HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

2. kötet,
FEBRUAR

FEBRUÁR HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

, 27.

+A REICHSTAG FELGYUJTASA
+ACOSTA José de

Sp, nyol j.,~ita p.p, t.'m• .,.ttud6'~

+ADER Clément

Francia aviatikus

4.

+ALBRECHTSBERGER Johann Georg

Osztrák zeneszerző. zeneteoretikus

3.

+ALEXANDRESCU Grigore Mihail

Román

22.

Nemet festő

+ALTDORFER Albrecht
+ANORESCU Ion

költő

-

~mán festő

12.

-

1--27 .

+ANICH Peter

Osztrák geográfus

2.

+ANTONELLO DA MESSINA

oro!!sz fe:5tö

".

+ANTONOV üleg Konsztantyinovlcs

Orosz

repülőgép-tervező

7.

I

5.

+APOLLO - 14 URHAJO
+ARCTQWSKI Henryk

lengyel geológus, óceanográfus

+ARENAL Concepcion

Spanyol ir6nd, jogtudós

/9••

Amerikai elektromérnök

l.

Angol tábornok, katona-pedagógus

22.

+ARIZONA SZÖVETSEGI ÁLLAM
+ARMSTRüNG Edwin Howard
+BAOEN POWELl Robert Stephenson Smyth MrO Sk

+BAlTHUS

1

-

r.:-rancia

21.

festő

28

+BARABÁS Miklós

Magyar festő

10.

+BA55AND Jacopo

Velencei festő

".

+BAY John

Angol katonai mérnök

+BEBEl AugUSt Ferdinand

Német politikus

+BECKMANN Johann

Német kozgazdász
Spanyol költő

+8ECQUER Gustavo Adolfo
~

+BEllMAN Carl Michael

Svéd költő

+8ERG Maria Johannes Aiban

Osztrák zeneszerző

1.

----l

22.

3.

r
••

9.

j

+BERGEN Edgar John

Amerikai hasbeszélő

+BERNARD Claude

Francia orvos

+BETHlEN Gábor

Erdélyi fejedelem

+BEZRUC Vladimir Vasek Petr

Cseh

+BIYA Paul

T16.

I

I 10.

I

l.

költő

17.

Ka"rlleruni politikus

13.

orvosnő

+BLACKWELL Elisabeth

Amerikai

+BOGDANY Jakab

Magyar szárm. Angliában dolgozó

+ BOlTO Arngo

Olasz operasze"ó, költó

+BOLYAI Fi!lrki!ls

Mi!lgyi!lr mi!ltematlkus,

+BDRDUAS Paul-Emile

Kanadai

+BOROGYIN Alexandr PorfirjevlCS

Oorosz

+BOSBOOM Jan

Németalföldi

+BOSKOVIC Ruder Josip
+BÖCKlER Hans von

Horvát
szerzetes,
matematikus
Német politikus

+BRANCUSI Constantin

Román szobrász

21.

+BRANDES Georg

Dán író, irodalomtörténész

4.

+BRECHT Eugen Bertold Friedrich

Német drámaíró

10.

3.

möltŐ,

festő

24.
müforditó

festő

zheneszwe"ő, orvos,

ll.

9.
22.

kémikus

festő

27.
18.

csillagász,

13.
16.

r-Flamand festd

l.

+BUBER Martin

Zsidó filozófus

8.

+BUCER Martin

Német reformátor

28

+BUDEANU Constantln l.

Román elektromérnök

16.

+BUFFAlO BIll

Amerikai kalandor

26.

+BUNUEL Luis

Spanyol

+BÜRGI Jost

Svajei órásmester

28.

+BY John

AnQol katonai mérnök

l.

+CAPEK - CHOD Karel Matej

Cseh íó, újságíró

21.

+CARDUCCI Glosué

Olasz iró, irodalomtörténész

16.

+BROUWER Adriaen

+CARUSO Enneo

filmrendező

'""Oiasz operaénekes

27.

Cseh költő

21.

+CElllNI Benvenuto

Olasz szobrász, ötvös

14.

+CHAMPMESLE Mane Desmares

Francia

+CHANUTE OCtave

Amerikai repülés-kutató mérnök

+CHOPIN Frederic Francois

lengyel
Angol

+CONDER Charles

--

zenes:zerző, zongoraművész

festő

I

22.

+CECH Svatopluk

színésznő

I

18.
18.
22.

19

I

+COOK James

Angol hajós

14.

+COPERNICUS Nikolaus

Lengyel csillagász

I

19.

I

+CORELLI Arcangelo

Olasz

zeneszerző,

+CORRADO Glaquinto

Itáliai

festő

+COURTHS - MAHLER Hedwig

Német

+CROCE Benedetto

Olasz történész, kritikus

25.

+CZABAN samu és BERZEVICZY Gizella

Munkásmozgalom pedagógus harcosai

17.

+cs6K lsván

Magyar

+DARGOMIZSSZKIJ Alekszandr SzergejeviCS

Orosz

+DARIO RUBEN

Nicaraguai

hegedümüvész

17.
8.

irónő

18.

festő

l.

zeneszerző

költő

6.

