltalálta a forgó mágneses
erőtér
elvén
alapuló
többfázisú
elektromotort
és
megszerkesztette a Tesla-transzform átor t. Róla nevezték el a
Tesla transzformátorral előállított és a gyógyászhatban
alkalmazott nagyfeszültségű és nagyfrekvenciájú váltakozó
áramot.
(MTI.Nysz.:87/1271.,Új
Magy
L1962.6k.425
o.,Larousse 1994.3k.864 o.)

HEINRICH VON STEPHAN *1831.JANUÁR 7. - +1897.ÁPRILIS 8.
A német birodalmi postahivatali tisztviselő.
1870-ben lett az észak-német szövetségi,
majd a birodalmi posta vezérigazgatója.
1879-ben
birodalmi
postahivatali
államtitkárrá
nevezték
ki.
Nagy
szervezőkészséggel rendelkező ember volt,
aki mintaszerűen szervezte meg a postával
összefüggő
valamennyi
munkaterületet.
Legjelentékenyebb tevékenysége a Általános
Postaegyesület,
mai
nevén
Egyetem es
Postaegyesület
UPU - (lásd
X.9.)
létrehozására vonatkozó javaslata és a
megvalósításban való aktív és eredményes
részvétele. A szervezetnek a világ csaknem valamennyi művelt országa tagja. (Révai
Nl.17k.145 o.)

PAUL KERES *1916.JANUÁR 7. - +1975.JÚNIUS 5,
Észt sakkozó. 1936-tól haláláig a világ legjobb sakkozóinak
egyike volt. 1928-ban az AVRO verseny megnyerésével
jogot nyert arra, hogya világbajnok Alekszander
Alekszasndrovics Aljehinnal (lásd III.24.) megmérközzön,
de a II. világháború miatt erre nem kerülhetett sor.
működése
Versenysikerei,
játékstílusa,
sakkirodalmi
levelező
sakkozói,
feladványés
tanulmányszerzői
munkássága révén kora sakkéletének legsokoldalúbb
személyisége volt. (MNI.10k.797 o.)

ELISABETH SCHWARZHAUPT
+1986.0KTÓBER 29.

*1901.JANUÁR 7. -

Német jogász, politikus. Középiskoláit Frankfurt am Mainben
végezte, majd a berlini egyetemen jogi tanulmányokat végzett.
1920-ban pedagógusi képesítést is szerzett, majd 1929-ben jogi
doktor lett. Az 1930-as években Frankfurt am Main városi
közigazgatásának
jogi
tanácsadója
és
rendszeres
jogi
segítségnyújtást biztosított - térítésmentesen - az arra rászorulók
számára. Ugyanezt a tevékenységét folytatta később a frankfurti,
majd a dortmundi bíróságokon is. 1936-tól az evangélikus egyház jogi tanácsadója.
1953-69 között Wiesbaden parlamenti képviselője a (DU színeiben. Mint képviselő
családjogi törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentbe a házasságok felbontásának
megnehezítésére. 1961-től 1966-ig az egészségügyi miniszteri tárcát vezette.
(Internet:http:// 216.239.39.104/translate c?hl .... , The German Who's Who)

JERZY NOWOSIELSKI

*1923.JANUÁR 7. -

festő.
A II. vlágháboru éveiben a
Képzőművészeti Intézetben, majd 1945-1947. között
Képzőművészeti
Akadémián
tanult.
1942-ben

Lengyel

20GRPOLSKA

krakk' i
a krakkói
kezdett
foglalkozni ikonfestészettel, közben - az 1940-es évek és az
1950-es évek végén - absztrakt képeket is készített. Tagja
volt a "Kraków Group" nevű művész-csoportnak. 1957-1962.
között előadott a krakkói Képzőművészeti Akadémián.
Résztvett számos hazai és nemzetközi kiállításon, többek
között 1956-ban a Velencei Biennalén, 1959-ben Sao Paulói-,
1960-ban
a
New-York-i
Guggenheim
Múzeum-beli
)
kiállításokon . (Internet: http://www.artnet.com/library/
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szÁsz ENDRE *1926.JANUÁR 7. - +2003.AUGUSZTUS 18.
Magyar szűrrealista festő, grafikus és illusztrátor. Csíkszeredából 1946-ban költözött
Budapestre. A Képzőművészeti Főiskolán 1946-tól Szőnyi István (* 1894-+ 1960)
tanítványa volt. 1950-ben a Dekorációs Nemzeti Vállalatnál kezdett dolgozni, de még
abban az évben - koholt vádak alapján - letartóztatták és a következő évben
szabadult. Kezdetben festőként, később főleg grafikusként dolgozott. 1970-től
Torontoban és Los Angelesben élt Több száz könyvet illusztrált, melyekkel számos
nemzetközi kiállításon díjat nyert. Nagyméretű pannót készített az auschwitzi magyar
emlékmúzeum és a Petőfi irodalmi Múzeum számára. Bravúros technikájú, szűrrealista
rajzai, képei - hangsúlyos motívumokkal, állatfejekkel, szörnykoponyákkal, száraz
növén nyel kommbinálva - szürrealista hatásukkal tették ismertté és népszerűvé. 8 év
után tért haza és a Hollóházi Porcelángyár Stúdiójának egyik megszervezője volt és ő
maga is jelentős porceláénfestészeti terveket készített. (Műv. L.1968 .4k.409 o.,
MNL.16k.514 o.)

MAGYAR POSTA

,

Magyar Posta ~.FI

OCTAV BANCILA *1872.JANUÁR 7. - +1944.ÁPRILI5 3.
POSTA

ROMANA

Román festő. Hazájában az Ia~i Szépművészeti Iskolában
tanult, majd külföldön - Münchenben - képezte tovább magát.
Első kiállítását 1900-ban rendezte meg Ia~iban. Korai képei mint pl. a Munkás, a Sztrájkoló Gustave Courbet francia festő
(lásd VI.l0.) hatásáról tanuskodnak. A román kritikai
realizmus képviselője. A parasztok és munkások életének
mozzanatait dolgozta fel erőteljes színhatású, nem egyszer
drámai tartalmú életképeiben és portréiban. Kiemelkedő műve
az
1907.évi
román
parasztfelkelés
élményének
festményciklusban történt megörökítése. (Műv. L.1965.1k.154
o./Új Magy.L.1959.1k.235 o., MNL.3k.162 o.)

,

GALILEO GALILEI *1564.FEBRUÁR 15. - +1642.JANUÁR 8.
Olasz csillagász, fizikus matematikus és természetfilozófus. 1581-től a pisai egyetem
orvosi karára járt. Ott ismerkedett meg Eukleidész és Arkhimédész tanaival, amelyek
hatására abbahagyta orvosi tanulmányait és Firenzébe utazott 1585-ben matematikát
és mechanikát tanulni. 1589-ben a pisai egyetem matematika professzora lett. 1592től 1610-ig a padovai egyetemen tanított. Az újkori fizika egyik vezéralakja. A kisérleti
módszer egyik megalapozója. 19 éves korában felfigyelt a pisai dóm csillárjának
lengésére és megállapította, hogya lengések időtartama állandó és így fedezte fel az
inga alkalmasságát időmérésre. 1602-ben a pisai torony ferdeségét felhasználva jutott
el a szabadesés törvényeinek a megállapításához. 1638-ban - már az Inkvizíció
fogságában - felismerte, hogya lövedékek pályája üres térben parabólagörbe. Az
elsők között épített mikroszkópot, távcsövet, mellyel csillagászati felfedezéseket tett.
1610-11-ben megfigyelte a Jupiter holdjait, a Szaturnusz gyűrűjét, a Napfoltokat, a
Vénusz fázisait. Felfedezéseit Siderus Nuncius címen adta közre 1610-ben. Miután
elfogadta Kopernikusz heliocentrikus elméletét, Róma illetve v.pál pápa (1605-1621)
eretnekséggel vádolta meg. Ekkor átmenetileg visszavonult. Abban bízva, hogy
VIII.Orbán pápa (1623-1644) elnézőbb lesz a kopernikuszi tanok iránt, ezért a
Párbeszédek a két legnagyobb világrenszerről című művében újra nyiltabban
fogalmazta meg nézeteit. Művét indexre tették és az Inkvizíció hallgatásra illetve
tanainak visszavonására szólította fel. / Az indexet 1835-ben vonták vissza, Galileit
pedig 1997-ben mentette fel véglegesen az egyházi bíróság.j 1633.június 22-én a
Santa Maria Sopra la Minerva templomban ünnepélyes esküvel megtagadta addigi
nézeteit. Haláláig az Inkvizició fogságában illetve házi őrizetben élt. Ennek ellenére
sikerült megírnia és megjelentetnie 1638-ban a Matematikai érvelések és bizonyítások
két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből című művét. Óriási érdeme,
hogya fizikába bevitte a matematikai gondolkodást. Gondolkodóként új irányt nyitott
az újkori filozófia számára. Tragikus sorsa a tudományos igazságért folytatott harc
szimbólumává vált. (Larousse 1991.1k..956 o.,Új Magy.L. 1960.3k.ll o.,Révai
N1.8k.314 o., MNL.8k.441 o.)
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BONDONE Dl GIOTTO *1266 körül - +1337.január 8.
Olasz festő, szobrász és építész. A
Cimabue által megnyitott úton művészete
végleg felszabadította a festészetet a
bizánci hagyomány terhe alól. Műveiben
szakított a bizánci tipusú ábrázolási móddal
és
drámai
komopzíciói,
realista
térfelfogása,
lényegre
törő
emberábrázolása új fejezetet nyitott az
európai művészet történetében. O vezette
be a festészetben a perspektívát, a
háromdimenziós
megjelenítést.
Képeit
erőteljes kifejező gesztusok, világos és
drámai kompozíció, leegyszerűsített tájak
ábrázolása
jellemzik. A tőle származó művek
........ \ T f " Al
sorában a legérettebbek a paduai Arena-kápolna
freskósorozata Mária és Jézus életéből, Erények és
c Bűnök, Utolsó Ítélet.és a firenzei Sta Croce-ban lévő
faliképek Szent Ferenc történetének jeleneteivel..
Többször járt Rómában ahol mozaikokat készített.
Tbbb
feszü/et
fűződik
nevéhez
Firenzében,
UR!
lRiminiben,
Padovaban.
1334-ben
a
firenzei
dóm
v)
1.25~·,~,.
CENTENAi,!O ;1
vezetőjévé nevezték ki. A nevét
építési
munkáinak
21266 ~LQTIO 1337
GIOTTO
viselő harangtorony alapjait ő rakta le, de az végül
nem az ő tervei szerint készült el. (Larousse 1991.1k
994 o.,Új Magy.L.1960.3k.62 o., MNL.8k.637 o.)
~
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KURT SCHWITTERS *1887.JÚNIUS 20. - +1948.JANUÁR 8.
Német festő, szobrász és író. 1909-14 között a drezdai
képzőművészeti
akadémián
tanult.
Kezdetben
aB
expresszionizmus hatott rá, majd "Merz" névvel sajátos műfajt
talált ki, amelyhez a dadaizmus adta az alapötletet. Különböző
anyagú, színű papírdarabokat, amelyeken betűk, ábrák részletei
vannak, valamint mindennapi használati tárgyak darabjait drótot, gombot stb. - képpé, relieffé illetve körüljárható tárggyá
illesztette össze, de irodalmi célzat nélkül, csak a formakonstrukció kedvéért. Elnevezése az egyik munkáján szereplő
szótöredékből - Kommerzbank-ból - ered. Nagy szerepet játszott a németországi avantgarde mozgalmakban, valamint a Sturm folyóirat és a
Bauhaus munkájában. 1923-32 között Merz címmel folyóiratot jelentetett meg. A
nácizmus elől 1937-ben Norvégiába, majd 1940-ben Angliába menekült. (Műv.L.
1968.4k.253 o., MNL.15k.898 o.)

MIGUEL PRIMO DE RIVERA y üRBANEJA *1870.JANUAR 8. + 1930.MÁRCIUS 16 .
Spanyol generális. Kubában, Fülöp-szigeteken és Marokkóban
szolgált, 1915-17-ben Cádiz katonai kormányzója, 1919-22-ben
:
Valencia, Madrid, 1922-23-ban Katalónia főkapitánya. A labilis
~
helyzetet kihasználva 1923.szeplember l3-án XIII.Alfonz spanyol
király (lásd máj.17.) jóváhagyásával puccsot hajtott végre a
spanyol kormány ellen és katonai diktatúrát vezetett be az állam
fenyegető felbomlásának megakadályozására és elfojtotta az
anarchista mozgalmakat. A pártok feloszlatása után megalakította
a Hazafias Szövetséget. A katonai diktatúrát 1925-ben polgárival
vá/tolla fel. 1926-ra leverte a marokkói főggetlenségi mozgalmat. Az ipar
modernIzációját és a közigazgatás átalakítását célzó reformokat vezetett be. Elnyomta
az autonómiára irányuló törekvéseket és az anarchoszindikalistákat, akik a
sLakszervezetekben voltak erősen képviselve, és híveik jelentős része a rosszul
fizetett földmunkások és parasztok köréből került ki. A pénzügyi nehézségek és az
1929-es világválság miatt a hadsereg támogatását elvesztette, a munka hely-teremtési
programja is meghiúsult. 1930.január 28-án XIII.Alfonz király - miután Primo de
Rivera politikai súlyál elveszítette -- ,Iemondásra kényszerítette és Franciaországba
emigrált. Néhány héttel később Párizsban halt meg. (XX.század Krónik.,Az Emberiség
Krónik., Larousse 1994.3k.374.0., MNL.15k.116 o.)
• MlGlIUfklMOOUJVlkA-1970

MARCO POLO

*1254 KÖRÜL - +1324.JANUÁR 8.

Olasz, velencei kereskedő, utazó. Atyja Niccolo Polo és nagybátyja Mattes Polo már
hosszú ideje kereskedett a Közel- illetve a Közép-Keleten. Marco Polo 1271-ben indult
el velük a Velence, Palesztína, Örményország, Bagdad, PeíLsia, Belső-Ázsia útvonalon
Pekingbe és 1275-ben értek Kubiláj kán (*1215--1-1294) udvarába. Az út során
nemcsak utazásuk eseményeit rögzítette, hanem az emberek életét, gazdálkodásuk
módját, kereskedelmi életüket stb. is. A kán hamar megkedvelte
CANADA 46 és kíséretének tagjává nevezle ki és birodalmának kulönböző
részeibe küldte helyzetfelmérési feladattal. Így ismerkedett meg
majdnem egész Kínával. 1290-92 körül mindhárman egy mongol
hercegnő Perzsiába tartó útjánakkísérői voltak, de az út során
feltehetően török kalózok kirabolták őket. Vagyonuk nagy része
elveszett, de épségben 1295 körül visszatértek Velencébe. 1298ban Marco Polo egy velencei hadihajó kapitányaként genovai
fogságba esett. Ott ismerkedett meg a pisai Rustichellóval, aki
Polo elbeszélései alapján megírta az II milione című művet, mely
Polo életrajza és útjainak leírása. Polo hamarosan kiszabadult fogságából és visszavonultan élt haláláig. Élettörténetéröl csak 140 kéziratos változat
maradt fenn "A világ leírása" címmel. Információit az utókor utazói sokszor jól tudták
hasznosítani és nagyban hozzájárult minden bizonnyal Kolumbusz 1492-es útja
sikeréhez is. (MNL.14k.921 o., Révai N1.15k.562 o.)
"'"'0 POLO

ANTONIO PALAClOS RAMILO
+194500KTÓBER 27.

* 1872.JANUÁR 80 -

Spanyol építész. A középiskola elvégzése után a madridi
Építészeti Szakiskolában tanult, ahol később tanár is volt.
Rendkívül termékeny építész volt és ennek köszönhetően Ő
korszerűsítette Madrid általános képét számos emblematikus
épületével. Ilyen volt a Merkantil Bank épülete, a
kommunikációs palota, a Rio de la Plata Bank épülete, a
metró bejáratok, a Napszámosok Maudes Kórháza stb. De
tevékenységét dícséri szülővárosa Porrina, Vera Cruz stb.
Használta kora legismertebb és legmodernebb építőanyagát a tiszta eklektika
monumentális
megjelenítésére.
(Internet: http://translate
googleusercontentocomjtrabslate_c?hl=hu&sl=es&u=http:// es.wikipedia ...9)

,

KURT TUCHOLSKY *l890.JANUÁR 9. - +1935.DECEMBER 21.
Német író, költő, újságíró és kritikus. Munkáit
Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger és
Ignaz Wrobel írói álneveken publikálta. Berlinben
és Genfben jogot tanult. 1913-tól újságíró illetve
szerkesztő. 1924-ben Párizsba utazott és a
nemzetiszocializmus erősödése miatt nem tért
vissza
hazájába..
1929-ben
Svédországban
telepedett le, miután a hitleri Németországban
műveit megsemmisítették és megfosztották német állampolgárságától. Az un. "kis" műfajokban alkotott nagyot és maradandót.
Kb.2.500 kritikát, szatírikus írást tett közzé a lapokban. Állandó célpontja volt a német
császárság, majd a weimari köztársaság. Cikkeiben fel akarta rázni nemzetét. A
problémákat és hangulatokat érzékenyen befogadó és művészien visszaadó jelentős
költő volt. A sanzont irodalmi szintre emelte. Az előretörő fasizmus elől az
öngyilkosságba menekült. Magyarul is megjelent A gripsholmi kastély című regénye,
Különös lapokat élünk és A majomketrec című két publicisztikai válogatása
(Világir.KisencikI.1976.2k.440 o., MNL.17k.766 o.»

KAREL CAPEK * l890.JANUÁR 9. - + 1938.DECEMBER 25.
Cseh regény- és drámairó, publicista. Bölcsészeti tanulmányai után
rövid ideig könyvtáros, majd nevelő, 1917-től haláláig újságíró volt.
1920-ban saját fordításában kiadta a legújabb
francia költők antológiáját. 1920-30 közütt csaknem
öt
egész Európát beutazta, és élményeiről
szórakoztató útirajzot írt. Ilyen pl. Az aranykagylótól
az éjféli napig, vagy a Barangolások Európában.
Művei általában az emberi lélek, illetve az emb ri lét,
a polgári civilizáció általános problémáit elemzik.
Munkáinak egyik fő inspirálója az aggódás a
hagyományos értékekért, a háború, a fasizmus
ideológiájával szemben. Könnyedén, szellemesen, finom iróniával érzékeltette társadalombírálatát. Útirajzai, kis elbeszélései, karcolatai,
gyermekmeséi bravúros technikáját, humanizmusát mutatják. Ilyen pl. a máig is egyik
leolvasottabb műve a Betörők, bírák, bűvészek és társaik. Az európai helyzet
súlyosbodásával élesedett látószöge és bátorsága. 1937-38-ban két antifasiszta
drámát írt: a Fehér kór és Az anya címmel. Megírta a fasizmus nagyszabású szatíráját
is 1936-ban Harc a szalamandrákkal eimmel. Az egyik leggyakrabban fordított cseh író
Magyarországon. (Világir.KisencikI.1976.1k.197 o.,Larousse 1991.1k.435 o,MNL.5k.91
o.)

III.NAPÓLEON

*1808.ÁPRILIS 20. - + 1873JA N U Á R 9.

Francia császár, I.Napóleon unokaöccse. Kísérőinek kis csapatával
1840.augusztus 6-án partraszáll Boulogne-ban, de puccskísérlete
elbukik. 1836-ban Strassburgban egyszer már kísérletet tett a hatalom
megszerzésére, de a katonaság sem akkor, sem most nem válaszolt
felhívására. A napóleoni „eszme" m egszállódként
nagybátyja
örökösének tekintette magát és meg volt győződve arról, hogy elég
visszatérnie Franciaországba és a nép, valamint a hadsereg azonnal
mögé áll. Az első puccskísérlet után 1836-ban, még csupán kiutasították, most
azonban életfogytiglani várfogságra ítélik. 1846-ban kalandos körülmények között
megszökik. Politikai programot bocsát ki, melyben áttekinthetetlen megfogalmazásban
az autoritást a szabadsággal, a liberalizmust az állami beavatkozással köti össze és
végül mindenkinek mindent megígér. 1851.december 2-án - mint elnök államcsínnyel feloszlatja a nemzetgyűlést és december 20-án népszavazás útján tíz
évre diktátori hatáskörrel ruházza fel önmagát. 1852.december 2-án a franciák
császárjává proklamálta magát III.Napóleon néven. Vereségekkel teli uralkodását
1870-ben trónfosztással fejezte be és Angliába menekült családjával együtt. (Révai
Nl.14k.226 o.)

CONNECTICUT
Az új-angliai államok egyike Észak-Amerika észak-keleti részén,
Massachusetts, Rhode Island, New York szövetségi államok és az
Atlanti-óceán között. Területe 12.997 km2.Lakosainak száma 3,275.000
fő volt 1993-ban. Fővárosa Hartford. Az USA tagállama lett
1788.január 9-én. Egyike azon első 13 angol gyarmatnak, melyek
magukat Angliától függetlenítették. Területe 12.483 km2.. (Révai
Nl.4k.632 o., MNL.5k.572 o.)

BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE *1657.FEBRUÁR 11. + 1757JA N U Á R 9.
Francia
író,
filozófus.
Jogi
tanulmányokat
folytatott,
Párizsban
irodalmárként
működött,
majd
visszatért
szülővárosába
Rouen-be. Pályáját
színdarabokkal
és
operalibrettókkal kezdte. Később főleg bölcseleti műveket írt.
A korai francia felvilágosodás képviselője volt. A tudományok
és
művészetek
fejlődésének
lelkes
támogatója.
Irodalomtörténeti jelentősége abban áll, hogy ő volt a legelső
akinek sikerült az elvontabb filozófiai és természettudományi
elméleteket egyszerűen és világosan a nagyközönség számára is érthető formában
kifejteni és közreadni. Ilyen pl. a B e sz é lg e té se k a v ilá g o k so k a sá g á ró l című 1686-ban
írt műve. 1691-től a Francia Akadémia tagjai közé, majd 1697-től örökös titkárává
választotta. (Larousse 1991.lk . 885 o.,Révai NL.7k.669 o., MNL.8k.143 o.)

II. VIKTOR EMANUEL *1820.MÁRCIUS 14. - +1878.JANUÁR 9.
Szardinia-Piemont, majd Olaszország
királya. Mint szardíniai király az
1850-es évek
alatt
igyekezett
diplomáciai úton az olasz egységet
megvalósítani. Az Ausztria elleni
1859.évi
francia
hadjárat
után
megszerezte
Lombardiát,
majd
Romagnát,
Pármát,
Modenát és
Toscanát. 1861-ben az övé lett a
LEü Nápoly-Szicíliai királyság, Marcia és
Umbria.
1861.márclus
17-én
kikiáltották az egységes Olaszország
királyának.
1866-ban
bevonult
'Velencébe,
majd
1870-ben
III.Napoleon (lásd Lg.) bukása után az olasz csapatok elfoglalták Rómát.
Mint alkotmányos érzületű, lovagias
lelkű és közvetlen modorú uralkodó,
nagy népszerűségnek örvendett Rómában és Olaszország több nagy városában
emlékére lovasszobrot állítottak. (Révai NI.19k.233 o.,Larousse 1994.3k.l08l o.)

Ité11i
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ANTANAS SMETaNA *1874.AUGUSZTUS 10. - +1944.JANUAR

9.
Litván politikus. Jogot végzett, majd különböző lapok
küzdött az orosz fennhatóság alatt
álló Litvánia autonómiájáért. A német megszállás
idején, 1917.szeptemberben a Litván Tanács elnöke
lett, amely 1918.február 16-án kikiáltotta Litvánia
függetlenségét.
1919.áprilistól
1922.jÚniusig
köztársasági elnök volt. 1924-ben megalapította a
jobboldali Nemzeti Pártot. Az 1926.decemberi katonai
puccs ismét hatalomra segítette, és az olasz fasizmusra emlékeztető tekintélyuraimi
rendszert épített ki. A szovjet csapatok 1940.júniusi bevonulásakor elmenekült az
országból és haláláig az US{-\-ban élt. (MNL.16k.129 Q.)
.
. '
.
szerkesztőjeként

SAKAI HOITSU

*1761.AUGUSZTUS 1. . - +1829.JANUÁR 9.

Japán festő. Előkelő családbó.! származik és szülei - elle·nk~zé~e
dacára - katonai pályán. indították el. ·Onnan . igen .. han1~·r
megszökött, és Kyotóban· szerzetes· lett. Akkor· kezdett
festészetet is ~anulni. Később Tokióban felepedett le. Több
irányzattal próbálkozott, Végül a Korin-iskola (Ogata Korin
*1658.-+ 1716. japán kalligráfus, lakk- és kerámiafestő
által
képviselt irányzat) tagja lett. Korin halálának 100.évfordulójára
kiadta Korin 100 rajzát 2 kötetes fametszetes könyvben. Nagyon
termékeny művész volt, több mint 100 festményt készített,
melyet nagyrészt elajándékozott. (Műv.L.2k.398 o., MNL.llk.340
o.)

SPRING SAKAI HOITSU

WILHELM BUSCH *1832.ÁPRILI5 15. - +1908.JANUÁR 9.

It

Német karikatúrista, festő és költő. Mérnöki és festésieti tanulmányok
után l8S8-tól müncheni lapok munk~társaként vált ismertté. Igazi
-, tehetsége a karikatúra műfajában bontakozott ki. A hivatal tekintélyt
gúnyoló szövegeivel ellátott karikatúrái ritka népszerűségnek
örvendtek. Hazájában több illusztrált lap munkatársa volt. Humoros
sorozatainak témakörét a kispolgár életéből merítette, akivel - ha
gúnyolja is - égyütt érzett. Műveiben a kevés vonaira szorítkozó
rajzok az ugyancsak általa írt szöveggel szerves egységet alkottak.
Legnépszerűbb verses, rajzos sorozata a Max und, Moritz volt. A
felnőtteknek szóló "meséi" mellett antiklerikális írásai is ismertek. Ilyen pl. a Pádua; Szent Antal. Illusztráció nélküli költeményei a Kritik des Herzen címmel
jelentek meg. Egyénien groteszk karikatúráin kívü ismertek sötét tónlJ~~( f~stményei is,
melyek régi holland és flamand mesterek, főleg Rubens és F.Hal~ "had3stit mutatják
(Müv.L.1965.lk.35l o., MNL.4k.8D3 o.)
, ,
()i, frommt 6tlt
--

LUISA ROSA TODI *1753.JANUÁR 9. - +1833.0KTÓSER 1.
Portugál operaénekesnő. Édesapja ~' I:iszaboni szinházban
dolgozott, ahol az ő első színpadi fellépése volt Moliere Trtuffejében. Itt találkozott az olasz hegedűssel Francesco Saverio
Todival is, akivel 1769-ben házasságot 'kötött. Férje tanácsára
kezdett énekleckéket venni' és 1 ilO-ben mutatkozott be
énekesként. 1772-77 között már nem 'csak énekelt, hanem
énekfeckéket is adott. Első, n'agy'lrulföldi sikerét 1777-ben
Madridban és Londonban' aratta, majd :1778-ban Párizsban 'lépett
fel. 1780-ig élt Párizsban, majd Turinban töltött néhány évet;
miközben
Németországban
és
Ausztriában
iS
voltak
vendégszereplései. 1784-88 között Oroszországban élt, ahol első '
koncertjének díszvendége II.Katalin cárnő volt. 1788-ban II.Vilmos porosz király
udvarában énekelt, majd visszatért Párizsba, ahol a "nemzet énekese";..~érTt
emlegették. 1790:'ben Bonnban Beethoven adott koncertet a tiszteletére. Még abban
az évben Velencében ls fellépett. 1792'-96 között Madridba, Liszabonban és Nápolyban
vállalt szerepeket. 1801-től Portoban élt, de i807-ben, a Napoleoni hadsereg
bevonulásakor elmenekült a városból, hátrahagyva illetve elveszítve csaknem minden
értékét. A franciák bebörtönözték, de a katonai 'Pflrancsnok felismerte benne lIa
franciák.' nemzeti :éne~esét",. és védelmérekeJve' kiszabadítottá,· .1$ 11 '-tő1 , haJáláig
Liszabonban élt. Szembántalmai első ízben az 1790-91-es években kezdődtek, melyet
akkor orvosol ni tudtak. Látási problémái 1823-tól kiújultak, végül teljesen elvesztette'
látását. 1833.július 28-án kapott agyvérzésbe néhány hónap után belehalt. (Révai
N1.18k.318 o., Internet: http://www.batguano. comjalady ......)
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DANIELLE CASANOVA
10.

*1909.JANUÁR 9. - +1943.MÁJUS 10.

Francia baloldali politikus. Eredeti neve VincenteIIi Perini
volt. Párizsban szerzett fogorvosi diplomát. Még egyetemi
évei alatt ismerkedett meg a Diákok Uniója nevű
szervezettel és későbbi férjével Laurent Casanovaval. 1928ban csatlakozott a fiatal kommunistákhoz s azok különböző
szervezeteiben
dolgozott.
Az
1936-os
marseillesi
kongresszus megbízta az antifasiszta-pacifista mozgalom UJFF - megalapításával. A szervezet első nagy akciója a
spanyolországi polgárháború gyermek-áldozatai számára szervezett tej-gyűjtés volt.
1939.szeptemberétől illegalitásban dolgozott. Cikkeket írt a Le Trait de l'Union nevű
illegális újság számára. A német megszállást követően 1940.októberétől részt vett a
Nőbizottság párizsi régiójának megszervezésében, miközben publikált az ugyancsak
illegális Pensée Libre című lapban. Asszonyok Hangja néven szervezetet alapított,
1940.november 8-án és ll-én tüntetést szervezett a német megszállás elleni
tiltakozásul. 1941.február lS-én letartóztatták. 1943.január 24-én Auschwitzba
deportálták. A táborban hasznosította fogorvosi tudását és ott sem hagyott fel sem a
szervezkedéssel, sem a publikálással. 1943.május 9-én tífuszban halt meg
(Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Danielle_Casanova

SUNE KARL BERGSTRÖM *1916.JANUÁR 10. Svéd orvos, biokémikus. Orvosi diplomáját
a Karolinska Intézetben szerezte 1944ben. Ezt követően a Columbia EgyetemI
illetve az amerikai Squibb Intézet, majd a
baseli egyetem kutatója 1946-47-ben. A
lundi egyetem biokémiai tanszékének volt
a vezetője 1958-ig. 1958-tól 1980-ig a
Karolinska Intézet tanszékvezető tanára. A
folytatott
kisérletei
hamarosan
a
kutatóintézetek
és
prosztaglandinokkal
gyógyszergyárak érdeklődésének középpontjába kerültek világszerte. Kiderült, hogya
prosztaglanduin szinte minden szövetben biológiailag hatékony koncentrációban van
jelen, fiziológiás és farmakológiai hatásaik révén befolyásolják az ivarszervek, a vese,
a tüdö működését, a vérnyomást a véralvadást és sok más élettani funkciót. A
fiziológiai
vagy
orvostudományi
Nobel-díjat
1982-ben
kapta,
megosztva
B.Samuelssonnal és J.R.Vane-nel "a prosztaglanduinokkal és velük rokon biológiai
anyagokkal kapcsolatos felfedezéseiért". (Nobel-dijasok Kis1.1985.80 o., MNL.3k.680
o.)
l

CARL VON LINNÉ *17ü7.MÁJU5 23. - +1778.JANUÁR 10.
Svéd természettudós. A növénytannal alapvetöen úgy került
kapcsolatba, hogy segédkezett egy teológusnak a bibliában szereplö
növényekrő! szóló könyv megírásában. A fundi akadémián majd
1728-tól az upsalai egyetemen botanikus-orovosnak tanult, közben
Norvégiában, Finnországban és a Lapp-földön kutatásokat végzett
1730-32-ben. Kutatásai alapján 1737-ben Amszterdamban jelent
meg Fo/ra Lapponíca és Fauna Fenníca című összefoglalója. 1738ban Stockholmba n telepedett le, ahol gyakorló orvos lett. 1741-ben
Uppsalaban kinevezték az anatómia és gyógyászati tanszékv ezétö
tanárává. Ezt egy év múlva a botanika tanszékkel
cserélte fel, ahol 1764-ig tanított. Legföbb érdeme,
hogy meghatározott, leírt és kettös latin névvel
látott el több tízezer állat- és növényfajt, amelyek
többsége ma is a tőle kapott nevet viselik. A
világszerte
újonnan
leírt
fajokkal
egyre
terjedelmesebbé váló flórák és faunák rendezése
nélkülözhetetlen elöfeltétele volt minden komoly
tudományos munkának. (Révai N1.12k.756 o.,Larousse 1992.2k.707 o., MNL.12k. 153
l

ANElTE VON DROSTE - HÜLSHOFF *1797.JANUÁR 10. +1848.MÁJUS 24.
Német költőnő és elbeszélő. Régi vallásos nemesi családból
származott. Sokat betegeskedett. Néhány évig tartó szeretetteljes
barátság fűzte Levin Schücking íróhoz, mely munkásságára is kiható
élménye volt. A Grimm testvérek (lásd XII.16.) biztatták irodalmi
tevékenységre. Kiváló megfigyelő volt, de a mozgalmas kor társadalmi
problémái alig jutottak el hozzá. Versei mélyek, tömör és találó
kifejezésmóddal, valamint hatalmas és egyben bensőséges ritmikus áramlással íródtak. Költészetére a konzervatív nemesi család, és a vesztfáliai paraszti
környezet egyaránt hatott. Legjelentősebb alkotása A zsidóbükk című elbeszélése,
mely romantikus sorstragédia keretében ad képet a vesztfáliai falu Világáról.
Jelentősen hozzájárult a német költészet fejlődéséhez. Néhány elbeszélése
világirodalmi rangra emelte. (Világir.KisencikI.1976.1k.293 o., MNL.6k.798 o.)

ENRICA HANDEL - MAZZETTI *1871.JANUÁR 10. - +1955.ÁPRILI5
8.
Osztrák írónő és novellista. Megjelenő első regénye 19DD-ban nagy
meglepetés volt az olvasó közönség számára. Műveit a részletek
pontossága és kifejezőerőben
gazdag nyelvezete jellemzi.
Regényei mély vallásosságáról, humanizmusáról és együttérző
képességéről árulkodnak. (Mayers Handb.1964.416 o.)

GABRIELA MISTRAL *1889.ÁPRILI5 9. - +1957.JANUÁR 10.

,

Csilei költőnő. Eredeti neve Lucila Godoy Alcayaga. Eredetileg
tanári pályán dolgozott igazgató, majd egyetemi előadóként. Mint
diplomata képviselte hazáját Portugáliában, Spanyolországban,
Brazíliában, az USA-ban és Mexikóban. Humanitárius és haladó
mozgalmak aktív résztvevője volt. A II. világháború után az USAban élt. Első versei szerelmes tárgyúak. A perzselő szerelmet, az
anyaság
teljesületlen
vágyát,
az
elhagyatottságot
és
reménytelenséget, az emberi lélek valódi drámáját közvetítik a
minden formai bűvészkedéstől mentes versei. Az 1914-ben
megjelent A halál szon ettjei című kötetével díjat nyert. A
Vigasztalanság című kötetében meghatározó a beteljesületlen
szerelem élménye. A vallásos hang erősödése jellemzi a Torlasz című kötetének
Az
irodalmi
Nóbel-díjat
1945-ben
kapta
IIlírájának
magasröptű
verseit.
gondolatiságáért és érzelmi mélységéért, ami a költő nevét egész Latin-Amerika
szimbólumává tette". (Nobel-dijasok Kis1.1985.514 o., MNL.13k.187 o.)

G USTÁV

HUSÁK

* 1913.JANUÁR 10.

- + 1991.NOVEMBER 18.

Csehszlovák politikus, jogász. 1933-tól
volt tagja a kommunista pártnak. 194445-ben
a szlovák
nemzeti felkelést
irányította, és a Szlovák Nemzeti Tanács
alelnöke és belügyminisztere volt. 1944től
Szlovákia,
majd
1949-től
Csehszlovákia Kommunista Pártja Közp
onti
Bizottságának volt tagja. A csehszlovákiai
magyarság elleni 1945-48 közötti intézkedések egyik kezdeményezője és fő
ideológusa volt. 1950-ben valamennyi tisztségéből felmentették, a pártból kizárták
és letartóztatták. 1954-ben koncepciós perben életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult és 1963-ban rehabilitálták. A politikai
életbe csak az 1968-as „prágai tavasz" idején Alexander Dubcek (lásd XI.7.)
híveként tért vissza. Miniszterelnök-helyttesként
szlovák részről
legfőbb
szorgalmazója volt a föderációs alkotmánytörvény elfogadásának. A szovjet
beavatkozást követően a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára,
majd 1969-től a Csehszlovák Kommunista Párt titkára illetve főtitkára lett. 1975-től
köztársasági elnök is. Uralmát a párton belül és kívüli újabb tisztogatások és a
rendszer bírálói ellen folytatott perek jellemezték. 1987-ben megvált főtitkári
tisztétől, 1989.decemberben államfői posztjáról is lemondott. 1990.februárban
kizárták a kommunista pártból is. (MNL.9k.705 o.)

HORTOBÁGY
Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
és
JászNagykun-Szolnok megyék területén fekszik az Alföldön,
a Közép-Tisza-vidék része a Tisza, a Borsodi-ártér, a
Tiszafüred-Kunhegyesi-sík, a Szolnok-Túri-sík, a NagySárrét és a Hajdúság között. Területe 1.700 km 2, 67110 m a tengerszint feletti magassága,, ártéri szintű
tökéletes síkság. Az évi napfénytartama északon 1950
óra, délen 2.000 óra, a csapadék 520-550 mm/ev. Hat
természetes és 28 mesterséges tava van. Területének
3/4 részét szikes talajok fedik. Legelőin, szántóin, halastavaiban és nádasaiban a táj
vedett pusztai növényvilága és őshonos állatvilága él. - Ezeknek a termőhelyeknek
védelmére és ápolására jött létre 1973.ianuár 10-én - a területéhez később
hozzácsatolt természetvédelmi területekkel együtt - a Hortobágyi Nemzeti
Park, mely magába foglalja az ártéri erdőket és holt-ágakat, mocsarakat és tavakat,
valamint Hortobágy pusztát. Magyarország első nemzeti parkja, amely ma KözépEurópa legnagyobb füves pusztája, mely a világörökség részét képezi. - A szikes
talajon folyt illetve folyik az úgynevezett „hortobágyi pásztorkodás". Korábban
hatalmas gulyákat legeltettek itt, melyeket a Dél-, Nyugat- és Észak-Európai
vásárokon értékesítettek. Később a puszta egy részét a környező települések vették
meg vagy bérelték és ők is lovak, szarvasmarhák, sertések, nyáron juhnyájak
számára legelőként használták. A XX.század elejéig Debrecen városa vette zálogba a
legelők egyrészét, majd tulajdonába került. A XIX.századi folyamszabályozások után
a fátlan pusztává lett tájon nagyarányú külterjes állattartás folyik. A magyar racka
vagy a magyar szürke-marha állományainak fenntartása nemzetközi érdek is.
(MNL.9k.627 o „ Larousse 2 k .l4 3 o.)

ABRAHAM MAPU

*1808.JANUÁR 10. - +1867.0KTÓBER 9.

Orosz - héber regényíró. A Biblián és a Talmudon alapuló vallásos
nevelést kapott és 12 éves koráig zsidó iskolába - a héderbe
járt. Irodalmi ösztönzését édesapjától kapta, de igazán a
misztikum héber megfelelője a kabbalisztika iránt érdeklődött. A
kabbalisztikus eljárások, módszerek tanulmányozása során
bukkant érdekes latin nyelvű szövegre, mely elindította - egy
katolikus pap segítségével - a latín nyelv tanulásában. Ettől
kezdve nyelvek tanulásának és az irodalomnak szentelte minden
idejét. Irodalmi munkássága arra az időre esett, amikor a közepes,
szerény
költészet és a francia költemények fordítása volt a
jellemző a zsidó irodalomra. A fennálló hiányt pótolták művei. Első
regényét 1831-ben kezdte írni, mely a francia romantikát tükrözi. Ismertebb
regénye a Cion szeretete és Az á/szentek. Negyvenes évei körül ismerkedett össze
Kovnóban egy Sach nevű tudóssal, akinek köszönhetően még jobban megszeretle
az antik héber nyelvet és irodalmat. Az így szerzett újabb ismereteit hasznosította
költeményeiben. Irodalmi tevékeysége mellet tanári állás vállalt Vilnában, majd
később a kovnói gimnáziumban zsidó vallást és német nyelvet tanított. Életének
utolsó hét évében megromlott egészsége miatt már nem tudott írni.
(Internet: http://www.jewishencyclopedia.com
)

LAL BAHADUR SHASTRI *19ü4.0KTÓBER 2. - +1966.JANUÁR
10.
Indiai kongresszus párti politikus. Iskoláit Kashiban
végezte. Fiatalon lépett be az 1921-ben alakult
szervezetbe, mely a fiatalokat volt hivatva felkészíteni
az ország szolgálatára. Később ennek a szervezetnek, A Népet Szolgáló Társaságnak elnöke lett. 1926-ban
szerzett doktori címet. Részt vett Mahatma Gandhi
(lásd V.2l.) 1928-ban szervezett engedetlensé~
MA GYA..tt. POSTA
mozgalmában. 1940-ben 6 évre bebörtönözték. A
börtönévek alatt hindi nyelvre fordította Madame Curie
(lásd VII.4.)francia nyelvű életrajzát. Az 1947-ben megalakult Nehru (lásd V.27.)veLette kormányban rendőr-, majd vasútügyi miniszter volt. 1951-től az indiai
parlament főtitkárává nevezték ki. 1964.június 9.-én kinevezték - Nehru halála
után - az Indiai Köztársaság miniszterelnökévé, mely posztot haláláig töltötte be.
Pakisltánnal kapcsolatos problémák, konfliktusok rendezésére - békés megoldást
keresve a Biztonsági Tanács elvárásainak megfelelően - 1966.január lO.-én
Taskentben közös barátsági nyilatkozatot írt alá Ajub Hánnal, (*1907.-+1974.)
Pakisztán köztársasági elnökével. Az aktussal járó feladatok megterhelték a már két
S.lívrohamon átesett szervezetet, ezért az aláírás napján meghalt. (Uj
Magy.L.1972.7k.378
o.,
Internet:http://
en.wikipedia.org/wikij ...... ,
www.ceeby.com/poeple/
, sscnet.ucla.edu/. )

MÉCS KÁROLY

* 1936.JANUÁR 10. Magyar színművész. Rózsahegyi Kálmán (-1873-

+ 1961) színi-iskolájában kezdte tanulmányait.
1961-ben végzett a Színház- és Filmművészeti
Már 1958-tól szerepelt a Nemzeti
Színházban, 1960-tól a Petőfi Színházban. 196163 között a szegedi Nemzeti Színházban játszott.
1963-tól a TháliajArizona Színház és a Művész
Színház tagja volt. Jelenleg a Budaörsi Játékszín
társulatának a tagja, ahol rendezőként is kipróbálhatta magát több alkalommal.
Emellett - időnként - a Karinthy Színház és a Nemzeti Színház meghívott előadója.
2001-től a Magyar Állami Operaházban is játszik. Színpadi szerepei közül néhány:
Bródy
5.: Tanítónő,...ifj.Nagy,
5haw:Candida.....Marchbanks,
Illyés
Gy.:Fáklyláng... GÖrgey Artúr, Darvas J.:Kormos ég....Joó Laci stb. Szerepelt a
Merénylet, A Noszty fiú esete Tóth Marival. Napfény a jégen, Esős vasárnap,
Kőszívű ember fiai stb. című filmekben.
Főiskolán.
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DOMENICO GHIRLANDAIO *1449. - +1494.JANUÁR 11.
Itáliai festő. Eredeti neve Bigordi. Művészete A. Verrocchio (lásd X.7)
környezetében formálódott, Pietro Perugino (1450 k.1523), Sandro Botticelli (lásd V.17.) és Leonardo Da
Vinci (lásd IV.15) társaságában. Firenze egyik
legnagyobb freskó-festője. Rendkívül termékeny mester
volt, szerette volna Firenze összes falát freskóival
benépesíteni. Első firenzei korszakában festette Mária a
gyermek Jézussal című képét, valamint számos freskót.
Mint pl. Szent Jeromos, Borbála és Remete Szent
Antal, Krisztus siratása, Utolsó vacsora stb.segédeivel
együtt hatalmas elbeszélő freskó-sorozatokat alkotott. Ilyen volt pl. Szent Ferenc
életét vagy a Szent Fina életét.ábrázoló freskósorozata. Műhelyében dolgozott két
fivére Davide (1452-1525) és Benedetto (1458-1497). Freskóin a firenzei életet,
kortársait, humanistáknak és megbízóinak arcmásait örökítette meg. Arcképei közül
kiemelkedő a Nagypapa unokájával és a Giovanna Tornabuoni.
Műveit a
méltóságteljes nyugalom, fennkölt szépség, mesteri kompzíció, a könnyed
elbeszélőkészség és nyitott realizmus jellemzi. (Műv.L.1966.2k.206 o., MNL.8k.618 o.)