Angol természettudós

+DAUMIER Honore

Francia

-

festő

12.
10

+DAVIS - KUPA

+DESTlNN Emmy

9.

c5eh operaénekesnő

26.

festő

Angol

+DICKENS Charles

Angol író

7.

+DIMITROV - MAISTORA Vladimir

Bolgér festő

l.

+DOUGLASS Frederick

Amerikai politikus

20.

ll.

j

13.

+DREZDA
kereskedő,

+OUGUA Pierre

Francia katona,

+DULLES John Foster

Amerikai politikus

+DUMONT Louise

Német

+OZSAMBUL Dzsabajev

Kazah

+EBERT Friedrich

Német politikus

28.

+EDISON Alva Thomas

Amerikai feltaláló

10.

+EFFEL Jean

FrancIa karikaturista

12.

+EÖTVÖS József báró

Magyar író, politikus

2.

gyarmatosító

22.
25.

színésznő

22.

költő

28

~d

kémikustlS.

+FAISTAUER Anton

N
Osztrák

festő

+FALL Leo

Osztrák

zeneszerző,

+FERENCZY Károly

Magyar

festő

+FEYNMAN Richard Philips

Amerikai fizikus
N
Magyar porcelánfestő

+FlSCHER Móc

I

8.

Amerikai filmszínész

+DEVIS ArttJur William

+EULER - CHEPLlN Hans, Kurt, August, Simon von

I

2.

+DARWIN Charles

+DEAN James Byron

I

j

14.
karmester

2.
8.

j

15.
I

15.

-

+FORRER Ludwig

í$vájci allamférfi

9.

+FRA ANGELICO Giovanni de Fiesole

Firenzei

+FRANlEN Frans Mikael

Svéd költeS, író

+FRENCH ALLIANCE

Kereskedelmi és barátsági

+FRÖDING Gustav

Svéd költő

8.

+FUCIK Julius

Cseh író

23.

+FULTON Robert

Amerikai gépészmémök

2•.

+FUX Johann Joseph

Osztrák

+GABElSBERGER Franz Xaver

Német gyorsíró

9.

+GAUSS Carl Friedrich

Német matematikus, csillagász

23.

+GARNEAU Mac<

Kanadai

+GEZA

Magyar nagyfejedelem

l.

+GIBBS Hosiah WHJard

Amerikai elméleti fizikus

ll.

+GTDE André

Francia iró

19

+GIlLY

Német építész

16.

+GISCAR D'ESTAING Valery

Francia államférfi

2.

+GlENN John Herschel

Amerikai ürhajós

20.

+GOLDONI Carlo

Olasz vígjátékíró

25.

+GOZSOu Manó

Román nemzetiségü magyar Jogász

22.

+GREELEY Horace

lamerikai politikus

J.

+GRENFEll WHfred Thomason Sír

Angol orvos, misszionárius

28.

+GRJBUEDOV Alexander Szergejevics

Orosz vígjátékíró, diplomata

ll.

+GRIFFIN Walter Burley

Amerikai épitész

ll.

+GUBEC MiHé

Horvat paraS2tfelkelés vezére

15.

+GUILLAUME Charles Edouard

Francia fizikus

+GUTENBERG Johannes

Német nyomdasz

+HAFIZ Ibrahlm

EgYiptomi arab költő

Friedrich

+HALÁPY János

festő

zeneszerző,

18.
9.
szerződés

6.

13.

zeneteoretikus

ürrepülő

23.

15.

N

2•.

••
1-• .

Magyar festő

~elga

12.

iró
Kanadai festő

27.

+HARRISON William Henry

Amerikai politikus, USA 9.elnÖke

9.

+HAYEZ Francesco

Olasz festél

10.

+HEDJN

SvédÁZSia -kutató

19

+HANs Abraham
+HARRI5 Robert

~

Anders

+HEINE Heinrich

Német

költő,

író

1

17 .

l
-

+HERTZ Helnrich Rudolf

l Német fizikus

+HODGKIN Alan Lloyd

. Angolfiziol6gus

122

+HOfMANNSTAHl Hugo von

Osztrák ir6

I.

+HOLUB Emil

Cseh OIVOS

21.

+HOLlY Buddy

Amerikai rock·ánekes

3.

+HOMER Wmslow

AmerikaI festl5

24.

+HORTHY vitéz Nagybányai Mlkl6s
+HOWARD Cathenne

Magyar
ellentengernagy, 19.
Ma;':'arorsz.kormánuoZ'Ó;",
Angol klrc§lyné
13.

+HUBEL David Hunter

Amenkal neuroblol6gus

I

Francia író, költő

+HURBAN Josef Mllostav

Szlovak író, polltJkus

+HVIEZDOSLAV Pavel

Szlovák

+1, FERDINÁND

Bolgár fejedelem

j 26.

+I.FARUK

Egyiptom kirc§lya

ll.

+J.HUNYADI Mátyás

Magyar király

+11. RCX;ER Nagy

SzicíliaI gróf
1928.

(Pótlistán!)

III.TÉlI OliMPIAI JATEKOK 1932.

(Pötlistán!)

+t1I.Vllmos

26.
23.

költő

St.MORITZ

2.

23.
--L
26.

február 19·1g

, tAKE - PLACID

február 13·lg

11.
4.

Hollandia királya

19

GARMISCH_PARTENKIRCHEN
február
16·in
Osztrák orvos, botanIkus, kémikus

6.

+ JAMNAtAL BAJA]

Indiai nagyiparos

11.

+JÁSZAI Mari

Magyar

+J6kal

Magyar ír6

18.

MaQyar ír6

27.

IV.TÉlI OLIMPIAI JÁTEKOK
t-JACQUIN

Nicolaus Joseph

1936. (Póthstán!)

bá'.

Mó'

+JOSIKA Miklós

bá'ó

+JUNKERS Hugo
+KANE Elisha Kent

színésznő

I
16.

I

24.

Német gépészmérnök,

repOlőgép·tervezö

~

3.

Amerikai orvos, sark·utaz6

16.

+KANT Immanuel

Német filozófus

12.

+KARAPAEV Jurij WaszllJewlch

Orosz

+KASTNER Erich

Német

+KEATS John

Angol

+KISFAlUDY Károly

Magyar drámair6,

+KlEMETTI Helkkl Valentin

Finn zeneszerz6 és karnagy

14.

+KLENZE leo von

Nemet építész

29.

II.

festő
költő,

I

27.

N

+HUGO Victor

II.TElI OLIMPIAI JÁTÉKOK

l

I 15.

N

j
I

I

fl].

író

kőlt/5

23.
költő

S.

I

+KNER Izidor

Magyar könyvkiadó, nyomdász

5.

+KOMMUNISTA KIALlVANY
+KONCSALOVSZKIJ Pjotr Petrovics

Orosz festő

21.

+KONDOR Béla

Magyar festő

17

+KOSCIUSZKO Tadeusz

lengyel hazafi

1 12.

' lengyel

festő

lengyel

festő

+KRESS Wilhelm

Osztrák

repülőgép-tervező

+KUN Béta

Magyar politikus

21.

+LANDlER Jenő

Munkásmozgalom aktJvlstája

25.

+lAPORTE Pierre

Kanadai politikus

25.

+lASKER - SOiUlER Else

Német

+LAVAlETTE AntIone "'ne Chamans

Francia politikus

+lAXNESS HaJIdór

Izland. író

+lE BRUN Charles

Francia

+lEDRU

Francia politikus

2.

+lESSING Gotthold Ephralm

Német iró, kritikus

15.

+lEWIS Sinclair

Amerikaiiró

+KOSSAK Juliusz
+KOWAlSKI

-

WIERUSZ Alfred

ROllIN Alexandre Auguste

I

24.

3.
1

'6 .

11·

15·
N

24.

N

I

7.
~

+lEYSTER Judith

Holland

++LfCHTENBERG Georg Christoph

Német fizikus

24.

+llDHOLM Natanael Ingvar

Svéd karmester, zeneszerző

24.

+L1EBERMANN Max

Német festd

8.

+lONGFELLOW Henry Wadsworth

Amerikai

+LOHE Wilhelm

Német teológus

iró

,

8.

festő

festőnő

I

24.

költőnő

költő,

I

18.

I

27.

I

21.

I

3.

+LUNA - 9 HOLDSZONDA
+lUTHER Martin

Német vallásreformátor, pap

18.

+lYON Mary

Amertkal pedagógus

28.

+MABEOSZ

f

+MACH Ernst

Osztrák fizikus, filozófus

+MADERO FranCISCO IndelacIo

Mexikói államférfi

+MADRAZO Fedenco de

Spanyol

+MAKOVSZKIJ Vlagyimir Jegorovics

Orosz

festő

21.

+MALEVICS Kazlmir Szeverinovlcs

Orosz

festő

ll.

+MARCK5 Gerhard

Német

festő

szob~sz

18.

22.

12.

18.

j

+MASSACHUSETTS SZÖVETSÉGI ÁLLAM

6.

I
I

+MASSEY Charles Vincent

Kanadai politikus

20.

+MAY Karj

Német regényíró

25.

+MAYBECK Bernard Ralph

Amerikai építész

7.

+MENOElEJEV Dlmitrij Ivanovics

Orosz kémikus

7.

+MENOELSSOHN - BARTHOLDY Jakob LudwiO Felix

Német zeneszerző, kamester

3.

+MICHENER James Albert

Amerikai írÓ

3.

+MIGNARD NIcolas

Francia

+MÓRA Ferenc

Magyar író, régész

+MORSTADT Vincene

Szlovák

festő

19.

+MUNKACSY Mihály

Magyar

festő

20.

+MUNOZ MARIN Luis

Puerto Ricoi politikus

16.

+MŰNTER Gabriele

Német

+NAT COLE

~King"

festő

7.
6.

festönő

19.

Amerikai énekes és zongorista

+NATTA Giulio

Olasz kémikus

+NAVRATIL

Cseh

Josef

15.
26.

N

festő

17.