ALBERTO GIACOMETTI *1901.0KTÓBER 10. - +1966.JANUÁR 11.
Olasz származású svájci festő, szobrász, grafikus. Apja - Giovanni
Giacometti (1868-1933) - az első svájci impresszionista festők
egyike volt. Alberto 13 éves korában készítette első mellszobrát
későbbi állandó modelljéről, Diego nevű bátyjáról. 1915-től 1919-ig
a német romantikus festészetet tanulmányozta, majd 1920-tól a
genfi Iparművészeti Főiskola hallgatója volt. Tanulmányai után
Rómában különösen a barokk és az ókeresztény művészetet
tanulmányozta. 1922-től főleg Párizsban dolgozott, Émile-Antoine
Bourdelle (1861-1929) tanitványa lett. Az archaikus és primitív
művészetek hatását mutatják jelként magasba nyúló szobrai, mint
pl. A pár. 1925-30 között készült szobrai szimbólikus idol-szerű figurák. Az afrikai
szobrászat egyik emléképeit visszatükröző Láthatatlan tárgy című munkája jól jellemzi
a realizmuisra való törekvésének korzsakát. Később - az 1930-as évek elején - a
szűrrealistákhoz csatlakozott. E korszakának legismertebb műve a Palota reggel négy
órakor (1932-33) című. fantasztikus drótváz-szerű plasztikája. Az évtized közepétől
visszatért az emberi alak ábrázolásához. Figurái pálcika-szerű emberalakok gyakran
drámai csoportokat is alkotnak. Festményei és rajzai általában barátairól és
családtagjairól készült portrék.(Műv.L.1966.2k.209 o., MNL.8k.619 o.)

NATHAN OSCAR STRAUS *1870.MÁRCIUS 6. - +1954.JANUÁR 11.

REP.YBllKQSTER~IClJ

Osztrák karmester, operett- és tánckomponista. 1927-ig Berlinben,
majd Bécsben, 1938-tól 1940-ig Párizsban működött. 1940-ben az
USA-ba települt, ahol New Yorkban és Hollywoodban élt. 1948-ban
tért vissza Európába. A bécsi operett második nagy korszakának Lehár Ferenc és Fali Leó mellett - jelentős komponistája volt.
Offenbach nyomán szatírikus darabokat írt, majd keringő
operetteket, később tándormákkal is foglalkozott. Első nagy
sikerét Bécsben aratta a Varázskeringő című művével. Több
operettjét magyar színpadon is bemutatták. (Brockhaus:Zenei
L.1985.406 o., MNL.14k.293 o.)

Id.LATABÁR KÁLMÁN *1902.NOVEMBER 24. -

+ 197D.JANUÁR 11.

Magyar színművész. A hires Latabár-színészdinasztia tagja.
Legrégibb őse, apai dédapja Latabár Endre (*1812.-+ 1873.),
apai nagyapja Latabár Kálmán Árpád (*1855.-+ 1924.), atyja Árpád (*1878.-+1951.), fia ifj.Latabár Kálmán (*1938.-+2000.),
öccse - Árpád (*1903.-+ 1961.) - mellet ő volt a "kis-Latyi".
Tanulmányait Rákosi Szidi sziniiskolájában végezte. Pályáját
Czakó Pálnak az egri és a Várszinházban játszó társulatánál
kezdte 1921-ben. 1924-től a Fővárosi Operettszinház, és 1926tól a Király Szinház tagja volt. 1928-32 között öccsével Árpáddal
külföldön turnézott. 1945 után a Fővárosi Qperettszinházban
játszott. Félszeg mozgása, virtuóz ügyetlenkedései, egyéni humora, személyét rendkívül népszerűvé tette. Rögtönözöttnek tűnő jelenetei be
hallatlan energiákat fektetett. A pesti operettnek úgyszólván jelképévé vált. Sodró
lendületű groteszk komikuma a hamísítatlan pesti humor megnyílvánulása volt, mely
minden
alakítását jellemezte.
1950-ben
Kossuth-díjat
kapott.
(Szinházi
Kis1.1969.259 o., MNL.llk.821 o.)
,
L.t.b~""m'n '001-

'970

DIMITAR MILADJNOW *1810. -.+1862.JANUÁR 11.
Macedon író. Írói munkássága mellett aktív harcosa volt a kultúra
ügyének és jelentős személyiségnek számított az iskola-ügyekkel
foglalkozók körében. Önálló nézetei voltak politikai ügyekben is. A
nép kedvenceként tartják számon. A törökök fogságában halt meg
öccsével Konstantin Miladjnow-val együtt. (Mayers:Hanb.1964.601
o)

JEDLIK ÁNYOS *1800.JANUÁR 11. - +1895.DECEMBER 13.
Magyar fizikus. Gimnáziumi tanulmányai után a
Pannonhalmi bencésrendbe lépett, ahol az
István helyett vette fel az Ányos keresztnevet.
1825-től 1878-ig állt a különböző oktatási
intézmények katedráin. 53 évig tanított és
kisérletezett. Kisérletei eredményeként első
találmánya 1828-ban az eketromos áramot
átalakító készülék a "villanyde/ejes forgony", a
mai villanymotor. Másik nagy jelentőségű találmánya volt 1861-ben - Siemenst megelőzve hat évvel - a dinamó az "egysarki
villanyindító". Miután találmányait nem jelentette be, igy külföldön sokáig nem
ismerték el elsőségét. Felfedezéseinek létrejötte után hat évvel B.Sz.Jakobi orosz
fizikus alkotásaként került a technika történetébe. A dinamó 1861-es feltalálása után
1867.január 17-én ismertette Werner Siemens (lásd XII.13.) a berlini tudományos
akadémia ülésén mint a saját találmánya lényegét. Felismert feszültségsokszorozási
elv és leideni palackokból alkotott hálózat segítségével nagyfeszültségű tápforrást
szerkesztett és nagyméretű ívkisüléseket hozott létre, melyet a bécsi világkiállításokon
1863-ban "villámfeszítő" néven mutatott be. Rácsosztó gépet szerkesztett, mellyel
több száz osztás/mm-es optikai rácsot tudott karcolni üveglemezre az optikaispektroszkópiai kisérleteihez. Találmányai közé tartozik a szénsavval dúsított
mesterséges ásványvíz, a szódavíz. Jelentős szerepet vállalt a magyar műszaki nyelv
fejlesztésében is. A Német-Magyar Tudományos Műszótár e$1yik szerkesztője volt.
Elsőként írt magyar nyelvű egyetemi fizika-tankönyveket. (Evfordulók 1975.11 o.,
MNL.10k.241 o.)

ALFRED LOTHAR WEGENER *1880.JANUÁR 11. +1930.NOVEMBER 5.
Német
meteorológus,
geofizikus,
Csillagászati doktorátussal rend'elkezett. A légkör termodinamikájával,
felhőfizikával,
a
holdkráterek
tanulmányozásával foglalkozott. Ős
éghajlattani tanulmányai vezették el
a kontinens-vándorlás elméletéhez, a
Wegener-elmélethez. 1906-13 között
részt vett több grőnlandi expedícióban, 'vizsgálta a sarki légkörzést, a jég vastagságát
és Grönland elmozdulását. Feltételezte, hogya kontinensek szétúszófélben vannak az
egykori - 300 millió évvel ezellőtti - egy kontinensből. 1921-24 között a hamburgi
egyetemen oktatott meteorológiát, majd 1924-30 között a grázi egyetemen a
meteorológia és a geofizika professzora volt. Elsősorban kontinensvándorlási elmélete
tette ismertté. Grőnlandon vesztette életét. (Révai N1.19k.516 o., Larousse
1994.3k.1132 o., MNL.18k.651 o.)
ALfREDWEGENER18801030

PIERRE MENDÉS - FRANCE
18.

* 1907.JANUÁR 11. - +1982.október

Francia politikus. Jogász, 1932-től radikális-szocialista párti
képviselő. 1938-ban Leon Blum (lásd IV.9.) kormányának
pénzügyi államtitkára. Franciaország német megszállása után
Vichyben
bebörtönözték.
1941-ben
megszökött
NagyBritanniába, ahol önként jelentkezett a légierőnél, majd Charles
de Gaulle (lásd XI.9.) pénzügyi tanácsadója lett, és részt vett az
ellenállásban. 1944-45-ben de Gaulle kormány gazdasági
i Prerre _
minisztere volt. Miniszterelnök- és külügyminiszterként 1954~IErvDE FRJUYCE
NO'! ,,,82
55-ben véget vetett az indokínai háborúnak, Tunéziának belső
REPIIIlL/QIIE;
,
f RANCA JS E
önkormányzatot adott. A radikális szocialista párt elnöke volt
200
1955-57 között. A Köztársasági Front egyik alapító tagja, amely
a baloldal híveit gyűjtötte össze a kommunisták kivételével.
1958 után az V.Köztársaság idején de Gaulle ellenzékének egyik kiemelkedő alakja
volt. (Az emberiség Kr.1994., Larousse 1992.2k.892 0.,MNL.12k.912 o.»

I.KONSTANTIN *1868.AUGUSZTUS 2. - +1923.JANUÁR 11.
előtt
királya.
1913.márciusi
trónralépése
hadseregfőparancsnokvolt a törökök ellen vívott I.Balkán-háborúban.
A II.Balkán-háború hadműveleteiben mint király vett részt. Az

Görögország

I. világháború kitörésekor ellentétbe került a hadba lépést
szorgalmazó miniszterelnökkel Eleftheriosz Venizelossszal (*1864+1936), aki 1916-ban ellenkormányt alakított. 1917.júniusban
elhagyta az országot és a trónt másodszülött fia Sándor foglalta el.
1920.novemberben Venizelosz bukása után visszatért ugyan a trónra,
de az 1919-22-es görög-török háborúban elszenvedett vereség után
kitört katonai felkelés 1922.szeptemberben végleges száműzetésbe
kényszerítette. A trónon elsőszülött fia, II.György (lásd VII.19.)
néven követte. (MNL.2001.l1k.280 o.)
,

MILOS BAZOVSKY

*1899.JANUÁR 11. - +1968.
Szlovák festő. Budapesten, majd Prágában tanult 1919-24
között.
Túrócszentmártonban
élt,
tájképeket
és
kevésalakos életképeit drámai erő, mélytüzű kolorit
jellemzi. (Műv.L.lk.184 o.)
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JOHN MOLSON *1763.DECEMBER 28. - + 1836.JANUÁR 11.
Angliai származású kanadai
üzletember.
1782-ben
emigrált
Kanadába.
1786-ban
szülei
engedélyét
felhasználva Montreálban sörfőzdét létesített. Ennek
sikkerén felbuzdulva terjeszkedni kezdett Kanada nyugati
területei felé is. Gőzhajó forgalmat létesített Montreál és
Quebec között. 1809-ben vízrebocsátotta a Montreálban
gyártott Accomodation nevű első gőzhajót, melyhez az
anyagot a város első vasöntödéje szolgáltatta. Az 1812-es
amerikai megszállási kísérlet során ez a hajó szállította az angol seregeket,
hadianyagokat és emigránsokat az USA és Felső-Kanada közöt. 1821-ben Kanada
déli részén szeszfőzdét alapított, 1825-ben anyagi támogatásával épült meg a
Royal Theatre, 1826-34 között a Montreál Bank elnöke volt. Pénzügyi befolyását
felhasználta Kanada első 16 mérföldes vasútvonalának kiépítéséhez, amely a Szent
Lőrinc öböl partját köti össze Montreállal, s onnan - a Hudson folyón át - New
Yorkkal. E nagyjelentőségű beruházás megvalósítását nem érhette meg, mert a
vasút megnyitása előtt néhány hónappal meghalt. (Internet: http://collections.
ic.gc.ca/heirloom-....... , e.wikipedia.org/wiki.... )

GIROLAMO FRANCESCO MARIA PARMIGIANINO *1503.JANUÁR
11. - +1540.AUGUSZTUS 24.
Itáliai festő. Eredeti neve Mazzola vagy Mazzuoli, képein is
többnyire ezt a nevet használja. Filippo Mazzola (1460 k-1505)
fia. Corregio (lásd III.5.) hatása alatt fejlődött, de festészete
már 1524-25-ös római tartózkodásaa előtt is michelangeloi és
raffaelloi elemekkel gazdagodott. A sacco di Roma - Róma
kifosztása 1527.V.és IX. - elől Bolognába menekült, ott festette
a Szent Rókus dontátorral című képét. 1530-ban visszatért
szülővárosába Pármába, ahol élete végéig dolgozott. Visszatérte
után készült egyik fő műve az úgynevezett Hosszúnyakú
Madonna, mely - a reneszánsz és a barokk között - a korai
manierizmus összefoglalása is. Formanyelve egyéni, bár kissé
modoros. Karcsú, jellegzetesen hosszú nyakú alakjait dekadens
báj jellemzi. Az egységes arányrendszer szabályait eltorzítva
helyezi el alakjait képein, mint pl. a Szent Katalin m isztikus e lje g y z é s e című
képén. Oltárképein az előtér és a háttér alakjait gyakran elhatárolva, egymás alá
rendelve jeleníti meg. Ez látható pl. a Szent Jerom os látomása című munkáján. Női
képmásai bensőséges hangulatukkal művészetének kikemelkedő alkotásai.
Nagyszabású freskói a Fontanellato kastélyban vannak Párma mellett, melyek
1534-36-ban készültek. 1531-ben kapott megbízást a pármai Santa Maria della
Steccata apszisfreskójára, melyet az alkímia iránti megszállottsága miatt nem
tudott elkészíteni és ez a körülmény börtönbe juttatta..(Műv.L.1967.3k.705 o.,
MNL.14k.549 o.)

ALEXANDER HAMILTON *1757.JANUÁR 11. - l804.JÚUUS 12.
Amerikai államférfi. Ügyvéd, a függetlenségi háborúban George
Washington (lásd II.22.) bizalmasa és szárnysegédje. A
• Kontinentális Kongesszus tagja, részt vett az Alkotmányozó
Konvent munkájában 1787-ben, az amerikai alkotmány
megszövegezésében, s egyike volt a Föderalista Párt egyik
megalapítóinak.
Pénzügyminiszterként 1789.-1795 között
megszervezte a Nemzeti Bankot, behozatali vámmal és
fogyasztási adókkal bizotsította a kormány jövedelmeit és az
államadósság visszafizetését. Megakadályozta, hogy Aaron Burr amekikai politikust
(*1756-+1836) New York kormányzójává válasszák, aki ezért párbajban halálra sebezte.
(Larousse 1992.2k.38 o.,Révai N1.9k.439 O., MNL.9k.171 o.)

ALICE PAUL

*1885.JANUÁR 11. - +1977.JÚUUS 9.

Amerikai nőmozgalmi aktivista, politikus.1905-ben fejezte be főiskolai tanulmányait, de a
New York Egyetem szociológiai karán folytatta posztgraduális képzését. Annak befejeztével
Angliába utazott továbbképzés céljából. Londonban és Birminghamban tanult, végül a
Pennsylvánia-i egyetemen szerzett doktorátust. Angliai tartózkodása alatt - 1906-1909
között - is a női választójogokért való harca miatt három alkalommal börtönözték be.
Amerikába visszatérve még erélyesebben hangoztatta politikai felfogását. 1912-ben az
Amerikai Nemzeti Női Választójog Szerzetesi Szövetségének első elnökévé
választották. Több - lényegében hasonló célokért küzdő - szövetség
összevonása után megalakította a Nemzeti Nőszövetséget. Ez a szövetség
tüntetéseket is szervezett a választójog megszerzése érdekében. Pault több
alkalommal tevékenysége miatt letartóztatták. Munkájuk eredményeként
sikerült alkotmánymódosítást elérniük és 1920-ban törvénybe iktatták a nők
választójogát. Harcát tovább folytatta a női egyenjogúságért a mindennapi
életben és 1923-ban az első egyenjogúsággal foglalkozó javaslatot ő nyúj
totta be a Kongresszusnak, melyhez a Népszövetség támogatását is megnyerte. Nagyon
kihangsúlyozta azon véleményét, miszerint, ha az r. világháború utáni párizsi békkötésnél a
nők is beleszólhattak volna a politikai döntésekbe, akkor a II.világháború elkerülhető lett
volna. (Encyclopedia Britannica Library)
,

SIR JOHN ALEXANDER MACDONALD
+ l89l.JÚNIUS 6.

*1815.JANUÁR 11. -

Kanadai politikus. Családja 1820-ban telepedett át Kanadába Skóciából.
1836-tól ügyvéd, a Kanada egyesítésére és a brit kapcsolatok
megerősítésére törekvő Bril-Amerikai Szövetség egyik vezetője, a
Haladó Konzervatív Párt alapítója és elnöke 1854-től. Kanada
tartomány, majd az 1867-es Brit-Észak-Amerika törvénnyel létrehozott
Kanada Domínium első miniszterelnöke volt 1783-ig, majd ismét
miniszterelnök 1878-91-ig. Kormányzatát a protekcionista gazdaságpolitika, a Nagy-Britanniával fenntartott szoros viszony és az USA-tól való függetlenség
hangsúlyozása határozta meg. Kormányzása idején vált Kanada részévé Manitoba, Brit
Columbia és a Prince Edward-szigetek. (MNL.12k.329 o.)

..

MAGYAR KIRÁLYI 2. HONVÉD HADSEREG
A II. világháború, Hitler térhódítási célkitűzésének eszközeként 1939.szeptember lén Lengyelország lerohanásával vette kezdetét. 1941.június 22-én hadüzenet
nélkül megkezdődött a német csapatok Szovjetunió elleni hadjárata. - Június 26-án
Kassa városát és a Körösmező-Budapest között közlekedő gyorsvonatot - hivatalos
közlések szerint - szovjet repülőgépek támadták meg. A támadásoknak több
halottja és sebesültje volt. 1941.június 27-én Bárdossy László miniszterelnök
bejelentette a hadiállapotot Magyarország és a Szovjetunió között. Június 28-án
megkezdődött a magyar szárazföldi erők támadása is a szovjet határvédelmi erők
ellen. 1942.január 6-9. között Joachim von Ribbentrop német birodalmi
külügyminiszter tárgyalásokat folytatott Budapesten a teljes magyar haderő
rendelkezésre bocsátásáról. Keitel tábornagy igéretet tett a magyar seregtestek
német hadianyaggal történő felszerelésére. A magyar politikai és katonai vezetés a
német igények 40 %-os kielégítésére tett igéretet. 1942.februájában megkezdődött
a magyar honvédség csaknem egészére kiterjedő mozgósítás. A kivonuló hadsereg
létszáma meghaladta a 200.000 főt, melynek több mint 20 %-át a sorállományúak
tették ki. Közel 20 %-ot az ország nemzetiségeiadják, míg a munkaszolgálatosok többnyire zsidók - az összlétszám 10 %-át adta. Jány Gusztáv vezérezredes
parancsnoksága alatt 1942.április ll-én a 2.magyar hadsereg kiszállítása
megkezdődött, mely összesen 3 hónapot vett igénybe, így az utolsó szállítmányok
1942.június 28-án érkeztek ki a hadműveleti területre. Itt 300-1.000 km-es
gyalogmenetek után érkeztek meg a kijelölt helyekre. Az út során a német
parancsnokságok több esetben is bevetették a magyar
csapatokat a partizánok
elleni harcba. Egyes hadtestek
könnyű hadosztályai már
június 28-án a német támadások résztvevői lettek. Így
Tyim város elfoglalásában is
résztvevők súlyos veszteségeket szenvedtek, de a makijutott a Donhoz. A német igyar csapatok többsége
•,
verzeti és felszereltség i 'hiáígéretekben bízva fegy•,
nyok pótlását várta a
magyar katonai vezetés, azonban ez csak kevés és
többnyire korszerűtlen zsákmány-anyagra korlátozódott a közel egyesztendős keleti hadszíntéri működés
során. 1942.szeptember 9-15. között a hadsereget megszemlélte Szombathelyi
Ferenc vezérezredes, majd októberben Nagybaczoni Nagy Vilmos nyugállomanyú
vezérezredes, honvédelmi miniszter és megállapították, hogya hadsereg nem lesz
képes teljesíteni a kapott feladatot az adott viszonyok között az adott
felszereltséggel és fegyverzettel. - A hosszú menetek, harcok, csaták során
1942.áprilisa és 1942.szeptember 1.között 866 tiszt és 19.540 főnyi legénység
veszett oda. A közelgő tél szükségessé tette volna feltétlenül a fegyverzet
kiegészítését, műszaki anyagok folyamatos szállítását és beépítését, a ruházati
hiányok pótlását, főleg a téli felszerelés és az élelmezés jelentős javítását.
Novemberre egy erkölcsileg és fizikailag megtört, nehéz körülmények között létező
magyar hadsereg állt a Don mentén kb. 200 km kiterjedésű frontszakaszon és a
bizonytalan jövő elé nézett. - 1943.január 12-én megindult szovjet támadás 20
-30 o C-os hidegben feimorzsoita a bekerített magyar erők első vonalbeli 80-90.000
fős védelmet. A német hadvezetés - látva a súlyos veszteséget - január 24-én
kivonta az arcvonalból a 2.magyar hadsereget, hogya megmaradt erőket
újjászervezze. Ennek ellenére egyes egységek még februárban is a Don mellett;
harcokban vettek részt. A magyar 2.hadsereg véres vesztesége a frontra való
kivonulástól számítva 120.000 főt tesz ki. A legnagyobb csoportot az eltüntek és a
fogságba kerültek képezték. A megmaradt személyi állomány többsége
1943.márciusa és májusa között került vissza Magyarországra. (Larousse 2-3k., A
XX.század Kr.S72-97 o.)

EDMUND BURKE *1729.JANUÁR 12. - +1797.JÚUUS 9.
Angol politikus, filozófus és író. Jogi tanulmányait Dublinban és
Londonban végezte. Fiatalon híressé vált esztétikai és poltikiai
írásaival. Az 1756-ban megjelent könyvében a fenségesre és a
szépségre vonatkozó érzetek eredetét magyarázza, mindkettőt a
szubjektum lélektani állapotából eredeztetve. 1765-től az ellenzéki
whig Rockingham márki titkára, 1766-tól brit alsóházi képviselő,
aki új életre keltette a liberális pártot. A részleges, fokozatos
reformok híveként szembeszállt mind a királyi hatalom
megnövelésére
irányuló
kísérletekkel,
mind
a
népi
megmozdulásokkal. Bár az amerikai gyarmatok függetlenségi
törekvéseit nem támogatta, lakóit a Brit Birodalom egyenjogú polgárainak tekintette. Csökkenteni kívánta Irország terheit és politikai elnyomását. Az
amerikai telepesek jogait védelmezte a királyi önkényuralommal szemben, de 1789ben a francia forradalom ellen fordult. Véleményét a Töprengések a francia
forradalomról című könyvében adta közre. A forradalom eszméjét elítélő
történetfilozófiai felfogása máig hatással van egyes történészek munkáira. Mint
hatalmas szónoki tehetség különösen az amerikai bélyegtörvény fölött megindított
vitában tűnt fel, annak ellenzőjeként. 1794-től nem vállalt képviselői megbízatást,
utolsó éveit politikai iratok készítésével töltötte. A hagyományok jelentőségének
hangsúlyozása miatt a felVilágosodás egyik lezárójának és a modern konzervativizmus
elméleti megalapozójának tekintik. (Révai NIAk.126 o.,Larousse 1991.1k.411 o.,
MNL.4k.785 o.)

KOSSUTH ZSUZSANNA *1817.FEB RUÁR 19 - +1854.JANUÁR 12.
Magyar politikus. Kossuth Lajos legfiatalabb húga, Meszlényi
Az
1844.október 6-án
megalakított Országos
Rudolfné.
Védegyesület - Védegylet -megszervezésében jelentős szerepe
volt. 1848-ban a kibontakozó fegyveres harc idején a sebesültek
ápolásának meg szervezésével foglalkozott. 1849-ben a tábori
kórházak főápolónője volt. A sebesültek ápolására szólította fel a
magyar nőket és fáradhatatlanul járta a kórházakat. A
szabadságharc leverése után rövid időre letartóztatták, majd
bekapcsolódott a Mack József vezette öosszeesküvésben,m
amiért 1851.decemberében ismét letartóztatták. Eredménytelen
vallatás után 1852.április végén szabadon bocsátották és engedélyezték kivándorlását. Először Brüsszelben csipkeverő műhelyt nyitott, majd
anyjával és nővérével együtt kiutasították a Habsburg birodalom területéről. 1853-tól
Amerikában élt. (Új Magy.LAk., MNL.llk.375 o.)

GOR VASZIUEVICS KURCSATOV *1903.JANUÁR 12. +1960.FEBRUÁR 7.
Orosz fizikus. 1927-től az akadémia leningrádi Műszaki-Technikai
Intézetében dolgozott. Atomfizikával 1933-től foglalkozott. 1939-től
maghasadási kutatásokat végzett és atomreaktor tervezését kezdte
el. Moszkvában kutatóintézetet szervezett, ahol megépítették az
első szovjet ciklotront. 1946.decemberében helyezték üzembe az
első európai atomreaktort és 1949.szeptemberben robbantották fel
sikeresen az első szovjet atombombát, 1953-ban pedig az első
hidrogénbombát. Vezető szerepe volt az 1954-ben üzembe
energiatermelő
atomerőmű
létrehozásában
is.
helyezett
Irányításával kezdődtek a szabályozott termonukleáris fúzió létrehozását célzó, mágneses plazmaösszetartásra alapozott kísérletek. (MNL.llk.642 o.)

LUCA GIORDANO *1632.- +1705.JANUÁR 12.
Itáliai festő. Első alkotó korszakát a drámaiság és fény árnyék elélentétek jellemzik. 1652-ben Rómába, majd
Velencébe utazott, ahol az ottani festőiskola folrmálta át
stílusát. Rengeteget és gyorsan dolgozott. A barokk
festészet káprázatos gyorsasággal dolgozó virtuóza. Innen
eredt ragadvány neve - Luca "Fa presto" = "Gyorsan
csinálja Luca". Fél évzsázados pályája során több ezer
képet festett. Festői nyelve egyre közeledett a barokk
és
legéretteb
fázisához.
1670-ben
Nápolyban
Montecassinoban nagy freskóciklusokat festett. 1680-ban
firenzei Carminében megfestette a Paradicsomot. 168283-ban allegorikus freskókat festett a Palazzo MediciRiccardiban. Gazdag építészeti keretbe népes kompozíciók
születtek a keze alatt. ILKároly (lásd XL!.) hívására
1692-től - 10 éven át - Spanyolországban dolgozott, ahol királyi palotákat és
templomokat ékesítettek hatalmas freskó i és olajképei.
Hazatérése után
szülővárosában - Nápolyban - 48 óra alatt festette meg késői fő művét a Cartosa di
San Martino Tesoro-templom kupolájának a Judit történetét ábrázoló freskóját. Ennél
a művénél érte el az jllúzionista barokk festészet legmagasabb csúcsát.
(Műv.L.1966.2k.212 o., MNL.8k.636 o.)

LORENZO Dl CREDI *1459 KÖRÜL - +1537.JANUÁR 12.
Firenzei festő. Edredeti neve Lorenzo d' Andrea d' Oderigo.
Verrochio (lásd X.7.) műhelyében Pietro Perugino (1450 k.1523.), Leonardo da Vinci (lásd IV.15.) és Sandro Botticelli
(lásd V.17.) társaként dolgozott. Kezdetben Verrochio, majd
Leonardo hatása alakította !3gy színme:gold?c'! képeit,
amelyek azonbar, ne""'. ériték el mesterei színvonalát.
Technikai:dg gondosan megmunkált, tets --O~- összhatású,
németalföldi befolyást is mutató képei a ~i:ereplők stíll15ában és a kifejezésben egyaránt csekély változatosságot mutatn2~{. Nagyobb
eredetiségről portréi tanúskodnak. Többnyire ájtatossági és oltárképeket festett.
Legtökéletesebb technikával készült műve a Madonna gyermekével és Szent Jánossal.
Vallásos tárgyú képei között sok a kerek formájú - un. tondo - festmény.
(Műv.L.1967.3k.ll1 o., MNL.12k.238 o.)

LAVINAOM LÁS
Ausztriában egy lavina-katasztrófa során 1954.január 12~több mint 200 ember vesztette életét. (XX.sz.Krónikája

1994.789 o.)

JACK LONDON *1876.JANUÁR 12. - 1916.NOVEMBER 22.
Amerikai regényíró, elbeszélő. Eredeti neve John Griffith Chaney. Egy vándor
asztrológus törvénytelen gyerekeként született. Édesanyja, fia születése után ment
férjhez John Londonhoz. A fiatal gyereket a szükség vitte rá, hogy számos
mesterséggel megpróbálkozzon. Fiatalon osztrigatelepeket fosztogatott, dolgozott
konzervgyárban, volt fűtő. 17 évesen egy fókavadászt-hajón szolgálva eljutott
Japánba, keresztülutazta Amerikát. 18 éves korában 30 napi kényszermunkára ítélték
csavargásért. Első nagy sikerű novellás kötete az Északi Odüsszea. Nagy kalandjai és
utazásai, hitelessé teszik átütő sikert hozó, Országúton című regényét. Fél évig a Kaliforniai egyetem hallgatója is volt. Az 1897-es klondikei aranyláz
UA
kitörésekor Alaszkába utazott és tapasztalatait az Aranyásók
25
Alaszkában és A vadon szava című műveiben örökítette meg. Az
utóbbi az amerikai irodalom egyik legjelentősebb regénye. Rövid idő
alatt
Amerika legnépszerűbb írója lett. Tudósítóként részt vett az
,
1905-ös orosz-japán háborúban, újságíró volt Mexikóban, majd
Jack London
beutazta a déli tengereket. Itt szerzett élményei ihlették A beszélő
kutya, Az éneklő kutya című regényeit. Szociológiai érdeklődése és a szocializmusban
való hite befolyásolta a Mélység szava című szociográfiai írását. AVaspata című
regénye egy 1932-es felkelés leírásával, utópisztikus vízió a szocialista mozgalmat
elfojtó fasizmusról. Kiemelkedő művei közé tartozik a Martin Eden című önéletrajzi
ihletésű regénye is. Rövid élete során 50 könyvet írt. Regényeiben tettvágytó I égő,
egyszerű, az erőszakosságtól és öntörvényű cselekedetektől vissza nem riadó hősöket
ábrázol naturalista eszközökkel. Több regényéből film is készült. Vagyonra és hírnévre
tett szert, de élete végén lelki válságba került és a modern társadalom elleni lázadásul
öngyilkos lett. (Larousse 1992.2k.721 o., Világir.Kisencikl.1k.669 o., MNL.12k.227 o.)

PIERRE DE FERMAT *1601.AUGUSZTUS 20. - +1665.JANUÁR 12
Francia matematikus, jogász. A Toulouse-i, majd az orleansi
egyetemen jogot végzett. Toulouse parlamentjének jogásza,
/1.
majd tanácsosa lett. Érdekelte az irodalom, verseket is írt.
Autodidaktaként foglalkozott a matematikával, mégis korq
legeredményesebb matematika-kutatója lett. René Renatus
,
x·.y·~L· _
"
.'
C.
Descartes-ot (lásd III.31.) megelőzően egy évvel - 1636"a
ck .solution p~ur du eltticrs ~ ~
ban - fogalmazta meg az analitikus geometria alapjait. A
differenciál- és integrálszámítás előfutára volt és lényegesen
hozzájárult a számelmélet fejlődéséhez is. Blaise Pascallal (lásd VIII.19.) folytatott
levelezéséből megállapítható, hogy ők tekinthetők a valószínűség-számítás első megmegalapozóinak. Nevéhez kapcsolódik a Fermat-elv = a legröovidebb fényút elve, A
Fermat-prim = a Fermat-féle primszám, a Fermat-féle spirális, a Format-sejtés = nagy
Fermat-tétel, Fermat-tétel = kis, Femat-tétel = a számelmélet oszthatósági tétele.
Életében alig közölt valamit nagyszámú és igen értékes műveiből, eredményeit főként
levelezés és szóbeli közlés útján hozta nyilvánosságra. Műveinek zömét legidősebb fia
Clement Samuel Fermat adta ki 1679-ben. (Révai N1.7k.430 o., Larousse lk.850 o.,
MNL.7k.895 o.)
PIERRE DEFERMAT

ptU

lOvi 16'\

ft
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*1863.JANUÁR 12. - +1902.JÚUUS 4.

Hindu vallásreformer, tanító. Eredeti neve Naréndranáth Datta volt.
Középosztálybeli családban született, nyugati neveltetést kapott,
jogot tanult. Rámakrisna (*1836.-+1886.) tanítványa volt. Mestere
hatására a vallási 'élet felé fordúlt és elmélkedő életet élt. Rámakrisna
halála után évekig vándor-aszkétaként 'járta Indiát. 1893-ban a
Chicagóban tartott Vallási Világ konferencián nagy feltűnést keltett a
hindu vallásfilozófia modern értelmezésével. 1897-ben alapította a
ma is működő Rámakrisna Missziót. több évet töltött Európában,
előadasokat tartott
az" angliai
és
franciaországi
filózófiai
egyetemeken; Jelentős szerepet játszott a hindu nemzeti öntudat
XX.századi újjáéleélésében. (MNL.18k.534 o.)

~ ?, '}~ (~C4)
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*1876.JANUÁR 12. - +1952.ÁPRIUS 2.

_ Magyar író. Genfi jogi tanulmányok után Budapesten lett hírlapíró.
Első darabját A doktor úr-at 1902-ben mutatták be. Hamar
meghídította a színházi világot itthon és külföldön is. Pályája
novelláskötettel indult. Legfontosabb prózai műve az ifjúsági irodalom
maradandó alkotása A Pál utcai fiúk, mely 1907-ben jelent meg, s
amelynek az egyik főszereplője "Nemecsek Ernő". A legtöbb vitát
kiváltó színműve az 1909-ben bemutatott Lilom volt, amely a darab
külvárosi közegének megfelelően az argót és a jassznyelvet színpadra
emelte. Világhírű szinpadi szerző volt, akinek műveit jelenleg is
játszák valamennyi kontinensen. Az I.világháborúban haditudósító
volt. 1939-ben előbb Svájcba, majd az USA-ba emigrált feleségével Darvasd Lili
(*1902-+1974) színésznővel. Ismertebb művei: Az üvegcipő, Olympia, Az ördög,
Játék a kastélyban, Egy haditudósító emlékei, Rabok, stb. (MNLK.13k.237 o.)
~

,

ID. JAN BRUEGHEL *1568. - +1625.JANUÁR 13.
Németalföldi festőcsalád sarja, id.Pieter Brueghel (lásd
IX.9.) fia. Bársony-Brueghelnek is nevezik finom
kidolgozású képei miatt. 1596-tól Antwerpenbe kerül és
ott mint udvari festő
a legnagyobb tekintélynek
örvendett. Bibliai, allegórikus és életképein a táj a fontos.
A térmélységet az elő-, a közép- és a háttér éles
megkülönböztetése
helyett
finom,
egyenletes
átmenetekben érzékeltette. Népes tájai főleg folyó-szelte
dombos vidéket ábrázolnak. Az első virág-festők egyike.
Híven érzékelteti formai szépségüket,színhatásukat.(Révai
N1.3k.781 0.,Műv.L.1965.1k.314 o.)

JAN JOSEPHSZ

VAN

GOYEN

*1596.JANUÁR 13. - +1656.ÁPRILIS

27.
Holland tájképfestő és rézkarcoló. Haarlemben
Esaias van de Veldénél (*1587-+ 1630) tanult. Az
1620-26 között festett táj képei - mint pl. a Kerek
toronya tengerparton - az ő hatását mutatják.
1632-től Hágában élt, ahol 1638-40 között a városi
Szent Lukács Céh vezetője volt. 1626 körül
kapcsolatba került a haarlemi művészekkel, és a
stílusa megváltozott. Az új irányzatnak - többek
között - Pieter de Molijn (lásd IV.6.) és S.van
Ruysdael voltak jelentős képviselői. Az 1630-as években festett képei sárgás-barnás,
szürkés-zöld tónusúak és a felhős égen keresztül törő napsugarak világítják meg a
tájat. Élete végén tért csak vissza a természetesebb színskálához. Munkáira jellemző a
sok alak és a háttér kulisszaszerű ábrázolása. Később maga a táj került elől'érbe:
tengeri tájat, öblöt, erdőszélét, síkságot festett, melyet csak néhány emberalak,
vitorlás vagy csónak élénkít, időnként természeti jelenségekkel. A háttérben a
várostornyok vagy falucska körvonala rajzolódnak ki. Ilyenek pl. a Régi őrtorony a
folyódeltában, Két nagy vitorláshajó, Vihar a tenger felett stb. című képei.Festészete
nagy hatással volt a holland tájképfestészetre. Utánzói és követői nagy számmal
voltak. (Műv.L.1966.2k.145 o., MNL.8k.728 o.)

KAJ MUNK *1898.JANUÁR 13. - +1944.JANUÁR 4.
Dán drámaíró. Teológiát végzett és élete végéig aktív pap volt.
1920-40 között írt számos darabjában az irracionális vallási
misztika és a nagy egyéniségek szerepének hangsúlyozásával
a nácizmus iránti szimpátiáig jutott el. A zsidó-üldözések és
Dánia németek általi lerohanása után harcos antifasiszta lett.
Nagy történelmi drámáiban, mint pl. a Cannae előtt című
drámájában és prédikációiban a humanizmus szellemében aktív ellenállásra buzdított. Mint a nozgalom egyik szervezőjét 1944-ben a Gestapo
kivégezte. (Irod.KisencikI.1976.2k.101 o.)

ALEXANDR SZTYEPANOVICS POPOV
+ 19ü6.MÁRCIUS 16.
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* 1859.JANUÁR 13.

-

Orosz mérnök. A Pétervári Elektrotechnikai Intézet
professzora, majd igazgatója volt. Ö a drótnélküli
hírközlés úttörője. Már 1894-ben megbízható vevő és
rezgéskeltő készüléket épített. Feltalálta az antennát.
Kevéssel ezután zivatarjelző készüléket szekesztett,
akisüléseket
regisztrálta.
1896-ban
amely
megvalósította 250 m távolságra a vezeték nélküli
táviratozást. 1899-ben megalkotta a vezeték nélküli
amely
a
távírójeleket
hallás
útján
telefont,
közvetítette. 1900-ban Gotland-sziget és Kotka város
között rádió
összekötteté
st létesített.
(Új Magy.L.
1961.5k.
461 o. 9.

FABIAN GOTILIEB VON BELLINGSHAUSEN *177S.5ZEPTEMBER 21.
- + 1852.JANUÁR 13.
Svéd száramzású orosz tengernagy és sarrkutató. Neve oroszul
Faggyej Faggyejevics. 1803-ban A.J.Krusensternnel körülhajózta
a Földet. 1809-ben részt vett a svéd háborúban. 1819-1821-ig
Mihail Petrovics Lazarevvel (*1788.-+ 1851.), - orosz admirálissal
- együtt, LSándor cár (lásd XII.1.) megbízásából az első orosz
Antarktisz expedíció vezetője volt. Két hajóval a déli sarkkörön
áthajózott, ahol 1820. nyarán elérte a 70-es szélességi fok t és
1821.január 10-én felfedezte az LSándor-szigetet és az I.Péter
szigetet. Ezt követően a balti-tengeri hajóhad parancsnoka volt.
Hazatérve részt vett Várna körülzárásában és a lengyel
forradalom leverésében. 1839-ben Kronstadt kormányzója lett.
Úti beszámolója 1831-ben jelent meg. Emlékére nevezték Bellingshausen-tengernek a
Csendes-ócán déli öblét az Antarktrisz partjainál. Az I.Sándor- és a Thurston-sziget
közötti barti vizek elnevezése. (Révai N1.3k.60 o., MNL.3k.544 o.)

EDMUND BARTON *1849.JANUÁR 13. - +1920.
Ausztrál államférfi. 1879. óta a képviselőház tagja. 1889-91. között
koronaügyész. Mint az ausztrál gyarmatok egységesítésére törekvő
pártnak a feje, az 19D1.január l-én kikiáltott Ausztrál Államszövetség
első miniszterelnöke lett. 19D3-ban visszalépett tisztségéből és a
Sidney-i szövetségi törvényszék bírája lett. (Kanadai L.)

SZENT REMIGIUS *436 KÖRŰL - +533. JANUÁR 13.
Frank püspök, lia frankok apostola". Emilius laoni gróf és Szent
Celina fia. Korán kitűnt műveltségével és hitével. Reimsi püspök
lett 459 körül. A történelmi források szerint szoros kapcsolatban
állt I.Chlodvig frank királlyal (úr.481-511), aki felesége Chlotilda
és a püspök hatására tőle vette fel a keresztséget több száz
katonájával együtt 496-ban Reimsben. A frank,ok lakta területen
megszervezte a keresztény missziót. Nevéhez fűződik a
thérouanne-i, laoni és az arrasi püspökségek megalapítása.
Szentté avatták, ünnepe október L-én van. (Larousse
1994.3k.449 o., Brockhaus NI.CO., MNL.15k.397 o.»

KRISTIAN MAGNUS FALSEN *1782.5ZEPTEMBER 14. +1830.JANUÁR 13.
Norvég
államférfi.
18D7-ben
Koppenhágában
ügyvédként
dolgozott, majd 18D8-tól Norvégiában élt. 1814-ben, amikor akieli
békében Norvégia és Svédország egyesült, az önállóságot követelő
párt élére állt és alkotmánytervezetet dolgozott ki, mely némi
módosításokkal életbe is lépett. Később - megbarátkozva az új
helyzettel - hivatalt is vállalt és a svéd unió krisztiániai
főtörvényszékének elnöke lett. (Révai NI. 7k.167 o.)
,

SCHWARZ DÁVID *1850.DECEMBER 7. - +1897.JANUÁR 13.
Magyar feltaláló.
40
éves
korában kezdett foglalkozni a
vázú
fémburkolatú,
merev
kormányozható
léghajó
megvalósításával.
Tervét
Bécsben
nem
támogatták,
Szentpétervárott pedig nem
tudta
a
hid rogéntgöltést
megoldani. 1895-ben eladta
fafeldolgozó üzemét és minden
idejét, energiáját találmánya '
megvalósításának szentelte. 1896.október 9-én próbarepülése a rossz minőségű
hidrogén miatt nem sikerült. 1897.november 5-én a csasknem 50 m hosszú" kb. 14 m
átmérőjű, henger alakú, aluminium burkolatú, rácsos szerkezetű, légcsyxavaros 10 kW
teljesítményű DaimJer-motorrallép hajtott léghaj sikeres felszállását már nem érhette
meg. Özvegye a léghajó terveit eladta Fedrdinand Zeppelinnek (lásd III.8.), aki fel is
használta a róla elnevezett léghajója megépítéséhez. Schwarz Dávid léghajója volt a
vilkágon az első héjszerkezetű légi jármű. (Larousse 3k.570 o., MNL.15k.894 o.)

RAOUL JOBIN *19D6.ÁPRIUS 8. - +1974.JANUÁR 13.
Kanadai operaénekes. Pályafutását 1930.május 28-án
kezdte Párizsban a Champs-Elyséen lévő színházban,
Liszt Ferenc (lásd X.22.):Krisztus oratóriumának
előadásával. A párizsi Operában július 3-án debütált a
Romeo és ]úliában Tybalt szerepében. 1930-31-ben
nagyon
sok meghívást
kapott,
többek
között
Olaszországba, ahol a Rózsalovagban és a Thaisban
énekelte az olasz énekes ill. Lopas szerepét ,és ott lélépett fel 1930.december 20-án, mint herceg a Rigolettoban. Ez volt pályafutásának
elsö nagy szerepe. 15 hónap alatt 111 operaelöadásban lépett fel. 1931-ben a párizsi
rádióállomások is igényt tartottak művészetére; Beethoven (lásd III.26.):
IX:5zimfóniájában és Berlioz (lásd V.8.):Requiemjében működött közre. Anyja
betegsége miatt 1931.őszén hazament szülövárosába, Quebec Citybe, Otthonléte alatt
Quebec Cityben, Ottawaban és Montreálban koncertezett és számos operaelöadásban
lépett fel. 1934-ben visszatért Párizsba, ahol az Operában július 16-án a Rigolettoban
lépett fel. Akkortól rendkívül gyors előrehaladás volt pályáján. Franciaország számos
városában fő tenorszerepeket énekelt. 1939-től ért pályája csúcsára, amikor kőrútjain
a francia operaházakban végigénekelte a francia repertoárt, és számos szerepet az
olasz, a német operarepertoárból. (Internet:jhttp://www. thecanadianencyclopedia.
comjindex.dm?PgNm=TCE
)

MANUEL ALONSO MARTINEZ
13.