+NEJEDlY Zdenek

Cseh zenetörténész, író

10.

+NENNI Pietro Sandro

Olasz politikus

9.

T

+NÉPSZAVA
+NUSCHKE Otto

Német politikus

14.
~

+OUD Jacobus Johannes Pieter

Holland építész

+PACHECO Donna Maria

Spanyol

+PAlESTRINA Giovanni Piertuigi d.

Olasz

+PALME Sven Olof

Svéd politikus

28

+PÁRIZSI BÉKESZERZ6DES

1947.

10.

+PAVLOV lvan Petrovics

Orosz fiziológus

+PEEL Robert Sír

Brit politikus

5.

+PERMOSER Balthasar

Német szobrász

20.

+PESTALOZZI Johann Heinrich

Svájci pedagógus, iskola reformer

17.

+PETROVIC VelJko

Szerb

+POULBOT FrranCisque
+PRAETORIUS Michael

felesége

10.

zeneszerző

fjanCia

I

költő, szobrász

Nemet zeneszerzö, teoretikus

I

2.

N

költő

-

I

9.

27.

5.

Orosz festő

+PLASZTOV Arkagyij Alekszandrovics

I

23.

+OREGON SZÖVETSEGI ALLAM

felkelő-vezér

I

l.

-

6.
15.

I

festő

I

+PREISLER Jan

Cseh

+QUETELET Lambert Adolphe Jacques

Belga matematikus

22.

I

+RABELAIS Francols

Francia iró, orvos

4.

,

+RADZIWILL Franz

Német

6.

+RAMBOlDINI Vittorino d, Feltre

Itáliai humanista pedagógus

2.

I

+RAMIN Günther Wemer Hans

Német orgonamúvész, karnagy

27.

+REAGEN RonaId Wilson

Amerikai politikus, USA 40.elnÖke

6.

+RENOIR Pierre Auguste

Francia

+REYNOlDS Joshua Sir

Angol festö, mügyüjtö

+RIDINGER Johann Elias

Német

+RIVERA José Eustacio

Kolumbiai

+ ROBBIA LUCA della

Olasz szobrász

+ROSSINI Antonio Gioachmo

Olasz

18.

festő

~.

festő

rézmetsző, festő
költő

23.
16.
19.
10.

zeneszerző

29.

+ROTARY CLUB

13.

festő

Francia

+RUDAS lászló

Magyar politikus

21.

+SALJAPIN Fjodor Ivanovics

Orosz operaénekes

13.

+SAN MARTIN José de

Argentin tábornok, politikus

25.

+SARMIENTO Domingo FAUSTINO

Argentin iró, politikus

15·

+SCHARF Adolf

Osztrák politikus

28,

+SCHLEtERMACHER Friedrich Ernst Daniel

Német protestáns teológus

12.

-Osztrák

+SCHMIDT Franz

zeneszerző

festő

+SCHONGAUER Martin

Német

+SCHOPENHAUER Arthur

Német filozófus

+SCHRÖDER Sophie

Német színész- és

+SEBESTÉNY Sebesta Ferenc

Magyar

+SEGOVIA Andrés

Spanyol gitármüvész

+SENEFELDER Alois

Osztrák feltaláló, nyomdász

+SEVERIN Fernand

Belga

+STMENON Georges

Belga regényíró

Ranti~ek

I

23.

+ROUALT Georges

+SKROUP

I

Jön

festő,

I
I

I
I

ll·

2.

I

22.
énekesnő

szobrász

költő

Cseh zenQSzér.z6, karméstér
festő

+SLAVICEK Antonin

Cseh

+SPAlLANZAN! Lazzaro

Olasz természettudós

+SPENER Philipp Jakob

Német

vallásrefom,.~tor

25.
14.
21.

I

rI
4.

13

7.

l.

12.
5.

ls

festő

+SPITZWEG Carl

Német

+STEEN Jan

Holland

+STEINBECK John Ernst

Amerikai iró

+STERN (YAIR) Abraham

Cionista szabadságharcos,

+SZÁNTÓ Béla

Magyar politikus

+SZAVICKTJ Konsztantyin Apollono....ics

Orosz

festő

13.

+SZENT BERNADETT Soubirous

Lourdesi kisleány

ll.

+SZENT PÉTER damiani

Itáliai bíboros

+SZENT MORE Thomas Sir

Angol államferfi

7.

Magy.szárm.amerikai fizikus

11.

+TORRES RESTREPO Camilo

Kolumbiai katolikus teológus, forradalmár

J.

+ TYL Josef Kajetan

Cseh iró,

+UTAGAWA Toyokuni

Japán

+V. KAROLV Habsburg

Német-római császár

+V. MOHAMED

Marokkói szultán

+VAlDES VIctor Manuel GarcIa

Kubai festO:

+VAlENS Rltchie

Amerikai rock-énekes

+SZILARD

Le6

J.

festő

N

12.
l.

I

n

rendező

4.

festő, fametsző

24.
24.

t

26
l.

J.
14.

+VASZILJEV Fjodor Alexandrovics

f--orosz

tájképfestő

~

+VATTKAN

11.