*1827.JANUÁR 1. - +1891.JANUÁR

Spanyol jogász, politikus. Egyetemi tanulmányait Madridban
végezte, majd a diploma megszerzése után szülővárosában,
Burgasban volt ügyvéd. 18S3-tól képviselőnek választja Burgas,
majd 18SS-S7-ben fejlesztési miniszterré nevezték ki. Az 18S0-es
években a gazdaság fellendült, így a textilipar, a vasútépítés, új
bankokat alapítottak stb. 186S-től pénzügyminiszter volt s
meglehetősen viharos politikai helyzetben kellett helytállnia.
1869-ben vált meg a kormány-hivataltól és a politikai élettől.
1869-ben a Real Akadémia elnökévé választották. Jogtudományi,
jogszabályi kérdésekkel foglalkozott, miközben ügyvéd és író is
lehetett. 187S-ben a Jogász Bizottság elnökévé nevezték ki, az
1876-os Alkotmány megfogalmazásának feladatával, melynek célja a Bourbon-ház
visszaállításának - XII.Alfonz (lásd XI.2S.) - megfelelő jogi megalapozása volt. A
későbbiekben is aktívan részt vett a polgár-jog kodifikációjában. A spanyol Polgári
Törvénykönyv létrejöttében jelentős szerepe volt. Madridban szobrot állítottak
emlékére.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =es&u =http.//
es.wikipedia)

ALBERT SCHWEITZER *1875.JANUÁR 14. - +1965.5ZEPTEMBER 4.
Német orvos, teológus, zenetudós, humanista és filozófus.
Középiskoláit Mühlhausenben végezte. Orgonatanulmányait
REPUBUQUE DU MALI
'"" ......~.szintén ott kezdte, majd Strassburgban és Párizsban
~~.~
folytatta. Közben a strassburgi egyetemen teológiát és
filozófiát tanult 1898-ig. 1900-ban szerzett filozófiai, majd
teológiai doktorátust. Orvosi stúdiumokat is folytatott 190511 között. Érdeklődött a Bach-kutatások iránt. 1906-ban
részt vett a Bach Társaság megalapításában Párizsban. Fő
müve: Bach a zeneköltő (1905). Tanulmányt írt a régi barokk '
~...........:oo..
orgonákról A német és francia orgonaépítés művészete
címmel. 1912-től - kisebb megszakításokkal - a Kongó-vidékén, - Gabonban - Lambarénéban orvos-misszionárius volt, kórházat alapított főként a
lepra és az álomkór gyógyítására., melynek költségeit írói és orgonaművészi
jövedelméből fedezte. Az I.világháború alatt mint ellenséges ország polgárát rövid
ideig Gabonban tartották fogva, majd hadifogolyként Franciaországba vitték.
Strassburgban orgonahangversenyeket adott és igehirdetői munkát is végzett. Írt
kultúrfilozófiai és teolgógiai műveket is, mint Kultúra és etika, Etika, kultúrfilozófia
címmel. 1924-ben tért vissza Gabonba és 350 beteg ellátásához szükséges új
kórházat, illetve 150 leprás beteg részére lepratelepet létesített, a kórházban 36
orvosból és kisegítókből álló személyzettel. E közben sem hagyott fel muzsikusi és
tudományos tevékenységével. Európa-szerte folytatta Bach műveinek közreadását.
Tevékenységéért az angol királynő 1955-ben érdemrendet adott át az "őserdő
doktorá"-nak. A világot érthetetlennek és titokzatosnak, századunkat az emberiség
szellemi hanyatlásának látta és ezért kivonult ebből a romlásnak indult világból a
lambarénéi missziós kórház emberbaráti intézményébe. Miután teológus is volt, a
vallásos elkötelezettség és a gondolkodás racionalizmusának összebékítésére
törekedett. Emberi magatartása, írásainak humánus elkötelezettsége egyedi és
tiszteletreméltó. "A népek testvérisége érdekében végzett tevékenységéért" 1952-ben
Nobel-békedíjat kapott. 1953-ban - a díj átvételekor - mondott beszédét több nyelvre
lefordítva világszerte kiadták. (Nobel-djasok Kis1.1985.694 o., MNL.15k.896 o.)
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ARNE GARBORG *1851.JANUÁR 25. - +1924.JANUÁR 14.
Norvég író. Eredeti neve Aadne Garborg, álneve pedig Alf Buestreng
volt. A népi norvég nyelv - a landsmal - lelkes művelője. Élete nagy
részéban hazája legelmaradottabb vidékén a Nyugati fjordvidéken élt.
volt, majd Oslóban
akkor
Néptanító és újságszerkesztő
Christiániában - képezte tovább magát. Korának minden szellemi
áramlatára érzékenyen reagáló radikális reformer, dekadens művész
és a magasabb epika útját is végigjáró nyughatatlan egyéniség volt.
1879-87 között állami tisztviselő volt, de radikalizmusa miatt
elbocsátották. Ettől kezdve írásai ból élt. Naturlista regényeket írt,
mint a Férfiak, vagy az Elvált asszony lánya. Leghíresebbé az 1891-ben írt Fáradt
emberek című regénye vált. Jelentősek publicisztikai írásai, műfordításai. Többek
között Shakespeare és Homérosz műveit tolmácsolta. (Világir.KisencikI.1976.1k.380
o., MNL.8k.482 o.)

,
PHILIPP REI5 *1834.JANUÁR 7. -+1874.JANUÁR 14.
Német fizikus. Friedrichsdorfban volt tanár. Kisérletei nyomán 1860ban meg szerkesztette az első telefont, mely a
zenét intenzívebben tudta közvetíteni, mint a
hangot. E funkcionális hibája gátolta abban,
hogy elterjedjen. Feltehetően erre is alapítva
terjesztette elő Alexander Grehem Bell (lásd
VII!. 1.) a találmányát. (Révai N1.16k.136 o.)

BARCSAY JENŐ *1900.JANUÁR 14. -+1988.ÁPRILIS 2.
Magyar festő, grafikus. A modern magyar festőművészet és
konsatruktívizmus egyik vezető mestere. Műveit a szigorú szerkezet
és a mély kolorit remek egysége jellemzi. 1919-ben jött Erdélyből
Magyarországra. A főiskolán Vaszary János (lásd IV.19.) és Rudnay
Gyula (*1878-+1957) tanítványa volt. Korai munkáiban az alföldi
festészet komor, drámai ereje, mély fény-árnyék hatásai
érvényesülnek. Ösztöndíjasként élt Párizsban és Olaszországban.
1929-től
haláláig Szentendrén élt. Nyarait a szentendrei
művésztelepen töltötte. Rövid ideig tartó non-figuratív kisérletezés
után a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem részére készült hatalmas mozaik-munkája
vezeti be új stílusát. Nyugdíjazásáig jelentős művészet-pedagógiai és elméleti
munkássága is, ami elsősorban az alakrajzra koncentrálódik. E témában nagy sikert
aratott rajzkönyvei: Művészeti anatómia, Ember és drapéria, Forma és tér című
művei. 1954-ben Kossuth-díjat kapott.(Műv.L.1965.1k.16ü o., MNL.3k.249 o.)

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES *1780.AUGUSZTUS 29. + 1869.JANUÁR 14.
Francia festő, grafikus. Toulouseban tanult rajzolni, majd 1797ben került Jacques Louis David
(lásd XII. 29.) párizsi műhelyébe,
majd
1799-től
a
párizsi
Művészeti Akadémia növendéke
volt. 18ül-ben elnyerte a Római
Díjat az Agamemnon követeket
küld
Achilleshez című képével.
-<
Korai művei közül elsősorban
::i':
-<
portréi emelkednek ki, mint pl.
z
az
Önarckép
24
évesen,
-<
Madmoiselle Riviere, Mme Aymon
képmása. Ekkor már kiforrott
egyéniség. 18 évig élt Olaszországban, ahol az antik és a reneszánsz műv~szet
ihletéséből születtek mitológiai és irodalmi tárgyú festményei. PI. Oidipusz és a szfinx,
A Jupiterhez könyörgő stb. A XIX.századi Raffaello-kultusz körébe illeszkedik a
Raffaello casiója, Raffaello és Fornarina című képei. Egzotikus keleti témájú képei
hárem- és fürdőjelenneteket jelenítenek meg: A török fürdő, A Nagy Odaliszk,
Valoim;oni fürdőző stb. Reprezentatív portréi közül kiemelkedik Granet a festő
meglehetősen romantikus arcképe, Napoleon a trónon,' XIII.Lajos a Madonna
oltalmába ajánlja az országot. 1824-ben visszatért Párizsba és saját festőiskolát
nyitott. A romantikával szemben a klasszicizmus hajthatatlan híve lett. Miután a
kritika nemtetszéssel fogadta Szent Symphorien mártíromsága című képét,
sértődöttségében Rómába vonult, elfogadva a Római Francia Akadémia igazgatói
székét. Elismert mesterként tért vissza 1841-ben Párizsba. A francia arisztokrácia és a
politikai elit megrendelésére festette a D'Haussonville grófnő és a Mme Moitessier
portréit. Az időtlen szépség kutatásában a festészet eszközei közül a rajznak
tulajdonította a legnagyobb fontosságot, s ebből fakadt bonyolult kompozícióinak az
egysége.
Túlságosan
szigorú
rendszertanával,
a
vonalvezetés
túlzott
hangsúlyozásával, összegzésre és elvontságra való törekvésével nem sikerült átadnia
tanítványainak életműve különlegességének titkát, holott a legkülönbözőbb művészek
csodálatát is kivívta. (Larousse 1992.2k.2ü7 o., Műv.L.1966.2k.454 o., MNL.9k.877
o.)
Q.

IX. FRIGYES *1899.MÁRCIUS 11. - +1972.JANUÁR 14.
Dán király. X.Keresztély fia, aki 1947.április 20-án foglalta el a dán
trónt és haláláig - 1972 -ig - uralkodott.
Ezt megelőzően a dán haditengerészet
tisztje, régens 1942-47 között. A német
megszállás idején támogatta az ellenállást,
ezért apjával együtt bebörtönözték 194345-ben. Uralkodását a skandináv államokkal
való együttműködés erősítése és országának
a szabad kereskedelmi övezetbe való belé
pése fémjelezte. Ő írta alá az 1953-as alkotmányt, amely létrehozta az egykamarás
parlamentet és lehetővé tette a a nőági trónöröklést. így halála után - 1973.január
15-én - leánya lépett a trónra II.Margit (lásd IV. 16.) néven. (Ormos M.:Világtört.3
k.110 o.,Larousse 1991.lk .929 o., Brockhaus CD., MNL.8k.319 o.)

APÁTI ABT SÁNDOR *1870.JANUÁR 14. - +1916.MÁRCIUS
23.
Magyar szobrász, keramikus. A budapesti iparművászeti
iskolában, majd Münchenben tanult. 1893-96 között Stróbl Alajos
(*1856-+1926.) mellett dolgozott. 1898-1908 között a Zsolnaygyár tervezője. 1909-től a budapesti Iparrajziskola tanára volt.
Működése egybeesett a gyár szecessziós korszakával és a
kerámia-kisplasztika hazai kezdeteivel. Alakos vázái, allegorikus
figurái és dísztárgyai a magyar szecesszió kiváló alkotásai. Ilyen
pl. a Luna, a Rózsaillat stb. Készített köztéri szobrokat is.
(MNL.2k.196 o.)

EDMUND HALLEY *1656.OKTÓBER 29. - +1742.JANUÁR 14.°
Angol matematikus, csillagász. Oxfordban a Queen's College-ben
tanult. Csillagász pályafutását John Flamsteed (*1646-+1719)
asszisztenseként
kezdte
a
greenwichi
obszervatóriumban 1675-ben. 1676-ban Szent
Ilona szigetén elkészítette a déli égbolt első, 341
csillagot tartalmazó csillagtérképet. 1703-tól az
Oxfordi Egyetem geometria-professzora, majd Flamsteed
utódaként
a
greenwichi
csillagvizsgáló vezetője. Kimutatta, hogy az
1456-ban, 1531-ben, 1607-ben és 1682-ben
megjelent üstökösök azonosak, és kiszámította,
hogy az üstökös - ma Halley-üstökös - 76
évenként kerül a Nap közelébe. Isaac Newton (lásd 1.4.) módszerével kiszámította
az égitestek, üstökösök pályáját. 1718-ban felfedezte a csillagok sajátmozgását.
1687-1720 között számos bolygó- és stellárasztronómiai művet írt. Ó készítette a
szelek földi eloszlásáról az első meteorológiai térképet. (Révai Nl.9k.413
o.,Larousse 1992.2k.32 o., MNL.9k.148 o.) °MNL.*1656.nov. 8. - +1742.jan.25.

O LE JACOBS

BRO C H

*1818.JA1MUÁR 14. - +1889JA N U Á R 14

Norvég matematikus, fizikus, közgazdász és politikus. Fő
támogatója volt az első norvégjai vasútvonal megépítésének,
amely 1853-ban nyílt meg. A következő évben a vasútvonal
igazgatója lett és éveken át szervezte további vasúti
építkezések lebonyolítását. E foglalkozása révén jutott el a
biztosítások fontosságához, beleértve az életbiztosításokat és a
nyugdíjbiztosításokat is. 1852-től volt a Svéd Királyi Tudomá
nyos Akadémia tagja. 1857-ben hitelbankot alapított, amely a magánvállalkozók
pénzügyeivel foglalkozott. Tagja voit a norvég parlamentnek. 1896-71 között
tengerészeti miniszterként tevékenykedett. 1871-72-ben a stockholmi Állami Tanács
munkatársa volt. 1872-től ismét a tengerészeti miniszteri posztot látta el.
(Internet: http://www.google.hu/search?hl =hu&q=angool+magyar+sz%C3%B3%t
C3%...... , http:/7www.istor.org ./oss/2594239j

ZACHRIS T O PE LS U S

*1818.JANUÁR 14. - +1898.MÁRCIUS 12.

Finn író, újságíró. Az eredeti finn neve Toppila volt, melyet nagyapja változtatott
Topeliusra. Egy kiváló orvos fiaként született, akiben nyomot hagytak az édesanyja
által énekelt finn és svéd népdalok. Tizenegy éves korában ment iskolába, amikor már
segítségére volt egy kölcsön könyvtár, ahol mindent megtalált érlelődő fantáziájához.
Majd Helsinkibe került, ahol a császári Alexander Egyetemen szerzett 1833-ban
diplomát, 1840-ben segédlelkészi diplomát. A doktorátusára készülve egyetemi láto
gatással foglalkozott az orvostudománnyal és bővítette
történelmi ismereteit is. 1847-ben doktorált A z ő si fin n e k
h á za s sá g i szo k á s a i című dolgozatának megvédésével. De
ugyanebben az időszakban dolgozott az Egyetemi Könyvtárban
és tanított Helsingforsban a líceumban történelmet és
statisztikát. 1854-ben rendkívüli professzorrá nevezték ki az
Egyetemre, ahol az orosz-skandináv történelem és általános
világtörténelem előadója volt. 1875-ig volt az Egyetem rekto
ra. 1878-ban vált nyugalmazott professzorrá. Az írással fiatal kora óta foglalkozott,
amit bizonyítaz is, hogy 1845-54 között már 3 kötete jelent meg. Legkorábbi
történelmi regénye 1850-ben jelent meg A h e rc e g n ő Fin n o rszá g b a n címmel. Minden
műfajban otthon volt, így a prózáinak, verseinek és meséinek igen nagy sikere volt.
Történelmi fikcióival, B a rb e r-se b é sz mesealakjával nagy népszerűségnek örvendett.
Legnagyobb sikert az erős finn patriotizmusából fakadó R eg ina van E m m e ritz című
drámájával aratta 1854-ben. Néhány műve foglalkozik ezoteriával, ősi rejtélyekkel, a
rózsakeresztesekkel,
alkímiával
stb.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate...........)

GOTTFRIED SILBERMANN
+ 1753.AUGUSZTUS 4.

*1683.JANUÁR 14.

Német orgona- és hangszerkészítő. 1702-től bátyjánál - Andreasnál
tanult Strassburgban, ahol 1709-ig dolgozott és elkészítette
mesterművét
az
Alt-St.-Peter-tem plom ban.
Szászországban
visszatétve Freibergben telepedett le, ahol 1710-14 között építette a
hárommanuálos,
45
regiszteres
dómorgonát.
További
hárommanuálos orgonákat készített Drezdában 1732-36 között a
Frauenkirche számára és 1750-54-ben a Kath.Hofkirche részére 47
regiszteres kivitellel. Csatlakozva a francia orgonaépítéshez, az
egységes
orgonahangzás
kialakításának
úttörője
volt.
Hangszerépítőként megszerkesztette a Cym bal d'am ur-t, egy
kétszeres hosszúságú húrokkal ellátott klavichordol, és tökéletesítette
Bartolomeo Cristofori (*1655-+1732) találmányát az angol mechanika alapját képező
kalapácszongorát. (Brockhaus: Zenei L.3k.365 o.)

RANSFORD HOMER WATSON
30.

*1855.JANUÁR 14. - +1936.MÁJUS

Kanadai tájképfestő. Thomas Mower Martin torontói
festőművész tanácsára 1872-ben határozta el, hogy
művész lesz. 1874-ben Torontóba költözött, ahol
festményeket másolt, és önképzésén túl Lucius
O'Brientől is tanult. Szabadideje egy részében
fotográfusként is dolgozott. 1876-ban New Yorkba
utazott, ahol a Hudson Tájképfestő Iskola művészi
hatása alá került. Főként a Hudson és a Susquehanna
folyók voltak témái első képeinek. 1 8 8 0 -ban adta el
első jelentős festményét, melyet egy márki vett meg a Viktória királynő (lásd V.24.)
művészeti gyűjteménye számára. Abban az évben nyitotta meg a Kanadai Királyi
Akadémia első kiállítását is, ahol bemutatták munkáit, majd az Akadémia tagja lett.
1881-ben kötött házassága után szülővárosában - Doonban - telepedett le. Idejének
nagy részében a G rand River környéki tájakat festette. 1887-ben Angliába látogatott,
ahol néhány évet töltött. Művei egyre népszerűbbek lettek a gyűjtők körében nemcsak
Angliában, hanem Észak-Ameri ka-szerte. Képeinek jelentős részét az 1929-es nagy
gazdasági világválság során kénytelen volt eladni. Barátja, Oscar Wilde angol drámaíró
(*1854- +1900) a legnagyobb angol tájképfestőkhöz hasonlította. (Internet:http://en.
wikipedia.org/wiki/Homer Watson)

ALEXANDER JACKSON DAVIS
14.

*1803.JÚLIUS 23. - +1892.JANUÁR

Amerika
i építész. Iskolái elvégzése után az Ithiel Town céghez
került műszaki rajzolónak. Néhány év után már 1829-től a cég
társa lett és Town & Davis néven működött 1835-ig. Ez idő alatt
tervezték meg az Indiana, Illinois, Carolina és Ohio államok
parlamenti épületeit és a Wall-Street-i Hagyományok Házát.
1835-ben önállósította magát és tevékenysége kiterjedt mind a
magán-, mind a középületek tervezésére. Sokoldalú tehetségét
bizonyította a számos különböző stílusban megalkotott épület,
beleértve a gótikát is. A XIX.századi amerikai építészet egyik
jeles alakjaként a gótika megújításának is merész képviselője volt. 1838-42 között a
Hudson folyó mentén számtalan villát tervezett. Az 1860-as évektől az építészeti izlésváltozás következtében már nem keresték, ezért az 1870-es évektől munkái nem
ismertek, visszavonultan élt. (Internet: http://nebburghdrc.org...., bc.edu/bc-org....)

PÁLLYA CELESZTIN *1864.MÁRCIUS 9. - +1948.JANUÁR 15.
Magyar fesőmű
Vész, fametsző és
kőfaragó. Élete
nagy
részét
a
. festészetnek szen" telte. Vásári jeleeneteket, állatokat,
csendéleteket festett. Több gyűjte:IL ID'i
M A G Y A R P o STA
ményes
kiállítást
rendezett, hazai és
külföldi díjakat isnyert. Érdekesség, hogy Feszty Árpád (lásd VI.l.) híres művén A
magyarok bejövetele c. körképén Ő festette a lovakat. Ezermesterként is sok
kitűnő
hegedűket
is készített.
mindennel foglalkozott,
többek
között
(Műv.L.1967.3k.683.0., dr.Kováts A.)

JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIERE
+1673.FEBRUÁR 17.

SLOVENSKO

* 1622.JANUÁR 15.

-

Francia vígjátékíró, színész és
színigazgató. Eredeti neve JeanBaptiste
POQuelin.
Apja
kárpitosmester
volt.
Középiskolába
a jezsuitákhoz
járt, majd filozófiát és jogot
tanult és ügyvédi végzettséget
szerzett. 1643-ban a Béjart
családdal - miután Madeleine
Béjárt (*1618-+ 1672) élettársa
volt - színtársulatot alapított.
1645-től vándortársulatként járták az országot. Komikusként aratott sikereket.
Önálló alkotásainak bemutatásakor általában ő játszotta a főszerepeket. Az udvar
előtt is bemutatkoztak. XIV. Lajos (lásd IX.l.) tetszését is megnyerti a
Kényeskedők című darabja. Első művei az olasz Kommedie del Arte utánzatai, mint
pl. A férjek iskolája, majd a Nők iskolája című darabjai. 1662-től társulata udvari
színházként működött. 1664-ben került színre a Tartuffe, meyet 5 éven át
betiltottak. Nagy vígjátékai egy-egy jellemtipust formáinak meg, rendszerint
keserű, tragikomikus mellékízzel, amiben saját házassági élményének is szerepe
volt. A műveiből saját filozófiája bontakozott ki, tanuságtétel a természetesség, a
természetes ész mellett. A társadalom nevelésére irányuló törekvése,
racionalizmusa és páratlan komikus vénája minden idők egyik legnagyobb
vígjátékírójává avatja. Vaskosabb humor jellemzi a Dandin György, vagy a
megcsalt férj-et. A fösvény Plautus egy vígjátékára épül. A Képzelt beteg az élettől
búcsúzó keserű tapasztalatai ból született az orvosi sarlatánság láttán. E mű
negyedik előadásának befejező balettjében rosszul lett és néhány óra múlva
meghalt. Az általa vezetett színtársulatból nőtt ki később a Comedie-Fran<;;aise.
(Világir.KisencikI.1976.2k.84.0.,Révai NI. 13k.842 o., MNL.13k.)

NATHAN SÖOERBLOM *1866.JANUÁR 15. - 1931.JÚUUS 12.
Svéd evangélikus egyházi vezető, vallástörténész.
Eredeti neve Lars Olof Jonathan Söderblom.
1894-1894-1901-ben a párizsi
svéd egyházközösség lelkésze.
Irodalomtudományi és teológiai tanulmányai után - 191214 között - előbb Uppsalaban,
majd Lipcsében a vallástörténet professzora. 1914-től haláláig Uppsala érseke. Elkötelezett pacifistaként az I.világháború kirobbanásakor
békefelhívást tett közzé. 1925-ben kezdeményezésére hívták össze a stockholmi
Élet és Munka mozgalom ökomenikus gyűlését, amelyen az evangélikus és a szabad
egyházak is képviseltették magukat. Jelentős részt vállalt a liturgia megújításában.
Ő maga is komponált és költött egyházi énekeket. 17 könyve közül a legjelentősebb
A vallás és a társadalmi fejlődés, A Föld vallásai és a Vallási problémák című művei.
A modern svéd vallástudomány megalapítója. Nemzetközi tevékenységét a
vallásosság és az emberszeretet jellemezte. 1930-ban Nobel-békedíjat kapott.
(Nobel-díjasok Kis1.1985.726 o., MNL.16k.193 o. )

ARTIURI ILMARI VIRTANEN *1895.JANUÁR 15. +1973.NOVEMBER 11.
Finn biokémikus. a helsinki egyetemen doktorált kémiából
A I. VIRTANEN
és enzimológia
Noat. "1\
1919-ben. A fizikai kémia, a bekterológia
módszereit tanulmányozta a zürichi, a münsteri, majd a
stockholmi egyetemen. 1924-48-ig. a helsinki egyetem
docense, majd a biokémia professzora. 1948-ban a Finn
Tudományos Akadémia elnökévé választották, mely tisztségét •
1965-ig - nyugállományba vonulásáig - megtartotta. Kutatásait
már 1920-ban elkezdte a takarmánynövények tárolásának
biológiai vizsgálataival. Később tanulmányozta a nitrogén
megkötő baktériumok szerepét és a folyamat menetét. A
zöldtakarmány tejsavas erjedésének meggátolására vonatkozó
eredményei igen nagy jelentőségűek. A kémiai Nobel-díjat 1945-ben kapta "a
mezőgazdasági és élelmiszerkémia területén elért eredményei elismeréséül,
különös tekintettel a takarmánytápanyagok konzerválásának mószerére". (Nobeldíjasok Kis1.1985.80S o., MNL.18k.S04 o.)
CtllMII

ROSA LUXEMBURG *1871.MÁRCIUS 5. - +1919.JANUÁR 15.
Orosz-lengyel származasu német szocialista író, politikus,
teoretikus. 1889-ben el kellett hagynia Lengyelországot és
Németországba költözött. Zürichben tanult politikai gazdaságtant,
ott szerzett doktori címet. Fiatal kora dacára 1905-ben részt vett a
varsói
forradalmi
megmozdulásokban,a~40
ciz
miért 1906-ban letar:>
tóztatták. Szabadulása
után, előbb - rövid
ideig - Finnországban
tartózkodott, ahol öszszeállította A tömegsztrájk című könyvét, majd visszatért Németországba.
Bekapcsolódott a szociáldemokrata mozgalomba. Az Lvilágháború kitörésekor Karl
Liebknechttel (lásd VIlL13.) a Spartacus Szövetség megalapítója. De antimilitarista
nézetei miatt csaknem a háború végéig börtönben volt. Cikkírásait ott is folytatta.
1918 novemberében megalapította a Rote Fahne című lapot, és ő volt szerzője az
1919.január l-én megalakult Német Kommunista Párt programjának. A
szociáldemokrácia baloldalához tartozott és állandó vitában állt a jobboldalhoz
tartozó szociáldemokratákkal. Elutasította az élcsapat jellegű bolsevik típusú párt
eszméjét. Az orosz forradalom győzelme után több művében felrótta Leninnek a
demokrácia megsértését. Fő irodalmi műve a Tőkefelhalmozás c. munkája, melyet
az imperializmusról és az általános sztrájk elméletéről írt. Az 1919-es berlini
forradalom
idején
elfogása
közben
katonatisztek
agyon lőtték.
(Új.Magy.L.1961.4k.415 o.,Larousse 1992.2k.742 o., MNL.12k.312 o.)
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HERMANN BAHR *1863.JÚUUS 19. - +1934.JANUÁR 15.
Osztrák dráma- és regényíró, esszéista, kritikus, színházi
dramaturg és rendező. Bécsben, GrazbAn és Berlinben
közgazdasági és klasszika-filológiai tanulmányokat folytatott.
Berlinben kiadói lektor, 1894-ben Bécsben telepedett le, ahol,
színházi dramaturg és rendező. Salzburgban és Münchenben
mint,
folyóiratszerkesztő
dolgozott.
1922-től
haláláig
Münchenben élt. A századforduló minden irodalmi irányzatát
I
végigjárta a naturalizmustól az expresszionizmusig. Regényei és
~EPUBLlKUSTERREICH
mesterien szerkesztett drámái a századvégi polgárság életének
bírálatai voltak. Évtizedekig volt az osztrák irodalmi élet központi alakja. (Világir.KisencikI.1976.1.k.94 o., MNL.3k.60.)

SZENT VITUS *

- +304 KÖRÜL

Szicíliai származású vértanú. Már gyermekkorában buzgó
keresztény volt. Pogány atyja - Hylas - nem tudta a vallástól
eltántorítani és nevelőjével
Modestusszal
és dajkájával
Crescenciával Lucaniába menekült. Diocletianus (lásd V.l.)
császár Rómába hívatta, hogy gyermekét meggyógyitsa és
megpróbálja ő is a pogányságra visszatéríteni. A gyermekből
kiűzte az ördögöt, kigyógyította megszállottságából, de a császár
próbálkozása, hogy pogány hitre téritse, hiábavaló volt. Ezért
tűzbe dobták, majd oroszlánok elé vetették, de Vitus életben maradt. Végső
próbálkozásuk sikeres volt, nevelőjével, dajkájával együtt kínpadon ölték meg. Az
epilepsziában szenvedők, a táncosok ésszínészek, Csehország, Pomeránia, Szicília
és a szászok védőszentje Pága 929-ben kapta meg egyik kar-ereklyéjét, 1135-b en
pedig fejerelyéjét. Emléknapja: január 15. (Révai N1.19.402 o., MNL.18k.531 o.)

FRANZ GRIllPARZER *1791.JANUÁR 15. - 1872.JANUÁR 21.
Osztrák

drámaíró,
költö,
elbeszélő. Jogot tanult, majd
1813-tól
könyvtáros
és
kamarai fogalmazó volt. 183256 között a Hofkammerarchiv
igazgatója volt. A legnagyobb
osztrák
drámaíró.
antik
Munkásságával
az
irodalom, a spanyol barokktragédia, a bécsi népszínház
és a weimari klasszika egyedülálló szintézisét hozta létre. Drámái hangulati /abilitását, önkínzó önelemzéseit és
a külvilághoz való viszonyát tükrözik. Egyetlen vígjátékát a bécsi közönség nem
értette meg. Kudarca miatt már csak íróasztalának dolgzott. Kései műveit csak
halála után mutatták be, Európa-szerte főként az angol nyelvű színpadokon az
utóbbi évtizedekben reneszánszát éli. (Világi r. Kisencikl. 1976.1 k.429 o., La rousse
1991.1k.1ü31 o., MNL.8k.829 o.)

JUAN DE HERRERA *1530 KÖRÜL - +1597.JANUÁR 15.
Sapanyol építész. A spanyol késő-reneszánsz nagy hatású stílusteremtő alkotója. A
valladolidi egyetemen filozófiát tanult. 1548-ban a későbbi II.Fülöp (lásd V.21. )
kíséretében
Flandriába
ment,
ahol
mtematikai
tanulmányok mellett építészettel is foglalkozott. Szervezte
és megalakulásától - 1582-től - vezette a madridi
Matematikai Akadémiát. 1563-ban Juan Bautista de
Toledo spanyol építész és matematikus (*1500 előtt +1567.) asszisztense lett, aki az Escorial tervezésének
volt a felelőse. Toledo halála után ö vezette - 1567-től az átdolozott tervek alapján a palota-kolostor építési munkáit. Az Escorial mellett
jelentős művei: az Alcasar Toledoban, az Aranjuezi kastély és a tőzsde épülete
Sevillaban. Töle származnak a Valladolid-i székesegyháznak a tervei is. Puritán
stílusa a XVII.század közepéig hatott a spanyol építészetre. (Révai NI.lOk.5 o.,
MNL.9k.411 o.)
,

FRIEDRICH VON AMERLING *1803.ÁPRILIS 13 - +1887.JANUÁR
15.
Osztrák arcképfestö. A bécsi akadémián, majd
Londonban és Párizsban föleg Thomas Lawrence
(lásd IV.l3.) és Horace Vernet (lásd VI.3ü.)
vezetése alatt tanult. Eleinte vallási témájú
képeket, táj képeket, majd portrékat festett.
Történeti festészettel is próbálkozott, utóbb
azoban csaknem kizárólag arcképfestészettel
foglalkozott. A bécsi biedermeier egyik fö
képviselője vollt. A bécsi udvar valamint a magyar
és osztrák főnemesség sokat foglalkoztatott arcképfestője lett. Ő festette meg a Magyar Tudományos Akadémia számára
Gr.Széchenyi István arcképét. Egész sorozat arcképtanulmánya van a Szépművészeti
Múzeumban. Révai Nl.lk.543 o., MŰv.L.1965.1k.65 o., MNL.1k.769 o.)

GAMEL ABDEN NASSER *1918.JANUÁR 15. + 1970.5ZEPTEMBER 28.
Egyiptomi
politikus,
vezető,
a
katonai
Köztársaság
második
Az
1930-as
elnöke.
évek közepén belépett
az
Ifjú
Egyiptom
Pártba.
Elvégezte a
Katonai
Akadémiát
1937-38-ban. 1943-tól
a
kairói
Katonai
Akadémia tanára volt.
1948-49-ben Palesztinában szolgált. Az első arab-izraeli háborúban elszenvedett veresége hatására
1949-ben részt vett a fiatal tisztekből álló Szabad Tisztek Bizottságának
megalapításában. Mohamed Nagib tábornok (*1901-+1984) megbuktatása után
(lásd VII.23.) 1954-56-ban a Forradalmi Parancsnoki Tanács vezetőjeként
gyakorolta a hatalmat. 1955.szeptember 14-től Egyiptom miniszterelnöke,
1956.június 23-tól köztársasági elnöke volt haláláig. 1956-ban államosította a
Szuezi-csatornát, (lásd VII.26.) s ezzel előidézte a második arab-izraeli háborút. A
Szuezi-csatorna államosítása és az asszuáni gát megépítése alapozta meg népszerűségét.
Az
filQ-~;;w.~ii~~~·:
úgynevezett el
nem kötelezett
országok bandungi értekezIetén a harmadik világ egyik
vezető személyisége lett.
1958.február l-én létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot, melynek 1961.évi
felbomlásáig elnöke volt. Az évek során szoros kapcsolatot épített ki, a
Szovjetunióval, mely Egyiptom legfőbb hitelezője és fegyverszállítója lett. Folytatta
az államosításokat. Az 1964 évi alkotmányban Egyiptomot szocialista
köztársasággá nyilvánította. 1967.május 22-én lezárta az Aquabai-öblöt Izrael és
az Izraelnek hadfelszerelést szállító egyéb államok hajói előtt. Június 5-én a
harmadik ugynevezett "hatnapos arab-izraeli háború" kezdetét vette. Nasszer
június 6-án lezárta ugyan a Szuezi-csatornát, de a háború Nasszer vereségével
zárult. Az ENSZ katonai megfigyelőket küldött a térségbe és megkezdődtek a
végeláthatatlan tárgyalások. Halálát váratlan szívroham okozta. (Larousse
1994.3k.41 o.,Ormos M. :Világtörténet.. 1988.3k., MNL.13k.582 o.)
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MARTIN LUTHER KING *1929.JANUÁR 15. - 1968.ÁPRILI5 4.
Amerikai lelkész, a néger polgárjogi mozgalom vezetője.
1953-tól Montgomeryben, 1960-tól Atlantában baptista
lelkész. Doktorátust a bostoni egyetemen szerzett 1955ben. Henry David Thoreau (lásd V.6.) és Mahatma
Gandhi (lásd 1.30.) követőjeként hatásos fegyverré
fejlesztette az erőszakmentes ellenállást. Első néger
polgárjogi tevékenysége 1955-ben volt, amikor az
autóbuszokon érvényben lévő ülőhely-elkülönítés ellen
emelte fel a szavát. Akcióját siker koronázta, mert 1956 végére sikerült elérni
Montgomery tömegközlekedési eszközein a faji megkülönböztetés megszüntetését.
1957-től megalapította és elnöke lett a Southern Christian Leadership Conferencenek, - a Déli Kerületek Vezetőség Konferenciájának - a száz egyházi és polgári
szervezetet magában foglaló szövetségnek. Számos nagyszabású demonstrációt
szervezett és nagyhatású beszédeket mondott. Tevékenysége miatt ekkor már a
hatóságok is zaklatták, majd letartóztatták. Az általa vezetett mozgalom ideológiája
az erőszak nélküli ellenállás volt. Ebben a szellemben adta ki a "direct action"
jelszót a börtönből. Ennek eredménye volt 1963.augusztus 28-án kétszázezer fehér
és néger békemenete Washingtonban és tüntetése a Lincoln-emlékmű előtt.
Tevékenységével hozzájárult a polgári jogokról szóló törvény meghozatalához
1964-ben. 1968-ban egy bérgyilkos Memphisben lelőtte. Tevékenységéért 1964ben Nobel-békedíjat kapott. (Nobel-díjasok Kis1.1985.402 o., MNL.925 o.)

MIHAI EMINESCU

* i8S0.JANUÁR

iS. - + 1889.JÚNIUS 15.

Román költő, író és újságíró. Eredeti neve Mihai Eminovici. Fiatalon beállt egy
vándorszínész-társulathoz. Később joggyakornok lett, de eközben is vándorszíntársulatoknál dolgozott súgóként és másolóként. Egyetemi tanulmányait
Bécsben és Berlinben végezte, de diplomát nem szerzett. 1874-ben Ia~i-ban az
Egyetemi Könyvtár igazgatója, majd Moldvában megyei tanfelügyelő volt.
Rengeteget olvasott, ismerte a román nemzeti multat, a világtörténelmet. Több
újságnál is dolgozott mint szerkesztőségi titkár, korrektor vagy szerkesztő. Irodalmi
pályafutását a népi ihletésű költészet kiséri végig. Romantikus nyugtalansággal és

olthatatlan tudásszomjjal elemezte az emberi problémákat. Életműve a román
költészet legjobb hagyományaiba gyökerezik. A XIX.századi romantika irodalmának
világirodalmi rangú képviselője, annak ellenére, hogy életében csak egyetlen
verseskötete jelent meg Költemények címmel. Verseit elsősorban folyóiratokban
publikálta. A hangok nagy művésze volt, verseinek a román folklórból táplálkozó
páratlan zeneisége, nyelvezetének rendkívüli gazdagsága, a román irodalom
legnagyobb lírikusává avatja. Életműve nagy része mintegy 15.000 oldalnyi
kéziratos anyagban maradt fenn, s csak halála után jelent meg nyomtatásban.
Legismeretebb költeménye Az Esticsillag. Költeményeit a legjobb magyar
műfordítók - Áprily Lajos, Dsida Jenő, Jékely Zoltán, Szabó Lőrinc, stb.
tolmácsolták. Irodalmi munkássága 1883-ban ért véget, amikor elméje elborult és
zárt intézetbe került.(Világir.KisencikI.1976.1k.320 o., MNL.7k.292 o.)

,
WILLIAM THOMAS PIPER
15.

*1881.JANUÁR 8. - + 1970.JANUÁR

Amerikai gyáriparos.
1903-ban végezte a Harvard
Egyetemet. 1914-ig épitési vonalon felügyelőként, majd
olajkitermelőként működött. 1929-ben alapította meg a
Piper Repülőgép Társaságot, amelynek haláláig elnöke volt.
1931-ben tanult meg repülni. Gyárának legismertebb tipusa
volt a kétüléses Piper Cub, mely a legnépszerűbbé vált
úgymond családi használatra. A II.világháború idején több
mint 5.600 Piper Cub gépet gyártott az amerikai kormány számára. Ezt a típust
használták ugyanis kiképzési és felderítéSi célokra is. Főleg azért vált kedvelt típussá,
mert lassú leszállási sebessége - 32 km/ó - és könnyű működtetése elősegítette az
ellenséges vadászgépek kijátszását. A középnagyságú repülőgépeiket általában
nagyvállalatok használták. A repülőgépek gyártásán túlmenően minden formában és
módon igyekezett a repülést népszerűsíteni. El irányú tevékenységéért a "repülés
Henry Ford-ja" becenevet kapta. (Encykl.Britannica)

ANTONIN PELe *189S.JANUÁR 16. - +1967.

l
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Cseh festő, karikaturista. A prágai akadémián tanult.
1934-ben a német Adolf Hofmeisterrel közös kiállításon
mutatta be műveit. Ettől kezdve intenzív együőttműködés
alakult ki a cseh és német karikaturisták között., melynek
eredményeként létrehozták a náciellenes szatírikus
folyóiratot Simplicus címmel a prágai Manes Galériában.
Német változata a Der Simpl volt. Illusztrátorként neves
írók - köztük John Steinbeck - könyveinek kiadásában is
közreműködött. 1946-ban a Prágai Iparművészeti Iskola,
Szépművészeti
Akadémia
tanára
majd
a
lett.(Műv.L.1967.3k. 724
o.,
Internet:http:j jwww.
Dorotheum.czjkatalog
,sazka .cz/o/de
)

IVAN MESTROVlé *1883.AUGUSZTUS 15. - +1962.JANUÁR 16.
Horvát szobrász. Parasztcsaládban született és egy kőfaragónál tanult szülőfalujában.
Magasabb szintű képzést a bécsi Képzőművészeti Akadémián kapott 1904-ig. 1905ben már Párizsban az Őszi Szalonon állította ki alkotásait. A modern monumentális
szobrászat egyik jelentős alakja. Művészete, emberi magatartása telve volt izzó
nemzeti érzéssel. Egészen sajátos, mindig monumentalitásra törekvő, de
kifejezésében megragadó, lenyűgöző egyéni stílussal rendelkezett. A gigantikus
nemzeti panteonnak szánt Koszovó-templomhoz 1907-17 között számos szobrot
készített., köztük pl. a Koszovói lány, az Emlékezés című alkotásait. Emlékművek
egész sorát készítette. PI. Hála szobor Fanciaországnak, Grgur Ninski. 1947-ben
kivándorolt az USA-ba, ott készítte a Nyilazó indián szoborpárt. Expresszív alkotásai
mellett letisztultabb, klasszicizáló felfogás is jelentkezett művészetében. Ilyen volt
Asszonya tengernél, Az álom című művei. Utolsó nagyszabású vállalkozása aspliti
kápolna szobrászati díszítései voltak 1916-53 között,. 1912-41 között a zágrábi
Képzőművészeti Akadémia rektora volt. Amerikában a syracusei Notre Dame egyetem
"
,
professzora lett.(Muv.L.1967.3k.301 o., MNL.13k.28 o.)
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MIKSZÁTH KÁLMÁN *1847.JANUÁR 16. - +191ü.MÁJU5 28.
Magyar
regényíró,
novellista.
Debreceni
jogi
tanulmányai után tisztviselő volt Balassagyarmaton,
majd 1873-tól 1906-ig újságíró Szegeden a Szegedi
Naplónál, majd a fővárosban a Pesti Hírlapnál. Eközben
már első elbeszélés-kötetei is - A jó palócok és A tót
atyafiak - megjelentek, melyek meghozták az első írói
és anyagi sikert a számára. Regényeinek, novelláinak
"RIlÁOTIIKR'LlSli'Z'l"A')9IO
Ft
'
hősei
parasztok,
juhászok,
csőszök,
gyerekek.
G
~. A G VA
Megrajzolt faluképének morális ellentéte a tekintetes
vármegye, a tisztelt Ház, a klubok, a gavallérok, az
elszegényedő birtokososztály, a dzsentrik. Visszatérő témája a pénz, a vagyon utáni
hajsza. Anekdótáiban pompás jellemrajzokat tudott sűríteni. Jól ismerte a köznyelv
hajlékonyságát, pátosz nélkül írt és beszéltette alakjait. Műveit a nyelvi érzékletesség,
a friss fordulatos szemléletmód, a szólásgazdagság és a mondatritmus változatossága
jellemzi. Legremekebb írásai közé tartozik pl. A Noszty fiú esete Tóth Marival, Szent
Péter esernyője, Beszterce ostroma, Két választás Magyarországon, Akli Miklós stb.
Műveiből készült filmek, hangjátékok és fordítások bizonyítják mai népszerűségét is.
1882-ben már németre és olaszra, egy évvel később dán nyelvre is lefordították. 31
nyelven 701 fordítást ismerünk, közöttük burmai, kínai és török nyelvűt is. Írói
munkásságának 40 éves évfordulója tiszteletére 1910,május 16-án nagy ünnepséget
rendeztek
a
Vigadóban.
Az
ünnepség
után
12
nappal
meghalt.
(Világir.KisencikI.1976.2k.72 o.,Új Magy.L.1961.5k.13 o., MNL.13k. 1410.)
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VITIORIO ALFIERI *1749.JANUÁR 16. - +18ü3.0KTÓBER 8.
Olasz drámaíró és költő. Előkelő és jómódú
családból származott. A torinoi
katonai akadémián nevelkedett. 1767-1772
között végig utazta Europát, megismerkedve
az
országok
szokásaival,
kultúrájával.,
Fejedelmi udvarokat is megismerve, kora
társadalmának szigorú bírája lett. 1792-ben
Firenzében telepedett le szerelmével, Luisa
Stolberg d' Albany grófnővel. Életművének
sarkalatos pontja a zsarnokság és az egyéni szabadság korlátozásának gyűlölete.
Tragédiái ezt a sarkalatos ellentétet, a hős emberfelettivé növelt nagyságát, vívódásait
és töprengéseit fogalmazzák meg. Főleg szonett formában írt verseinek őszinte
hangja, szenvedélyének sodró ereje, egyéniségének erkölcsi súlya, kora költői fölé
emelik. Fantáziáját nagyrészt a klasszikus ókor és mitológia legendás nagyságú
figurái, vagy az újabbkori történelem tragikus sorsú személyiségei ragadták meg.
Több mint 20 drámájánál is maradandóbb nagyszerű - haláláig szóló - önéletrajza.
Síremléke Antonio Canova (lásd X.13.) munkája, a firenzei Santa Crece-templomban.
(Világir.KisencikI.1976.1k.39 o., MNL.lk.474 o.»
főnemesi

GATTAMELATA

*1370. - +1443.JANUÁR 16.

Olasz zsoldosvezér. Eredeti neve Erasmo dA Narni. Vezetékneve az
umbriai szülővárosát jelzi. Braccio da Montone és Niccolo Piccinino
katonaiskolájában képezték ki, itt kapta a Gattamelata bece- vagy
gúnynevet, amelynek jelentése "tarka macska". Számos olasz
városállamban
szolgált,
1434-től
még
kisebb
beosztásban
Firenzében és Velencében szolgált. A milanói Viscontiak hatalma
ellen - akik kiterjesztették politikai befolyásuskat Közép- és ÉszakItália nagy részére - több itáliai állam, - így Velence, Firenze,
Piemont - szövetkezett. A háborúskodások során tanúsftott
találékony- és hidegvérű magatartása megnövelte tekintélyét. Egyike volt azoknak az erős embereknek, akik a legfontosabb vezetők közé tudtak
felemelkedni. 1437-ben Padova diktátora lett, majd Velence főkapitányaként fejezte
be pályafutását, mint az egyik leghíresebb zsoldosvezér. A hírneves Donatello olasz
szobrász (lásd XII.13.) 1453-ban bronzszobrot alkotott róla, amely Pádua főterén áll,
mint a reneszánsz lovasszobrok mintaképe. (Révai N1.8k.376 o., MNL.8k.498 o,
Internet: http://en.wiklipedia.org/wikijErasmo....., www.wga.hujdatabasejglossary... )

LOUIS DE ROUVROY SAINT-SIMON *1675.JANUÁR 16. -

+1755.MÁRCIUS 2.
Francia tábornok és író. Katonai pályára tépett, de előmenetel
híján 1702-ben kilépedtt a hadsereg kötelékéből. A királyi
udvarban éjt, a Régens - Orleansi Fülöp (*1674-+1723.) - halála
után visszavonult a birtokára. A francia irodalom egyik
legsajátosabb alakja.
Bámulatos emlékezettel
megáldott,
érzékeny, fürkésző és kiváncsi ember volt. 18 éves kora óta írta
folyamatosan jegyzeteit. Korát nem értette meg, de jól látta az
udvar zárt világát, ahol a becsület uralmát a pénz uralma váltotta
fel. Több ezer oldalas emlékiratait 21 kötetben adták ki 1829-30ban. A Napkirály udvarában című munkájában nyiltan bírálta XIV.
Lajos (lásd IX.1.) uralkodását, a korabeli erkölcsöket. Nem volt
olyan nehéz téma, melytől megriadt volna és ábrázolásának olykor nyers, szinte
brutális ereje már a naturalizmust idézi. Hangnemét ahatalomból kívülreked1ek
indulata és szarkazmusa hatotta át. (Világir.KisencikI.1976.2k.292 o., MNL.15k.72ü
o.)

JOHANN DZIERZON *1811.JANUÁR 16. - +1906.0KTÓBER 26.
Német méhész és katolikus plébános. Breslauban tanult teológiát
és 1835-69. között Karlsmarktban volt lelkipásztor. Ebben az
időben kezdett méhészettel foglalkozni. Saját tervei alapján
megépített egy kiszedhető rekeszekkel, keretekkel ellátott
kaptárat. A méhészetnek új modern irányt adott a méh-herék
szaporításához
az
aszexuális
reprodukció
felfedezésével.
Megállapításait e témakörben az 1848-ban közreadott Elmélet és
gyakorlat az új méhbarátokszámára, valamint a Gazdaságos
méhészet cfmű szakkönyve tartalmazza. melyek több kiadást is
megértek (Révai N1.6k.80 o., Internet:http:// en.wikipedia.orgjwiki. .... , biologie.dej
biowiki.
, mek.oszk.huj
)

ENSIKAT KLAUS

*1937.JANUÁR 16.
Német grafikus, karikaturista, illusztrátor. 196qig önálló grafikusként dolgozott. Főként könyveket
illusztrált, munkái világhírű regényekben is
megjelennek. A 60-as évek közepétől tanítással is
foglalkozik. 2002-től a hamburgi Formatervezési
Főiskola
professzora.
Munkásságáért
több
megtisztelő díjban is részesült. (Intgernet:
et/wiki/Klaus........
http://eurolis.wordpress.com/2008/ll/21..... )

KANADAI KŐOLAJ
1858-ban találtak először
Kanada területén olajat az
akkor Fekete Patak nevű
ontariói
település
közelében. James Miller
Williams is még abban az
évben megkezdte az új
olajkút
hasznosítását,
jelentős olaj és földgáz
termelés 1862. január 16-án indult a később Oil Springs névre változtatott
városkában. Az első nagyobb mennyiségű olajkitermelés Hugh Nixon Shaw
üzletember birtokában volt. Az olaj nagy gazdasági fellendülést hozott elsősorban
Oil Springs és Petrolia városai számára. Ma már a kőolaj- és földgázvezetékek
össze vannak kapcsolva az USA kőolaj- és földgázvezeték rendszerével.
Napjainkban a földgáztermelés 172 milliárd köbméter, kőolajkivitel 50-52 millió
tonna/év. (Kanadai lexikon, MNL.10k.493 o.)

RUTHER
FORD BIRCHARD HAYES *1822.OKTÓBER 4. + 1893. JANUÁR 16.
Amerikai politikus, ügyvéd. Republikánus párti
képviselő 1865-67.között. Ohio kormányzója 186872 között, majd 1876-77-ben. Nagy szerepe volt az
Ohio állam iskoláinak börtöneinek, elmegyógyintéze
teinek modernizálásában, valamint az Ohio Állami
Egyetem megalapításában. 1877-ben - 4 évre - az
Amerikai Egyesült Államok 19-ik elnökévé választot
ták. Mint elnök sokat fáradozott a polgárháború okozta károk
enyhítésén, de az elődje alatt elhatalmasodott korrupcióval
szemben ő is tehetetlennek bizonyult. (Révai Nl.9k.625 o.,
MNK.9k.301 o.)

SZOJUZ 4 - 5.
A Szojuz szovjet kozmikus jármű. Elsőként 1969. január
14-én Vlagyimir Sataljov űrhajós startolt a Szojuz-4-gyel. A
következő napon elindult a
Szojuz-5, fedélzetén Borisz
Volinov, Alekszej Jeliszejev
és
Jevgenyij
Hrunov.
1969.január 16-án öszszekapcsolódik a két űr
jármű, Jeliszejev és Hrunov
átszállnak a Szojuz-4-be, s
ezzellétrehozták a föld első
emberlakta űrállomását. Január 17-én a Szojuz-4 Kazahsztánban ért földet. A Szojuz 5, 24 órával később
érkezett vissza. (XX.század Krónik.l00l o.)

···
···
···
····
···
.................
····
··

...........•.••.•.••.•..••.•..
·

···
···
···
··

,

ARTURO TOSCANINI *1867.MÁRCIUS 25. - +1957.JANUÁR 16.
Olasz karmester. A pármai konzervatórium növedéke volt, s ez idő alatt a Teatro
Regio zenekarában csellózott. 1886-ban egy társulattal Rio de Janeiroba ment, ahol
már a második este Verdi: Aidaját vezényelte nagy sikerrel. Következő évben
fűződik
R.Leoncavallo:Bajazzók
1892-es,
visszatért
hazájába.
Nevéhez
Verdi:Falstaff 1893-as és Puccini:Bohémélet 1896-os opera-bemutatója. 1895-ben

R. Wagner:Az istenek alkonya című operájának első olaszországi előadását
vezényelte Torinóban, ahol városi zenekart szervezett, és szimfonikus zenekari
hangversenyeket rendezett. 1898-ban a milánói Scalaban mutatta be R. Wagner:A
nürnbergi mesterdalnkok című operáját. 1898-1903, 1906-1908 és 1921-29 között
a milánói Scala főzeneigazgatója volt. Vezényelt Buenos Airesben, a New York-i
Metropoliten Operában, a New York-i Philharmonic vendég-karmestere volt 192628-ban, A New York Philharmonic-Symphony Orchestra vezetője 1928-tól 1936-ig.
Vezényelt a Bayreuthi és a Salzburgi Ünnepi Játékokon 1931-37 között. 1936-tól
Tel-Avivban, Haifában, Jeruzsálemben és Kairóban koncertezett. 1937-től 1954-ig
New Yorkban az NBC rádió zenekarának karmestere volt. Az 1930-as évek fasiszta
terrorja elől Amerikába költözött és csak a II.világháború után 1946-ban tért vissza
hazájába. A XX.század első felének egyik legjelentősebb világhírű és világ}áró
karmestere volt. Az előadói pontosság és művészi beleélés utolérhetetlen géniusza.
Egészen rendkívüli stílusérzéke, kifejezőereje, emlékezőtehetsége, plasztikus vonalés fqrmaépítő művészete az egész világ csodálatát és elismerését kivívta.
(Borckhaus:Zenei L.1985.3k.531 o.falk G. :Zenei Kis1.1938.174 o., MNL.17k.604
o.)
.

BENJAMIN FRANKLIN *1706.JANUÁR 17.- +1790.ÁPRILIS 17.
Amerikai államférfi, fizikus és filozófus, politikai író. Egyszerű környezetben nőtt fel,
iskolába is csak 10 éves koráig járt. Bátyja nyomdájában és ujságjánál dolgozott. Volt
nyomdász, könyv- és papírkereskedő, majd közéleti szerepléseket vállaló politikus.
1729-től
már önálló lapkiadó volt. Gazdag vállalkozó lett, vitaklubokat,
kölcsönkönyvtárat, tűzoltóegyletet, milíciát majd 1743-ban politiukai klubot
szervezett. 1744-ben létrehozta az Amerikai Filozófiai Társaságot és a Philadelphiai
Akadémiát. Intenzíven részt vett Pennsylvania politikai életében. A függetlenségi
háborúban a Kongresszus elnökeként nagy része volt az 1776.július 4-én kiadott
függetlenségi nyilatkozat megszerkesztésében (lásd VIIA.). A háború után az USA
franciaországi követeként sokat tett hazája nemzetközi elismertetéséért. Tevékenyen
részt vett az 1783-iki versaillesi béke megkötésében is. 1785-ben visszatért
Amerikába,
ahol
háromszor
egymás
után
megválasztották
Pennsylvánia
kormányzójává. Amerika egyik legjelentősebb gondolkodója, a felvilágosodás
élharcosa, szabadkőműves tisztségviselő. Az elektromos jelenségekkel kapcsolatosan
is folytatott kutatásokat, melynek eredményeként 1752-ben villámhárítót és
kondenzátort tervezett. Számtalan esszét, újságcikket, tanulmányt írt politikai,
jogfelméleti, oktatási, nyelvi témákban. Jelentősek a rabszolgaság eltörlésével
kapcsolatos sürgető írásai. Magyarországon is nagy tekintélye volt, 1836-ban
szemelvénygyűjtemény jelent meg írásaiból FranKlin arany kincss-Iádatskája címmel.
(Larousse 1991.1k.924 o., MNL.8k.294 o.)
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SALaMON SULZER *1804.MÁRCIUS 30. - +1890.JANUÁR 17.
Osztrák kántor. Eredeti neve Salomon Loewy. Zenei tanulmányait
Bécsben, Svájcban és Franciországban folytatta. Tehetséges
fiatalember lévén, 16 évesen - 1820-ban - szülővárosának Hohemensnek - vezető-zsinagógájába nevezik ki kántornak.
1825-ben már az új bécsi zsinagóga főkántora, ahol e tisztséget
1881-ig tölti be. A bécsi klasszikusokhoz közel álló stílusban
szerzett új kompoziciókkal hozzájárult a zsidó templomi ének
megreformálásához. Saját liturgikus kompozícióit 1839-65 között
Schir Zion címmel kétkötetes gyűjteményben jelentette meg,
melyek elismerést szereztek Kelet- és Közép-Europában
egyaránt. A zsidó liturgikus zene Igfontosabb XIX.századi zeneszerzőjének és reformátorának tartják. 1868-ban Ferenc József császár parancsára
lovaggá nevezték ki. Csodálatos bariton hangja egyaránt vonzotta a zsidó és nem zsidó csodálóit, köztük F.schubertet, R.Schumannt és Liszt Ferecet. 1985-ben
dokumentáció jelent meg Salomon Sulzer és kora címmel. (Brockhaus:Zenei
L.1985.3.k.420 o., Internet:http://www.britannica.com/eb/article....... , SzabolcsiTóth:Zenei L.)

WALTER EUCKEN *1891.JANUÁR 17. - +1950.MÁRCIUS 20.
Német közgazdász. Rudolf Eucken filozófus (*1846-+1926) fia.
1927-től haláláig a freiburgi egyetem professzora. A neoliberális
közgazdasági tanokat hirdető un. freiburgi iskola alapítója. A
kögazdaságtanban a történetiség
és logika egységére
törekedett. Elméletében a központilag irányított gazdaság és a
forgalmi
piac-gazdaság
ideáltipusát különböztette
meg.
Megállapitása szerint a történelmileg kialakult gazdasági
rendszerek e tipusok különböző kombinációi. Elmélete megteremtette az alapot a nyugatnémet "szociális piacgazdaság" kiépítéséhez.w(Larousse
1991.1k.775 o., MNL. 7k.564 o.)
,

MALI ÁLLAMSZÖVETSÉG
Maii, állam Nyugat-Afrikában. Területe 1,240.192 km2,
Bamako. Lakosainak száma 10,600.000 fő volt
1998-ban.
A
századfordulón
a
nyugat-afrikai
területekből létrehozott Francia Nyugat-Afrikán belüli
államokból létrehozott, majd önállósult államok Szenegál és a Szudán-i Köztársaság - egyesülése útján
jött létre a Francia Közösségen belül a Maii
Államszövetség 1959.január 17-én. 1960.június 20án nyerte el teljes függetlenségét. Első államelnöke az
addigi miniszterelnök - Modibo Keita (*1915-+1977), az Afrikai Demokratikus
Tömörülés részeként létrejött Szudáni Unió vezetője lett Miután a két tagállam
kormányai több politikai kérdésben nem tudtak megegyezni, Szenegál kiválásával
1961.augusztus 20-án felbomlott a Maii Államszövetség, és Szenegál önálló
köztársasággá alakult. (Larousse 1992.2k.794 o., Ormos M. :Világtöténet 3k.,
MNL.12k.613 o.)
fővárosa

SOMOS MIKLÓS *1933.JANUÁR 17. A Képzőművészeti
Fónyi Géza (*1899-+1971)
növendéke volt. 1959 óta vesz részt
kiállításokon.
1965-ben a Párizsi
Ifjú.sági Biennalén szerepelt és az
Ernst Múzeumban volt első számottevő
bemutatkozása. Figurális kompozícióit,
tájképeit
összefogott
forma-és
színvilág jellemzi. A hódmezővásárhe
hatására kerámiaképeket is készít. (Műv.L.1968.4k.307 o.)
Magyar

festő.

Főiskolán

lyi

művésztelep

KAZIMIERZ SICHULSKI *1879.JANUÁR 17. - +1942.NOVEMBER
grafikus és iparművész. A lembergi iparművészeti
majd a krakkói akadémia tanára volt. Termékeny és
sokoldalú művész. Alkotásaiban egyaránt megtalálható a
posztimpresszionisták, a lengyel népművészet és Bizánc hatása.
Mitológiai és vallásos tárgyú kompozíciókat, portrékat, tájképeket
festett, de készített mozaik- és szőnyegterveket, valamint
karikatúrákat is. (Műv.L.1968.4k.275 o.)
Lengyel

festő,

főiskola,

PEDRO CALDERON DE LA BARCA *1600.JANUÁR 17. +1681.MÁJUS 25.
Spanyol drámaíró és költő. A madridi jezsuitáknál, majd az alcalái
és a salamancai egyetemen teológiát és kánonjogot tanult. Tanulmányait megszakítva katonának állt. Ekkor írta
első
darabját Szerelem, becsület, h8talom
címmel. Lope de Vega (lásd VIII.27.) halála után
ő lett a spanyol színházi élet első embere. A
barokk királyi udvar színházi életét irányította és
közel 220 színpadi művet írt. Életművének egy
részére a társadalmi vonatkozás ú darabok a
jellemzők. Ilyen pl. A zalameai bíró vagy A saját
becsületének orvosa stb. Életműve másik részét a
vallási-filozófiai mondanivaló jellemzi. Ide sorolható Az élet álom, Az állhatatos
fejedelem, Az állhatatos herceg, A csodatevő mágus stb. című művei. A világ szerinte - tűnő látszatokból és véget nem érő konfliktusokból áll és csak égi
segítséggel oldódnak meg a földi lét gondjai. A spanyol színműirodalomban az
idealizmus képviselője. Tiszta világnézetű, merész és mégis korlátok között tartott
fantáziája és gazdag költői nyelve az egyik legnagyobb spanyol drámaíróvá teszi. Ő
teremtette meg a zenés vígjáték spanyol változatát a zarzuelát.. Magyarul több műve
megjelent a Klasszikus spanyol drámák 1967 c. kötetben. Életének jelentős állomását
jelentette, amikor50 éves korában - 1651-ben - felvétette magát papi rendbe és
1653-63 között Toledoban a székesegyház káplánja volt. Ezt követően Madridban élt
haláláig, mint a király tiszteletbeli káplánja. (Világir.KisencikI.1976.1k.186 o.,Larousse
1991.1k.428 o., MNL.5k.33 o.)

MARY AIKENHEAD *1787.JANUÁR 17. - +1858.JÚUUS 22.
Ír apáca. Az ír kegyesrend megalapítója, Protestáns hitben nevelték,
később tért át a katolikus hitre. A kegyesrend yorki zárdájában töltött
tanulóévek után hazatérve, Dublinban megalapította az első
kegyesrendi
kolosort,
és
őt
választották
meg
a
zárda
főnökasszonyának. A rend életét Dublinból irányítva még kilenc
rendházat alapított. A kegyesrendi apácáknak a zárdákban kialakított
iskolákkal nagy befolyásuk volt az ír oktatási rendszerre. Szent Vincent
nevét viselö kórházuk az ír egészségügyi rendszer fejlödését is segítette.
(Magy.NI.1993.1k.305 o.)

AVIGNONI

PÁPAI

PALOTA

Avignon város Dél-Franciaországban, a Provance-ban. 1309töl 1376-ig a pápák székhelye volt. A város északi végében
emelkedik ki csaknem függölegesen a Rhoneböl egy 60 m
magas szikálas domb a Rocher des Dombs, amelynek felsö
részét parkká alakitottak. Déli lejtőjén épült a pápai palota,
mely a pápák avignoni fogsága idején - kb.1335-64 között épült. Nagyméretű hatásos külsejű épület, kapolnáját és a
Salle du Consistoire-t, Simone Martini (*1280/85-+ 1399 után)
falképei díszítik. A palotát XII.Benedek (1334-42), VI.Kelemen (1342-52), VI.Ince
(1352-62) és V.Orbán (1362-70) pápák építtették. Itt székelt V.Kelemen 1314-ig,
XXII.János 1334-ig, XII.Benedek 1342-ig, VI.Kelemen 1352-ig, VI.Ince 1362-ig,
V.Orbán 1370-ig és XI.Gergely 1377.január 17-ig, amikoris Rómába költözött.
Rómában VI.Orbánt (1378-89), a franCia tabornokok pedig Fondiban VII.Kelement
valasztotátak pápává és ez a Nyugati egyházszakadáshoz vezetett. Avignon még 1411ig maradt meg az egyik pápai székhelynek. (Révai NL.2 k.340 o., MÜv.L.1966.1 k.137
o. MNL.2k.703 o.)
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TORNYAI JÁNOS *1869.JANUÁR 18. - +1936.5ZEPTEMBER 20.
Magyar festő. A budapesti Mintarajziskolában Székely
Bertalan (lásd V.8.), Lotz Károly (lásd X.13.), és Greguss
János (*1837-+ 1892) tanítványa volt, majd a párizsi
Német- és olaszországi
Julien Akadémián tanult.
tanulmányútjáról
hazatérve
szülővárosában
Hódmezővásárhelyen - telepedett le. Néhány történelmi
festménye mellett főként életképeket festett. Az alföldi
parasztság életének és környezetének tolmácsolója. Első
képe, melyre felfigyeltek a Juss volt, mely a magyar falu
örökségen marakodó szegény paraszt családját ábrázolja.
Ez a téma több mint három évtizeden át foglalkoztatta.
Életképei is eleinte lírai, később drámai előadásban a
magyar paraszti életet ábrázolták.
(Menyecske a
műteremben) Az 1910-es években festette borongós
hangulatú tájképeit. Utolsó éveiben a szentendrei művész
telepen dolgozott, amikor képeit fényteli, eleven színek, és gazdagodó témaválasztás
jellemzi., pl. a Műteremben vagy a Szoba belseje című képei. Barátaival - Endre
Bélával (*1870-+1928), Rudnay Gyulával (*1878-+18957) - sokat tett szülővárosa
fejlődéséért. PI. megalapították a majolika és agyagipari telepet. A néprajzkutató Kiss
Lajossal (*1922-+2003) gyűjtötte a népművészet kallódó emlékeit, melyekkel a
később róla elnevezett muzeum alapjait rakta le. 1984-ben egykori műtermének
padlózata alól kb. 700 elveszettnek hitt képe került elő. (Műv.L.1968Ak.566 o.,
MNL.17k.590 o.)

ALEXIS EMMANUEL CHABRIER *1841.JANUÁR 18. +1894.SZEPTEMBER 13.
Francia
zeneszerző.
Párizsban jogot végzett,
majd
miniszteriumi tisztviselői lett, de 1880-ban ~ályájáról
lemondott, Richard Wagner (lásd V.22.) zenéjét megismerve
csak a zene foglalkoztatta. 1881-től Charles Lamoureux
hegedűművész
és
karmester
(*1834-+ 1899)
francia
szerződtette kóruskarnagyként, majd a koncertek szervező
dirigense lett. 1883-tól többnyire a komponálásnak élt. Első
sikeres - A csillag cimű - operettjét 1877-ben mutatták be a
párizsi Bouffes színházban. Tehetsége a Gwendoline cím ű zenés drámában
Karlruheban 1888 őszén aratott osztatlan elismerést. Közönségsikere nagyobb volt,
mint szakmai elismertsége. Zongoraművei, operái mellett Espana című zenekari
rapszódiája a legismertebb. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.309 o.,Révai NIAk.389 o.,
MNL.5k.268 o.)

CHARLES LOUIS DE SECONDAT
18. - +1755.FEBRUÁR 10.

MONTESQUIEU

*1689.JANUÁR

Francia filozófus, politikai író, képviselői tanácsos, majd szenátusi
elnök. Jogi tanulmányai után a bordeaux-i parlamentben előbb
tanácsos, később elnök lett. A helyi akadémia tagjaként történeti
tárgyu és tudományos írásaival jeleskedett. Élesen és egyben
elmésen bírálja kora politikai, társadalmi és irodalmi életét. Mihelyt
megismerte az őt érdeklő jelenségeket, az orvostudomány, a
botanika vagy fizika világában, érdeklődése máris az okok és
következmények felé fordult. Jelentős irodalmi alkotásait a
filozófikus elmélkedés és a regényesség egyensúlya teszik
érdekessé. Első jelentősebb műve, a Perzsa levelek. Munkáinak egy
része az államtudományok kifejlődésére korszakalkotó hatással voltak. Egyike volt a
liberális alkotmányos alapelvek kidolgozóinak. Fő műve A törvények szelleméről című
munkája, melyen 14 évig dolgozott. Két év alatt huszonkét kiadást ért meg, de élesen
támadták a jezsuiták és a jenzenisták egyaránt. A Sorbonne-on elítélték, Rómában
indexre tették. Megállapításai befolyásolták a liberális politikai gondolkodást és
~yakorlatot, így elsősorban az 1789.évi amerikai és az 1791.évi francia alkotmányt.
Eletének utolsó éveit megkeserítette csaknem teljes vaksága. (Larousse 1992.2k.962
o., MNL.13k.278 o.)

JOHN TYLER *1790.MÁRCIUS 29. - +1862.JANUÁR 18.
Amerikai politikus. 1827-36-ig Virginia államot képviselte. 184D-ben
az USA republikánus alelnöke, majd William Henry Harrison (lásd
II. 9) halála után 1841.április 4-től négy éven át az Amerikai Egyesült Államok lD-ik elnöke. Elnöki működése során
megszavaztatta
Texasnak
az
USA-hoz
való
csatlakozását. Állandó ellentétei voltak a szenátussal,
így
a
polgárháború
kitörése
után,
1861-ben
beválasztatta magát a déli államok szenátusába.
(Larousse 1994.3k.962 o.)

JOsÉ MANUEL BALMACEDA FERNÁNDEZ*1840.JÚUUS 19. +1891.SZEPTEMBER 19.
Chilei államférfi. Ügyvédi tevékenysége után 187D-től a liberálisok
egyik vezetője. 1876-ban képviselővé választották. 1878-ban
Buenos Aires-i követ. 1881-ben lett külügy-, majd 1882-ben
belügyminiszter. Ebeosztásában 1884-ben életbe léptette a
polgári házasság intézményét. Ezzel a reformmal úgy megnyerte a
szabadelvűek kegyét, hogy lSS6.január lS-án a chilei
köztársaság elnökévé választották. Köztársasági elnökként több
szociális, kulturális és gazdasági modernizációs intézkedést hozott,
de fokozatosan áttért a diktatórikus vezetésre. 1891.január l-én
a Kongresszust törvényellenesen feloszlatta, kitört a kb. nyolc hónapig tartó
polgárháború. Tisztségéről leköszönt és az argentin követ házába menekült, de
belátva, hogya nép dühe elől nincs menekvése, öngyilkosságot követett el. (Révai
N1.2k.513 o., MNL.3k.129 o.)

,

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT *1242.JAN U ÁR 27. - +1271.JANUÁR
18.
Árpád-házi hercegnő, Domonkos-rendi apáca.
IV.Béla király (lásd V.3.) és Laszkarisz Mária
bizánci hercegnő (*1205k-+1270) leánya, Szent
Erzsébet (lásd XI. 17.)
unokahúga. A szülőkmég
születése
előtt
Istennek ajánlották, s
Batu kán (*1206-+1255)
elvonulása
után,
hároméves korában aveszprémi domonkos
rendi apácák kolostorába adták, majd IV.Béla új kolostort építtetett leánya részére a
Nyulak szigetén. Itt tette le 1254-ben fogadalmát. Rendkívül szegényes, önsanyargató
életet élt és a végkimerüléséhez érve 12 napi betegség után meghalt. Áldozatos,
aszkétikus életét, szentté avatási perének jegyzőkönyveit is tartalmazó legendáját
lelkiatyja Marcellus írta meg, Ráskai Lea (XV-XVI.század) pedig 1510-ben lemásolta.
Családja 1272-76 között X.Gergely (1271-76.), majd V.Ince (1276.) pápáktól kérte
szentté avatását - sikertelenül. Közel 700 évvel később XlI.Pius pápa (lásd III.2.)
1943-ban avatta szentté, de az ünnepségekre a II.világháború miatt csak 1946-ban
kerülhetett sor. A magyar nép mindig is szentként tisztelte, számos templomot és
helyiséget neveztek el róla. A Nyulak-szigetét is róla nevezték el Margit-szigetnek.
(Révai Nl.13k.397 o.,Larousse 1992.2k.812 o.)

MARGARETE VON PARMA *1522.- + 1586.JANUÁR 18.
Pármai hercegnő., Németalföld helytartója 1559-67-ig. V.Károly
(lásd 11.24.) és Johanna van dér Gheynst leánya. Mária magyar
királyné (*1505-+1558), - II.Lajos király (ur.1516-1526) özvegye
- udvarában nevelkedett és 1536-ban lett Alessandro Medici
firenzei herceg, majd annak meggyilkolása (1537) után, 1538-ban
Farnese Ottavio - a későbbi pármai herceg (*1524—1-1586) felesége. II.Fülöp spanyol király (ur.1556-1598) - aki a féltestvére
volt -1559-ben Németalföld helytartójává nevezte ki és Antoine
Perrenot de Granvelle bíborost (*1517-+1586) rendelte mellé
1560-64 közötti időszakban főtanácsadónak. Kormányzása alatt
mérsékelni próbálta a protestánsok üldözését, de az ellentétek és a németalföldiek
elégedetlensége egyre nőtt, mire II.Fülöp 1567-ben Álba herceget - Fernando Alvárez
de Toledo Pimentel (*1507-+1582) - küldte a felkelés leverésére. Miután Margit
túlzottnak találta a megtorló intézkedéseket lemondott méltóságáról és Itáliába
távozott. 1580-ban visszatért ugyan, de fiával - Alessandro Farnesevel (*1545+ 1592) nem tudott megegyezni, ezért 1583-ban végleg elhagyta Németalföldet.
(Révai Nl.13k.398 o., MNL.12k.689 o.)

FRANZ VON TAXIS *1450. VAGY 1460. - +1517.
Német, osztrák és egyik ágában magyar
Thurn und Tassis hercegi család sarja. A
XIV.század óta a Tasso hegyen épült várukról
nevezték el magukat. A XV.században
költöztek Németországba, ahol a Taxis-család
egyes
tagjai
rendszeres
futár-posta
későbbi
szolgálatot
szerveztek.
A
postaszolgálat is a magán hírszolgáltatásból
jött létre, amely a messzire szétágazó
kereskedőcsaládon
belüli
információközvetítését bonyölította le.1488-ban már
létrejött egy szerződés IlLFrigyes császár
(ur.1452-l493) és Janelto Taxis között a
Habsburg-birtokokat összekötő rendszeres
postaszolgálatról. Franz von Taxis, aki 1500 óta Szép Fülöpnek, Kasztília királyának
(ur.1506) és Németalföld, valamint Burgundia uralkodójának főpostamestere volt,
lS0S.január lS-án szerződésben kötelezte magát, hogy Németalföld, LMiksa
német király (lásd III.22.)bécsi udvara, valamint a francia és spanyol udvar között,
postai összeköttetést hoz létre. 15l2-ben LMiksa, Franz von Taxist - tevékenységéért

- lovagi rangra emelte. 1516-ban új szerződést kötött LMiksa császárral egy új postai
szakaszról Brüsszel, Verona, Róma és Nápoly között. A privát küldemények
szállítása kor Taxis kezeskedett a küldeményekért és szavatolta a levéltitkot A
rendszeres postai szolgáltatáshDz hozzátartoztak a szerződésben garantált továbbítási
időpontok is. Ebben a szeaődésben garanciát kapott Franz von Taxis arra, hogy csak'
a 'Taxis-család tagjai tarthatnak fenn postai szolgálatot császári védelem alatt, a
birodalom területén. Postai szolgáltatásuk közhasznú intézménnyé fejlődött és csak
l65l-től tudtak mások is postaszervezési jogot kapni. Néhány német birodalmi várost
~ivéve, Németországban 1864-ig működött a Taxis-féle posta. Ausztriában 1615-ig,
Franciaországban l480-ig, Magyarországon 1558-ig bonyolította a Taxis-féle posta a
küldemények forgaimát. (Emberiség Kr.1990.382-467 o.,Révai N1.15k.626 o., l8k.255
o.)

DANIEL WEBSTER *1782.JANUÁR 18. - +1852.0KTOBER 24.
Amerikai politikus, ügyvéd. 1813-17 között képviselő, majd két
ízben szenátor, először 1827-től 1841-ig, majd 1845-50 között. A
Whig Párt egyik alapítója és vezetője volt 1834-ben Igen lelkes
hazafi volt, aki Andrew Jackson elnök (1829-37)
részrehajló agrárpolitikája idején is igyekezett az
üzletemberek érdekeit képviselni. John Tyler elnök
(lásd 1.18., 1841-45) külügyminisztereként vált
ismert személyiséggé az úgynevezett WebsterAshburton szerződés kapcsán, mely tisztázta az
amerikai-kanadai határ pontos vonalát. Ellenezte
az amerikai-mexikói háború kirobbantását 1846-ban. 1850-ben sikerült elodáznia a
polgárháború kitörését az Északi- és a Déli- államok között, a rabszolgaság
VL29.)-kompromisszummal.
kiterjesztésére
vonatkozó
Henry
Clay
(lásd
(MNL.18k.650 o.)

PEREJASZLAVI SZERZŐDÉS
A XIII.-XV.században a mai Ukrajna területe idegen
befolyás alatt állt. A XIV.század második felében Litvánia
vonta Kelet-Ukrajnát, Lengyelország pedig NyugatUkrajnát fennhatósága alá. A XV.század végétől a
moszkvai állam, lengyelországi és litvániai határain kozák
csoportokat szervezett és harcot indítottak Ukrajná.ért.
l654.január lS-án Bogdan Hmelnyickij zaporozsjei
kozák hetman (*1595-+1657) és Alekszej Mihajlovics
Romanov orosz cár (ur.1645-1676) követei által Perejaszlavban megkötött egyezmény alapján Ukrajna az Orosz Birodalom védnöksége alá
került. A szerződés aláírása után kitört orosz-lengyel háborút lezáró andruszovói
békében - 1667-ben - a két hatalom végül Ukrajnát a Dnyeper mentén
,
kettéosztotta. (MNL.14k.668 0.,9k.517 o.)
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Francia festő, a
posztimpressz/o
n Ista
festészet
legnagyobb alakJa, a modern
feslés/eti lörekvések
egyik
elindító mestere.
1863-ban ismerte meg Carnillo
Pisarrót
(lásd
XLi3.), aki tájképfestésre tanította. Akkoriban készült az Auvers-i táj, Az akasztott ember háza, Modem Olimpia
slb. című képei. Megismerkedett az impresszionislákkal és velük együn rész l veU a/
1877-es kiállításukon, melyen 17 képpel szerepelt. 1879-ben visszatért szülővárosába
Aix-ba, ahol a kispolgárok gúnyolódása közepette, a magány kietlenségétől fojtogatva
alkotta érett és halhatatlan remekműveit. A dél-franciaországi változatosan szép
lájakat eltől kezdve gyakran válasLlotta motívumul. A zöldek és kékek tündöklő,
fénytől átitatott találkozása pl. A marseille-j öböl címü képe. 1885-95 közötti
idős7akban készült A Komód, a Kék váza, és az egyik legnagyobb remeke a
Húshagyókedd az olasz népi komédia két hősét Pierót és Arlecchinót mutatja be. Másik
fő műve a Kártyázók (1890-92), mely több változatban készült kettő és öt figurával.
Utolsó korszakában több arcképet is festett az önarcképek hosszú sora mellett. A
Vörösmellényes fiú potréja - három vltozatban - pl. rendkívüli gyengédséggel jeleníti
meg a fiú arcát. Az 189B-tól megrenditő erőfeszítéseinek emléke két fürdőző nőket
ábrázoló hatalmas méretü kompozíciója, melyet befejezetlennek ítélt meg. Festése
közben érte a szélütés, mely végzett vele. Sokan minden idők legnagyobb
akvarellistájának tartják. A századforduló mindenkit felülmúló kvalitású mestere volt,
aki még ma is elevenen hat. (Müv.L.1965.1k.395 o., MNL.5k.263 o.)

,
AMILCAR CABRAL *1924.5ZEPTEMBER 12. - +1973.JANUÁR 19.
Guineai politikus. Eredetileg agronómus volt. A porlugál gyarmati
uralom ellen fellépő Afrikai Párt Guinea és a Zöld-foki-szigetek
Függetlenségéért elnevezésű szervezet alapítója és főtitkára volt
1956 szeptemberében. Fő céljuknak tekintették Guinea és a Zöldfoki-szigetek egyesítését. 1959-től Guineában élt emigrációban.
1963-ban gerilla-háborút indított a portugálok ellen. Ügyes
politikával megszerezte a kommunista blokk támogatását anélkül,
hogy pártját alávetette volna a Szovjetunió politikai és ideológiai
irányításának. Vezetése alatt a párt az ország legnagyobb részét
ellenőrzése alá vonta. 1972-ben ideiglenes kormányt alakított. 1973.január 21-én
Ahmed Sékou Touré guineai elnök (*1922-+ 1984.) bejelentette, hogya portugál
guineai szabadságmozgalom vezetőjét Amilcar Carbralt Conakryban január 19-én
meggyilkolták. Utóda Aristides Maria Pereira. (*1923.). 1975. július 5-én a Zöld-fokiszigetek elnyerik önállóságukat, az új állam elnöke az Afrikai Párt főtitkára Aristides
Maria Pereira. (Larousse 1991.1k.424 o., Ormos M.:Világtörténet 1988.3k., MNL.5k.6
o.)

FRANA SRAMEK *1877.JANUÁR 19. - +19S2.JÚUUS 1.
Cseh regény- és drámaíró. 1903-ban költözött Prágába és vált
Neumann barátjává és anarchista csoportjának aktív tagjává. A
századvégi modern nemzedék jelentős haladó költője volt.
Radikális folyóiratok munkatársaként harcolt a militarizmus és
klerikalizmus ellen és bírálta a polgári parlamentárizmust.
előítéletek
ellen.
Mindvégig
küzdött
a
társadalmi
(Világir.KisencikI.1976.2k.351 o., Új Magy.L.1962.6k.l11 o.)

RAU NAZIM HIKMET *1901.JANUÁR 19. - +1963.JÚNIUS 3.
Török költő, regény- és drámaíró. Széles látókörű alkotó volt, aki a
török líra hagyományait mesterien egészítette ki a merészen új
mondanivalóval és formai újításokkal. Ö volt az első török költő,
aki szabadvesrben írt. Drámáiban és költeményei ben kifejezésre
juttatta forradalmi eszméit, amelyekre a marxizmus nyomta rá
bélyegét. Tevékenyen részt vett a Musztafa Kemal vezetésével
indult
felszabadítási
háborúban
és
a
nemzetközi
békemozgalomban. 1950-től haláláig Moszkvában élt. Verseinek
témája főként a szerelem, honvágy és az öregség volt. Versei és
drámái közül néhány magyar fordításban is megjelent az 1950-es
években. (Világir.KisencikI.1976.2k.12 0.,Larousse1994.3k.45 o.,
MNL.13k.598 o.)

ESTEBAN ECHEVARRIA *18üS.SZEPTEMBER 2. - +1851.JANUÁR
19.
Argentín költő, elbeszélő. Az 1820-as évek végén kötelezte el magát
Párizsban a romantikus irodalomnak. 1830-ban tért visszá
Argentínába és megalakította 1837-ben az Irodalmi Szalon nevű
társaságot, majd betiltása után a Fiatal Argentína irodalmi kört.
Részt vett a déli tartományok felkelésében, melynek bukása után
emigrálni kényszerült. 1834-től megjelent művei nagy sikereket
arattak, melyek formailag klasszikus, tartalmilag romantikus művek
voltak. Emigrációban írta A vágóhíd című elbeszélését, amely
mérföld kőnek számít az argentin próza fejlődésében, miután az
argentin polgárháború egyik epizódját dolgozza fel és a felkelés hő
seinek állít emléket. (Világir.KisencikI.1976.1k.306 o., MNL.6k.915 o.)

BARTOLOMEO MITRÉ *1821.JÚNIUS 26. - +1906.JANUÁR 19.
Argentín
politikus
és katonai vezető.
1853-tól
Buenos
tartományi
Aires
kormányzója.
Az
1861-es polgárháborúban győzött és
visszaállította
a
szétzilált Argentina
egységét. 1862-68
.."u .
között
Argentína
elnöke. Ez idő alatt
megrefolmálta a közigazgatási rendszert, rendezte az állam pénzügyeit, támogatta
az oktatás fejlesztését, stb. 1868-tól szenátor, 1872-től braziliai nagykövet. Az
1874-es választásokon vereséget szenvedett, felkelést szervezett, melynek
leverése után halálra ítélték, de kegyelmet kapott.elhagyta az országot és az új
elnök Avellaneda ellen támadást intézett Uruguay felől, de vereséget szenvedett.
Később a politikától visszavonult és történelmi tanulmányok írásával foglalkozott.
(Révai NI.13k.809 o.)

UPPSALAI SZENT HENRIK

*

? - +1160.

Püspök. Ő volt Finnország első püspöke, az egyházszervezet
kiépítésének elindítója. 1152 körül iktatták be Uppsala püspöki
székébe. IX. Szent Erik svéd király (ur.1133-60) oldalán részt vett
a svéd fennhatóság alatt élő finnek elleni keresztes hadjáratban,
majd Turkuban maradt, hogy térítse a finneket. A hagyomány
szerint egy, az egyházból ki közösített paraszt bosszúból
meggyilkoita a Köyliö-tó jegén. Ünnepnapja január 19-én van.
(MNL.9k.378 o.)

,

HANS SACHS *1494.NOVEMBER 5. - +1576.JANUÁR 19.
Német költő, zeneszerző, mesterdalnok. Cipészmester volt és
vándorlásai során több mesterdalnok-iskolában fejlesztette
tudását. Támogatta a német reformációt és annak vezetőjét 700
soros költeményében - A wittenbergi fülemüle
.~
címmel - örökítette meg. A mesterdalnoki színpad
játékvezetője, az énekiskola jegyzője és a kb. 350
tagú céhének mestere volt. 1560-ig. 1983
mesterdal-stílusú egyházi éneke, 2314 világi
mesterdala és 1903 verses mondókája ismert.
Művei 26 kötetben német kiadásban jelentek
DEUTSCHEIJYNDESPOST
meg. A nürnbergi mesterdal fő képviselője volt,
melyet Richard Wagner A Nürnbergi mesterdalnokok c. művében tett népszerűvé. (Brockhaus:Zenei 1.1985.3k.278 o., MNL.15k.701
o.)
HANSSACHSlm
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ALEXANDRU

DONlel

*1806.JANUÁR 19. - +1866.JANUÁR 21.

Moldáviai költő. író. A szentpétervári katonaiskolába járt Petrache
nevű tesvérével. 1825-ben mint hadnagyot, Dél-Besszarábiába
vezényelték az ezredével együtt. Családi okokra hívatkozva
visszatért és még rövid ideig jogi pályán mozgott, legutóbb
Iasiban. Krilov (lásd XI.15.) és La Fontaine (lásd IV.14.) ihlette,
verses meséinek megírásában. 1835-ben jelentkezett először
Moszkvában, a Teleskop magazinban Puskin (lásd VI.6.) és Krilov
meséinek fordításaival. Fordított a későbbiekben klasszikus
irodalmi műveket is. De saját munkájaként jelent meg 1840-42
között két könyve, melyek kedves verses-meséit és fordításokat is
tartalmaztak. Vonzódott a szatírához és az irodalmi vitákhoz.
Együttműködve Konstantin Negruzzival (lásd VIII.24.) fordították le és adták ki a
Szatírák és más költői kompozíciók címü kötetet.
(Internet:translate.googleusercontent.comjtranslate_c?hI=hu&sl=ro&u=
)

,

•

JEAN FRANCOI5 THERE5A CHAlGRIN *1739.

+1811.JANUÁR

20.
Francia
építész.
A
franciaországi klasszicizmus vezető személyisége. Étienne-Louis
(*1782Boullée
+ 1799) tanítványa
volt, de maghatározó
erővel hatott rá a
francia "forradalmi építészet" másik nagy alakja, Claude-Nicolas
Ledoux (lásd XI.19.) is. 1758-63 között Rómában élt. Legfontosabb
munkái Párizsban, a Rue de Rivoli sarkán álló Hótel de bn n la ViI/ére, a római bazilikák formáját ismétlő Saint-Philippe-du-Roule-templom, a Luxemburgpalota , az 1799-es leégés után újjáépített Odéon szinház és a francia fegyerek
dicsőségét hírdető/ hatalmas méretű diadalív, a Champs-Élysées tenge/yét lezáró Arc
de Triomphe de I'Etiole, mely 1806-36 között épült. (Magy.NI.l997.5k.272 o.)

ZÉNOBE THÉOPHILE GRAMME *1826.ÁPRILIS 4. - +1901.J NUÁR

20.
Belga elektrotechnikus. Modell-asztalosként kezdte a pályáját és
kizárólag
olyan
gépek
gyártásával
foglalkozott,
melyek
világítóeszközök számára elektromos áramot szolgáltatnak. Ezen az
úton továbbhaladva elektromágneses kérdésekkel kezdett foglalkozni.
1869-ben felfedezte a kollektort, amely lehetővé teszi egyenáramú
áramfejlesztő megvalósítását. l871-ben megépítette az első ipari
generátort. (Révai N1.8k.760 o.)

,
LORENZ BÖHlER

*1885,JANUÁR 15. - +1973.JANUÁR 20.

Osztrák sebész orvos. 1936-tól haláláig Bécsben a basleseti
sebészet egyetemi tanára volt. Úttörő munkát végzett a
csontsérülések kezelése terén. Nevét viseli pl. a csavaros
húzókészülék, mely a felső és alsó végtagok bizonyos sérüléseinél
azok helyrehúzásához szükségesek, a kulccsont-sín, mely egy
párnázott faék, melyet hevederrel az ép vállhoz rögzítenek, a
medencerögzítő mechanikus szerkezet vagy a térdizületben sérülő
félhold alakuú izületi porc mozgása által előidéződött fájdalom
csökkentésére szolgáló szerkezet. (MNL.4k.437 o.)

JOHANNES VILHELM JENSEN
+1950.NOVEMBER 25.

*

1873.JANUÁR 20. -

Dán költő, regényíró, elbeszélő. A koppenhágai orvosi egyetemen
tanult. Már egyetemista korában újságíróként dolgozott, folytatásos
regényeket írt a lapokban. Később tudósítóként bejárta a világot. A
századfordulón jelent meg első műve, mely egyben szépirodalmi
munkásságának a csúcspontja is, Himmerlandi történetek, eimmel. A
Himmerlandi nép' és a Jorgine elbeszélés-köteteiben a jüt paraszti
világról szól. Ezek a kötetei tették híressé. Regényeiben a tetterős,
energikus magatartásformát dicsérte, elsősorban az angolszászokét.
Felfogása szerint a történelem az erős emberek küzdelme a jobb élet
elnyeréséért. Ezt az alapgondolatot tükrözik mind tanulmányai, mind szépirodalmi
alkotásai. Regényei közül kiemelkedik A király bukása című, me ly főként
pszichológizáló mű. Regényciklusa A hossz '. utazás, mely az északi romantiucizmus
esztméjét mutatja be. Munkássága utolsó szakaszában esszéköteteket írt, melyekben
a természettudományt és történettudományt kapcsolta össze, biológiai és erkölcsi
kérdéseket egybevetve. A századforduló dekadenciára hajlamos irodalmába út friss
hangot hozott. Az 1944-es irodalmi Nobel-díjat 1945-ben kapta "ritka erejű költői
képzeletéért és termékenységéért, mely széles körű szellemi érdeklődésén alapszik, és
merész, friss stílusáért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.373 o., MNL.l0k.)