+VENUSZ URRAKETA

12.
Francia iró,

+VERCORS

képzőmü ....esz

+VERDUNI CSATA

26.
2l.

+VERNE Jules

Francia regényir6

8.

+VESPUCCI Amerigo

Itáliai hajós

22.

+VI.GVÖRGY

Nagy-Britannia és Írország királya

6.

OSLÓ

14.

VIII.TELI OLIMPIAI JATEKOK

I

27.

költő

+VALENTIN NAPJA

VI: TELI OLIMPIAI JATEKOK

I

1952, (póWstán!)

1960.

(P6tlistán! )

február 25-ig

SQUAW VALLEY

február 28-Ig

zeneszerző, karmester

l

rI
5.

+VILLA - LOBOS Hector

Brazil

+WALKER Mary Edwards

Amerikai sebészorvos

+WALLTSCH Kálmán

Munkásmozgalom mártírja

28

+WASHINGTON George

Amerikai politikus, USA t.elnÖke

22.

+WEIL Simone

Francia

+WHITE James

Kanadai földrajztud6s

ir6nő

I

2l.

3.
28.

+WHITE William Allena

Amerikai újságíró

10.

"WIER Johann

Német orvos

24.

+WILLAN Healey

Kanadai zeneszerz6

16.

+WITKIEWICZ Stanislaw IGNACY

Lengyel iró, filozófus

24.

X.TELI OLIMPIAI JÁTEKOK

GRENOBlE

6.

1968.

február 18-ig

XI.TELI OLIMPIAI JATEKOK 1972.

SZapporo február 13-ig

XII,TELI OLIMPIAI JATEKOK 1976.

INNSBRUCK február IS-ig

XIII.TÉLI OLIMPIAI JÁTéKOK

1980.

LAKE - PLACID

XIV.TELI OLIMPIAI JATEKOK 1984.

SZARAJEVO

XV. TELI OLIMPIA JATEKOK

CALGARY

1988.

XVII. TELI OLIMPIAI JATEKOK

február 18-ig

február 28-ig

Franciaország királya

XV.lajos
XVI.TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK

február 24-ig

1992.
1994.

ALBERTVILLE
LlllEHAMMER

február 23-ig
február 27-ig

I

I

2.
4.

-

12.
7.

13.
1S.
B.

12.

ZRINYI Ilona

Magyar nagyasszony

IB.

ZWEIG Arnold

Német iró

26.

I

o
FEBRUÁR HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

ARMSTRONG Edwin Howard

Amerikai elektromérnök

BETHLEN Gábor

Erdélyi fejedelem

BROUWER Adriaen

Flamand

-

BY John

lL
l.

festő

l.

'Angol katonai mémök

-

l.

CSUK tsván

Magyar festO:

l.

DIMITROV - MAISTORA Vladimir

Botgér fest6

L

GÉZA

Magyar nagyfejedelem

L

Osztrák iró

L

Orosz festO

l.

HOFMANNSTAHL

Hugo von

KARAPAEV Jurij WaSZíljewich

NEPSZAVA

l
j

l.
festő

Pl.ASZTOV ArkagYIJ Alekszandrovlcs

Orosz

SLAVICEK Antonin

Cseh fest6

5ZANTO Béla

l.
ll.

I

Magyar politikus

l.

I

VALDES Victor Manuet Garcia

Kubai festO:

l.

00000000000000000000000000000ססoo00

0ססoo0000000ססooססoo00000000

ANI CH Peter

Osztrák geográfus

2.

DARGOMIZSSZKIJ Alekszandr SzergejeviCs

Orosz zeneszen:6

2.

Magyar iró, politikus

2.

eÖlVOS József

"..6

zeneszerző,

FAll leo

Osztrák

karmester

GISCAR D'ESTAING Valery

Francia államférfi

2.

HVIEZDOSLAV Pavel

Szlovák költ6

2.

lED RU - ROLLIN Atexandre Auguste

Francia politikus

2.

2.

-

PALESTRINA Giovanni Pierluigi da

Olasz zeneszerző

RAMBOLDINI Vittorino da FeRre

ltálJal humanIsta pedagógus

SCHONGAUER Martin

Német

XI.TELJ OLIMPIAI JATEKOK 1972.

SZapporo február 13·ig

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

festő

2.
2.

2.
2.

OOO
ALBREOiTSBERGER Johann Georg

Osztrák zeneszerz6. zeneteorebkus

3.

BECKMANN Johann

Német kozgazdász

3.

BLACKWELL Elisabeth

Amenkal orvosn6

3.

GREELEY Horace

lamerikai politikus

3.

HOLLY Buddy

Amerikai rod<-ánekes

3.-

JUNKERS Hugo

Német gépészmémök,

KOSSAK Juliusz

Lengyel

repülőgép-tervező

3.
3.

festő

LUNA - 9 HOLDSZONDA

3.

-

3.

MENDELSSOHN - BARTHOLDY Jakob Ludwig Felix

Német zeneszerzéS, kamester

MICHENER James Albert

Amerikai íro

STEEN Jan

Holland

TORRES RESTREPO Camiro

Kolumbiai katolikus teológus, forradalmár

3.