III. BOURBON KÁROLY

* 1716.JANUÁR 20. - +1788.DECEMBER 14,

Spanyolország királya lILKároly néven 1759-1788 között,
IV.Károly néven pedig nápoly-szíciliai király 1734-59 között.
V.Bourbon Fülöp (ur.1700-1746) és Farnese Erzsébet (*1692. +1766) fia, IV.Károly (*1748-+1819., ur.1788-1808) apja, anyja
jogai révén Párma hercege. A spanyol trónon 1759-ben követte
féltestvérét, VI.Bourbon Ferdinándot.(lásd IX.13.). 1761-ben
kötötte meg a családi szerződést a francia, spanyol és az olas~
Bourbonok között. Károly a felvilágosult despotizmust, avagy
abszolutizmust testesítette meg, és jelentős támogatást kapott
reformpárti politikusaitól, gróf Pedro d'Arandától (*1718-+1798),
a kasztíliai tanács elnökétől, majd főminiszterétől, gróf
FJoridablancatól. Központosította a közigazgatást, támogfatta a
kulturális és a kereskedelmi fejlődést, fejlesztette az úthálózatot,
liberalizálta a gazdasági életet. Segítségükkel az ország megújítására törekedett. 1767-ben kiűzte a jezsuitákat, növelte az egyházi adókat és az
inkvizíciót állami ellenőrzés alá vonta. 1779-ben hadat üzent Nagy-Britanniának és az
1783-as versaillesi-békében visszaszerezte a hétéves háborúban elveszített Floridát és
a Mississippi délkeleti partvidékét. (Larousse 1992.2.k.356 o., MNLlOk.601 o.)

l

CHRISTOPH MARTIN WIElAND *1733.SZEPTEMBER 5.+ 1813.JANUÁR 20.
Német író, költő.Tübingeni jogi tanulmányai után Svájcban élt
1752-1772-ig, majd Weimarban telepedett le. Folyóirat
szerkesztéssel indult írói pályáján. Művészi
fejlődésének első szakaszán szigorú vallásos
szemlélet jellemezte. A weimari udvarban nevelő
és a weimari klasszikus költői kör tiszteletben álló
tagja. Korai alkotásai száraz, moralizá/ó írások.
Alkotásai részben a gáláns rokokó költészet
remekei, másrészt ci felvilágosodás eszméit
hirdetik. /-, német felvilágosodás legátfogóbb irói
jelensége Kiemelkedő sikert aratott két verses
regényével a Musarionnal és az Oberonnal. Nagy érdeme a csaknem teljes
Shakespeare-fordítás és sok antik szerző német tolmácsolása. Esszéivel és
elbeszéléseivel erősen hatott Goethére és más német írókra. (Larousse 1994.3k.1137
o.,Uj Magy.L.1962.6k.737 o. MTI.87j1271., MNL.18k.68ü o.)

BETIINA VON ARNIM *1785.ÁPRILIS 4. - +1859.JANUÁR 20.
Német írónő. Leánykori neve Anna Elisabeth Brentano. Műveinél
Johann Wolfgang von Goethevel (lásd III.22.)
fenntartott kapcsolata, melynek romantikus történetét több magyar
életrajzi regény is megörökítette, mint pl. :Ambrózy Á.: Napóra.
Szoros kapcsolatban állt a romantikus írógenerációval. Férje Achim von Arnim - halála után, 1835-ben adta ki költött levelekkel
kiegészítve fiatalkori levelezését Goethével. Később szociális és
DfU"(H'Bl~Dl\P()sr"""
politikai kérdések foglalkoztatták. Ezeknek a megoldását Ez a könyv
a királyé című művében, - romantikus szemléletének mt::yfelelően az uralkodótól várta. (Világir.KisencikI.1976.1k.76 o., MNL.2k.394 o.)
jelentősebb

ADAM OEHlENSCHlÁGER *1779.NOVEMBER 14. - +1850.JANUÁR
20.
Dán költő és drámaíró. Szinészi próbálkozások és néhány évi
joghalIgatás után kezdett írni Johann Gottlieb Fichte német
filozófus (*1762-+ 1814) és Friedricxh Wilhelm Joseph Schelling
német filozófus (*1775-+ 1854) természetfilozófiájának hatására.
18ü9-ben az esztétika professzorává nevezték ki. Az arany
ívótülkök címü költeménye a dán romantikus irodalmi korszak
kezdetét jelentette, kiemelve annak fő vonását az óészaki mitológia felfedezését és térhódítását a költészetben. Legjobb drámái a Szentivánéji játék,
és az Aladdin. Rendkívül gazdag munkásságából ma már csak kevés élvezhető, de a
skandináv irodalomra gyakorolt hatása igen jelentős. (Világir.KisencikI.1976.2k.139
o.)

SZENT SEBESTYÉN

*

?

- +288.

Keresztény vértanú. Az ijászok, katonák, rendőrök és a
pestisesek védőszentje. Diocletianus császár idején
mortO Pa\mtzzanoSrent Sebestyén
(*230 után -+313) pretóriánus testőrcsapat kapitánya
volt, amikor áttért a
keresztény
hitre.
Diocletianus felszólította,
hogy térjen vissza a
pogány istenekhez és
áldozzék azoknak. Ezt a
császári
parancsot
megtagadta, ezért egy
fához
kötözték
és társai
mezítelenül
addig
nyilazták,
míg
élettelenül össze nem
rogyott. Egy asszony,- Iréne, Szent Castus özvegye - el akarta temetni, de látva,
hogy életben van, a házába vitte és kigyógyította sebeiből. Ezt megtudván a
császár, ismét elfogatta és 288-ban halálra korbácsoltatta. Egy Lucina nev ű
asszony temette el Szent Péter és Pál sírja mellett. Sírja fölött épült a San
Sebastiano-templom. Csontjai a Szent Péter bazilikában vannak. Emléknapja
január 20-án van. (Révai N1.16k.706 o., MNL.15k.911 o.)

JOHN ROBINSON JEFFERS *1887.JANUÁR 10. - +1962.JANUÁR

20.
Európai származású amerikai költő. Tanulmányait részben
Zürichben,
részben
Amerikában
folytatta.
Merész
témaválasztása, erős és elementáris képzelőereje a
legiválóbb modern költök közé emeli. 1926-ban megjelent
verseskötete tette híressé, mely rövid lírikus hangvételű
verseit tartalmazta. Később a filozófikus világnézet, a.
primitív emberi ösztönök és reakciók foglalkoztatták
témaválasztásában. (Meyers:Handbuch 1964.)

MADÁCH IMRE *1823.JANUÁR 21. - +1864.0KTÓBER 5.
Magyar drámaíró. Jogi oklevelének megszerzése után részt vett
a Nógrád megyei reformkori mozgalmakban. A szabadságharc
bukását nem csupán nemzeti, de családi tragéw
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1845Felesége,
Fráter
Erzsébet
~AGYAB p~~rl
ben kötött házaságát 18S4-ben
felbontotta, gyermekei nevelésének
gondjait is vállalnia kellett. 1861-től országgyűlési képviselő, 1862-től a Kisfaludytársaság tagja. Első költeményei 1839-ben jelentek meg. Életében kiadott egyetlen,
Lantvirágok című verseskötete szerelmi ihletésű. Elsősorban drámaíróként jelentős.
Először magyar történelmi tárgyú drámákat írt, mint pl. Nápolyi Endre, Csák végnapjai
stb. A magyar nemzeti irodalom egyik legnagyobb alkotását Az ember tragédiája című
4140 soros drámai költeményét 18S9.február ll-től 1860.március 26-ig írta és 1861
végén jelent meg Arany János (lásd III.2.) gondozásában. Szinte enciklopédikus
be
a drámába
a kor csaknem
minden jelentős
teljességgel
építette
természetudományos és filozófiai tételét. A lS színből álló mű az emberiség sorsát
kíséri végig. A műfajnak megfelelően bibliai jelenetek keretezik a történelmi színeket.
A madách-i kérdés: van-e értelme, célja az emberi létnek, a történelemnek. A
problémát erkölcsi szinten oldja fel, amikor a küzdésben és hitben látja az emberi
cselekvés értelmét. A mű sikere meghozta számára az elismerést, de a színpadra
állitását már nem érhette meg. A drámát 1883.szeptember 21-én mutatta be a
Nemzeti Szinház Paulay Ede (*1836-+1894) igazgatása idején és több mint 900
előadást ért meg. 18 idegen nyelvre lefordítva járja a világ színpadait a ma is aktuális
témájával. A többi drámai művei közül kiemelkedik még a mai színpadon is sikert
arató Mózes című alkotása, melyben a zsidó népet az egyiptomi szolgaság ból Kánaán
földjére vezető Mózes (lásd IIL11.) történetét írja le. (Larousse 1992.2k.751 o.,Új
Magy.L.1961.4k.422 o., MNL.12k.348 o.)
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BOlENA NÉMCOVÁ *1820.FEBRUAR 4. - +1862.JANUÁR 21.

,

Cseh regényírónő. Családi nevén Barbora Panklova. Édesapja
német lévén, csak serdülő korában tanult meg csehül, amikor
nagyanyjánál, a cseh hegyvidéken nevelkedett. Később Prágába
költözött férjével. Első fontosabb alkotásai a
gyermekkorban megismert folklór anyagából alkotott
mesék. Az 1848-as forradalom idején a falvakban
felvilágosító tevékenységet folytatott, majd a
Narodni noviny címü liberális újságnál dolgozott. Az
18S0-es években férje Magyarországon élt, és a nála
tett látogatásaiból született a Magyarországi úti
emlékek és Magyarországról címü útleírások. Szlovákiai néprajzi gyüjtéseiből származó népmeséket Szlovák mesék és mondák címmel
adta ki irodalmi formába öntve. Művei nem szomorú sorsát, hanem mosolyát és
életbölcsességét tükrözik. A Nagyanyó címü regénye a cseh élet bájos rajza, melyben
saját serdülőkorát irja meg a csodálatos nagyanyó bűvkörében. Ez a munkája a cseh
patriarchális világ tablójának is tekinthető és a mű stilusa nagy hatással volt a cseh
realista prózára. és magyarul is számos mesegyűjteménye jelent meg. Alakjai és
művei jónéhány alkotásra ihlették a cseh képzőművészeket.
Hosszú, súlyos
betegeskedés után fiatalon halt meg. (Larousse 1992.2k.53 0.,Világir.EncikI.1976.2k.
114 o., MNL.13k.617 o.)

EGON FRIEDELL *1878.JANUÁR 21. - +1938.MÁRCIUS 16.
Osztrák ujságíró, szinész, író és kultúrtörténész. Eredeti neve
és
filozófiát
tanult
Egon
Friedmann.
Germanisztikát
Heidelbergben és Bécsben, de vonzódott a szinházi világ felé.
1908-tól egy kabaré és egy avantgárd színház múvészeti
vezetője, majd színikritikusa volt 1919-22 között. Színészként
karakterszerepeket játszott 1927-ig Max Reinhardt (lásd IX.9.)
berlini színpadán és Bécsben a Denevér című darabban.
Később szabadfoglalkozású íróként alkotott. Az újkori kultúra
története című művében a XVI.századtól az L világháborúig terjedő kor jelenségeiről
mondja el szellemes véleményét. Ez a munkája a történelem anyagát felhasználó
filozófiaként értkelhető. Szórakoztatóak voltak aforizmái, művészi és szellemes esszéi.
Hitler bécsi bevonulásakor öngyilkos lett. (Meyers:Handbuch 1964., MNL.8k.314 o.)

VLADIMIR IUICS LENIN *1870.ÁPRILIS 10.- +1924.JANUÁR 21.
Szovjet-orosz politikus. Eredeti neve Vladimir Iljics Uljanov.
Értelmiségi családból származott. 1887-töl a Kazanyi Egyetem
jogi karán tanult, mindössze 3 hónapig - kizárásáig - , mert
bátyját, Alekszandrot egy IILSándor cár (lásd lILlO.) elleni
merényletben való részvétel miatt halálra itélték és
kivégezték. Az egyetemről való eltávolítása után rendőri
felügyelet alá helyezték és 1887-88-ban Kokuskinoba
száműzték Szabadulása után kapcsolódott be a forradalmi
mozgalomba. Magánúton szerezte meg jogi diplomáját és
ügyvéd lett Szentpétervárott, ahol kapcsolatba került vezető
szociáldemokrata politikusokkal. 189S-ben részt vett a Harci
Szövetség a Munkásosztály Felszabadítására nevű illegális
szervezet munkájában. A Rabocsaja Gazeta című lap megindításáért 189S.decemberben ismét letartóztatták, majd 1897.februárban száműzték
Kelet-Szibériába. Ott ismerkedett meg Nagyezsda Konsztantyinovna Krupszkájával,
(*1869-+1939), akit 1898-ban feleségül vett. 1900-ban szabadult a száműzetéséből,
ahonnan Münchenbe emigrált. Az általa indított és szerkesztett Iszkra című lap révén
is döntő szerepet vállalt a szétszórtan működö marxista szerveződések párttá
formálásában. 1901-től használta írásaiban a Lenin nevet. Emigrációjában Karl Marx'
(lásd III.14.) és Friedrich Engels (lásd XI.28.) tanaira támaszkodva kidolgozta
forradalmi programjának elméleti alapjait. 1905-ben visszatért Oroszországba, de a
felkelésre buzdító felhívás kudarca miatt 1907-ben ismét emigrálni kényszerült
Az
Oroszországi
Finnországba,
Svédországba,
Genfbe,
majd
Párizsba.
Szociáldemokrata Munkáspárton belüli viták után 1912-ben a prágai pártkonferencián

[MAGYAR POSTA"

MAGYAR,pOSTA

létre hozták az önálló bolsevik Központi Bizottságot.1912-14 között Krakkóban élt. Az
Lvilágháború kitörésekor az osztrák hatóságok letartóztatták és kitoloncolták. 191417 között Svajcban élt. 1917.áprilisában Finnországon keresztül tért vissza Pétervárra,

ahol meghIrdette az .4pnf!s! téZ!Seket, melyekben kovete!te tanácskonársaság
fölállítását. 1917 októberében Pétervárott győzött ev Davidovics Trockíj (lásd XL7.)
által előkészí ett bolse ik felkelés, amely Lenint, mint a Népbiztosok T ná sanak
elnökét hatalomra segítette. A munkásosztályra hívatkozva körmányfőként
diktatórikus rendszert hozott létre. Tekintélye alapján pártjában el tudta nyomni a
marxista felfogással szembenálló irányzatokat és ezzel egyidejűleg a demokratikus
centralizmus jelszava alatt a hatalomnak egy kis csoport kezébe való
összpontosítására törekedett. 1918.augusztusban F.Kaplan eszer terrorista nő
merényletet kísérelt meg ellene. Ez szolgáltatott alapot a vörös terror bevezetéséhez.
1918 őszén beve7ette a hadikommuni7must, 1921-ben a csődöt mondott
hadikommunizmus helyébe az azt felváltó új gazdaságpolitikát, a NEP-rendszert,
amely jelentősen hozzájárult a gazdasági élet ujjáéledéséhez. Meghatározó szerepe
volt a Szovjetek - tanácsok - megalakulásában és a régi államszövetség Unióvá
módosulásában, 1922 decemberében. Első alkalommal 1922.májusban, majd
1923.márciusban agyvérzés érte, beszéd központja megbénult, de kapcsolatát a napi
politikával nem veszítette el. 1922.december-1923.január között készített úgynevezett
testamenlumában sLorgalmazla Joszif Dlsugasvili VisLárionovics.Sltalin (lásd lILS.)
leváltását a főtitkári tisztségről, de rohamosan romló egészségi állapota miatt akaratát
nem tudta érvényesíteni. Holttestét bebal7sam07va a mOS7kvai VÖrÖS téren álló
Mauzóleumba helyezték el. Irodalmi munkássága során nagyrészt politikaelméleti és
filozófiai kérdésekkel foglalkozott. Fő műve a Materializmus és empiriokriticizmus Az
általa létrehozott államforma 1991-ig állt fenn, mikoris a lenini elmélet a gyakorlatban
nemcsak a Szovjetunióban, hanem a világ számos un.szocializmust építő országában
már 1989-ben megbukott. (Larousse 1992.2k.671 o., f\1NL.llk.3D o.)
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BLAI5E CENDRARS *1887.SZEPTEMBER 1. - +1961.JANUÁR 21.
Svájci születésű francia költő, regényíró. Eredeti neve Frédéric
Louis Sa user. Családjával már gyermekkorában sokat utazott,
később ez már csaknem szenvedélyévé vált és bejárta majdnem
az egész világot, de nem csak földrajzi, hanem kultúrális és
művészeti értelemben is. Volt kereskedő, légiós, filmes, riporter
és haditudósító. Az 1910-es évek elején Párizsban telepdett le,
ahol avantgarde költőként mutatkozott be. A XX.századi
modern francia irodalom elindítója lett. Az 1920-as évek
közepétől már csak prózai művei ismertek. Inspirációját saját
mozgalmas életéből, tragédiáiból merítette. Európában elsők
között foglalkozott a primitív népek hagyományos, szóbeli
irodalma ival és ilyen témájú antológiákat is állított össze. (MNK.
1997.5k.224 o., Ir.KisencikI.1976.lk.211 o.)

LUDWIG THOMA

*1867.JANUÁR 21. - +1921.AUGUSZTUS 26.

Német író, költő. Erdészeti és jogi tanulmányai után ügyvéd
lett Münchenben. Irásai az l890-es években kezdtek
megjelenn i. 1899-ben a 5implizissimus szerkesztője volt,
melyben Peter Schlemihl álnéven jelentette meg szatírikus
verseit. Legsikeresebbek a naturalista eszközöket felhasználó
bajor parasztregényei, mint pl. a Vöst András, Az
özvegyember. A bajor tartománygyűlési képviselő, Josef
Fi/ser levelezése két kötetben megjelent szatíragyűjteménye,
100
melyben a papság, a nyárspolgárság ellen hadakozik. Sikeres
vígjátékaiban, - mint pl. A medál - a régi német tréfás bohózat elemeit használja fel. (Világir. Kisencikl.2k.420 o., MNL.17k.435 o.)
O[Ul$CHlAND

MICHAIL ALEXANDROVICS PAVLOV
+ 1932.JANUÁR 10.

*1863.JANUÁR 21. -

Orosz kohómérnök. A nyersvaskohászat területén dolgozott.
1927.május l5-től az Akadémia Fizikai-Matematikai Tudományok
Tagozatának rendes tagja volt, majd 1923.március 29-től a
Matematikai
és Természettudományi
Tagozat
tagja
lett.
(Internet: htlp://hp.iip. ru/ ... )

,

JURAJ PALKOVIC

*1763.ÁPRILIS 24. - +1835.JANUÁR 21.

Szlovák pap, író, nyelvész. Szegény földműíves családban
született. Papi pályára készült, ezért a pozsonyi központi
papnevelőben tanult, ahol 1788-ban fejezte be theológiai
tanulmányait. 1789-ben szentelték áldozópappá és Szélaknán
kezdte meg segédlelkészi munkáját. i795-ben került Pozsonyba,
ahol 1796-ban tanulmányi felügyelő, majd 1799-től a papnevelő
erkölcstan tanára volt. 1803-tól a nagyszombati egyetemen adott
elő erkölcstant és egyház-jogot, miközben a káptalani - rendkívül
értékes - könyvtár őre is volt. i8i6-ban esztergomi kanonok lett,
de tanári tevékenységét - az érsekség és a káptalan 1820-ban történő esztergomi
visszaköltöztetéséig - megtartotta. i82i-től komáromi főesperes, majd i825-től
szentistváni prépost. Egész életében a tudományoknak élt. A theologián kívül nagy
előszeretettel
foglalkozott a szláv nyelvészettel, a történelemmel s a
természettudományokkal. Különösen érdekelte a növény-, ásvány- és kagylótan.
Jártas volt a numizmatikában, és a nemes kövek csiszolásában is. Élete utolsó
éveiben minden idejét az irodalomnak szentelte. Szenvedélyesen ragaszkodott
anyanyelvéhez a tóthoz, és minden szláv nyelvjárást értett sőt ismerte
mindannyinak az irodalmát. Jövedelmének jelentős részét fordította jótékony
célokra. Például szülőfalujában - a Pozsony megyei Ottóvölgyön - templomot és
plébániát emeltetett, az esztergomi bazilika Szent István kápolnájának
felépítéséhez is tetemes összeggel járult hozzá. Ebben a kápolnában helyezték örök
nyugalomba is. Halála után gazdag könyvtára és értékes gyűjtgeményei a káptalan
kerü Itek.
(Internet: http://mek.oszk.hu/03600/03630/
,
tulajdoná ba
hu.wikipedia.orgjwikijAnton Berno
)
CESKOSLOVENSKO

SIR DONALD ALEXANDER SMITH
1914.JANUÁR 21.

* l820.AUGUSZTUS

6. -

+

,

Kanadai szörmekereskedő. vasúti báró és politikus. Skóciai születésű. Iskolája
befejezése után
rövid ideig egy főjegyző mellett dolgozott. i838-ban AlsóKanadába emigrált. A Hudson's Bay Company-nál vállalt hivatalnoki munkát. Az
évek során teljesen átlátta a cég tevékenységét és 1862-re vezető tényzővé vált.
l865-ben - Londonban - a HBC igazgató-tanácsa előléptette a montreáli teljes cég
kezelésével, vezetésével. l87D-ben már a HBC északnyugati területeken lévő részlegeinek rendszer-gazdájává nevezték ki, mint Smith ezredest.
Ugyanebben az évben választották meg Manitoba tartományi
Canada6
képviselőjévé is. l873-ban a HBC szétválasztotta a szőrme
kereskedelmet
és az ingatlan értékesítést. Az utóbbival megbízott
f'
Smith hatalmas sikereket ért el, vasúti pályákat és
~f
pályaudvarokat létesített 1878 végére. 1879 elején már vezető
-:
embere lett a nagy HPC-nek. 1889-re ő lett a fő részvényese a
is
cégnek.
1896-ban
a
miniszterelnökségi
ajánlatot
visszautasította, ezért Londonba ment főbiztosnak. Smith sokoldalúsága mellett humanista is volt és számtalan nagy összegű felajánlást tett NagyBritanniában és Kanadában is, különböző oktatási intézmények létrehozására és
működtetésére. (Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate-

e
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LORD GEORGE GORDON NOÉL BYRON

* 1788.JANUÁR 22.

-

+1824.ÁPRILIS 19.
Angol költő. Gazdag nemesi családból származott, szigorú apja
korán meghalt, és szenvedélyes anyja hatására már gyermekkorában különösen érzékennyé vált. Veleszületett fogyatékossága miatt,
anyja életre szóló sebeket
ejtett fia önérzetén. Az iskolai
évek alatt sántítását szertelen
sportteljesítményekkel igyekezett ellensúlyozni. Egész életét
és
a
az
énközpontúság
másokért cselekvés önzetlenségének sajátos kettőssége
jellemezte. Már fiatal korában
szembeszállt a korabeli angol romantikus irodalmi irányzattal. 1812-től ő volt a
legnépszerűbb költő Angliában, háttérbe szorítva Walter Scott-ot (lásd VIII.15.). Költői
pályája két korszakra tagolódik. Az első 1805-17 közötti, a másik 1817-24 közötti
időszakot öleli fel. Első verseskötetei a Mulandó versek, A tétlenség órái még diák
korában jelentek meg. 1809-ben verses szatíráját adták ki Angol bárdok, skót ítészek
címmel. Korai költészetében feltűnő hevességgel támadta az első nemzedék tagjait,
mint pl. William Wordsworth-ot (lásd IV.23.), vagy Samuel Taylor Coleridge-t (*1772+1834). 1813-15-ben keleti tárgyú költeményei születtek, mint pl. A gyaur, Az
abydosi ara, A kalóz stb. Keleti bibliai parabólák lírai gyüjteménye a Héber melódiák.
Költészetének második szakaszában készültek drámái, drámai költeményei. Ilyen a
Manfred, A chilloni fogoly, Marino Fa/iero és Kain című művei, melyek az emberi
szabadság, az egyéniség lázadásának dicsőítése. Több jelentős politikai szatírát írt: Az
Ítélet látomása, A bronzkor, stb. A legjelentősebb műve a romantikáját egyszerre
teljes fényében mutató és nevetségessé tevő verses regénye a befejezetlen Don Juan.
Hosszú utazásai, vérfertőző szerelme féltestvérével, házasságának botrányos vége,
halála, amely a függetlenségükért harcoló görög felkelők között éri: ez a hivalkodó,
gőgös élet sem csillapíthatja az életfájdalmat, mely a lázadó hősökről irott
költeményei ben és verses meséiben szólal meg. Zseniális tehetsége mind életében,
mind műveiben megmutatkozott, íly módon Bayron hosszú évtizedeken át
, egész
Európában a romantikus hős és író példájaOOOO . Művészete és egyénisége rendkívüli
hatást gyakorolt a XIX.század költőire, gondolkodóira. Életmódja miatt azoban a
közvélemény ellene fordult, amiért már 1816-ban elhagyta Angliát és Pisa ba
telepedett le. (Larousse 1991.1k.422 o., Világir.Kisencikl.lk.183 o., MNL.4k.869 o.)
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ANTONIO GRAMSCI

* 1891.JANUÁR 22. - + 1937.ÁPRILIS

27.

Olasz politikus és filozófus. 1913-tól az Olasz Szocialista Párt tagja,
balszárnyának egyik vezéregyénisége. Aktívan részt vett 1920-ban
a torinói általános sztájkban. 1921-ben egyik alapítója az Olasz
Kommunista Pártnak. 1922-23-ban Moszkvában aKomintern
Végrehajtó Bizottságának a tagja. 1924-től parlamenti képviselő és
a pártja főtitkára. 1926 novemberében a fasiszta állam védelmére
létrehozott különleges bíróság letartóztatta és bebörtönözte, de
gyenge egészségi állapota miatt 1937-ben szabadon engedték. Bár
utolsó tíz évét lényegében börtönben töltötte, gyenge egészségi állapota és többszöri
bebörtönzése ellenére fontos szerepet játszott az Olasz Kommunista Párt életében.
Kiadott munkáinak nagy részét a börtönben írta 1926-36 között, amelyeket az
irodalomtörténészek a legszebb levélgyüjtemények között tartják számon. Az olasz
irodalom egyik remekműve a harminckét "börtönfüzet" melyeket megtöltő
tanulmányainak tárgya a kultúra, a történelem és a politika-bölcselet. Filozófiájának fő
célja az volt, hogy kidolgozza a proletáriátus hegemóniájának elméletét.(Larousse
1991.1k.1026 o., Világir.KisencikI.1976.1k.423 o., MNL.8k.796 o.)

ANDREA DEL SARTO *1486.JÚLIUS 16. - +1531.JANUÁR 22.
Olasz festő. Eredeti neve Andrea d'Agnolo di francesco. A del
Sarto melléknevet azért kapta, mert atyja szabó - sarto volt. Előbb ötvösnek tanult, majd Piero di Cosimo (*1461+ 1521) tan ítványa lett. Művészetét a formai nagyság és
méltóság, az alakoknak mozgalmas csoportosítása és a
mélytűzű,
többnyire meleg színek festői alkalmazása
jellemzi. A firenzei festészet benne éri el tetőfokát. főleg az
1Sl0-es években mélyült el művészete. Akkor fejezte be a
firenzei Sta Annunziata templom Benizzi Szent Fülöp
történetét ábrázoló freskósorozatát, majd a Háromkirályokat.
Ebben az időszakban született egyik fő műve a Keresztelő
Szent János életét ábrázoló freskóCiklusa. Kiegyensúlyozott
ünnepélyesség hatja át a Hárpiás Madonna portréját. 1514ben készült a Madonna születése, mely nagyszerű példája az érett reneszánsz előkelő,
harmóniájának, finom ünnepélyességének. lSl8-ban FranCiaországban dolgozott,
hazatérve a Mediciek Poggio a Caiano-j vállájának freskódíszítésén dolgozott. Az 1520as években készült oltárképeinek megnyujtott alakjai a manierizmus befolyását
mutatják pl. az Izsák feláldozása című képén. (Révai NL.l6k.S8S o.)

MAX NORDAU *1849.JULIUS 29. - +1923.JANUÁR 22.
Magyarországi születésű, a Földközi-tenger vidékéről származó zsidó,
német nyelvű író. Eredeti neve Südfeld Miksa. l880-tól Párizsban élt
és német nyelvű lapok tudósítója volt. Herzl Tivadarral (lásd V.2.)
együtt a Cionista mozgalom egyik alapítója. Az I.világháború kitörése
után kiutasították FranCiaországból és Spanyolországban élt. Írói
pályáját riport-kötetekkel kezdte. A Konvencionális hazugságok
modern kultúréletünkben című művelődéstörténeti munkájával vált
ismertté. Gyakran írt 5zíni- és művészeti kritikákat is. Naturalistamoralizáló stílusú drámái és regényei a maguk korában népszerűek
voltak. (MNL.2002.13k.826 o.)

ANDRE-MARIA AMPERE
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Francia fizikus és matematikus. Már ifjú korában elkötelkezte magát
a tudományok művelése mellett. 13 évesen már értekezést írt a kör
négyszögesítéséről, majd a kör "kiegyenesítéséről".
18ül-től számos értékes matematikai tanulmányt
írt. Ezek elismeréseként 1814-ben a Francia
Tudományos Akadémia tagjául választotta. Később
kezdett kémiával foglalkozni, s az atomelmélet,
valamint Amadeo di Q. Avogadro (lásd VII.9.)
tétele
segítségével
meghatározta
a
kémiai
egyesülések törvényeit. Legfontosabb eredményei
a fikzika területén születtek. Fő felfedezése az
elektromágnesesség területén született. Hans Christian Oersted dán fizikus (*1777+ 1851) tapasztalatait elméletté ötvözte és kimutatta a mozgó elektromosság, az
elektromos áram mágneses hatásait. 1821-ben felfedezte, hogya testek molekuláiban
különleges áramlások zajlanak le és ezek rendeződnek a mágnesezés irányába. Ezután
az elektromos áram és a mágnes kölcsönhatásaival, majd két áram kölcsönhatásával
foglalkozott. Ezzel fektette le az elektrodinamika alapjait. Galvanométert szerkesztett,
feltalálta a villamos távírót és Dominicque Francois Jean Arago francia fizikussal
(*1786-+1853) együtt az elektromágnest. Az áramerősség mértékegysége az ampér,
mely az ő nevét örökíti meg. (Larousse 1991.1k.lü4 o., MNL.lk.797 o.)

MARCEL DASSAULT

* 1892.JANUÁR 22.

-

+ 1986.ÁPRILIS 18.

Francia repülőgéptervező mérnök és gyáros. A francia
repülés egyik úttörője, a híres Mystére és Mirage
típusú repülőgépek tervezője és gyártója. Hosszú
ideig a francia repülőipari szövetség elnöke volt és
többször megválasztották nemzetgyűlési képviselőnek
is. Az 1930-as évek első felében alapította vállalatát,
amely 1946-ban már hatalmas ipari, kereskedelmi és
pénzügyi
holdingtársasággá
alakult,
' melybe
repülőgépgyártás, ingatlanügyek, egy légitársaság és
egy bank tartoztak. 1971-ben fuzionált a legnagyobb repülépgyárral és létrejött az
Avions MarcelDassault - Breguet Aviation. 1981-ben a francia állam a Dassaultcsoportban részvénytöbbséget szerzett (Larousse 1991.1k.567 o.,Brockhaus L.2k.,
MNL.6k.336 o.)

YBL MIKLÓS *1814.ÁPRILI5 6. -

+ 1891.JANUÁR 22.

Magyar építész. A bécsi politechnikumban
végzett, utána 1832-től Pollack Mihály (lásd
VIII.30.), majd id. Koch Henrik (*1781-+1861)
irodájában dolgozott. 1840-42-ben a müncheni
akadémiára járt, majd hosszabb tanulmányutat
tett Németországban és Itáliában. Hazatérése
után társult Pollack Ágoston építésszel (*1807+ 1872), mert nem vették fel a Pesti Építő
Céhbe, így nem vállalhatott munkát. Keleti
elemekkel vegyített romantikus román sílusú
templomokat pl. 1845-55 között a fóti
plébánia-templomot, pap/akot és az iskolaegyüttest,
kastéyokat,
pl.
az
ikervári
Batthyány-kastélyt építette. Később az olasz
reneszánsz stílus foglalkoztatta és nagyszerű
neoreneszánsz épületeket alkotott. 1860-62
között a Budai Takarékpénztár palotáját, majd a Ganz mauzóleumot. Bérházak,
paloták, templomok pl. a Bakáts-téri római katolikus plébánia-templom (1866-79),
kastélyok mellett a Rác fürdő gőzfürdőjét, a margit-szigeti Margit-fürdőt (1868-70), a
Vámházat (1870-74), a Várkert-bazárt (1874-1882). 1867-ben vette át az elhunyt
Hild József (* 1789-+ 1867) örökeként az addig klasszicista stílusban épülő Lipót-városi
Szent István-bazilika építését, melyet szerkezeti leg áttervezett és neoreneszánsz
stílusban folytatott. Halála után a belső tér kialakítását Kauser József (*1848-+ 1919)
fejezte be. Legszebb épülete a pompás Magyar Állami Operaház (1875-1884), melyet
festői homlokzata, belső terei és pompás lépcsőháza miatt méltán sorolnak az európai
eklektikus építészet kimagasló alkotásai közé. (Műv.L.1968.4k.758 o., Larousse
1994.3k.1148 o., MNL.18k.741 o.)
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ARKAGYIJ PETROVICS GAJDAR *1904.JANUÁR 22. + 1941.0KTÓBER 26.
Szovjet-orosz ifjúsági iró és elbeszélő. Eredeti neve Arkagyij
Petrovics Golikov. 14 éves korában a Vörös Hadsereg
15 évesen
már
katonája lett, és 1919-ben
ezredparancsnok volt.
Első írásai 1924-25-ben jelentek
meg. Számos újságnál, folyóiratnál dolgozott. 1941-ben a
Komszomolszkaja Pravda haditudósítója volt Távol-Keleten,
ahol abban az évben a fronton elesett. Az orosz ifjúsági
regény és elbeszélő irodalom mestere volt. Mesterien mutatja be kis hőseit, akik gyermekszemmel vizsgálják a világot és önmagukat.
Romantikája nemesen egyszerű, mindíg a valósághoz kötődik. Leghíresebb művei: a
Timur és csapata, Távoli vidékek, Csuk és Gek, A négyes számú fedezék ..
(Világir.Kisencikl. 1976.1k.376 O., MNL.8k.424 o.)

EDUARDO FREI MONTALVA *1911.JANUÁR 16. - +1982.JANUÁR

22.
Chilei politikus, jogász. E.Frei Ruiz-Tagle a későbbi köztársasági
(*1942)
apja.
1938-ban
az
antifasiszta
és
elnök
keresztényszocialista Nemzeti Falange egyik alapítója, 1941-45-ben
elnöke. 1945-46-ban munkaügyi miniszter, 1947-57-ben szenátor.
1957-től a Nemzeti falange és a Keresztényszociális Konzervatív
Pártból alakult Kereszténydemokrata Párt egyik vezetője. 1958-ban
1964-70-ben Chile
sikertelenül indult az elnökválasztáson.
Köztársasági elnöke. 1970-73-ban, Salvador.Allende (lásd VII.26.)
kormányzása idején a szenátus elnöke lett. (MNL.8k.304 o.)

TOBRUKI GYŐZELEM
Tobruk kikötőváros Libiában a
földközi-tenger partján. ~ földközitenger feletti korlátlan uralomra
3K~s
törő
Olaszország
az
Cs
1940.szeptember
13.án
megindított
ZÁPADN"i'
ODBOJ
Egyiptom és Líbia elleni hadjáratban
súlyos vereséget szenvedett. Líbia
területén zajlott le az afrikai
hadszíntér több súlyos ütközete, melynek keretében Tobruk is többször cserélt
gazdát. 1941.januárban az Erwin Rommel német páncélos hadosztély parancsnoka
(*1891-+ 1944) vezette német Afrikakorps segítségével Olaszország elveszített Északafrikai gyarmatait Tobruk kivételével visszafoglalták Az észak-afrikai hadszíntér egyik
legelkeserdettebb csatája. Tobruk térségében Tobrukért zajlott 1941.január 22.én, amikor a. brit katonai egységek és szabad francia alakulatok bevették Tobruk
városát, kiszorítva az olasz egységeket. 1942.júniusban ismét a németek kezébe
került. Az an$Jolok végül az el-alameini áttörés után, 1942.november l3-án vették
birtokukba. (Uj Magy.L.1962.6k.453 o., xx.sz. Krónikája 5670, MNL.18k.459 o.)
CESKOSLOVE SKO

LOUIS PERGAUD

*1882.JANUÁR 22. - +1915.ÁPRILIS 8.

Francia író. Apja egy egyházközösség i iskolamester volt,
akinek követle foglalkozását és Besanc;onban tanított.
Miután a katolikus doktrinák tanítása terén fennálló
követelményekkel nem értett egyet, visszavonult a
tanítástól és Párizsba költözött, ahol lisztviselőként, majd
tanárként dolgozott, de főként írással foglalkozott. 1910ben jelent meg első írása a Mercure de France című
folyóiratban, majd ezt egy verseskönyve és egy novelIáskötete követett De Goupil a Margot címmel, mellyel a megjelenés évében Concourtdíjat nyert. 1911-ben jelent meg első novella-gyűjteménye az állatokról, melynek
címe La Revanche du corbeau volt. Ezt követte az 1912-ben megjelent regénye a
Le Roman de Miraut. Ezek közös témája az összehasonlítás volt aL amorális állatok
és az emberek között. Műveiből antimilitarista álláspontja is tükröződik. 1912-ben
jelent meg a La Guerre des boutons - Fiúk háborúja című regénye is, mely több
mint 30 kiadást ért meg. Az I. világháború kitörésekor behívták a francia
hadseregbe és a nyugati fronton szolgált a német invázió idején. 1915. április 7-én
csapata résztvett egy németek elleni támadásban, amikor halálos lövést kapott,
melybe másnap,
1915.április 8-án belehalt.
(Internet:http://en.wikipedia.
orgjwikijLouis_Pergaud)

SÁRKÖZI GYÖRGY

* 1899.JANUÁR 22.

+1945.MÁRCIUS 8.

Magyar író, költő és műfordító. Felesége - Molnár Márta
Molnár Ferenc (*1878-+ 1952) leánya, Horváth Ádám
(*1930)
édesanyja.
Jogi,
zenei
és
bölcsészeti
tanulmányokat folytatott. 1918-tól a Nyugat munkatársa
volt. 1926-ban az Angyalok harca című verses kötettel
jelentkezett, mely vallásos hitét tükrözte. A Váltott lélekkel
című verseinek témája az érzéki szenvedés, illetve a
halálfélelem. Ezeket követte 1931-ben a Mint oldott kéve
C1mu regénye. 1935-töl 1938-ig a Válasz, majd 1937-től a Magyarország,
felfedezése sorozat szerkesztője volt. Dózsa című drámája 1939-ben jelent meg
költői nyelvezettel. Miközben a Márciusi Front egyik szervezője volt, Higgy a
csodában címmel újabb verses kötettel jelentkezett. 1942-ben, majd 1944-ben
hívták be munkaszolgálatra. A nyilasok elhurcolták és útban Németország felé halt
meg. 1999-ben jelent meg Összegyűjtött versei és műfordításai.(MNL.15k.810 o.)

WINCENTY WITOS

**1874.JANUÁR 22. - +1945.0KTÓBER 31.

Lengyel politikus. l895-től volt tagja a Parasztpártnak. A
Parasztpárt képviseletében 19l1-l8-ban az Osztrák Birodalmi
19l8-tól
az
önálló
Lengyel
Köztársaság
Tanács,
volt
a
tagja.
1920.július
24-től
parlamentjének
1921.szeptember 13-ig, 1923.május 28-tól december 14-ig
egy koalíciós kormány élkén miniszterelnök volt. Első hivatali
ideje alatt fogadták el az ország alkotmányát, kötötték meg
Szovjet-Oroszországgal a rigai békét, és zajlott le a
népszavazás
Felső-Szilézia
hovatartozásáról
1921-ben.
1926.május 10.én harmadszorra is kormányfővé nevezték ki,
de néhány nap múlva - december 14-én - J. PHsudsky marsall
(lásd XII. 5.) államcsínye megbuktatta. 1930-ban politikai okból letartóztatták.
1932-ben Csehszlovákiába emigrált. 1939-ben tért vissza Lengyelországba, ahol a
német megszálló hatóságok bebörtönözték. Miután nem tudták rávenni egy
kollaboráns kormány megalakítására, 1941.márciusban szabadon engedték, de

1944-ig házi őrizetben tartották. 1945-ben a szovjet hatóságok tartóztatták le és
csak röviddel halála előtt bocsátották szabadon. (MNL.18k.700 o.)

,

EDOUARD r·1A. fT
l

Francia festő és grafikus. A tengerészetet választotta hivatásául, de a festészet
kedvéért felhagyott vele. A XIX.század egyik legnagyobb festőegyénisége, a modern
festészet elindítója. 1850-56 között Thomas Couture (*1815-+ 1879) műtermében
tanult, annak ellenére, hogy elveik a festészetről eltérőek voltak. 1856-b~n önálló
műtermet bérelt. Sokat tanult a Louvre-ban, hollandiai, németországi és itáliai művek
tanulmányozásából. Később Diego Rodriguez Velázquez (lásd VIII.6.) és id. Frans
Hals (lásd VII!.29.) volt rá hatással, de a választott témánál fontosabbnak tartotta a
látvány festői megfogalmazását és az érzések hitelességét. Charles Baudelaire francia
költővel (lásd VII!.3!.) való barátságának emléke a spanyol korszak képeiklusa,
melyben bikaviadalokat ábrázoló festmények és akvarellek születtek.A reneszánsz
festészet inspiráita néhány képét, ilyen a Reggeli a szabadban és az Olympia. Mindkét
kép bemutatását botrány övezte, mert a közönség csak a szemérmetlen
meztelenséget látta. 1865-ben Spanyolországba utazott, hogy jobban megismerje
Bartolome E. Murillot (lásd 1.1), Jan van Goya (lásd 1.31.) munkáit. 1867-ben Goya
hatása alatt megfestette a Miksa császár kivégzését. A párizsi világkiállításon mintegy
50 festményét állította ki. Ettől kezdve új színt képviseltek életképei. Ilyen pl. a
Reggei a műtereben, vagy Az erkély című képe. Az impresszionista kísérletének
eredményeit összegezte A harisnyakötő, Moore arcképe című pasztellje. Kritikusait és
közönségét nemcsak témaválsztásának modernsége rettentette el, de visszariadtak
erőteljes kontúrjaitól, szabad ecsetkezelésétől. Az impresszionistákkal közös a
természetes fény iránti érdeklődése és a motívumokban való gondolkodás. Nem
mélyedt el a fény elemzésében, nem követte az apró, szines szaggatott ecsetvonások
technikáját, de színskálája kivilágosodott, képei vibrálóak lettek. Az impresszionizmus
kifejezési lehetőségeit nem tartotta elégségesnek, ezért lassan visszatért az
életképekhez. Naturalista ihletésű személyes képeket, illetve kisméretű virágcsendéleteket, tájképeket festett. Életművének foglalata a Folies-Bergére bárja című
kompozíció. A megfigyelés és realitás hatalmas anyagával gazdagította a festészetet.
(Larousse 1992.2k.801 o., MŰv.Lexikon3k.227 o., MNL.12k.642 o.)

nOljJ"6"JCT'

SbnrAPVlR

r BUlJGARIA

PIERRE BONNARD *1867.0KTÓBER 30. - +1947.JANUÁR 23.

című

Francia festő. A dekoratív posztimpresszionizmus
kiváló képviselője. Jogot tanult, majd Gauguin
kiállításának hatására kezdett festeni. Mint illusztrátor
is a legkiválóbbak közé tartozott. Csendéletek,
interieurök, fürdő aktok, kertrészletek a kedvelt
témái. A hétköznapi életet ábrázoló műveiben az
emberi létezés derűje, intimitása fejeződik ki meleg
tónusok, lokálszínek alkalmazásával. Gyakran festette
tengert
is.
Számos
színes
litográfiát,
a
könyvillusztrációt is tervezett. Egyházi művei közül
kiemelkedik a Szent Ferenc meglátogatja a betegeket
freskója. (Műv.L.1965.1k.269 o., MNLAk.295 o.)