VALENS Rltchle

Amerikai rock-énekes

3.

WEIL Simone

Francia íronéS

3.

0000000000000000000000000000000000000000
00000

00000000000000000000000000000
0000000

ADER Clément

Francia aviatikus

3.

festő

3.

4. -

ARIZONA SZÖVETSEGI ALlA,"

4.

BELLMAN Carl Michael

Svéd költő

4.

BRANDES Georg

Dán író, irodalomtörténész

4-:--

HAFIZ Ibrahim

Egyiptomi arab

HALAPY János

Magyar

IlI.TELI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1932.

LAKE - PlACID

RABELAIS Francois

Francia íro, orvos

4.

SEVERIN Fernand

Belga költS

4.

TVL Josef Kajetan

Cseh íro,

rendező

4.

XII,TELI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1976.

INNSBRUCK február IS-ig

4.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
00000000

költő

4.

festő

4.
február 13-lg

4.

5.

APOLLO - 14 URHAJO
-

-

KISFALUDY Károly

Magyar drámaíró, költő

KNER Izidor

Magyar könyvkiadó, nyomdász

5.

PEEL Robert Sir

Brit politikus

5.

PETROVIC Veljko

Szerb

5.

költő

SPENER Philipp Jakob

Német vallásreformator

SPITZWEG Carl

Német festő

VILLA - LOBOS Hector

Brazil zeneszerzéS, karmester

5.

-

5.
5.
5.

-

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
00000000

DARIO RUBEN

Nicaraguai költO'

O.

FRENCH ALLIANCE

Kereskedelmi és barátsági szel'lödés

O.

GARMISCH_PARTENKIRCHEN

O.

IV.TELI OLIMPIAI JATEKOK

1936.

MASSACHUSETTS SZÖVETSÉGI ÁlLAM

~

február

O.
költő,

O.

POULBOT Frrancisque

Francia

RADZIWILL Franz

Német festő

O.

REAGEN Ronaid Wilson

Amerikai politikus, USA 40.elnöke

O.

Vl.GYÖRGY

Nagy-Britannia

és írország királya

O.

X.TELI OLIMPIAI JATEKOK

196B.

GRENOBlE

szobrász

O.

február IB-ig

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
00000000

ANTONOV Oleg Konsztantyinovics

Orosz

DICKENS Charles

Angol iró

LEWIS Sinclair
MAYBECK Bernard Ralph

Amerikai
N
Amerikai építész

MENDElEJEV Dimitrij Ivanovics

Orosz kémikus

MIGNARO Nicolas

Francia

7.
7.

festő

kó

7.
7.
7.
7.

Cseh zeneszerző. karmester

7.

SZENT MORE Thomas Sir

Angol államférfi

7.

XIV.TELI OLIMPIAI JATEKOK 1984.

SZARAJEVO

7.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000- r-

SKROUP

Ranti~ek

repmőgép-terve:ro

Jan

február IB-ig

00000000
BUBER Martin

Zsid6 filoz6fus

8.

CDRAAOO GiaQuinto

Itáliai festö

8.

OEAN James Byron

Amerikai filmszinész

8.

FERENCZY Károly

Magyar

festő

8.

FRÖOJNG Gustav

Svéd költö

lAXNESS Halldór

Izlandi ir6

LIEBERMANN Max

Nemet

MDRA Ferenc

Magyar ir6, régés2

8.

VERNE Jules

Francia regényiró

8.

ALBERTVILLE

8.

XVI.TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK

1992.

8.

1'<- 8.
8.

festő

február 23-ig

0000000000000000000000000000000000000000
ARENAL Concepcion

00000000000000000000000000000
00000000
Spanyol irónó, jogtudós

9.

BERG Maria Johannes Aiban

Osztrák zeneszerző

9.

BOLYAI Farkas

Magyar matematikus, möltö, múforditó

9.

CONDER Charles

Angol festő

9.

DAVIS - KUPA

9.

FORRER Ludwig

Svájci államférfi

FRANZEN Frans Mikael

Svéd

GASELSSERGER Franz Xaver

Német gyorsír6

9.

HARRISON William Henry

Amerikai politikus, USA 9.elnöke

9.

HORTHY vitéz Nagybányai Mikl6s

költő,

9.

~.

ír6

Magyar

ellentengemagy.

~gyarorsz.kormán~z6ja

-

9.
9.-

NENNI Pietro sandro

Olasz politikus

OUD Jacobus Johannes Pieter

Holland építész

9.

0000000000000000000000000000000000000000
BARABAS Miklós

00000000000000000000000000000
00000000
Magyar festő

10.

BERNARD Claude

Francia orvos

lD.

BRECHT Eugen Bertold Friedrich

Német drámaír6

10.

DAUMIER Honore

~rancia festő

10.-

EDISON Alva Thomas

Amerikai feltaláló

10.

HAYEZ Francesco

Olasz fesro

10.

NEJEDLY Zdenék

Cseh zenetörténész, rró

10.

PACHECO Donna Maria

Spanyol

PARIZSI BEKESZERZODES

1947.

felkelő-vezér felesége

10.
10.

.V.

RASZTE
ROSBIA LUCA della

Olasz szobrász

10.

WHITE William Allena

Amerikai újságíró

lD.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
00000000

BOGDANY Jakab

Magyar szánn. Angliában dolgoz6

DEVIS Arthur William

Angol festő

ll.

GIBBS Hosiah Willard

Amerikai elméleti fizikus

ll.

GRIBIJEDOV Alexander SzergejeviCS

Orosz vígjátékiró, diplomata

ll.

festő

ll.

GRIFFIN Walter Burley
I.FARUK
II.TELI OLIMPIAI JATEKOK

ll.

Amerikai építész

-

Egyiptom királya
1928.

St. MORITZ

11.-

ll.

február 19-ig

JAMNALAL BAJA]

Indiai nagyiparos

LASKER - SCHŰlER Else

Német

MAlEVICS Kazimir Szeverinovics

Orosz festő

SCHMIDT Franz

Osztrák

SZENT BERNADETT Soubirous

lourdesi kisleány

ll.

költőnő

ll·
11-:--

ll·

zeneszerző

ll.

ll.

VATIKAN

0000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000ססoo000000000

00000000
ALTDORFER Albrecht

Német festő

DARWIN Charles

Angol természettud6s

12.
12.
.

EFFEl Jean

Francia karikaturista

12.

HANS Abraham

Belga ir6

12.

KANT Im manu el

Nemet filoz6fus

12.

KOSCIUSZKO Tadeusz

lengyel hazafi

12.

MADRAZO Federico de

Spanyol

SCHlEIERMACHER Friedrich Ernst Daniel

Német protestáns teológus

12.

SPALLANZANI lazzaro

Olasz természettudós

12.

STERN (YAIR) Abraham

Cionista szabadságharcos,

festő

12.

költő

12.
12.

VENUSZ URRAKETA
XIII.TÉU OLIMPIAI JÁTÉKOK
XVII. TELI OLIMPIAI JATEKOK

1980.
1994.

LAKE - PLACID
LILLEHAMMER

február

24~ig

12.

február 27-ig

" ,2.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

BIYA Paul

Kameruni politikus

BOSKOVIC Ruder Josip

Horvát
szerzetes,
matematikus

csillagász,

13.13.
13.

DREZDA
FUX Johann Joseph

Osztrak zeneszerzö, zeneteoretikus

13.

HOWARD Catherine

Angol királyné

13.

ROUAlT Georges

Francia

SALJAPIN Fjodor Ivanovics

Orosz operaénekes

1~

SIMENON Georges

Belga regényiró

13

festő

13.

SZAVICKIJ Konsztantyin ApoJlonovics
XV. TÉLI OLIMPIA JÁTÉKOK

Orosz

~LGARY

1988.

0000000000000000000000000000000000000000
ANTONELLO DA MESSINA

-

BASSANO Jacopo

festő

13.
febru.1r 28-ig

13.

00000000000000000000000000000
00000000
Olasz festő
Velencei

festő

14.
14.

CELLINI Benvenuto

Olasz szobrász, ötvös

14.

COOK James

Angol hajós

14.

FAISTAUER Anton

Osztrák

KLEMETrJ Helkki Valentin

Finn zeneszerzó és karnagy

festő

14.
14.

OREGON SZOVETSEGI ALLAM

14.

SEBESTÉNY 5ebesta Ferenc

Magyar fest6, szobr.1sz

14.

VALENTIN NAPJA

14.

VI: TÉLI OLIMPIAI JÁTEKOK

1952,

OSLÓ

0000000000000000000000000000000000000000
ACOSTA José de
EULER - CHEptIN Hans, Kurt, August, Simon von

febru6r 25-ig

.

-71

~.

00000000000000000000000000000
00000-9_00
Spanyol jezsuita pap, tennészettudós

FISOfER Mór
GUBEC Máté

Horvát parasztfelkelés vezére

GUILLAUME Charles Edouard

LAVALETTE Antione Marie Chamans

Francia
N
Angol
N
Francia politikus

LESSING Gotthold Ephraim

Német író, kritikus

15.

Amerikai énekes és zongorista

15.

FEYNMAN Richard Philips

HODGKIN Alan Lloyd

N

PRAETORIUS Michael

Német

-

zeneszerző, teoretikus

kémikus

15.

Svéd
N
AmerikaI fizikus
N
Magyar porcelánfest6

NAT COLE "K/ng

15.

15.
fizikus

15.

fiZiológus

15.
15·

15.

XV.Lajos

Franciaország királya

15.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
00000000
-~.
Lengyel festő

GILLY

- WIERUSZ

Friedrich

CARDUCCI Glosué

Alfred

l

15.

15·

KOWALSKI

l

15.

Argentin [rO, politikus

SARMIENTO Domlngo FAUSTINO

I

Német építész

16.

Olasz író, Irodalomtörténész

16.

I

hasbeszélő

BERGEN Edgar John

Amerikai

KANE Elisha Kent

Amerikai orvos, sark-utazó

16. -

BÖCKlER Hans von

Német politikus

16.