KEMPELEN FARKAS *1734.JANUÁR 23. - +1804.MÁRCIUS 26.
Magyar mechanikus, építész, feltaláló. Pozsonyban, Bécsben és
Rómában tanult bölcsészetet és jogot. 1770-től a királyi kamara
titkára, tanácsosa, majd a Magyarországi Sóbányák igazgatója
lett 1759-ben. Rendkívül tehetséges ember volt. 1767-ben
Bácska
telepítési
kormánybiztosaként
irányította iparosítását Részt vett a pozsonyi
hajóhíd és a pozsonyi vár vízvezetékének
építésében.
Vízemelőgépe
szolgálta
a
schőnbrunni szökőkutakat, tökéletesítette a
2
gőzgépet, megszerkesztette a gőzturbina
MAGYAR ~9STA
ősét. Vezette a budai Várszinház építési
munkáit. Beszédutánzá gépet épített 1778ban, írógépet szerkesztett Paradis Terézia vak bécsi zongoraművész részére.
Mozgatható betegágyat tervezett a himlőben megbetegedett Mária Terézia magyarcseh királynő (lásd XI.29.) részére. majd rendelésére - szórakoztatása céljára - 1769ben készítette el szellemes sakkozágépét, mely igazán ismertté tette. A szerkezet
titkát senkinek sem fedte fel, a gép 1854-ben Pennsylvániában egy tűzvészben
semmisült meg. Legjelentősebbnek Az emberi beszéd mechanizmusa valamint a
szerző beszélőgépének leírása cím ű müvét tartják.
(Larousse1992.2k.387 o.,
MNL.l0k.754 o.)

• •

•••

SÁRVÁRI ÉS FELSOBUKI GR. SZÉCHENYI ZSIGMOND

*1898.JANUÁR 23. - +1967.ÁPRILIS 24.
Magyar
vadász,
utazó
és
útleíró.
Mezögazdasági
tanulmányait 1919-23 között Münchenben, Stuttgartban és
Cambridgeben végezte. 1927-től expedícdiót szervezett
afrikai országokba, így Kenyába, Egyiptomba, Tanganyikába,
Ugandába és Líbiába. Eleinte saját kedvtelésből, majd később
állami megbízásbÓl is járta főleg Afrika, később India
hatalmas vadászterületeit. 1935-ben Alaszkát, 1937-ben
Indiát látogatta meg. 1947-50-ig vadászati felügyelő, 1951től a Mezőgazdasági Múzeum munkatársa volt. 1960-ban is
részt vett a Természettudományi Múzeum Kelet-Afrika-i expedíCiÓján. Utazásai során
Afrika vadjai közül 80 félét sikerült begyűjtenie. Élményeit saját fotóival illusztrált
könyveiben örökítette meg. Utolsó útjáról a Denaturá/t Afrika című művében számolt
bre. Ismert könyvei ez E/efántország, A/kaszkában vadászaton, Szarvasok nyomában
stb. Szemléletesen írta le kalandjait ill,OOOetve tapasztalatait. Számtalan veszedelmes
helyzetből tudott megmenekülni, de írásaiban soha nem állította be hősnek önmagát.
Rendkívül sok értékes anyagot hozott a hazai múzeumok számára. Az 1967-es
már halála
miatt nem
kerülhetett sor.
(Új
tervezett afrikai szafarira
Magy.L.1962.6k.188 0.MNL.16k.551 o.)

ERNST ABBE *1840.JANUÁR 23. - +19üS.JANUÁR 14.
Német fizikus. 1863-tól Jénában egyetemi tanár, 187D-től
professzor volt. 1866-ben kutatási igazgatója lett, a Zeiss-féle
optikai műhelynek, majd 1875-től egyik tulajdonosa. Karl Zeiss
német finommechanikus (lásd 5.11.) halála után a vállalatból saját
részét az általa létrehozott Carl Zeiss alapítványnak adta át. Mint
emberbarát és szociológus a Zeiss-féle alapítvány létrehozásával
szerzett magának legelőször hírnevet. Elméleti és technikai
eredményei ma már alapvetőek az optikában. Jelentősen
hozzájárult a mikroszkóp továbbfej/esztéséhez. Refraktométert
szerkesztett folyadékok törésmutatójának meghatározására 1871ben. Megfogalmazta a hibát/an /eképzés fetté/te/eit l873-ban, kidolhibákat
kiküszöbölő apokromatikus /encserendszert. Megalk~tta a
gozta a színi
erős,
egyenletes
megvilágítást biztosító /encserendszert.(Révai
mikroszkópban
Nl.1k.14 o., MNL.1k22 o.)

DEREK WALCOTT *1930.JANUÁR 23. Dél-amerikai - Saint Lucia-i - író. A Wisconsin
Egyetemen végzett.
1981-ben az USA-ban
telepedett le, a Harvard és a Boston Egyetemen
tanított. Műveit nagy részt kevert, többnyire angol
és kreol nyelven írta. Líráját a karibi táj
szépségének megéneklése jellemzi. Színmüveinek
témáit többnyire a karibi folklórból meríti.
Kiterjedt, átfogó irodalmi és színházi művei jDas
Königreich des Sternapfe/s, német válogatás 1989., Om eros 1990., Erzah/ungen von
den Inse/n, német válogatás 1993.) összeolvadnak az európai irodalommal.
Tevékenysége befolyással van az afrikai-karibi szóbeli tradíciókra. Az irodalmi Nobeldíjat 1992-ben kapta. (Brockhaus NI.CD., MNL.18k.623 o.)

CIRO MENOTTI *1798.JANUÁR 23. - +1831.MÁJUS 26.
Olasz szabadsághős. Gazdag gyáros volt Modenában, amikor 1831ben Itália-szerte forradalom tört ki. Néhány társával együtt azt
tervezte, hogy IV.Ferenc modenai herceget Itália királyává tegyék.
Miután összeesküvésük elbukott, a herceg - aki ugyan ismerte
terveiket - elfogatta az összeesküvőket és Menottit halálraitélték,
felakasztották. 1879-ben Modenában a régi hercegi palota előtt
szobrot emeltek emlékének. (Révai N1.13k.606 o.)

SZROGH GYÖRGY *1915.JANUÁR 23.
Magyar építész. Számos tervpályázaton vett részt. Tanulmányait a
Budapesti Műszaki Egyetemen 1933-38-ban végezte. Ezt követően
Hidasi Lajos irodájában majd 1945-től a MÉMOSZ-nál és állami tervező
irodákban dolgozott. 1966-76 között a Magyar Iparművészeti Főiskola
Épitészeti tanszékének volt a vezetője. Számos középületet tervezett,
így a Bányász és Építők Szakszervezetének Székházát, dunavarsányi
és mogyoródi iskolákat, Budapest Szál/ót, stb. Legtöbb alkotását szerkezeti meggondolásokon alapuló ötletes és nemes formálás jellem-zi. (Modern
Ép.L.1978.298 o.)

,

HUMPHREY BOGART

*1899.JANUÁR 23.

- + 1957.JANUAR 14.

Amerikai filmszínész. Eredeti neve Humphrey de Forest Boart. Az
1930-as évek elején még másodosztályú komédiás volt, 1936-ban
már holywoodi sztár. 1941-ben óriási sikert arat John Huston
amerikai filmrendező (*1906-+ 1987) sikerfilmje A máltai sólyom
magándetektívjeként. 1942-ben a Casablanca főszereplője. A
legnépszerűbb
műfajok
krimik, kalandfilmek
von~ó
férfihőseinek megújítója. A szórakoztató műfaj egyik legkedveltebb
figurája volt. Mítosza máig is hat. Kalapja a híres Bogart-kalap hol
a férfi, hol a női divat kelléke. Fontosabb filmje: A nagy álom, Kay
Largo, Az afrika királynő, Lázadás a Caine hajón, Reménytelen
órák. 1953-ban Oscar-díjat kapott. (Larousse lk.342 o.,
MNL.4k.202 o.)

FRIEDRICH FREIHERR VON SCHMIDT
+JANUÁR 23.

*1825.0KTÓBER 22. -

Német építész. Műveiben a barokk térszerkesztés neogótikus
elemekkel párosult. A kölni gótikából kiindulva gótikus és
reneszánsz formák ötvözésével reprezentatív stílust alakított
ki. Dolgozott a pécsi székesegyház átépítésén is 1882-91
között. Az ő nevéhez fűződik a bécsi városháza és a zágrábi
Tudományos Akadémia épülete. (MNL.15k.872 o.)

SZUBHÁSZ CSANDRA BaSZ
+1945.AUGUSZTUS 19.

*1897.JANUÁR 23. -

Indiai politikus. Kalkuttában és Cambridge-ben tanult. 1920ban tért vissza Indiába. Mahátma Gandhi (lásd 1.30.)
britekkel való együtt nem műkdési mozgalmába kapcsolódott
be. Ezért a brit hatóságok 1924-ben Burmaba deportálták.
1927-ben tért vissza és az Elő-India északkeleti részén fekvő
Bengál tartomány kogresszusának elnöke lett. Célul tűzte ki
- ez alkalommal is - India teljes függetlenségének kivívását.
1930-ban letartóztatták, szabadulása után - 1936-ig - Europában élt. 1938-39-ben az Indiai Nemzeti Kongresszus elnökeként - az iparosítás
érdekében - nemzeti tervbizottságot hozott létre. 1940-ben ismét letartóztatták, de
Németországba menekült, ahol indiai önkéntesekből hadsereget szervezett NagyBritannia és szövetségesei ellen. Az ügy érdekében Tokióba ment japán segítségért.
Majd 1943.októberében a japán fennhatóság alatt álló Szingapúrban - japán
segítséggel - független indiai kormányt és hadsereget hozott létre. Ezzel a
hadsereggel hatolt be Indiába, de vállalkozása nem járt sikerrel. Repülőgép
szerencsétlenség áldozata lett. (MNLK.4k.388 o.)

,

PIERRE-AUGUSTIN CARON
24. - +1799.MÁJUS 18.

DE

BEAUMARCHAIS

*1732.JANUÁR

Francia színmulro. Sokoldalú személyiség, akinek
kalandos életét sokan feldolgozták. Kitanulta az
órásmesterséget, XV. Lajos (lásd IX.l.) lányainak
hárfatanára volt. Diplomáciai küldetést teljesített
Spanyolországban, hogy megszerezze a néger
rabszolgkereskedelem
monopóliumát,
majd
kompromittáló
okmányokat
Angliában,
hogy
vásároljon vissza. Fegyverkereskedő, a Színműírók
Társaságának megalapítója,
Francois-Marie
de
Voltaire (lásd.V.30.) összes műveinek kiadója volt.
Háromszor nősült, kétszer ült börtönben. Goézman
tanácsos ellen írt beadványában jogi visszaélésekre derített fényt, s ez híressé tette.
Életének egyetlen állandó szenvedélye a színház. Első érzelmes, polgári drámáit Denis Diderot francia filozfus, író (lásd X.5.) ihlette, majd a kipróbált vígjátéki
helyzeteket és a vásári színjátszás pergő ritmusát felhasználva eljutott a fordulatos,
szellemes vígjátékokig. Legsikeresebb és legidőtállóbb vígjátékai A servillai borbély
vagy a hiábavaló elővigyázat, Figaro lakodalma, Figaro házassága vagy egy napi
bolondság, Figaro házassága vagy egy bolond nap. Az önmaga kíméletlen
leleplezésének tapsoló társadalmat mutatja be a Figaro házassága, melyből Wolfgang
Amadeus Mozart (lásd V.28.) és A sevillai borbély, melyből Antonio Gioachino Rossini
(lásd II.29.írt operát. (Larousse 1991.1k.266 o., MNL.3k.423 o.»

JAN KOLLAR *1793.JÚUUS 29. - +1852.JANUÁR 24.
Szlovák költő, nyelvész, néprajzkutató,
evangélikus lelkész. Pozsonyban majd
Jénában végezte a teológiát és 181949 között Pesten volt evangélikus
lelkész. Majd Bécsbe került, mint a
szláv régészet egyetemi tanára. Cseh
bibliai nyelven indított el Bécsben
1861-ig megjelenő folyóiaratat. A
pánszlávizmus egyik elméleti megalapítója. Az egységes, mindössze négy "törzs"-re - orosz, lengyel, csehszlovák, illír osztott szláv nemzet koncepciójából kiindulva nem ismerte el a természetes nyelvi és
kulturális különbségeket. A közös csehszlovák irodalmi nyelv negteremtésén
fáradozott. Elsőként gyűjtötte össze a szlovákok népdal kincsét. Népköltészeti
gyűjteménye, bár nem kizárólag valódi népdalokból áll, a szlovák irodalmi népiesség
jelentős állomása. Mindenütt a szlávság régi nyomait kereste és találta meg.
Munkássága, költészete a pánszlávizmust hirdette. (Világir.KisencikI.1976.1k.601 o.,
MNL.llk.191 o.)

MAGYAR TELEVIZIÓ ADÓTORONY
A Magyar Televizió kisérleti adása Magyarországon 1953.december
2-án indult a Lakihegyi adóállomás működtetésével. 1958.január
24-én adták át a budapesti Széchenyi hegyen felépült adótornyot.
(Ujságc.Magyar Nemzet)

JÜRG JENATSCH *1596. - +1639.JANUÁR 24.
Svájci evangélikus pap, politikus, hadvezér. Graubünden svájci
kanton kiemelkedő vezetője a harmincéves háború idején. A spanyol
katolikus-párt ellenfele. Kijátszva egymás ellen a spanyolokat és a
megőrizte
Graubünden függetlenségét. Gyilkosság
franciákat,
áldozata lett. (Új Magy.L.1960.3k.506 o.)

II. NAGY HOHENZOLLERN FRIGYES *1712.JANUÁR 24. -

+ 1786.AUGUSZTUS

17.

Poroszország
királya
1740-től
1786-ig.
I. Frigyes
Vilmos
(ur.17l3-40)
fia
és
örököse.
művelt
uralkodó
Felvilágosult,
volt. 46 éves uralkodása alatt
Brandenburg-Poroszország
kis
erős
európai
államból
nagyhatalommá vált. Trónra lépve
felszámolta a kínvallatást, biztosította a szólás-, vallás- és sajtószabadságot, újjálesztette a tudományos és művészeti
intézményeket. Szigorú államrendet, fegyelmet, valamint hadserege ütőerejének
növelését kívánta meg. Felvilágosult abszolutizmusa, viszonylag haladó jogi és
igazgatási rendszere, de ugyanakkor alapvetően zsarnoki természete semmiféle
ellentmondást nem tűrt meg. Három véres háborút vezetett, mely több mint 10 évig
tartottak. Tehetséges zeneszerző volt, verseket, emlélkiratokat értrekezéseket és
hadtudományi munkákat írt, és nagy jelentőségű a kortárs filozófusokkal folytatott
levelezése is. Egész életében a művészetek barátja volt. (Az emberiség Krónikája 599
o., MNL.8k.322 o.)

,
III.GUSZTÁV *1746.JANUÁR 24. - +1792.MÁRCIUS 29.
Svédország királya. I.Adolf Frigyes (ur.1751-71) és Louise Ulrique fia.
1771-92-ig
uralkodott.
A
franci
felvilágosodás
szellemében
nevelkedett. 1772-ben - államcsínnyel - véget vetett a rendek
uralmának és új alkotmányt fogadtatott el. Felszámolta a kínvallatást,
bevezette a sajtószabadságot és a vallási tolarenciát, fejlesztette a
tengferészetet, megalapította a Svéd Akadémiát és az Operát. A
mezőgazdaság nehézségei, valamint a dán és orosz háború következményei miatt kénytelen volt visszatérni az autoritárius kormányzáshoz. A dánokat
legyőzte, de az oroszoktól nem tudott engedményeket kicsikarni 1790-ben a
békekötés során. XVI.Lajos francia király (úr.1774-92) mellett részt akart venni a
francia forradalomban, de Anckerström kapitánya stockholmi Operaház jelmezbálján
egy pisztolylövéssel meggyilkolta.(Larousse 1991.1k.l043 o., MNL.8k.896 o.)

CHARLES FERDINAND DE BOURBON
182D.FEBRUÁR 14.

BERRY *1778.JANUÁR 24. -

Francia herceg, Berry tartomány hercege. Szüleivel azok népszerűtlensége miatt a Bastille bevétele utáni
napokban
emigrálni
kényszerült
1789-ben
Torinoba. Később orosz szolgálatba állt. 1815-ben
atyjával a későbbi X.Károly királlyal (ur.1824-30)
visszatért Párizsba. Az angol Anna Brownnal kötött
első házasságát családja érvényteleníttette. 1816ban feleségül vette LFerenc nápolyi király (ur.182530) leányát, Mária Carolina nápolyi hercegnőt, aki fiú
utódot szült, de a gyerek születését már nem érhette
meg, mert 1820.február 13 -án az operaház küszöbén L.P.Louvel nyeregkészítő munkás leszúrta és sebeibe másnap belehalt. Miután
sem nagybátyjának XVIII. Lajosnak (ur.1814-24), sem bátyjának Angouléme
hercegének nem volt fiú utódja, a merénylő azt remélte, hogy ezzel véget vet a
Bourbon-dinasztia uralmának. (Révai N1.3k.185 o., MNL.3k.714 o.)

MOLDVA ÉS HAVASALFÖLD EGYESÜlÉSE
Alexandru Ion Cuza-t (lásd V.15.)- a moldvai hadügyminisztert
- 18S9.január 17-én Moldva, majd Havasalföld fejedelemmé
választotta és 1859.ianuár 24-én a két dunai fejedelemség
perszonál-unióba lépett egymással, de még a török szultán
fennhatósága alatt maradt. Cuza mint LSándor (url859-66)
kezdte meg uralkodását és a két fejedelemség unióját 1861-ben
Románia néven proklamálta. (Révai N1.16k.346 o.)

I5MAIL QEMALI

*1844.JANUÁR 16. - +1919.JANUÁR 24.

Albán bég. Eredeti neve Ismail Qemali Bey Vlora. Az albán
nemzeti
mozgalom
egyik
kiemelkedő
alakja.
1859-ben
családjával Konstantinápolyba költözött, ahol alig 19 évesen
bekerült az oszmán közigazgatásba, ahol 1900-ig (jolgozott,
különböző munkakörökben. Közben aktívan részt vett az albán
emigráció politikai és tudományos életében. Demokratikus
reformokra és az albánok önállósodására buzdító nézetei miatt a
az Oszmán
Porta
(az államügyeket intéző kancellária
Birodalomban) 1900 májusában száműzte Nyugat-Európába. Ez
idő alatt számtalan ujságcikkben hívta fel Nyugat-Európa figyeimét Albánia
helyzetére. Az ifjútörökök mozgalmának idejére 1907-ben visszatért és 1908-ban
berati képviselőjeként bejutott a török parlamentbe. 1909-ben a török nacionalisták
az ifjútörököket elűzték és katonai rezsim jött létre. Qemali az albán függetlenségi
mozgalomhoz csatlakozott, amely 1910-11-re fegyveres felkeléssé fajuit. Az
LBalkán-hábolrú alatt csatlakozott a bukaresti albán emigrációhoz. Bécsi
tartozkodása során igéretet kapott arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia
támogatja a független albán állam megalakulását. 1912.november 19-én tért vissza
1912.november
28-án
Vlora
városában
kikiáltották
Albánia
hazájába.
függetlenségét és a megalakult ideiglenes kormány miniszterelnökeként kezdte
meg munkáját. Miután a nagyhatalmak a londoni békekonferfencián Wilhelm Wied
protestáns német herceget tették meg az ország vezetőjének LViImos néven,
tisztségéről lemondott 1914.január lS-én és Nizzába emigrált. Emigrációban halt
)
meg. (Internet: http://hu.wikipedia.org/wikijlsmail.

PIETER WENNING

*1873.5ZEPTEMBER 9. - +1921.lANUÁR 24.

Holland származású dél-afrikai festő. Miután nem volt egy erős alkatú fiatalember, de
tudott volt róla, hogy jól rajzol, a Leeuwarden művészet-tanára ösztönözte az
intenzívebb rajzolásra és beajánlotta a helyi galériába, hogy véleményezzék a
munkáját. De a szülei a művészi pályát nem tartották elég biztonságosnak megélhetés
szempontjából, ezért tanácsukra a Holland Vasút Társaságnál helyezkedett ugyan el,
de minden szabadidejét rajzolással, festéssel töltötte. 1905-ben elment családjával
Dél-Afrikába és egy pretoriai könyvesboltban helyezkedett el.
Munkája mellett foglalkozott japán metszetekkel és vázlat krétarajzokat és akvarelleket készített. Kiegészítésként, időszakosan
forditóként is dolgozott a Legfelsőbb Bíróságon. 1909-ben kezdett
olajfestményeket
készíteni.
Tovább
kísérletezett
rézkarcok
készítésével. Európából hozzájutott egy rézkarc-sajtóhoz, mely
megkönnyítette a munkáját. Fóliás tájat ábrázoló rézkarcokat
készített, közvetlenül a természet után. 1913-ban ellátogatott Cape
Townba, ahol találkozott Daniel Cornelius Boonzaier dél-afrikai
festő, ka ri katu ristával (*1865-+1950), akivel rögtön barátságot
kötöttek. 1915-ben elvesztette az állását, intenzívebben fordult a
művészeti alkotásai felé. Barátja segítségével igyekeztek érdeklődőket és vásárlókat
szerezni kiállítások rendezésével. Első egyszemélyes kiállítása Johannesburgban volt
1916-ban. Visszatért Cape Townba 1917-ben, ahol szeretett festeni. ott készült a
Máltai tanya, majd annak több változata. Különösen szép és kedves munkája a Maláj
negyed bemutatása. Meglehetősen nehéz körülmények között élt, 1919-ben meghalt a
felesége, majd ő maga is súlyosan megbetegedett, amiből nem tudott feJépÜJni.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/trannslate_c?hl=hu&sl=en&u=
)

VASZILIJ IVANOVICS SZURIKOV

*1848.lANUÁR 24. -

+1916.MÁRCIUS 19.
Orosz
festő.
Krasznojarszkban
kezdte
tanulmányait, majd a város kormányzója és,
:
:
műgyűjtője,
Pave! Ivanovics Kuznyecov
•
támogatásával a szentpétervári akadémián
tanult 1869-től 1875-ig. Első munkája
:
moszkvai
Harm
Hriszta
5zpaszityelja~nO'fTA
székesegyház falképeinek megfestése a Négy
tIlmia_ _aiIiIIiI~CCCP egyetemes zsinat volt. 1878-tól történelmi
képeket festett, műveinek sorát a Sztrelecek
kivégzésének reggele nyitotta meg. A Nagy
Péter-i idők drámai ellentmondásait fejezte ki a Mesnyikov száműzetésben című képe.
Ebben az időben - 1881-83 - készült Morozova bojárasszony című műveinek
tanulmánya, vázlata.
Ezt a remekművét 1887-ben fejezte be. Nagyszerű
jellemábrázoló erő, drámai kompozíció és érzékeny festői kolorit jellemzi műveit.
1883-84-ben Ausztriában, Német-, Francia- és Olaszországban járt. Nagy hatással
voltak rá főként a velencei festők, gazdag színvilágukkal. Következő nagy művéhez,
Szuvorov átkelése az Alpokon című kompozíciójához helyszíni tanulmányokat
folytatott. 1887-1910 között utolsó nagy művén, a Sztyepán Rázinon dolgozott. A
történelmi vásznakon kívül több száz portrét, tanulmányt, vázlatot is készített. Az
orosz realista történelmi festészet legnagyobb mestere volt. (Müv.L.4k.491 o.,
MNL.17k.59 o.)

..--------.....

··

ROBERT BURNS *1759.JANUÁR 25. - +1796.JÚUUS 21.
Skót költő. Szegényparaszti családban nőtt fel,
szigorú kálvinista nevelésben részesült. A gazdálkodási munka mellett
kezdett el írni. Legjobb
java
költeményeinek
része az 178D-as évek
közepén
keletkeztek.
1786 óta jelentek meg
nyomtatásban is, melyek
azonnal anyagi es erkölcsi sikert hoztak a számára. Első verseskötetének címe
Költemények jórészt skót tájszólásban volt. Százával írta az új dalokat és alakította át
a régi skót népdalokat. Forradalmi szelleme és meggyőződése lévén a francia
forradalom és a jakobinus diktatúra híve volt. Urai írásai többnyire a beteljesült
szerelem élményét tükrözik, erős zeneiséggel és a beszélt nyelvet emelve irodalmi
szintre A népdalstílusban írt lírai versei mellet kimagaslóak szatírái. Ezek közé tartozik
pl. A vidám koldusok vagy a legnagyobb verses szatírája a Szentes Wil!ie imája.
Költészete hangsúlyosan életrajzi ihletésü, spontán. Tudatosan parasztköltő, a skót
népnyelv fordulatainak alkalmazója. Válogatott versei magyarul több alkalommal
jelentek meg. 1792-ben családjával Dumfriesba költözött, ahol birtokot vásárolt.
Hamarosan csődbe ment a gazdálkodása, ezért finánci állást vállalt. Utolsó
éveiben.nagy nélkülőzések között élt, és a sok hányattatás következtében kiújuló
betegsége okozta korai halálát. (Larousse 1991.1k.414 o., Világir.Kisencikl.1k.179 o.,
MNL.4k.793 o.)

GYULAI PÁL *1826.JANUÁR 25. - +19ü9.NOVEMBER 9.
Magyar kritikus, regényíró, költő. A kolozsvári református
kollgiumban tanult. 1843-tól jogot, majd 1845-47-ben teológiát
hallgatott. Először Pataki Dániel gyermekei, majd gróf Bethlen
János fia mellett volt nevelő. A gróf révén ismerkedett ,meg
Kemény ZsigmonddaJ, Kriza Jánossal és a szellemi élet más
vezető alakjaival.. l842-ben az Atheneum közölte első művét a
Hunyadi János című epigrammáját. Ettől kezdve különböző
lapokban is megjelentek írásai. l848-ban forradalmi versei is
megjelentek Kolozsvárott. l85D-től kritikusként is írt, és
MAGYAR POSTA
korának legnagyobb hatású kritikusa volt. Novelláinak és
szépprózai elbeszéléseinek fő értéke a nyelv választékossága.
Irodalmi dolgozatainak, esztétikai bírálatainak szempontjai eredetiek, a kor eszmevilágához viszonyítva modernek, ítéletei, elemzései mélyek. A
magyar nemesség hanyatlását ábrázoló kisregénye l857-ben jelent meg az Egy régi
udvarház utolsó gazdája címmel, mely a legjelentősebb szépirodalmi műve. 1863-64ben Petőfi műveit, 1864-66-ban Vörösmarty műveit jelentette meg 12 kötetben és
megírta Vörösmrty életrajzát. l873-tól a Budapesti Szemle, 1875-től az Olcsó
Könyvtár sorozat szerkesztője volt. Legjelentősebb költöi alkotásának Romhányi című
befejezetlen verses regényét tekintette. 1876-tól egyetemi tanár, 1879-től pedig a
Kisfaludy Társaság elnöke volt. Élete végén visszavonult, csak a Budapesti Szemlét
szerkesztette haláláig.(Világir.Kisencikl. 1976.lk.443 o., Larousse 1991.1k.1063 o.,
MNL.9k.59 o.)

LORD JOHN FISHER *1841.JANUÁR 25. Brit tengernagy. 1854-ben lépett be a haditengerészetbe és
az 1882-iki egyiptomi expedíció alkalmával különösen
kitüntette magát. l890-ben ellentengernaggyá nevezték ki,
majd 1897-ben az amerikai, 1899-1902-ben pedig a
középtengeri hajórajt vezénye1te. ,Az 1899-es hágai
képviselte Angliát.
1904-ben a
békekonferencián ő
tengernagyok első lordjává, 1905-ben pedig az egész angol
flotta tengernagyává nevezték ki. 1909-ben a peeri méltóságot nyerte el, majd 1911-ben vonult nyugalomba. (Révai N1.7k.547 o.)

KÖLCSÖNÖS GAZDASÁGI SEGÍTSÉG TANÁCSA

.:: :

1949.január 25-én alakult meg Moszkvában a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsa (továbbiakban: KGST) Bulgária,
Csehszlovákia,
Lengyelország,
~2HVES A KÖlC NÖ' GAZDA'AG\."
Magyarország, Románia, Szovjetunió
m
2
~
részv·ételével. 1949-öen csatlakozott
ö
még a szervezethez' Albánia, majd
,:
:~
~ 1950-beri a Némef Demokratikus
'~
,Köztársaság,,' }962-bén'
Mbngó}'a,
111111111
~~:=~~~~iI~ 1973-ban Kuba',' 197B-ban Vietnami
,MAGYAR POSTA
..
Szoc. közt. A KGST' feládata volt a
szocialista országok közöttI kölcsonös"
segítség a népgazöaság fEú1esztésében, a lakosság anyagi és kultúrális Jólétének
emelése céljából és a szocializmus építése az egyenjogúság alapján. A politikai
rendszerváltás nyomán 1990-ben megkezdődött a szervezet felbomlási folyamata. A
szervezet utolsó ülése Budapesten volt 1991.június 28-án. 1991.szeptember 26-án a
KGST formálisan is megszüQt. "hivati;llosa,n is felbomlott. (Nemzetk.Alm.1960.)
~
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C. MORGAN RUSSELL '*1886~JANUÁR 25, - +1953,'·
••. .'

-,t

,

'.

Amerikai festő. Párizsban He'hr'i Matisse'-nál' (lásd XII.3i.),
tanult. 1912-ben S. Macdonald-Wrighttal megalapította a
színviszonylatok
absztrakt
érvényre
jutásán . alapuló
siinkromista mozgalmat. liA szín ..azonos a formával,' és
a'mikor egy absztrakt művet" alk6tok, azo!tat cl színeket
alkalmazom, amelyek megfelelnek a keresett formának./I
Számos nagy kiállításon vett részt Párizsban
és New
Yorkban. Az 1920-as évektől tárgyiasan festett. Hosszú ideig
Franciaországban, majd 1964-től Amerikában élt. (Műv.L.1968. 4k.)
,
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KEHRlING BÉLA "*1891.JANUÁR 25. - +1937.ÁPRILI526 .

..

'

a

.

o
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IlAGTAB
POSTA
•••"

I Clu

:M~gyar teniszezŐ' és" asztaliteniszező. Teniszben
nem
'hivatalos VB-n 3. a gőteborgi kis olimpia kétszeres győztese.
'Wimbledoni baJn'oki 3. 191'2-i933 között összesen 34-sze'res
mag'yar bajn'ok 1923-26 között háromszoros német bajnok .
Asztaliteniszben - 1926-ban -világbajnok (csapatban), majd
VB 2. férfi párosban. (Magy.NI.2000.10k.702 o.)

GUSTAV ERNST HEINRICH WILHELM FURTWANGlER
*1886.JANUÁR 25. - +1954.NOVEMBER 30.
Német karmester, zeneszerző. Zenei tanulmányai után
1906-ben lépett kamesteri pódiumra, Gustav Mahler
9.szimfóniájának vezénylésével. 1907-09-ben Zürichben,
majd Münchenben kóruskarnagyként működött. 1909-től a
Strassburgi Operában Hans Erich Pfitzner német karmester
(*1869-+1949) mellett volt harmadik karmester. 1911-től
Lübeckben, 1915-től Mannheimben vezényelt. 1922-ben
kapott meghívást Lipcsébe. 1925-ben az USA-ban volt hangverseny körúton. 1931ben a Bayreuthi Fesztivál zenei vezetőjeként dolgozott. 1933-ban a Berlini Opera igazgatója lett. 1934-ben politikai okokból lemondott tisztségéről, 1945-ben Svájba
menekült. 1947-ben vette át ismét a Berlini Filhamónikusok vezetését. A klasszikus és
romantikus német zene, elsősorban Wolfgang Amadeus Mozart (lásd XII.5.), Richard
Wagner (lásd V.22.), Ludwig van Beethoven (lásd V.26.), Robert Alexander Schumann
(lásdVII.29.), Johannes Brahms (lásd IV.3.), Anton Josef Bruckner (lásd X.ll.) kiváló
dirigense. A modern zeneszerzők közül Paul Hindemith (lásd XI.16.) értő tolmácsolója
volt. Zeneszerzőként is tevékenykedett, miszerint három szimfónia szerzője.
(Brockhaus:Zenei L.1983.1k.623 o.,Larousse 1991.1k.936 o.)

SVEIN BJÖRNSSON *1881.FEBRUÁR 27. - +1952.JANUÁR 25.
Izlandi politikus, ügyvéd. Két alkalommal volt koppenhágai követ,
először 1920-24 között, majd 1926-41 között. Dánia német
meg szállása után az addigi korlátozott autonómiával rendelkező
Izland választolt régense 1941-től 1943-ig. 1944-től 1952-ig Izland
első köztársasági elnöke. (Magy.NI.1995.4k.124 o.)

KRUSPÉR ISTVÁN *1818.JANUÁR 25. - +1905.JÚUUS 2.

'

Magyar mérnök. A geodézia és a méresugy
művelője.
1847-ig
a
bécsi
jeles
műegyetemen tanársegéd. 1950-től a pesti
József
Ipartannodában
a
mechanika
előadója.
1857-94 között a budapesti
Műegyetemen
a
geodézia
tanára,
mechanika, felső matematika és géptan
oktatása mellett. A Magyar Tudományos
Akadémia tagja. Jelentős tevékenységet
fejtett ki a meteorológia területén is. A
Mértékhitelesítő Bizottség vezetője 1878-94
között. A hazai méterrendszer alapítója. A Műszaki Tudományos Egyesületek
Szövetsége 1956-ban - tiszteletére - Kruspér-emlékérmet alapított. (MTI.Nyt.sz.:
87/171., MNL.-llk.591 o.)

JANKO ALEXY

*1894.JANUÁR 25. - +197.SZEPTEMBER 22.
Szlovák festő, író. A prágai képzőművészeti főiskolán
tanult 1919-25 között. Pozsonyban volt rajztanár 1929-ig,
majd a pöstyéni művésztelep egyik megalapítója volt
1933-ban. Az 1920-as években a szlovák népballadák,
népdalok
ihlette
stilizált,
expresszíven
dekoratív
formanyelv jellemzi művészetét. A modern szlovák
nemzeti stílus megteremtésén fáradozott. Szépirodalmi
műveiben a cselekmény helyett a hangulatokat, az életben
felbukkant arcokat állította középpontba. Rövid lírai
verseket és regényeket írt. (MNL.1k.470 o.)

WAADlU.~I"t

JANKO Al.EXY 1894-1970

ELLY HEUSS KNAPP

* 1881.JANUÁR 25. + 1952.JÚUUS 19.

Német pedagógus, író és politikus. Eredeti neve Elisabeth Eleonore
Anna Justine Knapp. 1900-ban tett tanári vizsgát, majd
magániskolát alapított, melyet mások bevonásával leánytovábbképző intézetté fejlesztett. 1908-ban kötött házasságot
Theodor Heussal, aki szintén pedagógus volt. 1918-ban családjával
- férjével és fiával - Berlinbe költözött, ahol bekapcsolódott a nők
választójogáért küzdők munkájába. 1933-ban eltiltották őt
előadásai megtartásától és a férjét a pedagógiai munkától. 1943ban Heidelbergbe költöztek, ahol a háború végéig maradtak. 1949szeptember 12-én férjét az NSZK első szövetségi elnökévé választották. Ő pedig tudását, tapasztalatát a nehéz helyzetben lévő nők, anyák sorsának
jobbítására szentelte. Számukra intézményeket alapított. Irodalmi munkássága
keretében - többek között - megírta németnyelvű memoárját, melynek első kiadása
1943-ban látott napvilágot. Miután anyai ágon örmény származású volt, könyve
számos érdekességet tartalmaz az örmény-német kapcsolatokról és az ororsí
irodalomról. Behatóan foglalkozott a L.Tolsztoj: Hadzsi Murat című kisregény főhőse
életének utolsó szakaszával és körülményeivel, mert anyai nagyapja - katonai
parancsnok lévén - ismerője volt e témának. Nevét Németországban számos iskola,
főiskola és utca viseli. (MNL.llk.147 o., Internet httpjwww-ekhs-darmstadt.de.)

ID. ABRAHAM VAN NUYSSEN JANSSENS *1575 KÖRÜL + 1632.JANUÁR 25.
Flamand festő. A legkiválóbbika
volt
azoknak
az
antwerpeni
festőknek, akik eleinte Michelan
gelo M.Caravaggio (lásd II. 16.)
erős hatása alatt álltak. A Pieter
Pauwel Rubens (lásd VI.28.) előtti
németalföldi
romanizmus egyik
utolsó képviselője volt. 1601-től
Antwerpenben működött. Biztos
rajzó, finom színezésű, vallásos,
mitológiai, allegorikus és történeti
kompozícióit kortársai igen nagyra
becsülték. Nevezetesebb képei: A
királyok
imádása,
Krisztus
sírbatétele, Nap és Éj, Vertum nus
és Pom ona stb. Képei a genti,

bruggei, antwerpeni templomok
ban
és
német
városok
múzeumaiban találhatók. (Műv.L.
1966.2k.497 o., Révai NL.10k.779
o .)

BERL KATZENELSON

* 1887.JANUÁR 25. - +1944.AUGUSZTUS

25.
Fehéroroszországi származású cionista és munkásmozgalmi vezető.
Lelkes cionista család gyermekeként született és már nagyon fiatalon
tevékenykedett a helyi zsidó önvédelmi szervezetben. Később a
cionista mozgalom balszárnyához csatlakozott. Egy héber-jiddis
könyvtárban dolgozott, miközben héber irodalmat és történelmet
tanított jiddis nyelven egy szegény sorsú leányokat oktató iskolában.
1909-ben Jaffába utazott. Hamarosan tapasztalta a zsidó emberek
keserű
életkörülményeit.
A
nincstelenség,
a
kiszolgáltatott
munkásság, a könyörtelen fegyveres munkafelügyelők és a
munkaadók mérhetetlen kapzsisága szükségessé tették a zsidó
kollektívák védelmét. A Zsidó Nemzeti Pénzalap segítségével meg
szervezte a munkások védelmét az önkényeskedő földbirtokosokkal szemben. Később
Dr.Arthur Ruppin (lásd III.1.) - mint az Eretz Israel nevű cionista szervezet vezetője támogatásával megalakult a Galileai Földmunkások Tanácsa. Az 1910-es évek második
felében fogyasztási javakat termelő szövetkezeteket szervezett, majd azon fáradozott,
hogy legalább minimális egészségügyi ellátást biztosítson elsősorban az egyedülálló
férfiak számára. Sokat tett az általános kultúrához való hozzáférés érdekében azzal,
hogy klasszikusokat fordítottak héber nyelvre, előadásokat szen/eztek, új könyveket
terjesztettek, könyvtárakat létesítettek a zsidó emberek megelégedésére. 1920-ban
belépett a Jewish Legion-ba a Zsidó Légióba. Ott találkozott Ben Gurionnal (lásd X.16.),
az Izrael állam későbbi megteremtőjével. Együtt hozták létre az Ahdut Háávoda nevű
szervezetet, melynek a munkásmozgalom szervezett elin
dítása volt a célja. Egyidejűleg a
Hisztadrut - Általános Szakszervezeti Szövetség - lapjának a Davarnak volt a
főszerkesztője.
(Internet,
http.//www.jafi.org.il/education........ ,www.archavoda
org.il/avodaarch............ www.trekker.co.il..... ,Nemzetk.Alm.434 o.)

I.TÉLI OLIMPIAI JATEKOK 1924.JANUÁR 25. - FEBRUÁR 5.
CHAMONIX, FRANCIAORSZÁG
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság eredetileg nem akart téli olimpiát rendezni, ezért
"nemzetközi téli sport-hét"-ként hirdette meg a versenyeket. Csak a versenyek sikeres
befejezése után, visszamenőleg nyerte el a rendezvény a megtisztelő olimpiai címet a
NOB prágai kongresszusán 1925-ben.
A játékokon 16 ország csaknem 300 versenyzője vett részt, köztük 13 nő. öt
sportágban 14 versenyt bonyolítottak le.
A norvég Thorleif Haug összetett sífutás 18 km-es és 50 km-es távján nyer
aranyérmet és egyegy bronzérmet. Műkörcsolyázásban a hölgyek versenyét az
osztrák Herma Planck-Szabo nyeri, a párost az osztrák Helene Englmann és Alfred
Berger. A férfi egyéniben a svéd Gillis Grafström győz. Feltűnést keltett egy 11 éves
norvég kislány, aki műkorcsolyázásban a nyolcadik helyre került. Ezzel vette kezdetét
"Nyuszika", vagyis Sonja Henie karrierje.

,

CORNELIUS VAN DONGEN *1877.JANUÁR 26. - +1968.MÁJUS 28.
Holland festő. 1897-ben Párizsba települt. 1904-től
volt kiállító művész. A Fauve-ok és a Brücke tagja
volt. Bravúros, vérbő kolorizmusú képei a frivolitás
határát súrolják. Szívesen festett aktokat, tájképet,
szabadban szórakozó elegáns társaságot. A nagyvilág
és a félvilág körülrajongott portréfestője - Anatole
France, Boni de Castellane, Rappaport politikus - , akit
portrei már 1914 előtt népszerűvé tették. A háború
után merész kolorizmusával, szkepticizmust és rafinált
érzékiséget kifejező műveivel a nagyvilági társaság ünnepelt festője lett. Hatása
érződik Vaszary János lásd
IV.19.) több festményein. (Műv.L. 1965.1k.557 O.,
MNL.6k.734 o.)

XAVERY OUNIKOWSKI *1875.NOVEMBER 24. - +1964.JANUÁR 26.
Lengyel szobrász
és festő.
l.~ III T tK
Varsói
meste~,
műterme
rek
ul
iben
tanult,
~
majd a krakkói főiskolán,
~
ahol diplomamunkáját
1898-ban aranyéremmel
díjazták.
1899-től a krakkói, majd a varSÓi főis-kola tanára volt. 1914-20 között Párizs-ban élt.
1923-1923-55 között - leszámítva az Auschwitzban töltött 4 évet - a varsói főiskolai
tanár volt. Mindinkább monumentalitásra és expresszivitásra törekedett, amely
kubisztikus fegyelemmel pá-rosult. Szuggesztív erejű, kiváló portrék és monumentális
emlékművek alkotója. Sok munkáját fába faragta és színezte. Ezek közé tartozik az
Önarckép - megyek a Napba, Waweli fejek -sorozat. A XX.századi modern lengyel
művészet kiemelkedő alakja. (Műv.L.1965.1k.571 o. MNL.6k.859 o.)
,
~

X.trWf'H): IH NI,(flWSK)

'O

RUDOLF ALEXANDER SCHRŐOER *1878.JANUÁR 26. +1962.AUGUSZTUS 22.
és műfordító. Építészeti tanulményai után
Brémában
volt belsőépítész. 1899-ben
Münchenben megalapította a Die Insel c. folyóiratot A.W.Heimel és
O.J.Bierbaum közreműlödésével. A párizsi, berlini és bremeni
tartózkodása idején 1935-ben pedig Hoffenstahllal a Bremer Presset. Az Lvilágháborút követően költésztetében szétvált a világi és a
11~~~~j l vallási motívum, a középpontban a protestáns vallásosság került.
Ekkor írt versei közül több bekerült az év énekeskönyvébe. A
II.világháború után a brémai Kunsthaile igazgatója lett. Korai líráját
újromantikus stílus jellemezte. Érett költészetét az antik,
keresztény, humanista szellemisége hatja át. 1950-ben ő írta az
NSZK himnusz szövegét. Műveiben szivesen fordul az antik ódák és elégiák világa felé,
különösen fordításai és idézetei során. (Meyers:Handbuch 1964., MNL.15k.885 o.)
Német

író,

költő,

szülővárosában

ALFONS PETZOlD *1882.5ZEPTEMBER 24. - +1923.JANUÁR 26.
Osztrák munkásköltő. Munkás családból származott és a nehéz
körülmények miatt Ő maga is mint fémcsiszoló, pincér vagy
építőipari munkás kereste a kenyerét, amíg munkanélkülivé és
tüdőbeteggé nem vált. 1920-ban írta megrendítő önéletrajzi
regényét. Novelláiban, versei ben általában a munkásemberek
sorsával foglalkozott. (Meyers:Handbuch, 1964.)

UGO fOSCOlO *1778.JANUÁR 26. - +1827.SZEPTEMBER 10.
Olasz költő, elbeszélő. Fiatalon kapcsolódott be az irodalmi életbe és
kora irodalmának egyik legnagyobb alakja
lett.
Lelkesen
üdvözölte
a
forradalmi
eszméket és ő mag is részt vett a Napoleoni
háborúkban. 1798-ban a milánoi Monitore
Italiano című lap szerkesztője. 1808- ban a
paviai egyetemen a retorika professzora volt,
de Az irodalom eredetéről és feladatairól címmel tartott - az udvari költészetet ostorozó - híres egyetemi előadása miatt, pár
hónap után elvesztette az állását. 1815-tól haláláig száműzetésben élt, előbb
Svájcban, majd Angliában. Egyre nagyobb nyomorba került, 1824-ben az adósok
börtönébe jutott. Az olasz Wertherként emlegetett Jacopo Ortis utolsó levelei CÍmű
levél-regénye a modern olasz regényirodalom első jelentős darabja. Fő műve A
síremlékek című filozófiai költeménye. Utolsó jelentős munkája A Gráciák című
allegorikus tanköltemény befejezetlen maradt. Művei életrajzi elemekben gazdagok
ugyan, de szentimentálizmusa nem a szokványos, mert nézete szerint a hős egyéni
tragédiája egyben az olasz nép tragédiájának szerves része is. Eleven, plasztikus
leírásokban gazdag nyelvezete miatt, az olasz kritikusok szerint Ő az első modern
prózaíró. Vele kezdődik a tudományos Dante-kutatás. (Révai NI. 7k. 707 o.:
MNL.8k.180 o.)

PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA *1852.JANUÁR 26. + 1905.SZEPTEMBER 14.
Olasz származású francia felfedező és Afrika-kutató.
Miután elnyerte a franCia állampolgárságot, 1874-ben
belépett a tengerészethez. 1875-85 között - orvos és
természetbúvár társaságában - feltérképezte a felső
Ogowe folyót, majd a Kongo középső vízgyűjtő
területét. A rendkívüli fáradalmak mellett súlyos
betegség is kínozta, melyből felépülve ismét útra kelt
és fontosnak ítélt helyeken francia településeket alapitott. 1886-97 között a Francia Kongó teljhatalmú ura, gyartmati főintendánsa lett.
(Larousse 1991.1k.382 o., Révai N1.3k.714 o., MNLAk.524 o.)

ARTHUR PHILIPP
1787.májusában indult el Portsmouth
Ausztrália felé Arthur Philipp
kapitány vezetésével egy hajó 736
fegyenccel a fedélzetén. Nagy-Britannia
a fegyencek deportálásával azt akarta
elérni, hogya kontinens gyorsan
benépesüljön és ezzel semlegesítse a
franciák Ausztráliára vonatkozó igényét.
AUSTllAllA
Íly
módon
az
~F..srfw.T
~ 36c
anyaország börtönei
is kiürültek. A hajó
kikötőjéből

1788.ianuár

26-án

érkezett 1030 angol
utassal
a
és
fegyencekkel
családtagjaikkal
Teneriffe és Rio de
Janeiró érintésével az
ausztráliai
Port
Jacksonba. Sidneyben
a
kapitány
megalapítja az első
fegyenckolóniát, mint
európai
gyarmatot,
amelynek ő lett a
kormányzója.
A
hosszú hajóút alatt
számos
haláleset
történt a rendkivül
rossz
egészségügyi
körülmények
miatt.
Emberisé~
(Az
Krónikája 1991. 600
o.)
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EWALD KAROL KONSTANTIN HERING avagy
FRITZ HECKERT *1834.AUGUSZTUS 5. - +1918.JANUÁR 26.
Német fiziológus. Bécsben, Prágában, majd Lipcsében az élettan
tanára. A felnőtt emberekre ható idegi és érzelmi reakciók
vizsgálatával
foglalkozott.
A
környezet,
a
szabályozó
mechanizmusok visszahatásait vizsgálta a személyiség-változások
során. Kidolgozta J. Breurellel a légzés önszabályozó reflexeiméletét
1868-ban. Foglalkozott a szem fényérzékelésével, a kettős látással.
Legjelentősebb eredménye a színlátáselmélete, az ellenszínelmélet.
az
NCS-színrendszer.
(Brockhaus
L.,
Elméletére
épül
MNL.9k.1999.397 o.)

SELYE JÁNOS *1907.JANUÁR 26. - +1982.0KTÓBER 16.
Magyar származású kanadai orvos, biológus. A prágai német
egyetemen orvosi diplomát szerzett 1929-ben. 1931-ben költözött
az USA-ba, majd Kanadába, ahol a montreáli McGill Egyetem
biokémia- és kisérleti orvostudomány professzora lett. Az 1947ben kidolgozott stressz-elmélete szerint az élőlény az őt ért
fenyegetésekre általános vészreakcióval reagál, mozgósítva
tartalékait és hormonális erőforrásait. A stressz pozitív
megküzdést jelent, ugyanakkor tartós hatására kimerültség és
számos pszichoszomatikus betegség léphet fel.
(Larousse
1994.3k.577 0.,MNL.16k.4 o.)

BARTOLO Dl FREDI BATTILORI *1330. KÖRÜL + 1410.JANUÁR 26.
Itáliai festő. Ambrogio Lorenzetti (*7 - + 1348 körül) tanítványa
volt. Az első biztos adat, amit róla tudni lehet, hogy 1353-ban'
Siena ban műhelyközösségben dolgozott Andrea Vanni (*1332 k. 1414 k.) festővel. A legkorábbi ismert freskója a Madonna
gyermekével és szentekkel, mely a perugiai karmelita templom
számára készült, valamint San Gimignanoban lévő XIII.századból
származó Szent Ágoston-templom részére készült A Szűzanya
élete című freskója. Ezek a művek. még Lippo Memmi (*1290.+ 1347.) hatását mutatják. Később személyesebb stílusa alakul ki
finom színskálát alkalmazva, melyre jó példa az 1364-ben készült
Irgalmas Madonná-ja. Későbbi munkáira már ez a színvilág jellemző. Főként Sienaban
és San Gimignanoban dolgozott. Ótestamentumi jeleneteket ábrázoló freskókat és
oltárképeket festett. A XIV.század legsikere$.ebb sienai festőjének tartják.
(Internet:http://www.artnet. com/library ..... , MŰv.L.!k.!7! o.)

fOERK ERNŐ

*1868.FEBRUÁR 3. - +1934.JANUÁR 26.

Magyar építész, Szobrásznak készült, építőmesteri
gyakorlatot szerzett, majd a bécsi képzőművészeti
akadémián tanult. Budapestre visszatérve Steind
"
Imre
(lásd VIII.3!.) mellett asszisztens, majd felső
1>
építőipariiskolai tanár volt. A középkori gótikus és
román építészet hagyományait követő stílusban
tervezett.
Kiemelkedőbb alkotásai:
a zágrábi
"
főposta, az újpesti fa- és fémipari szakiskola, a
<daruvári Tűköry-kastély. Legjelenbtősebb egyházi
munkája a Schulek Frigyes (lásd XI.19.) terveinek
épített szegedi Fogadalmi-templom
módosításával
III
1927-1930
között
és a kalocsai székesegyház
.lf~GnRPoS'\.
helyreállítása
1907-1910
között.
Helyreállítási
munkája volt még az ócsai református-templom, a
breznóbányai és a nagykőrösi templomtorony stb.
Mintegy 30 kisebb-nagyobb templom tervezésében
is részt vett. Füzetekbe gyűjtve publikálta a hallgatóival végzett nyári műemlékfelmérések rajzanyagát. Könyve A magyar építőművészet
rövid története. (MNL.8k.99 o., MŰv.L.2k.95 o.)
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VII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1956.JANUÁR 26. - FEBRUÁR 6.
CORTINA d'AMPEZZÓ, OLASZORSZÁG
A téli sportok olasz központjában, Cortina d'Ampezzóban a szervezők hetek óta vártak
a hóra, amely az olimpia kezdetéig sem érkezett meg. Miközben a Földközi-tenger
partjain havazott" ide aDolomitokba 1.200 m magasan fekvő faluba katonai
egységek teherautókkal szállították fel a havat, így a versenyzőknek nem volt
lehetőségük edzésre.
32 ország 947 sportolója 24 versenyszámban indult a versenyeken. A szovjet csapat
először vett részt téli olimpián, és hét aranyéremmel ők érték el a legjobb eredményt.
A magyar sportolók közül Nagy Mriann - Nagy László testvérpár a jégtáncban
bronzérmesek lettek.
Ez az olimpia azért is vált nevezetessé, mert először kísérhette figyelemmel az egész
világ a sporteseményeket a televizió előtt ülve.
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SZERB ANTAL *1901.MÁJUS 1. - +1945.JANUÁR 27.
Magyar irodalomtörténész, regény- és színműíró. 1924-ben
végzett a budapesti egyetem magyar-német-angol szakán. Első
versei és novellái a Nyugatban jelentek meg 1921-ben. 1925-29
...'"
;:
között pedagógusként dotgozott, majd ösztöndíjasként Londonba
>
z
került. 1932-ben elnyerte a Magyar Helikon szerkesztősége
~
magyar irodalomtörténet írására meghirdetett pályázatát a
Magyar irodalomtörténet című munkájával. 1937-től a szegedi
egyetem magántanára volt, és a Magyar Rádióban irodalmi
MAGYARORSZÁG
előadásokat tartott. 1941-től - zsidó származása miatt - erre már
nem volt lehetősége. 1942-ben Magyar irodalomtörténetét is betiltották. Korábbi években írt regénye pl. A Pendragon legenda, melyben a
kisértethistória összefonódik a rózsakeresztesek misztikus történetével. Hétköznapok
és csodák című műve regénytörténeti áttekintő. A királyné nyaklánca esszé-regénye a
francia forradalom előtti társadalmi, poliitikai rendet idézi. A világirodalom
történetének befejezése és a Száz vers című antológiájának szerkesztése idején
többször behívták mujnkaszolgálatra. Egyéniségének leginkább megfelelő kifejezési
formát a művészeti esszé ben alkotta. Kritikusi és esszéírói működése a magyar
irodalom kikemelkedő teljesítménye. Összefoglaló irodalomtörténeti munkái a
világirodalomban is egyedülállónak mondhatók. Alkotói magatartását a tudós és a
művész együttes jelenléte határozta meg, miszerint a tudományt a szépirodalomhoz,
a regényt az esszéhez közelítette. A polgári humanizmus álláspontjáról hírdette a
művészet elkötelezettségét, a magyar és az európai irodalom egységét. A kétkötetes
Magyar irodalomtörténeti munkája 15 kiadást ért már meg. 1944 novemberében
elhurcolták, kínzások és nélkülözések közepette vetettek véget életének a balfi
táborban. (Világir.KisencikI.1976.2k.384 o., MNL.16k.693 o.)
N
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GIOVANNI VERGA *1840.AUGUSZTUS 31. - +1922.JANUÁR 27.
Olasz regény- és drámaíró. Cataniában jogot tanult 1858-60ban, majd belépett a Nemzeti Gárdába. 1869-ben
kapcsolódott be az irodalmi életbe. Megismerkedett a ffancia
naturaliusta irodalmi törekvésekkel, részint Luigi Capuana
olasz íróval (*1839-+1915), a szicíliai verista iskola
teoretikusával. Első veristának - azaz a naturalista olasz
változatának - tekinthető műve a Nedda. Szülőföldje, Szicília
falusi életének ábrázolásának szentelte zömében műveit. A
legyőzöttek című háromkötetesre tervezett verista regényciklusból az első kettő, a
Malavoglia család és a Don Gesualdo mester készült el. Számos elbeszélését
dramatizálta, közülük a Mascagni operája révén ismertté vált Parasztbecsület először
novellaként a Paraszti novellák című kötetében jelent meg. A verizmus legkiválóbb
képviselőjévé emelkedett. (Világir.KisencikI.1976.2k.469 o.,Larousse 1994.3k.1060 o.,
MNL.18k.361 o.)

ADY ENDRE *1877.NOVEMBER 22. - +1919.JANUÁR 27.
Magyar költő, író publicista. Apja gazdálkodó kisnemes volt. Családi öröksége a
kisnemesi-paraszti kurucos-kálvinista öntudat és a papos-deákos literátori
fogékonyság, a kálvinista papi ősöktől származó édesanyja - Pásztor Mária - révén.
Képzeletvilága gazdagon merített szülőföldjének - Érmelléknek - szájhagyományából. Az érmindszenti protestáns, majd katolikus elemi iskola öt osztálya után
Nagykárolyba került piarista gimnáziumba. A négy felső osztályt Zilahon végezte. A
Biblia élete végéig mindennapi olvasmánya volt. 1896.szeptembertől 1897.júniusig a
debreceni református jogakadémián hallgatott két szemesztert, majd rövid ideig a
pesti egyetem jogi karán volt levelező hallgató. 1898-tól Debrecenben volt újságíró.
Első kötete Versek címmel Debrecenben jelent meg 1899-ben. 1900-1903 között
Nagyváradon volt újságíró. Második verses kötetét 1903-ban Nagyváradon adták ki
Még egyszer címmel. Akkortájt ismerkedett meg Párizsból rokonlátogatásra
hazaérkező Diósy Ödönné Brüll Adéllal (*1872-+1934), akit versei ben Lédának
nevezett. Szenvedélyes szerelme és zaklatott kapcsolata 1912-ig tavaszáig tartott.
Életének két fő állomása Léda és Párizs. Lédához fűződő szerelme egész életére kihat.
AD)
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párizsban 1904-ben ismerkedett meg a modern francia szimbolisták műveivel, ami
költészetére döntő fontosságúvá vált. 1906-ban jelent meg irodalomtörténeti
jelentőségű kötete az Új versek. Az 1908-ban itthon induló Nyugatnak és Honlapnak
volt vezéralakja. Újabb, napvilágot látott a Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném,
ha szeretnének című kötetei. Versei többnyire rövidek, mondatai rendkívül tömörek,
bennük sok a szokatlan új kép. Művei ideológiában és formában egyaránt új csapáson
haladnak. Konzervatív oldalról rendkívül sok támadás érte, dekadensnek,
erkölcstelennek, hazafiatlannak és érthetetlennek tartották. A romantikától sem
mentes korábbi lázadót, a fáradtabb hangú költő váltotta fel A minden titkok versei,
Amenekülő Élet, A magunk szerelme, Kilátott engem? című köteteiben. Az élet minden
területén áhított harmónia hiánya, otthontalansága, egzisztenciális gondjai felőrőlték
fizikai és lelkierejét. Hatvany Lajos (*1880-+ 1961) baráti támogatásával különböző
szanatóriumokban kényszerült pihenésre. 1915-ben kötött házasságot Boncza
Bertával - Csinszkával - (*1894-+1934). Az Lvilágháború élménye megrázta, a
magyarság és az emberiség tragédiáját látta benne. Költészete ebben az időben
emelkedett a legmagasabbra. A modern magyar líra vezető egyénisége, a
XX.századbeli modern világnézet első megszólaltatója. (Világir. KisencikI.1976.1k.21
o., MNL.1k.168 o.)

JOSEPH-fORTUNIN-fRANCOIS
10. - +1901.JANUÁR 27.

GUISEPPE

VERDI

*1813.0KTÓBER

Olasz zeneszerző. Az olasz opera legnagyobb mestere, az
európai operairodalom egyik halhatatlan zeneköltője. Első
zeneó,-áit Ferdinando Provesitől, a bussetói városi
zeneigazgatótól kapta. A zenebarát kereskedő, Antonio
Barezzi tette lehetővé, hogy zenei tanulmányait Milánóban
folytathassa
Vincenzo
Lavigna
operakomponistánál
(*1776-+ 1836). 1836-ban a bussetói városi zeneiskola és
zenekar vezetőjévé nevezték ki. Ugyanebben az évben
vette feleségül mecénásának leányát Margheríta Barezzit
(*1814-+ 1840), aki négy év mulva meghalt. Első operáját
1839-ben mutatta be Milánóban Oberto, San 8onifacío
grófja címmel, melynek kedvező fogadtatása volt.
Következő darabja A pünkösdi királyság, megbukott. Nagy
sikert először 1842-ben ért el Milánóban a Scala ban a
Nabucco címü operájának bemutatóján. Világhódító győ
zelmét kifogyhatatlan gazdagságú és mindent kifejező dallamkincse biztosítja. 1850-ig
13 operát komponált különböző színpadok részére. A legnanói csata 1849-es
bemutatója után, Verdi neve az Itália egyesítéséért küzdő mozgalom, a Risorgimento
szimb61umává vált. 1859-ben feleségül vette Giuseppina Strepponi énedkesnőt
(*1815-+ 1897). Amíg más zeneszerző csak művészetének teljes fegyvertárával tudja
lelkének valamennyi felszínre törekvő érzését, hullámzását, lírai és drámai lendületét
kifejezni, addig Verdinél ez a csodálatos kifejező erejű melodisztikus készség szinte
egyedülálló, mert vele nem csak a saját érzésvilágát, hanem a dráma valamennyi
fordulatát, helyzetét, aktív és passzív cselekvési folyamatát tökéletesen kifejezi.
Állandóan fejlődő művészete, a drámai ábrázolás és a zenei megjelenítés három utolsó
művében érj el csúcspontját: Aida, Othello, Fals taff. Az előző több mint 20 operája
közül föleg a Rigolettó, a Tra viata, a Trubadur, az Álarcosbál és a Végzet hatalma
váltak az emberiség közkincsévé. 1895-ben Milánóban zenészotthont alapitott és
végrendeletében aL otthonra hagyta vagyonának jelentős részét. Életműve a
romantikus olasz operairodalom betetözését jelenti. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.594
o.,Falk G.:Zenei kls1.1938.176 o., MNL.18k.352 o.)

Verdi: Don Carlo
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JAN BOTTO *1829.JANUÁR 27. - +18S1.ÁPRILIS 2tL
Szlovák költő. A lőcsei Iiceumban kapta költészete számára a döntő
indítást, de ennek ellenére mérnöki diplomát szerzett Pesten. Földmérő
;
mérnök volt, melynek kapcsán bejárta egész Felső-Magyarországot. A
szlovák falvakban megismert népköltészet és mesevilág motívumait és
hangnemét
leleményesen
használta
fel
korabeli
viszonyokat
érzékeltető
balladaköltészetében.
Katonadalai
is
allagorikusan
népköltési ihletésűek. Életművének csúcsa a Jánosik halála című 9
énekből álló, lírai-epikai versfűzérnek tekinthető hőskölteménye. A
balladának volt a mestere és a romantikus elemek mellett az irodalmi népiességre
valló motívumok is helyet kaptak költészetében. BCllladáiban és románcaiban lélektani
hitelességre törekedett. (Világir.KisencikI.1976.1k.157 o., MNLAkA09 o.)
!!

JOHANN GOTTFRIED SCHADOW *1764.MÁJUS 20. +1850.JANUÁR 27.
Német szobrász, grafikus. i778-tól a berlini művészeti akadémia növendéke volt.
1783-tól Pieter Anthoon .Tassaert *1727-+ 1788) tanítványa illetve udvari sliobrász
segédje volt. Első önálló munkái rézkarcok voltak. Első szobra Henriette Herz
mellszobra volt. i785-87-ben Itáliában járt és nagy hatást gyakorolt rá Antonio
Canova (lásd 1.30.) művészete. 1788-97 közötti a porosz udvari szobrászműhely
vezetője lett. Ez volt legjobb alkotói periódusa. 1790-ben II.Frigyes Vilmos porosz
király (ur.1786-i797) kívánságára elkészítette a nyolcéves korában elhunyt
trónörökös Alexander von Mark síremlékét, a korai német klasszicista szobrászat fő
művét. A berlini Brandenburgi Kaput megkoronázó kompozíciója A Győzelem
négyesfogata a legismertebb munkája. 1815-ben - haláláig - a berlini művészeti
akadémia igazgatója volt. Utolsó jelentős monumentális munkája az 1821-ben
leleplezett Luther emlékmű. Műveiben a valóság iránti érdeklődés tükröződik.
Művészete egészséges szobrász-ösztön nel telített, finom felépítésű szobrai a
,
klasszsicizmus legvonzóbb alkotásai. (Műv.L.1968.4k.23ü o., MNL.15k.85ü o.)

SAMUEL GOMPERS *1850.JANUÁR 27. - +1924.DECEMBER 13.
Angol származású amerikai szakszervezeti aktívista. 1863-ban
emigrált szüleivel az USA-ba és New-Yorkban telepedtek le. Az
általános elemi iskola 4 osztályát végezte csak el, amikor
szivarkészítő inas, majd 25 éven át szivarkészítő, illetve szivargyári
munkás volt. Rövid időn belül bekapcsolódott a szakszervezetek
munkájába. Ö maga mérsékelt beállítottságával befolyásolni tudta a
politikáját a
kiegyensúlyozottabb,
szakszervezetek radikális
konzervatívabb álláspont felé. A Munka Lovagja elnevezésű munkásszervezetből kiválva, 1886-ban létrehozta az Amerikai Munkaszövetséget, azaz az
American federation of Labour-t, melynek két alkalommal választották elnökévé. Első
alkalommal 1886-94-ig majd 1896-1924-ig - haláláig - látta el ezt a feladatkört. Első
elnökké választásakor hangsúlyozta, hogy mozgalma semmilyen rendszert nem kíván
megdönteni. Taglétszáma 1900-ra elérte a félmilliót. Az I.világháború idején
támogatta az amerikai kormány politikáját. (Britannica 2001., MNL.8k.699 o.)

SÍR FRANCIS DRAKE *1540 KÖRÜL - +1596.JANUÁR 27.
Angol tengerész. Gyermekkorától kereskedelmi hajókon dolgozott. 1567-ben lett saját
hajója. Már 1570-től jelentős szerepe volt a tengeri hatalomért folyt angol-spanyol
harcokban. Karib-tengeri utazásai után 1572-ben I.Erszébet angol királynő (lásd IX.7.)
megbízásából megtámadta a spanyol kézben lévő Panamát. Ott felkapaszkodva a
hegyekre, megpillantotta a Csendes-óceánt.
1577-80 között nagyszabású
felfedezőutat tett. Öt hajóval indult el, de a csendes-óceáni viharok miatt 4 hajója
visszafordult. Drake hajója a Golden Hind, messze délre sodródott, és véletlenül
felfedezte, hogya Tűzföld-szigettel a kontinens véget ér. Ő volt az első európai, aki a
mai Kanada nyugati partjainál hajózott. A kaliforniai partvidéket a királynő nevében
birtokba vette, majd a Csendes- és az Indiai-óceánon keresztül, Afrikát megkerülve,
kincsekkel és fűszerekkel megrakodva visszatért Angliába. A Magellán-expedíció után
Ő hajózta másodiknak körbe a földet. I.Erzsébet 1580-ban lovaggá ütötte. 1585-ben
25 hajóból álló flottájával nagy pusztítást végzett az amerikai spanyol gyarmatokon.
1587-ben altengernagyként Cádizban megsemmisítette a spanyol "Győzhetetlen
Armada"-nak nevezett spanyol hadiflottát. A Tüzföld és az Antarktisz között az At!1antiés a Csendes-óceánt összekötő széles tengeri átjáró róla kapta a nevét. Utolsó
hadiútja során vérhasban halt meg a Puerto Rico-i támadás után.. (Új
Magy.L.1960.2k.94 o., MNL.6k.779 o.)

MAGYAR POSTA
nil

KVASZ ANDRÁS *1883.NOVEMBER 21. - +1974.JANUÁR 27.
A magyar repülés egyik úttörője, a 6. számú pilótaigazolvány
tulajdonosa.
Zsélyi
A.
repülőgéptervező
mellett
mechanikusként dolgozott, de 1911-től maga is épített
repülőgépet. Az !.világháborúban orosz fogságba esett 1914ben és csak a háború után tért haza. 1919-ben Rákosmezőn
repülőtér-parancsnok lett,
majd
később
a budaörsi
repülőtéren
dolgozott.
1946-ban.
A polgári
repülés
megindításakor a békéscsabai repülőtér gondnokának
nevezték ki. (MNL.llk.691 o.)

APOLLO ŰRHAJÓ BALESETE
A7 amerikai űrközpont - a NASA - 1967 februárra
tervezte az első ApolIo űrhajó elindítását, de ezt egy
baleset megakadályozta. 1967.január 27-én az
indítási kísérlet egyik próbájánál a szerkezet
meggyulladt, és Virgil Grissom, Edward White és
Roger Caffe űrhajósok életüket vesztették. Egy
szakértői
viszgálat megállapította, hogy ez a
generális próba fölöslegesen veszéleyes volt, és nem
készültek fel egy esetleges baleset elhárítására. A
halálok a hivatalos megállapítás szerint mérgező gázok belégzése okozta fulladás volt. Az égés ebben csak járulékos szerepet játszott. Azt
azonban, hogy a gyulladás miért következett be, a bizottság sem tudta minden
kétséget kizáróan megállapítani. (A XX.Század Kr.974 o.)

SÍR JOHN CAREW ECCLES *1903.JANUÁR 27. -

+1997.MÁJUS 2"

Ausztrál neurofiziológus. A melbourne-i egyetemen
szerzett orvosi diplomát 1925-ben, majd az Oxfordban a
reflexek idegrendszeri alapjait és az ingerületátvitel
eleklromos sajálosságait tanulmányozta. 1937-lől a
sidney-i kórház kutatóintézetét igazgatta. 1944-től 1951ig
az
új-zélandi
Otago
orvosi
egyetem
élettan professzorává nevezték ki. Ebben az időszakban
dolgozta ki az ingerületátvitel elektromos modelljét, amely
szemben állt Sír Henry Hallett Dale angol biológus (*1875-+ 1968) kémiai átviteli
modelljével. 1952-1975-ig nyugállományba vonulásáig - Canberrában, Chicagóban,
Bufalloban egyetemi professzori állásokat töltött be. A fiziológiai vagy orvostudományi
Nobel-díjat 1963-ban kapta, megosztva A.L.Hodkin-nal és A.F.Huxley-val, "az
idegsejlmembrán perifériás és centrális terülelein az iLgatáskor és gátláskor működő
ionmechanizmussal kapcsolatos felfedezéseiért". (Nobel-dijasok kis1.1985.211 o.,
MNL.6k.913 o.)

CSOKONAI VITEZ jviIHALY
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28.
Magyar költő. A debreceni református kollégium diákjából
lett kora egyik legműveltebb emberévé és indult el a költői
pályán.
Irodalmi
érdeklődésű
barátaival
"irodalmi
alakítottak
a
külföldi
irodalom
munka közösséget"
megismerésére. Csokonaira az olasz nyelv és irodalom
jutott. Elsősorban lírai tehetség volt, de az epikában és
színműírásban is jeleskedett. Már fiatalon virtuóz verselő
és első korszakában a felvilágosodás nagy eszméit
visszhangozza. Politikai allgóriákat is írt az 1790-es évek
hazafiaskodó nemesi mozgalmairól. Még nem volt 20 éves, amikor 1792-ben írásaival
Kazinczy Ferencet (lásd X.27.) - az izlés mesterét - kereste fel. Az első magyar
színjátszó társaságnak több mint egy tucat színművet ajánlott fel 1793-ban, többek
között a Tempefőit, melyben keserű képet rajzolt a magyar írÓi pálya
kilátástalanságáról is. 1794-ben ismerkedett meg a magyar jakobinus-mozgalom
terveivel, és így születhettek radikális hangvételű bölcselő és háborút elítélő
költeményei, mint pl. Az estve, Az álom, Konstantinápoly, A had, A földindulás stb.
Ebben az időben összekülönbözött az iskolai vezetéssel és első kollégiumi pere
jelentéktelen büntetéssel járt. 1795.május 20-án nyilván tanúja volt a magyar
jakobinusok vérmezei tragédiájának, és problémák illetve bonyodalmak voltak
pénzeiszámolási ügyben is, ezért a második kollégiumi pere a kollégiumból történő
kicsapással végződött. Ettől fogva rövid élete csupa vándorlás és hányattatás volt. Az
1795-ös politikai fordulat után inkább a magánélet felé fordult és könnyed, játékos,
szinte tündéri, de ugyanakkor roppant mély lírát teremtett meg, mely költészetének
csúcsa. A sárospataki Református Kollégiumba íratkozott be joghalIgatónak. Mivel a
feudális magyar joggal nem tudott megbarátkozni, otthagyta Sárospatakot és 1796ban Pozsonyba ment, hogy versei kiadásához pártfogót keressen. Lapalapítási tervvel
Komáromba ment és ott találkozott 1797-ben a Lilla-dalok ihletőjéve/ Vajda ]úliával. A
nagy reményekkel induló és fájdalmas csalódással záruló egy év által ihletett Lilla.
Érzékeny dalolok III könyvben című verses szerelmi regénye a magyar és
világirodalom egyik legszebb e műfajú dalciklusa. Míg költészete a magyar
irodalomban addig sosem volt magaságba szárnyalt, addig magánélete csupa k~arc.
Keszthelyi tanári állásvállalása sem sikerült, közben szülei férjhez adták választottját.
Egészsége fiatalon megromlott és baráti fedél alatt gyógyulva tért magához lelki és
testi szenvedéseiből. Legjelentősebb versei ebben az időszakban születtek. Így A
tihanyi Ekhóhoz, A Magánossághoz, egy remek vig-eposz a Dorottya avagy a dámák
diadalma Fársángon. 1799-ben csurgói tanári állást vállalt, ahol tanítványaival adták
elő Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című bohózatát. 1800.márciusban letelt
tanári megbízatása, hazatért Debrecenbe. Házát egy tűzvész 1802-ben elpusztította.
Az időmértékes óda költészete ekkor teljesedett ki, pl. A szélhez, A hadioskoláról, Az
ember, a poézis első tárgya című műveiben. 1804-ben a nagyváradi templomban adta
elő A lélek halhatatlansága című bölcselő költeményét, s az ott szerzett tüdőgyulladás
siettette korai halálát. A magyar verselés egyik legnagyobb forma-művésze. Szinte
minden versformát használt. Zeneértő volt, ő maga is muzsikált ezért is törekedett
versei megzenésítésére. (Világir.KisenCikI.1976.1 k.253 o.,Larousse 1991.1k.544 o.,
MNL.6k.134 o.)

BÁRÓ LUDWIG HOLBERG *1684.DECEMBER 3. - +1754.JANUÁR
28.
Norvég származású dán író. Álneve Hans Mickelsen. Érettségi után
15 évet vándorolt Európában, miközben tanult az
I/""'''''''O~
oxfordi,
a lipcsei egyetemeken. A koppenhágai
r~Jg~L.. g
egyetem professzora lett 1714-ben, és metafizikát,
I,~'
retorikát és történelmet tanított. 1735-ben az
I':'t~
l
..., ......
egyetem rektora, majd quaestora lett. 1732-35.
II
(. -.'
-"
" l:,-;
-',
között született A dán állam története című fő műve,
I" REPUBUK ":,
mely a dán történetírás kezdetét jelenti. 1722-1727
ŰSTERREICHj
DANMARK 270
között
az
első
koppenhágai
színház
egyik
vezetőjeként a dán és a norvég színjátszás megalapozója. VI.Keresztély dán és norvég király (ur.1730-1746) kérésére az első
koppenhágai színház számára nemzeti műsortervet készített. A királytól - munkájáért
birtokot és bárói cimet kapott. Hírnevét vígeposzaival és képzeletbeli
utibeszámolóival alapozta meg. PI. A politikus csizmadia című komédiáját már a
XVIIl.században többen átdolgozták magyarra. Filozófikus-szatírikus vígjátékaiban
Arisztophanész (*Kr.e.450 k.-+Kr.e.385 k.), Titus Maceius Plautus (*Kr.e.250 előtt
+Kr.e.184) és főleg Jean-Baptiste P. Moliere (lásd 1.15.) nyomdokait követte.
Hőskölteményei és színművei határkövet jelentenek a dán irdalomban. Nem csak a
korabeli írókra, de a német irodalomra is nagy hatást gyakorolt. (Larousse
1992.2k.126 0.,Világir.KisencikI.1976.1k.490 o., MNL.9k.540 o.)
l'~- - 'I~TTWI";I' • 1ni ':·-.,·..';;:!l

ADALBERT STIFTER *18üS.OKTÓBER 23. - +1868.JANUÁR 28.
Osztrák író.
A bécsi
egyetemen jogot,
matematikát és
természettudományokat hallgatott. Festészettel is kísérletezett.
1848-ban már mint viszonylag ismert író Linzben telepedett le. Kiváló
természet-leírásai ismertek, mint pl. a Költői vázlatok címmel kiadott
6 kötetetes gyűjteményének 13 elbeszélése. Egyik legjelentősebb
elbeszélése a Brigitta című. A A szelídség jegyében írodott regénye a
Nyárutó, történelmi regénye a Witiko. Alapvetően idealista,
gondolkodó, aki regényeiben és novelláiban megcsillogtatja erkölcsi
optimizmusát. Friedrich Wilhelm Nietzsche (lásd X.15.) a németosztrák irodalom egyik legkiválóbb stilisztájának tekintette. Műveinek
a XX.század 20-as éveiben újabb reneszánsza támadt. Állandó anyagi gondok, súlyos
egészségi problémák kínozták, amikor egy őrültségi rohamában véget vetett életének.
(Világir.KisencikI.1976.2k.361 o., Larousse 1994.3k.636 o.)

MARTHE LUCILE BIBESeU *1890.JANUÁR 28. - +1973.
Francia írónő. Gróf G. Valen-Bibescu felesége. A pszichológiai
alapokra épülő, európai környezetben játszódó regények
szerzője. Témáit igen gyakran a francia arisztokrata társasági
körökből meríti. Önéletrajzi regénye a Catherine - Paris.
Irodalmi portréi, író munkásságának emlitésre méltó része.
Ilyen pl. Marcel Proustról (*1871-+ 1922) írt portréja is. (Meyers
Hanb.über die Lit.206 o.)

VIII.HENRIK *1491.JÚNIUS 27. - +1547.JANUÁR 28.
Anglia és Írország királya 1509-től 1547-ig. VII.Henrik (ur.1485-1509) második fia és
utóda. 1509-ben feleségül vette Aragóniai Katalint (*1485-+ 1536), bátyja, Arthúr
welsi herceg (+ 1502) özvegyét. Uralkodása kezdetétől alapkérdés volt, - mint az
angol külpolitika vonala - az egyensúly fenntartása az európai nagyhatalmak között.
Igen művelt uralkodó és figyelemre méltó teológus volt. Kezdetben mélyen kötődött a
katolicizmushoz, de tüstént szakított az egyházzal, amikor VII.Kelemen pápa (15231534) megtagadta Aragóniai Katalinnal kötött házásságának érvénytelenítését. Az
érvénytelenítést azért kérte, mert felesége a hat megszült gyermeke közül csak egy
leánya -Tudor Mária, a későbbi I.Mária a "Véres" (ur.1553-58) - maradt életben.
Ezért 1534-ben szakított Rómával és az anglikán egyház fejévé nyílvánította önmagát.
A pápaság híveit vérpadra küldte, így Mórus Tamás kancellárt (lásd 11.7.) is.
Feloszlatta a szerzetesrendeket, kisajátította birtokaikat, a római katolikus papokat
áttérésre vagy lemondásra kényszerítette, politikája ellenzőit kivégeztette. 1539-ben
már a protestánsoktól határolta el magát és Thomas Cromwell tanácsadója és
kincstárnoka (*1485 k-+ 1540) bukása után a Thomas Howard Norfolk2. hercege
(*1473-+1554) által irányított konzervatívabb csoportokra hallgatott. 1542-ben
megtámadta Skóciát, majd bekapcsolódott I.Ferenc francia király (ur.1515-1547) és
V.Károly német-római császár (lásd II.24.) negyedik
háborújába. Összesen hatszor nősült. 1532-ben eltaszította
megunt első feleségét, nőül vette az 1525-től kedveseként
tartott udvarhölgyét Boleyn Annát (*15077-+ 1536), akit
házasságtörés vádjával 1536-ban lefejeztetett. Utána elvette
Jean Seymou rt (*1509 k-+ 1537), Aragóniai Katalinnak és
Boleyn Annának udvarhölgyét aki 1537-ben fia születése
után, gyermekágyi lázba halt bele. Thomas Cromwell
tanácsára 1539-ben nőül vette a protestáns Cleves-i Annát
(*1515-+ 1557), akitől egy év múlva színtelen egyénisége és hiányos műveltsége
miatt elvált, CromwelIt pedig lefejeztette. 1540-ben Howard Katalin (1521-+1542)
következett, akit hűtlenség vádjával 1542.februárban - két udvarhölgyével és két
szeretőjével - fejeztetett le. Négy hónap múlva Parr Katalint (*1512 k-+1548) vette
el, aki viszont túlélte. VIII.Henrik, halálakor bonyolult örökséget hagyott maga után.
Hosszú, központosító uralma lehetővé tette a királyi hatalom negszilárdulását.
(Larousse 1992.2k.89 o., MNL.9k.380 o.)
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CAMIL RESSU

* l880.JANUÁR
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+ 1962.ÁPRILIS 1.

Román festő.
1897-98-ban a Bukaresti Képzőművészeti
Akadémián, 1898-1902 között pedig a Jasi-i Képzőművészeti
Iskolában és Münchenben tanult. 1902-től 1907-ig Párizsban
Jean Paul Laurens-nál (*1838-+1921) és a Julian Akadémián
,t l
folytatta tanulmányait, miközben közeli barátságba került a
francia kotárs festőkkel. 1907-ben tért haza. A román művészek
......,..,.;; I: közül elsőként készített román parasztok és munkások életét
~.iIlI..
- ~
ábrázoló erőteljes kompozíciókat mély rokonszenvvel és
megbecsüléssel. Festett portrékat és tájképeket is. 1924-től
.
I1•
1941-ig a Bukaresti Képzőművészeti Akadémia tanára, rektora,
---_:....::...:...
majd professzora. 1950-től az N.Grigorescu Művészeti Intézet
POSTA ROMANA (.11 > professzora volt. 1956-ban a Román Akadémia tagjává
választották. Az emberi test és a szülőföld alapos ismerete,
rajztudása és a színek kiváló alkalmazása egyaránt képessé tették a művészi kifejezésmód megújítására s egyszersmind a hagyományok
tiszteletére.(Műv.L.1968.4k.52 o.,
Internet:htpp://www.artnet.com/libraryoo. oo .oo,
ici.ro/romnia/en/cultura
))
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JOSÉ JULIAN MART! *1853.JANUÁR 28. - +1895.MÁJUS 19.
Kubai író, költő, kritikus, forradalmár. l868-ban kirobbant tízéves
háború idején megalapította a Szabad Haza című
lapot. l87D-ben hatévi kényszermunkára itélték
a kubai forradalmi mozgalom
támogatása miatt, de fél év múlva
felmentették és Spanyolországba
toloncolták. Itt végezte egyetemi
tanulmányait, és 1874-ben jogi és
bölcsész
oklevelet
szerzett.
MAGYAR POSTA
Spanyol, francia és angol nyelven
irta műveit és igen aktív írói, kritikusi és publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Forradalmi romantikával áthatott verses
drámáiban, versciklusaiban, cikkeiben népe függetlenségéért küzdött. l878-ban
térhetett vissza hazájába. Mivel folytatta poltikai agitációját a sziget függetlensége
mellett, 1879-ben ismét Spanyolországba deportálták. 1892-ben megalapította a
Kubai Forradalmi Pártot. 1895.január 31.-én ő adott parancsot a felszabadító háború
megindítására. l895.április ll-én szállt partra Kubában és a spanyolok ellen Boca de
Dos Riosnál vívott ütközetben elesett. Egész Latin-Amerika szellemi és irodalmi életére
mély hatást gyakorolt. (Világir.KisencikI.1976.2k.45 0.,MNL.12k.749 o.)
Jost
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KATASZTRÓFA
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challengernek

űrrepülőgép
az
űrrepülőgép-flottájának

CHALLENGER 1986.JANUAR 28.

Űrprogramokban.

(MNL.5k.273 o.)

nevezett
amerikai
második
útjára
indult.

volt.
Első
tagja
1983.április
4-én
főként
Küldetésének
célja
mesterséges
holdak
pályára
állítása volt. Tizedik indítá~akor
1986.január 28-án a start
után 73 másodperccel, 15 km-es
magasságban felrobbant, és hét
főnyi
személyzetével
együtt
megsemmisült. A katasztrófát az
egyik szilárd hajtóanyagú indítóegyik
gyorsító
rakéta
tömítésének meghibásodása, az
ott fellépő lángkifúvás okozta. A
baleset után a NASA két évig
kénytelen volt szüneteltetni az
emberes
űrrepüléseket,
ami
jelentős visszaesést jelentett az

ELLEN FAIRCLOUGH *190S.JANUÁR 28. - +2004.NDVEMBER 13.
Kanadai politikus. Hites könyvvizsgálói képzettsége volt és politikai
pályafutását megelözöen egy könyvelési céget vezetett. 1945-ben
szülővárosa, Hamilton Városi Tanácsába választották be. 19S0-ben
a Progressziv Konzervatív Párt képviselőjévé választották, s ezzel a
Parlament első nő-tagja lett. Politikai pályafutása során harcolt a
dolgozó nők egyenjogúságáért, az egyenlő munkáért egyenlő bért
elv érvényesitéséért, olyan rendszabályozokat hozott, melyek
nagyrészben
kiküszöbölték
a
faji
megkülönböztetést
a
bevándorlási politikában és megengedte a bevándorlók számának
emelését. Élete során számos állami kitüntetésben részesült és két
egymást követő évben elnyerte az "Év asszonya" ujságirói kitüntetést. (Internet: http:// www.rpsc.orgjimages/"OOS-0621.jpg)

BENlTD QUINQUELA MARTIN
28.

*1890.MÁRCIU5 - +1977.JANUÁR

Argentin festő. Néhány napos korában egy árvaház-béli nővér talált rá és magával
vitte az árvaházba. Még kicsi gyerekként 7 évet töltött egy idősek otthonában. Innen
szürke és fekete ruhák, kötények és nővérek emlékét vitte magával a felnött korába.
A hét év elteltével - 1897-ben - egy Chinchella és Justina Manuel Molina fogadta
örökbe és kezdte meg az iskolai tanulást. Nagyon könnyen sajátította el az írást,
olvasást, alapvető matematikai ismereteket és szívesen segítette társait is. 1904-től a
család olyan helyre költözött, ahol a társadalom aktivitása, politikai állásfoglalása
befolyásolta a gyerek életét is. A szocialista szórólapok, kiáltványok, plakátok
terjesztésébe is bekapcsolódott. 14 évesen kezdte a festést tanulni az Unio Liga La
Boca nevű intézményben, ahol Alfredo Lazzari volt a tanára, aki a kirándulások r 'vén
a tájkép-festészetre hívta fel a figyelmet. 1907-től a
Konzervatorium Stiatessi Pezzini tanulója lett, ahol 1920-ig
tanult. Itt egy teljesen új környezettel, benyomásokkal
találkozott, mint eddigi életében, melyek nagyon intenzív
benyomást tettek rá. A sok benyomás mellett az irodalom is
mély nyomott hagyott, elsősorban Auguste Rodin (lásd XL17.)
művészete, aki igazán elindította hívatása útján. Hitvallása
szerint művészete legyen egyszeru és természetes, feladata
megfesteni az őt körülvevő világot. S ettől nem is tért el soha.
100 B QUINQUELA
1909-ben TBC-ben megbetegedett, s a gyógyulására szánt 6
MARTIN
hónapos szanatóriumi kezelések idején is elő-elő vette
felszerelését, környezete megörökítésére. Visszatérve saját mű
helyébe folytatta munkáját. Első kiállítása 1910-ben volt, majd 1914-ben a Nemzeti
Hallban rendezett kiállításon a 3. díjat kapta. 1920-tól több alkalommal járt külföldi
nagy- és fővárosokban rendezett kiállítást munkáiból. Járt Rio de Janeiroban,
Madridban, Párizsban New Yorkban, Havannában, Rómában, Londonban. A
legnépszerűbb és a )egdrágább" argentin festő volt. Művei nem tartoznak
kizárólagosan egyik művészeti irányzathoz sem, mert "nem elég impresszionista, nem
egészen expresszionista, ez nem teljesen Fauve", de egyéni, művészi és extrém.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl/=
)

ABBA HILLEL SILVER

* 1893.JANUÁR 28.

- +1963.NDVEMBER 9.

Litván származású amerikai rabbi. 1902-ben szüleivel emigrált New
Yorkba. A Cincinnati-beli egyetemen diplomázott 1915-ben és még
abban az évben elvégezte a rabbiképzőt. Így lett ő az ötödik rabbi a
családban. Kétévi rabbi szolgálat után, 1917-ben a clevelandi
templom gyülekezetéhez került, amely az USA legnagyobb reformgyülekezetének számít. Az I.világháború idején Franciaországban
harcolt az amerikai hadseregben. A francia kormány kitüntetésben
részesítette. Később Chaim Weizmannt (lásd XI.9.) támogatta a
palesztinai zsidó állam megteremtéséért dolgozó ügynökség
'_'"M'~'"'''
munkájában. 1947-48-ban részt vett az ügynökség képviseletében
a független, önálló izraeli államot 1948.május 14-én kikiáltó ülésszak előkészítő munkáiban. Rabbiként kivételes ékesszólásával előadott, erősen
cionista tartalmú prédikációiról vált híressé. 1927-ben írt Messianisztikus elmélkedések
az ókori Izraelről címü munkájával magasfokú tudományos elismertséget szerzett. A
Világválság és zsidó túlélés címú írása a zsidóság II.világháborús krizisével foglalkozik.
(Internet: http://www .jewishvirtuallibrary.orgjjsourcejbiographyjsi Iver-html,
www.answers.comjtopicjsilver-abba-hillel)

,

ROMAIN ROllAND *1866.JANUÁR 29. - +1944.DECEMBER 30.
Francia író, zenetörténész. Párizsi
tanulmányait követően vázolta fel a
"zenei regény" koncepcióját. Ennek
született
később
a
hatására
tízkötetetes regény-folyama, - a
Jean Christophe
amely egy
zseniális német zeneszerző életét
mutatja be, Ludwig van Beethoven
(lásd III.26.) életrajzi elemeire támaszkodva. Az olasz művészet
remekeinek hatása alatt fejlődött gondolatvilága, amelyben a
hősök kultusza és a zene iránti szenvedélyes szeretet egyaránt
jelentős. A művészet megújulását sürgető színházi elveit A nép
színháza című írásában fejtette ki. Több író- és zeneszerző-életrajzot adott ki. Az
elmagányosodástól való rettegés és minden ember iránt érzett, illúzióktól mentes
rokonszenv árad történelmi és filozófiai drámáiból, valamint életrajzi műveiből. Az
L világháború idején Svájcban élt, ott publikálta pacifista cikkeit, melyek a józan észre
és az igazságra való hivatkozással, heves gyűlölet-hullámot zúdítottak rá, de ő nem
szűnt meg a békét keresni a paraszti bölcsességben vagy akár a hindu filozófiában.
Sok neves kortársával levelezett, pl. Mahatma Gandhival (lásd 1.30.), Maxim Gorkijjal
(lásd III.28.), Rabindranath Tagoreval (lásd VIII.7.). Az emberi helytállásról,
bátorságról szól Az elvarázsolt lélek cmű regény-folyama. 1922-ben megalapította az
Európa című. folyóiratot és kinyílvánította érdeklődését a Szovjetunió társadalmi és
kulturális politikája iránt. Részt vállalat az 1930-as évek antifasiszta küzdelmeiben.
1937-től visszavonultan élt és önéletrajzán dolgozott. 5zépség- és szabadság-ideálja
külföldön is hírnevet szerzett számára. A két világháború között Európa szelllemi
életének nagy tekintélyű, vezető művészegyénisége volt. Az 1915-ös irodalmi Nobeldíjat 1916-ban kapta lia mélységes tisztelet jeleként, írásainak nemes egyszerűségéért
és a belőlük áradó, minden emberrel együtt érző igazságszeretetéért". A Nobel-díjjal
együttjáró pénzösszeget a Vöröskeresztnek adományozta. (Laorusse 1994.3k.491 o.,
Nobel-díjasok L.1985.648 o., MNL.15k.548 o.)

THOMAS PAINE *1737.JANUÁR 29. - +1809.JÚNIUS 8.
Angol

,

származasu amerikai publicista és politikus. Kezdetben
kézműves, tanító, majd vámhivatalnok volt. Gondolkodását a kvékerek
puritán elvei és nézetei befolyásolták. Amerikába - Philadelphiába vándorolt 1774-ben és ott az Észak-amerikai angol gyarmatok
önállósulási törekvéseinek volt a hírlapi propagálója. A gyarmatok
függetlensége érdekében adta közre·a Józan ész cimű röpiratát 1776ban, mellyel nagy népszerűséget szerzett és hozzájárult a függetlenségi párt megerősödéséhez. 1776-83 között síkraszállt a gyarmatok szorosabb
együttműködésének megteremtéséért. A francia forradalom eszméinek hatása alá
kerülve 1786-ban visszatért Európába, előbb Párizsban, majd Londonban élt. A
forradalmat támadó írásokra adott válaszai miatt perbe fogták lázító és rágalmazó
magatartásáért, 1792-ben el is ítélték, illetve száműzték Franciaországba. Ott
megkapta a francia állampolgárságot és tagja lett a Konventnek. Mivel nem szavazta
meg a király kivégzését, fogságba került és csak a jakobinus diktatúra bukása után
szabadult 1794-ben. 1802-ben visszatért Amerikába, ahol írásaival szemben nagyon
sok kritikai észrevétel volt. Irodalmi munkáinak stílusa világos, nyelve egyszerű, de
biblikusan emelkedett, nemes pátosszal teli. Az amerikai politikai irodalom
klasszikusa. (Világir.KisencikI.1976.2k.157 o.,Larousse 1994.3k.231 o., MNL.14k.411
o.)

ALFRÉD SISLEY *1839.OKTÓBER 30. - + 1899.JANUÁR 29.
Angol származású francia festő. Az impresszionisták
törzsgárdájához
tartozott.
1857-61-ben Londonban élt,
üzleti pályáját feladva 1862től Párizsban a klasszicista
Charles
Gleyre
(*1806+ 1874)műhelyében tanult,
Claude Oscar Monet (lásd
XI. 14.),
Plerre
Auguste
Renoir (lásd 11.25.) és Jean
Frédéric
Bazille
(*1841+ 1870)
társaságában.
Kezdetben intérieuröket és
csendéleteket festett, majd
Fontainebleau-ban tájképeket. Ezekre a képeire a barbizoniak hatottak, különösen
jean-Baptiste Camille Corot (lásd VII. 16.). Az 1870-es évek elejétől festett képei
jellegzetes impresszionista művek. Az 1880-as években élénk színekkel és
könnyedebb stílusban festett. Az 1890-es években Edoudard Manet (lásd 1.23.) és
Camillo Pissarro (lásd XI. 13.) hatására a napfény festői ábrázolása foglalkoztatta.
Palettája kivilágosodott és az He de France-ról számos motívumot festett meg az
impresszionisták modorában. Művészete összekapcsolja a barbizoniak „intim
tájfestészetét" az impressszionistákkal. (Műv.L.1968.4k.290 o., MNL.16k.l05 o.)

ROBERT LEE FROST *1874.MÁRCIUS 26. - + 1963.JANUÁR 29.
Amerikai költő. 1912-ben családjával Angliába költözött, itt jelent
meg első verseskötete, A B oy’s Will. 1915-ben már mint ünnepelt
költő tért vissza hazájába, és New Hampshire-ben telepedett le. Az
1930-as évektől kezdve szinte páratlan elismerésben részesült.
Négyszer kapta meg Amerika legrangosabb költői-díját a Pulitzerdíjat. Negyvennégy egyetem avatta díszdoktorrá. Népszerűségének
titka, hogy látszólag igen egyszerű, világos verseiben a józan,
szkeptikus humorú farmer szemével láttatja a hétköznapok apró
jelenségeit, tragédiáit és a természetet. Haláláig 12 verseskötete
jelent
meg.
Már
életében
klasszikusnak
számított.
(Világir.Kisencikl. 1976.lk .369 o.)

JOZEF KOSTKA *1912.JANUÁR 29. - +1996.
Szlovák szobrász. Előbb keramikus nagybátyjától, majd
1932-37.között Prágában, 1938-ban Németországban és
1938-39-ben Párizsban tanult. Korábban kisplasztikát
készített. A pozsonyi technikai főiskola tanára volt.
Néhány jelentős szlovák művésszel együtt részt vett
annak az emlékműnek a megalkotásában, amelyet a
II.világháború során elesett 6.845 szovjet katona földi
maradványait őrző pozsonyi temetőben lévő sírra állítottak
fel. (Műv.L. 1966.2.k.692 o., Internet:http://internet.sk./
sgbb/...... www.bratislava-city.sk/......... )

FRITZ HABER *1868.DECEMBER 9. - +1934.JANUÁR 29.
Német kémikus. Egyetemi tanulmányait Berlinben folytatta, ahol
l885-ben doktorált.
l894-től
a karlsruhei
műegyetemen
hőbontással, elektrolízissel és gázreakciókkal foglalkozott majd
ugyanott, 1906-ban már a fizikai kémia és elektrokémia
professzora lett. Foglalkozott az üvegelektródok elméletével,
1905-től
négyéves
korrózióval,
a
vas
passzíválásával.
kutatómunka eredménye az ammóniaszintézis megvalósítása.
19l4-ben az 1. világháború kitörésekor felajánlotta szolgálatait a
német kormánynak. Az ő javaslatára vetették be a frontokon a mérges gázokat. 1915ben az yperni klórgáztámadást személyesen vezette. 1933-ban a Kaiser Wilhelm
Institut igazgatói posztjáról lemondott a fasiszta rendszer antiszemita politikája miatt
és emigrált Angliába, elfogadva a cambridge-i egyetem meghívását. Az 19l8-as
kémiai Nobel-díjat 1919-ben kapta "az ammónia elemei ből való szintéziséért". (Nobeldíjasok L.l985.308 o., MNL.9k.75 o.)

MUNKÁSŐRSÉG
Önkéntes polgári fegyveres karhatalom volt, melyet a Magyar
Intézőbizottsága
Szocialista
Munkás
Párt
Ideiglenes
1957.janyár 29-én hozott létre "az ellenforradalom maradványainak feszámolására,
a néphatalom, a rend
Az
első
védelmére".
alakulatok
állománya
főként
a
feloszlott
":~~~t~~
Államvéldelmi
Hatóság
L:
~. ,,;-.~
tagjaiból,
az
MSZMP
kisebb-nagyobb vezető
beosztású tagjaiból és nagyüzemi munkásokból állt. Kötelességeikre munkaidő utáni
kiképzéseken készültek fel. Bevetésükre egyszer sem került sor. Az egységek fölötti
felügyeletet a területileg illetékes pártszervek gyakorolták. Központi irányító szerve az
Országos Parancsnokság volt. A rendszerváltozás idején az ellenzéki politikai erők
követelésére 1989.október 20-án az Országggyűlés a szervezetet jogutód ~élkül
feloszlatta. (Új Magy.L.l961.5k.69 0.,MNL.l3k.37l o., MNL.13k.370 o.)

VICENTE BLASCO IBÁNEZ *1867.JANUÁR 29. - 1928.JANUÁR 28.
Spanyol író. Köztársaságpárti politikus volt, radikalizmusa miatt
többször perbe fogták. Szervezkedés vádjával haditörvényszék elé
állították és kivégzése elől menekült Párizsba. l89l-ben tért haza.
1909-ben felhagyott politikai tevékenységével és az irodalom felé
fordult. Tizennégy esztendős korában írta első kisregényét. Első
műveiben szülőföldjének Valenciának - jellkegzetes alakjait,
szokásait vonultatja fel. Ilyenek pl.a Rizs és tartán, Májusvirág, A
kunyhó stb. Második írói korszakában lélekábrázoló regényeket írt, pl.
A székesegyház, vagy a Vérző aréna. Harmadik ciklusában az Argentinában töltött
évei alatt szerzett benyomásait adja közre, pl.a Mindenki asszonya vagy Az
Apokalipszis négy lovasa című munkái. Az utóbbi háború ellenes regénye hozta meg
sxzámára a sikert. Korának valamennyi esztétikai irányára, minden társadalmi és
politikai törekvésre nyitott életművéből különösen a valenciai társadalmat bemutató
regényei maradtak fenn. Nagy képzelőerővel, szuggesztív kifejezésmódjával,
feszültségteremtő
erejével
hódította
meg
az
olvasóközönséget.
(Világir.Kisencikl.l976.1k.l42 o.,Larousse 1991.lk.335 o., MNL.4k.134 o.

DANIEL-F,RAN <;OIS-ESPRIT AUBER *1782.JANUÁR 29.
+ 1871.MAJUS 12.
zeneszerző. Operaszerzői pályafutása
1812-ben
kezdődött el, mikoris Luigi Maria Zenobio Carlo Salvatore
Cherubini (lásd IX.14.) felfigyelt rá és komolyabb zeneszerzői
tanulmányokra késztette. Első nagyobb sikerét az Emma

Francia

cimű operájáva érte el. Érvényesülése mind gyorsabb lett
Eugene Augustiun Scribe-bel (*1791-+1861) kialakult
együttműködése alapján, akinek szövegeire egés7 sor
vígoperát írt. Alkotói csúcsát A portici néma cimű operája és
a francia nagyopera egyik alapművének tartott ma is kedvelt vígoperájával a Fra
Diavoló-val érte el. Operáit dallambőség, erős színpadi érzék és mesteri építésmód
jellemzik. Művei közül jónéhányat a pesti Nemzeti Színházban is bemutatta k a
XIX.században. 1857-től III. Napoleon (lásd 1.9.) udvari karmestere volt. 49 operát és
négy vonósnégyest komponált. Röviddel halála előtt keletkezett utolsó kompozíciói négy vonósnégyese - kiadatlanok maradtak. (Brockhaus:Zenei L,1983.1k.82 o.,
MNL.2k.603 o.)

RUDOLF MAUERSBERGER *1889.JANUÁR 29. - +1971.FEBRUÁR
22.
Német kórus-karnagy és 7eneszerző. A Mauersberg-i
kántor-tanító fia. A lipcsei konzervatóriumban Robert
Teichmüller (*1863-+1939), Karl Straube (*1873-+1950)
és Stephan Krehl (*1864-+1924) növendéke voll. 1919-ben
Később
Aachenben orgonista és kórus-karmester lett.
Eisenachban Bach-kórust alapított. 1930-tól a drezdai
Kreuzschule kántora, és vezetője a fiú-kÓrusnak. Új liturgikus művekkel és főképp Heinrich Schütz (*1585-+ 1672) kórusműveivel nemzetközi
sikereket ért el. A II.világháború után, 1945 februárjában a rombadőlt drezdai,
Kreutzkirche kórusának újjászervezéséhez látott és augusztus 4-én a kiégett templom
vázában megtartott kórus-koncerten Mily sivár a város című saját szerzeményét adták
elő. 1961-ben öccsét - Erhard Mauersbergert - kinevezték a világhírű fiúkórussal
rendelkező Lipcsei Tamás-templom kántorává. Így lehetővé váll az együttműködés
számtalan programsorozatban. Együttműködésük csúcspontja volt Bach H-moll
miséjének előadása és a Máté Passió lemezfelvétele 1970-ben. A szóló tételeket
Erhard, a kórusokat Rudolf dirigálta. Nem elhanygaolható zeneszerzői tevékenysége
sem. Motetták, Kórus-ciklus, a Drezdai Requiem és a Szent Lukács Passió szerzője.
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.503 o., Szabolcsi-Tóth:Zenei L., Internet:http://www.

FREDERICK DELIUS *1862.JANUÁR 29: - +1934.JÚNIUS 10.
Német származású angol zeneszerző. Eredeti neve Fritz
Albert Theodor. Fiatal gyerekként igen jól hegedült és
zongorázott, de édesapja kivánságára gyapjúüzletének
képviseletében beutaztatta vele Európát, de üzleti sikereket
nem aratott. Ezért - atyai engedéllyel - Amerikába ment,
ahol zenét tanult. Kitartása és Edvard Hangerup Grieghez- a
kiváló norvég zeneszerzőhöz (lásd IX.4.) - fűződő barátsága
igazolta zenei elhivatottságát. 1888-tól Párizsban élt. Az ott
töltött kb 10 év, meghatározó volt az életében. Idejét
szüntelen komponá/ással és kirándulásokkal töltötte. 1902- •
ben telepedett le végleg Franciaországban - Grez-sur-Loingban - egyre növekvő
számú barátja és csodálója társaságában. Az I.világháború átmenetileg megszakította
munkáját, de később 1920-ig még komponált. Később elhatalmasodó betegsége
meggátolta az alkotásban. Aktív korszakában számos dalt, hat operát, egy Misét, egy
Rquiemet, hegedű- és zongoraszonátákat és egyéb alkalmi zenéket komponált. Sir
Thomas Beecham, - a világhírű angol karmester - (lásd ápr.29.) 1929-ben Angliában
hat koncert-fesztivált vezényelt Delius-művekből. Kifinomult hangulatfestésre törekvő
művei 1897-től váltak ismertté. A zenetudomány egzotikus hangú, túlérzékeny
utóromantikusnak tartja. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.417 o. Szabolcsi-Tóth:Zenei L.,
Internet: http://www. effgower.com/deliu ..... , britannica.com/eb/ .... )
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IX. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1964.JANUÁR 29.
INNSBRUCK, AUSZTRIA

FEBRUÁR 9.

A két Németország - NDK és NSZK - sportolói ezen az olimpián utoljára vesznek
együtt részt a küzdelmekben a közös olimpiai zászlójuk színeiben.
A versenyekre 36 nemzet 1097 résztvevővel 34 versenyszámban mérték össze
tudásukat.
A veresenyek a szovjet sportolók sikerével fejeződött be. 11 arany-, 8 ezüst- és 6
bronzérmet vittek haza.
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CANALETTO *1720.JANUÁR 30. - +1780.0KTÓBER 17.
Olasz festő. Eredeti neve Bernardo Bell otto. Antonio
Canaletto (*1697-+ 1768) unoköccse és tanítványa, akitől a vad utafestést, - a fényművészi
és
árnyhatások
megjelenítését - átvette és
folytatta. Korai képei barnás
tónusuk
miatt
nehezen
különböztethetők
meg
tanítómestere műveitől. Előbb
Rómában, Velencében, majd
Drezdában, Bécsben, Szentpétervárott és Varsóban dolgozott. Korai torinoi és velencei vedutái után a későbbiek utazásai hatására - a kezdeti fehér-szürke-fekete-zöld-kék szín-skálájú színvilága
idővel egyre gazdagabbá, változatosabbá vált. 1770-ben II.Poniatowski Szaniszló
Ágost lengyel király (ur.1764-1795) udvari festőjévé nevezte ki. (Műv.L.1965.1k.366
o., MNL.5k.68 o.)

GEORGES DE LA TOUR *1593.MÁRCIUS 19. - +1652.JANUÁR 30.
Francia festő. 1620-tól Lunéville-ben élt, megrendelői
az ottani és nancyi polgárok voltak. Stílusát
VII.18.)
és
Michelangelo
Caravaggio
(lásd
németalföldi követőinek hatására valló erős fényárnyék ellentétek, szigorú
reliefszerű,
tudatos
szerkezetet sugárzó kompozíció, egyéni vöröses-lilás
színek, éles körvonalak jellemzik. Középső és kései
alkotókorszakában festette gyertya- és fáklyafényes
éjszakai jeleneteit, melyek érzelemgazdag, titokzatos
hangulatot teremtenek. Műveit hosszú ideig más
festőknek tulajdonították. Legismertebb művei: Hamiskártyások, Civakodó muzsikusok, Bőnbánó Magdolna stb. (Műv.L.1967.3k.33 o.,
MNL.llk.839 o.)
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FERDINAND PORSCHE *1875.SZEPTEMBER 3. - +1951.JANUÁR 30.
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Német autókonstruktőr. 1931-ben alapított Stuttgartban
tervezőirodát.
1931-től
farmotoros járművek tervezésével
foglalkozott, ezekből fejlesztette ki a Volkswagent. Adolf Hitler

(lásd IV.30.) propaganda célzattal bízta meg egy népautó
megtervezésével, amelynek a tipusát 1936-ban mutatta be. A
sorozatgyártás megindulása előtt további 30 kisérleti példány
készült. 1948-ban az ausztriai Gmündenben készült el az első
saját építésű Porsche sportkocsi, melynek sorozatgyártása
1949-ben kezdődött meg. (Az Emberiség Kr.199!., MNL.15k.30 o.)
=

MOHANDÁSZ KARAMCSAND MAHÁTMA GANDHI *1869.OKTÓBER 2.
- +1948.JANUÁR 30.
Indiai politikus. India nemzeti és vallási apostola. A porbandari hercegség
kabinetfőnökének fia, a kereskedők egyik alkasztjához tartozott. A hindu vallás buzgó
híve. 1888-ban jogi tanulmányok folytatása céljából Angliába ment, amiért kasztjából
kizárták. 1891-ben szerzett ügyvédi képesítést, mellyel Dél-Afrikába ment dolgozni.
Ott feliépet a bevándorlókkal szembeni megkülönböztetések ellen, megalakította az
Indiai Nemzeti Kongresszus ottani megfelelőjét Natalban. Lapjuk hasábjain adta közre
programját, az erőszakmentes engedetlenségi mozgalom lényegét. A mozgalom első
alkalmazására is sor került, amikor Gandhi hívei tömegesen tagadták meg a kisebbség
tagjait korlátozó intézkedések bevezetését. 1915.január 9-én családjával visszatért
Indiába, Bombaybe. Egy éven át járta az országot, ismerkedett népével. Lojális,
fegyvertelen küzdelmet indított a britekkel szemben, ami az angol árú bojkottját, a
passzív ellenállást és együtt nem működést jelentett. Lojalitása az I.világháborúval
véget ért. Az amritsari 1919-es vérfürdő következtében, - melynek 379 halálos
áldozata és 1.200 sebesültje volt - a már tömeges méretűvé vált indiai nacionalista

mozgalom élére állt. 1922-ben a britek letartóztatták hatéves börtönbüntetéséből
betegsége miatt 2 év múlva szabadult. 1928-ig visszavonult a politikai élettől, majd
ismét engedetlenségi mozgalmat indított, mely sikerrel járt. 1930.január 30-án 11
pontos listát közölt - szesztilalom bevezetése, a rúpia leértékelése, sóadó eltörlése
stb. - saját folyó
irataiban. Irwin alkirály valamennyi pontot elutasította. Gandhi
megtartotta a „sómenetelést", melynek eredményeként 1930.március 5-én
engedélyezték a só adómentes előállítását és elengedték az erőszakos
cselekményekkel nem vádolt politikai foglyokat. 1932.január 4-én ismét börtönbe
zárták, ahol a brit miniszterelnök bejelentésére, - mely az érinthetetlenek választási
elkülönítésére vonatkozott, - haláláig tartó éhségsztrájkot hirdetett. Erre a brit
miniszterelnök korábbi döntését visszavonta. 1937-ben elsöprő választási győzelmet
aratott és teljhatalmat kapott a pártban. 1940-ben újabb mozgalmat hirdetett, majd

1942-ben ismét börtönbe került csaknem 2 évre, Harminc éven keresztül aktívan, de
nélkül folytatta törekvéseit, amelyek során többször börtönbe kerüll.
mindenkor
polgárjogi
követelések
határozták
meg.
India
Tevékenységét
függetlenségéért harcolt, szembeszállt a gyarmatosítással, a fajelmélettel és az egész
világon dúló erőszakkal. Tekintélye a legmagasabb politikai körökben is megnőtt. Az
indiai nép már életében a Rabindranath Tagoretól (lásd VIII.7.) kapott Mahátma
névvel illette, amelynek jelentése "Nagy lélek". 1948.január 30-án Delhiben, útban az
imahely felé egy fanatikus hindu meggyilkolta. (Larousse 1991.1k.960 o., MNL.8k.463
o.)
erőszak
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CANSAS SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Eszakon Nebraska, Kmeleten - egy
szakaszon - a Missouri folyó, illetve
végi Misasouri állam, Délen Oklahoma,
Nyugaton
Cxolorado
hatá rfolja.
213.098
km2,
fővárosa
Területe
Topeka. Lakosainak száma 2,590.000
fő. (1997-es adat)
Területén indián
törzsek éltek. Először a spanyolok
1541-től, 1682-től a franCiák, 1763-tól ismét a spanyolok, 1800-tól ismét a franCiák
kezén volt. 1803-ban az USA birtoka lett. 1854-ben territóriummá alakult.Az 1856-61
között lezajlott cansasi polgárháborúban a rabszolgaság ellenfelei győztek.
1861.január 30-án - mint szabad állam - vált az USA 34. tagállamává. (Révai
N1.6k.749 o., MNL.l0k.514 o.)

,

GEORGES BASS *1771.JANUÁR 30. -+18ü3.FEBRUÁR
Angol orvos és felfedező.
Bostonban kezdte hajóorvosi pályáját, majd a
haditengerészet állományába lépett. 1795.februárjában a Reliance nevű hajón
Ausztráliába indult. Itt találkozott Matthew Flinders-szel (lásd márc.16.), akivel
barátságot kötött. Együtt hajóztak az Új-Dél-Wales keleti partvidékére. Kutatásának
eredményeként - inasával - William Martinnal - felfedezték a
Sidney és Georges folyó közelében lévő Botany Bay-t. 1797-ben
Bass Dél-kelet Ausztrália legtávolabbi pontjához, majd innen a déli
partvidékre hajózott, a mai Melbourne közelébe. Ekkor érték el azt a
szorost, melyet Flinders Bass-szorosnak nevezett el. Ezzel vált
nyilvánvalóvá 1798-ban hogy Tasmania nem tartozik az ausztráliai
szárazföldhöz. Ezt követően Bass megbetegedett és visszatért
Lincolnban élő édesanyjához. Még egy árúszállító céget alapított,
majd üzleti útra indult Dél-Amerikába 1803-ban, de többé senki nem látta.(Révai
,rosma. btinternet.co
,
NI.2k.674 o., Internet: htpp:Ilaustralianexplores. tripod
gutenberg. net. a ul dikctbiog ..... )

KALEVALA
Finn nemzeti eposz. A Kalevala első változata az
Ős Kalevala 1833-ban jelent meg, mely 16
runoból - rímtelen nyolcszótagos verssorból - állt.
Elias Lőnnrot finn néprajztudós és nyelvész
(*1802-+ 1884)
állította
össze
a
gyűjtött
népballadákból, varázsigékből, népdalokból és
jelentette meg a 32 éneket tartalmazó Régi
Kalevalát
1835.január 30-án. A teljes
gyűjtemény az Új Kalevala 1849-ben jelent meg,
mely 50 énekből és 22.795 verssorból áll. Formailag az időmértékes és hangsúlyos verselés váltakozása, az alliterációk sokasága, a sor
végi rímek hiánya jellemzi. Eseményes és nem eseményes részek váltogatják
egymást, kiegészítve egy sajátos társadalom képét, melynek tagjai tisztelik és félik a
természet erőit és a szavak igéző és teremtő hatalmát. A cselekmények
középpontjában Pohjola és Kalevala népének a bőséget, boldogságot hozó
csodamalomért, a szampoért folyó harc áll. A történet másik fontos vonala a varázsló
Vainamöinen, Ilmarinen és Lemminkainen versengése a gonosz pohjol királyné
lányának kezéért. Magyarra fordított részleteit már a XIX.század közepén ismerték.
Teljes fordításban 1909-ben, 1975 és 1976-ban jelent meg. (Larousse 1992.2k.319 o.,
MNL.438 o.)
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CARLO MADERNO *1556. - +1629.JANUÁR 30.
Svájci származású itáliai építész. Rómában telepedett le, előbb
nagybátyja, Domenico Fontana (*1543-+1607) tanítványa, majd
segédje. Első jelentős munkája a
római
Santa
Susanna-templom
1596-1603
között,
homlokzata
amellyel megteremtette a korai barokk
jellegzetes, kétemeletes, oszlopokk'al
és pilaszterekkel tagolt, timpanonnal
templomhomlokzatát.
koronázott
1603-ban nagyszabású megbízást kapott, a Szent Péter-templom főhomlokzatának, előcsarnokának és hosszhajójának
kiépítésére, amely csatlakozik a Buonarotti Michelangelo (lásd 111.6.) tervezte központi
térhez. A világi építészet terén legjelentősebb alkotása a Mattei di Giove palota 15981618 között. Hideg, szigorú külső megjelenésében a XVI.századi római palotatipus
képviselője. Utolsó jelentős műve a Barberini-palota, melyet 1628-tól Giovanni
Lorenzo Bernini (lásd XII.7.) fejezett be. A XVII.század jelentős római mestere volt.
átmenetet jelent a
késő
reneszánsztól
a
korai
barokkhoz.
Építészete
(Műv.L.1967.3k.137 o.,Larousse 1992.2k.754 o., MNL.)

ION LUCA CARAGIALE *1852.JANUÁR 30. - +1912.JÚNIUS 9.
Román író. Színművészeti konzervatóriumban tanult
Bukarestben. Állandó anyagi problémái miatt sokféle
foglalkozással próbálkozott. Volt tisztviselő, házitanító,
szerkesztő stb. Vígjátékok és drá mák szerzője, a modern
román drámaírás és elbeszélés megteremtője. Színpadi
művei általában a klasszikus szerkesztés szabályait követik.
Áttekinthető cselekményűek, kevés szereplőjű jellemvígjátékai a társadalom felső rétegeiről, illetve az őket majmoló kispolgárságról rajzolnak
kritikus képet. Műveiben fontos az irónia, a paródia, abszurd és burleszk elemek
használata. A Viharos éjszaka című vígjátékkal jelkentkezett 1879-ben először. Kitűnő
formaérzékkel megírt színpadi műve Az elveszett levél. című vígjátéka. A Megtorlás
című drámája egy sorstragédia és egy lélektani dráma ötvözete. Elsőként ábrázolta
ebben a darabban színpadon a valóságos paraszt hősöket és problémáikat. Drámaírói
felfogására a klasszikus minták tiszteletben tartása a jellemző. Erőteljes nyelve és
stílusa iskolát teremtett. 1890 után főként karcolatokat írt. A korabeli hatalom
számára nemkívánatos személyként 1902-ben koholt vádak alapján pert indítottak
ellene. 1904-ben Berlinbe emigrált. (Világir.KisencikI.1976.1k.198 o., Larousse
1992.2k.436 o., MNL.5k.l04 o.)

,

V. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1948.JANUÁR 30. - FEBRUÁR 8.
ST.MORITZ, SVÁJC
Az előkelő svájci sportcentrumban megrendezett versenyekre 28 ország nevezett be
713 versenyzővel, köztük 77 hölggyel.
A versenyek főleg a skandinávoknak hoztak sikert. A nemzetek pontversenyében is
Svédország lett az első.
Magyarország versenyzői közül ezüstérmet hozott haza a párosműkorcsolyázásban
Kékessy Andrea - Király Ede páros és Pajor Kornél a 10.000 m-es gyorskorcsolyázási
versenyben.

,

GAUDENZIO FERRARI *1480. - +1546.JANUÁR 31.
Észak-itáliai festő és szobrász. Élete nagy részét Varallóban töltötte,
1539 után Milánóban élt. Élénk - elsősorban az ornamentika terén termékeny fantázia, mozgalmas kompozíció, hatásos és egyéni
szín kezelés jellemzi műveit, melyeken Pietro Perugino (*1450 kÖrül+ 1523), kisebb mértékben Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) és
Corregio (lásd III. 5.) hatása érezhető. Korai művein nyúlánk alakok
szerepelnek, akiket a láthatalan széltől dagasztott ruházat testesít.
Érett korszaka, mely kb. 1528-ig tartott szilárdabb kompozíciót,
testesebb alakokat mutat. E korzsak főművei a varalloi Szent Margit
templom festett és faragott stációi. Művészetének az 1528-39 közé
eső késŐi szakaszát a Leonardo iskola, de főkéánt B. Luini hatása jellemzi. Ebből az
időszakból való Krisztus siratása című munkája Utolsó éveiben fáradtság és a korábbi
kompozíciós megoldások ismétlése figyelhető meg. (Műv.L. 1966.2k.52 o.,
MNL.7k.900 o.)

FRANZ
19.

PETER SCHUBERT *1797.JANUÁR 31. - +1828.NOVEMBER

Osztrák zeneszerző. Édesapja
kezdte zenére tanítani, majd
1808-tól
Antonio
Salieritől
(*1750-+ 1825)
tanult
ellenponttant. 1818-tól Franz
von Schober (* 1796-+ 1882)
mecenatúrája
segítségével
független zeneszerző. Schober
ismerkedett
meg
révén
Johann Michael Vogl (*1768+1840) operaénekessel, ~ki
elsőként népszerűsítette dalait. Egész életében nehéz anyagi körülmények között élt.
1818-24 között gróf Eszterházy János zselici birtokán volt házitanító. Művei többségét
baráti összejöveteleken mutatták be. Egyetlen szerzői estje 1828.március 26-án volt
Bécsben. A dal-irodalom legnagyobb költője, a romantikus zenei gondolkodásmód
legegyszerűbb hangú képviselője. Művészetének középpontjában a Johann Wolfgang
von Goethe (lásd III.22.) és más korabeli költők verseire komponált, bensőséges
hangulatú dalok állnak. Négykezes zongora művei a műfaj legjelentőseb darabjai.
Mindent kifejező dallamkincse egymagában elegendő volna gazdag lelkivilágának hű
tolmácsolására. De Schubert mester volt, aki műveiben végső csiszoltsággal,
magasrendű építőművészettel, és tisztult forma képzéssel
nyilatkozik meg az
emberiség számára. Dalai, kamara-, hangszeres- és karművei, miséi és szimfóniái az
emberiség közkincsévé váltak. Befejezetlen szimfóniája - a h-moll - új ígéretet
jelentett a szimfónia-irodalom számára, amely igéretnek beváltásában fiatalon
bekövetkezett halála gátolta meg. (Falk G.:Zenei kisI.1938., MNL.15k.887 o.)

SZENT GIOVANNI DON BOSCO *1815.AUGUSZTUS 16. +1888.JANUÁR 31.
ITALIA
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HANS EGEDE

Olasz
római
katolikus
prédikátor;
rendalapító
és
szociálpedagógus. 1841-ben szentelték pappá. Papi pályája
kezdetétől a szegény vagy elhagyott gyerekek· nevelésének,
oktatásának és képzésének szentelte magát. 1846-ban Torino
mellett, Valdoccóban kb. 700 fős gyermek telepet szervezett.
Adományok gyűjtésével alapította 1859-ben a Szalézi Szent
Ferenc Társulatot, a szaléziak rendjét és 1872-ben a rend női
ágát, a Megsegítő Szűz Mária Leányai rendet. A pápai
jóváhagyást 1874"'ben kapta meg. Megírta Szent Péter és Szent
József életét. 1929-ben boldoggá, 1934-ben szentté avatták
(Larousse 1991.1k.363 o., MNL.4k.381 o.»

* 1686.JANUÁR 31.

-

+ 1758.NüVEMBER.5.

Dán nemzetiségű grőnlandi.hittérítő. Egyetemi tanulmányait Koppenhágában végezte.
1706-ban lett lelkész a Lofoten-szigeti Vaagenben. IV.Frigyes c:lán király engedélyével
kezdett kutatásokat a vikingek által valamikor régen elfoglalt Grönlandon, gondolván,
hogy keresztény hitüket már elhagyták. 1721 júliusában érkezett Grönland szigetére
azzal a céllal, hogy missziót létesítsen, ám csak kb.300 éves nyomait találta a
vikingeknek. A szigetet eszkimók lakták, így közöttük kezdte meg hittérítő tevékenységét. Megtanulta nyelvüket és a keresztény szövegeket lefordította
inuitra, amit azon a tájon beszéltek. Megalapította Godth'abot, mai
nevén Nuukot, amely később az ország fővárosa lett. Az első
kisgyermeket 1724-ben keresztelte meg. Az ország helyzetéről szóló
írásait, köyveit az 1729-es megjelenés után több nyelvre
lefordították. 1734-ben - him/őjárványban - elvesztette feleségét és
egyik fiát. 1736 augusztusában leányával és másik fiával visszatért
Koppenhágába. 1741-ben kinevezték Grönland püspökének és 1747ig az ottani misszió főfelügyelője volt. Grönlandon ma is a "nemzet
'
sze-ntje"-ként tisztelik. Megkezdte a biblia grőnlandi nyelvre való fordítását, de csak fia .
- Paul Egede - fejezhette be 1766-ban. A sziget negyedik legnagyobb. városában, a
róla elnevezett Egedesminde-ben állították fel emlékművét. (Révai NI.6k.152 o.,
Internet: http://en.wikipedia.org/wiki.
,1911 encyclopedia.org/E/EG
»

WILHELMINA ARMGARD BEATRIX *1938.JANUÁR 31.
Holland királynő. Bernard herceg és Julianna királynő (lásd IV.30.) leánya. Szüleivel
1940-45 között a német megszállás idején Kanadában, majd Angliában élt.
1966.március lQ-én feleségül ment Claus von Amsberg német diplomatához. Anyja,

Julianna 1980.április 30-án leánya Beatrix javára lemondott a trónról. Beatrix letette a
hivatalos esküt a holland alktmányra. Házasságából három fiúgyermeke van, akik
közül Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand herceg (*1967) a trónörökös, aki
hosszú időn át az első férfi trónörökös Hollandiában. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.3kA20 o.)

ERICH BUCHHOLZ

*1891.JANUÁR 31. - +1972.DECEMBER 29.

Német festő, szobrász. Írástudatlan pásztor-emberek gyermeke.
1917 -től kezdett festeni. 1918-tól a "Novembergruppe" tagja, EI
Lasziczkij orosz festő (*1890-+1941) barátja volt. Geometrikus
absztrakt képei kizárólag fekete, fehér, vörös és arany színekre
épülnek. 1922-től az építészettel váltotta fel a festészetet. A
nácizmus idején tevékenység ét "elfajzott művészetnek" nevezték,
és őt magát be is börtönözték. A 11.világháború után újból láthatók
voltak munkái a különböző kiállításokon. (MNLAk.632 o.)

BAJZA JÓZSEF

* 1804.JANUÁR 31.

- +1858.MÁRCIUS.3.

,

Magyar, publicista, költő, kritikus. Jogi tanulmányokat
Pozsonyban folytatott, ügyvédi vizsgát is tett, de 1929-től
Pesten élt és itt szerkesztette a kor legbefolyásosabb irodalmi
folyóiratait, Kisfaludy Károly (Iáésd 11.5.) halála után az
Aurórát, majd az Atheneumot. Első igazgatója volt 1837-től a
megnyílt Pesti Magyar Színháznak. 1847-ben az Ellenzéki Kör
Ellenőr című politikai zsebkönyvét szerkesztette, melyet csak a
,
lehetett
kiadni.
A
cenzúra
megkerülésével
külföldön
..
szabadságharc idején a Kossuth Hir/apját szerkesztette. A
Világos-i fegyverletétel után - sógorával - Vörösmarty
Mihállyal bujdosott. A megpróbáltatások évei felőrölték idegrendszerét, elméje elboruIt. Utolsó éveit súlyos betegen és szegénységben élte le.
Költőként melankóliára hajló verseit a politikai indíttatású, a reformkor eszmeiségél
lükröző versei követték, mint pl. az Apotheozis, Ébresztő, Fohászkodás, stb. Angol,
francia, német héber, kazah, román stb. nyelvű antológiákban 43 fordítás ismert
versei ből - Éleslátású, elvhű, jó felkészültségű kritikus volt. Kritikái közül polemikus
színibírálatai emelkednek ki. Odaadó harcosa volt a magyar színház ügyének is. A
Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. (Világir.Kisencikl.1k.94 o., MNL.3k.3D o.)

JEAN PICART LE DOUX

*1902.JANUÁR 31. - +1982.MÁJUS 7.
Francia festő, grafikus, gobelintervező. 1940-ben az
aubussoni gobelinszövő műhelyben a műfajt megújító
J.Lurc;at (lásd 01.06.) munkatársa volt. Később
számos
megrendelést
kapott
középületek
és
luxushajók falikárpitjának tervezésére. O tervezte a
Dakari Főtanács Palotájának, a nancyi, a touluse-i
egyetemek,
a
frankfurti
Opera
falikárpitjait.
Számtalan neves kiállításon vett részt. A falikárpitok
mellett tervezett plakátokat, játékkártyál és bélyeget
is. Készített kerámiát, falfestményt, litográfiát és
könyvillusztrációkat. (MNL.14k.778 o.)

PIERRE DE NOLHAC

*1859.DECEMBER 15. - +1936.JANUÁR 31.

Francia történész, történetíró. Közép- és felsőfokú tanulmányait Puyban, Rodezben,
Clermontban és Párizsban végezte. 188S-ben kezdett dolgozni a Nemzeti
Könyvtárban. 1896-ban a társadalomtudományokat oktató Ecole des Hautes Etudes
filológia-professzora lett. A Versailles-kastély belső restaurálását intéző kuratórium
vezetője volt 1892-től 1921-ig. Alapos, lelkiismeretes és aprólékos munkával kutatta
fel a kastély helyrajzát és a forradalom előtti állapotát, lakóinak törétnetét, stb.
Kutatásai során fedezte fel pl., hogya takarító-eszközök raktára annak idején XV.
Lajos (lásd 11.15.) különlegesen dekorált fürdőszobája volt. A kastélyról szerzett ismereteiről és a restaurálási munkákról előadásokat tartott,
ismertetéseket publikált, amely lassanként felkeltette az
érdeklődést Versailles iránt. Érdekes és értékes írásaira
még Amerikában is felfigyeltek, ahol a restaurtálási munkák
támogatására alakult Rockefeller Alapítvány 1925-1928
között 166.000 dollárt juttatott. A restaurálással járó
elfoglaltsága mellett számos könyvet írt, amelyekben a
francia történelem jeles alakjait, eseményeit írta le. Ilyenek
voltak: Versailles XV. Lajos korában (1898), A versailles-i kertek (1905), Versailles
története (1911) Marie Antoinette Trianoni kastélya (1914) és Madame de Pompadour
és a politika (1920). Számos más témát is feldolgozott: például kötetbe szerkesztette
Joachim Du Bel/ay francia költő (*1522-+1560) leveleit (1883), könyvet írt Desiderius
Rotterdamus Erasmus németalföldi humanistáról (lásd VII.12.) Erasmus Itáliában
(1888) címmel, Francesco Petrarca olasz költőről (lásdVII.19.) Petrarca humanizmusa
(1892) címmel, és megjelent több általa szerkesztett verseskötet is. Munkáját Francia
ismerték
el.
(Internet:htgtp:jjwww.1911.
Becsületrend
kitüntetésel
encyclopedia.orgjPierre
,
fr. wikipedia.orgjwikij
Pierre
,
splendorsversaiulles.orgjTeachersGuidej
)

JACKIE ROBINSON *1919.JANUÁR 31. - +1972.üKTÓBER 24.
Amerikai sportoló. Pasadenaban végezte középiskoláit, ahol már kitűnt
sportszeretetével.
Ösztöndíjas egyetemi
hallgatóként különleges atlétikai
képességeire lettek figyelmesek, annak ellenére, hogy a football, kosárlabda és
baseball területén is kiválónak bizonyult. 1940-ben ,a basebalIt választotta fő sportterületének. 1941-ben abbahagyta tanulmányait, mert munkába kellett állnia. Majd
hamarosan besorozták katonának egy elkülönített sereghez a fekete bőre miatt,
amiért felháborodásának adott hangot. Texasban is ilyen jellegű sérelem érte, mert
a buszvezető parancsa ellenére nem a feketék számára ,kijelölt helyen utazott. Le is
tartóztatták ez miatt, de a bkóság felmentette. Profi sport-karrierje 1946-ban kezdődött, amikor a Montreal Royals csapatához szerződött.
Nagyszerű játéka révén már egy szezon után a legrangosabb
csapatokhoz hívták. 1947-ben ő volt az első fekete bőrű játékos,
aki fehér baseball csapatban - a Brooklin Doogers csapatában játszhatott. Ez a tényegyesekből nagy ellenállást váltott ki, de
Branch Rickey
mint csapatvezető
támogatása és
csapattársainak
bátorítása
segítette
az
események
tudomásulv,ételében. A Dodgers megnyerte a bajnokságot és ez
megbecsülést és tiszteletet hozott a számára is. 1949-ben a Liga
legértékesebb játékosának választották. Tehetsége, szakértelme
révén a Dodgers a Liga egyik legjobb csapata lett. Pályafutása alatt a csapat hat
alkalommal vett részt yilágbajnokságon. 1955-ben a döntőt is megnyerték. Sikerei
úgy a színesbörűe.kn'ek, mint egyes csapatoknak is bátorságot adott, és 1959-ben
már 16 csapat szerződtetett színesbőrűeket. 1956-05 szezon végén visszavonult a
baseballtól és egy étterem-hálózat elnökhelyettese lett New Yorkban. Általában
támogatta a különféle színesbőrű váltakozások létrejöttét Harlem szomszédságában
és a polgárjogi küzdelmek egyik vezető alakja lett. 1964-68 között a New York-i
kormányzó - Nelson'.Rockefeller - speciális segítője volt a polgárjogi kérdésekben.
Sikerei dacára egy csapatnál sem tudta elérni, hogy menedzserként működhessen.
(Kanadai L., Internet: http://ep.cqrta~ms.cor:nlencyklopedia-761574436 )
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Amerikai kémikus. 1888-ban doktorált a Harvard egyetemen,
témája az oxigén hidrogén hez viszonyított atomsúlyának
meghalározása volt. Disszertációs munkájának elismeréséül
európai ösztöndíjat kapott, melynek során híres kémikusokal
látogatott meg. Később a Harvard egyetem magántanára, tíz
év múltán pedig professzora lett. Kémiai thermodinamikai
vizsgálatai során 1903-ban kalorimétert szerkesztett és
közömbösítési hőmeghatározásokat végzett. Tanulmányozta a
gázok hőkitágulását, a kristályok kelelkezését, majd az elemek atomtérfogatát és
összenyomhatóságát. Több éven keresztül folytatott méréseivel nagy pontossággal
meghatározta mintegy 30 elem relatívatomtömegét. 1913-ban megállapította a
természetes ólom és az urán bomlásakor keletkező ólom alomsúlyát, és az
eltérésből az izotópok létezésére következtetett. Tevékenysége elismeréséül az
1914-es kémiai Nobel-díjat 1915-ben kapta "a számos kémiai elem atomsúlyának
pontos meghatározásáért". (Nobel-dijasok L.1985.641 o., MNL.15k.483 o.)

ALAN ALEXANDER MILNE

*1882.JANUÁR 18. - +1956.JANUÁR

31.
Angol író, költő, publiCista. Cambridgeben végezte az
egyetemet. 1906-tól 1914-ig a londoni híres élclapnál a
segédszerkesztőként.
Az
Punch-nál
dolgozott
r. világháborúban a francia fronton teljesített szolgálatot. Első
írásai humoros esszék voltak, majd 1924-től jelentkezett
felnőtteknek is szánt gyermekkönyveivel. Ilyen pl. az Amikor
még kicsik vo/tunk. A sajátos bájjal, emberséggel és
bölcsességgel megírt munkáit elsősorban gyermekének
Christopher Robinnak szánta. Így keletkezett a Hat évesek
lettünk, a MiCimackó és a MiCimackó kuckója. A Micimackó világsikert aratott, több
mint 20 nyelvre fordították le. Magyarra Karinthy Frigyes (*1887-+1938) fordította.
Már túl késő... egy író önéletrajza címmel írta meg memoráját 1939-ben. Agyműtéten
esett át 1952-ben, élete további éveit betegen töltötte sussexi birtokán.
(Világir.KisencikI.2k.76 o., MNL.14k.1S1 o.)
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