RIDINGER Johann Elias

Német

JACQUIN

Nicolaus Joseph

"",6

16.

rézmetsző, festő

16.

Osztrák orvos, botanikus, kémikus

16.

- ~6.

-

WILLAN Healey

Kanadai zeneszerző

BUDEAN U Constantin I.

Román elektromérnök

16.

0000000000000000000000000000000000000000
BÉCQUER Gustavo Adolfo

00000000000000000000000000000
00000000
Spanyol költő

17.

BEZRUC Vladimir Vasek Petr

Cseh

CORElLI Arcangelo

Olasz zeneszerzd, hegedümüvész

17.

CZABÁN Samu és BERZEVICZY Gizella

Munkásmozgalom pedagógus harcosai

17.

HEINE Helnrich

Német

költő,

KONDOR Béla

Magyar

festő

NAVRATll

Cseh festd

17.

PESTALOZZI Johann Heinrich

Svájci pedagógus, iskola reformer

17.

0000000000000000000000000000000000000000
BOSBOOM Jan

00000000000000000000000000000
00000000
Németalföldi festő

18.

CHAMPMESLE Marie Desmares

Francia szinésznö

1E1:-

CHANUTE OCtave

Amerikai repülés-kutató mérnök

18.

COURTHS - MAHlER Hedwig

Német ir6nő

18.

FRA ANGELICO Giovanni de Fiesole

Firenzei festő

18.

Jókai Mór

Magyar ir6

18.

lEYSTER Judith

Holland festónö

18.

LUTHER Martin

Német vallásreformátor, pap

18.

MACH Ernst

Osztrák fizikus, filozófus

18--:--

MARCKS Gerhard

Német szobrász

18.

MUNOZ MARIN Luis

Puerto Rlcoi politikus

18.

PRE ISLER Jan

Cseh fest6

18.

Josef

VIII.TELI OLIMPIAI iATEKŰK

1960.

költő

17.

író

SWUAW VAllEY

17.
17

február 28-ig

ZRINYI Ilona

Magyar nagyasszony

000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

18.
18.

COPERNICUS Nikolaus

Lengyel csillagász

19.

MÜNTER Gabriele

Német fest6nő

19.

HEDIN Sven Anders

Svéd Azsia-kutató

19

RIVERA José Eustacio

Kolumbiai költö

19.

llI.Vilmos

Hollandia királya

19

GIDE André

Francia kó

19

MOR5TADT Vincenc

Szlovák

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

DDUGLA55 Frederick

Amerikai politikus

20.

GLENN John Herschel

Amerikai

űrhajós

20.

MASSEY Charles Vincent

Kanadai politikus

MUNKACSY Mihály

Magyar

PERM05ER Balthasar

Német szobr.isz

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

ARCTOWSKI Henryk

Lengyel geológus, óceánográfus

21.

BRANCUSI Constantin

Román szobrász

21.

CAPEK - CHOD Karel Matej

Cseh ió, üjságiró

21.

CECH Svatopluk

Cseh költő

21.

HOLUB Emil

Cseh orvos

21.

KONCSALOVSZKlJ Pjotr Petrovics

Orosz

festő

21.

KUN Béla

Magyar politikus

21.

LOHE Wilhelm

Német teológus

21.

MAKOVSZKIJ Vlagyimir Jegorovics

Orosz

RUDAS László

Magyar politikus

21.

SEGOVIA Andrés

Spanyol gitárművész

21.

festő

19.

festő

20.
20.
20.

festő

21.

VERDUNI CSATA

21.

WALKER Mary Edwards

AmerikaI sebészorvos

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

AlEXANDRESCU Grigore Mihail

Román költő

BADEN POWELL Robert Stephenson 5myth báró Sir

Angol tábornok,

BEBEL August Ferdinand

Német politikus

22.

BORDUAS Paul-Emile

Kanadai festő

22.

21.

22.
katona~pedagógus

22.

-

BUNUEl luis
CHOPIN Frederic Francois

-

Spanyol

filmrendező

lengyel

zeneszerző,

22.
zongoramüvesz

22.

DUGUA Pierre

Francia katona,

DUMONT louise

Német

GOZSDU Manó

Roman nemzetiSégu magyar jogasz

. 22.

HERTZ Heinnch Rudolf

Német fizikus

'22.

MADERO Francisco Indelacio

Mexikói allamférfi

22.

QUETElET lambert Adolphe Jacques

Belga matematikus

22.

SCHOPENHAUER Arthur

Német filozófus

SZENT PÉTER damiani

Itáliai biboros

VASZIUEV Fjodor Alexandrovk:s

Orosz

VESPUCCI Amerigo

Itáliai hajós

22.

WASHINGTON George

Amerikai politikus, USA l.elnÖke

22.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

FUCIK Julius

Cseh író

23.

GAUSS carl Friedrich

Német matematikus, csIllagasz

23.

GERNEAU Marc

kereskedő,

gyarmatositó

szinésznő

1

22 .

~ j
22.

ürrepülő

23.

HURBAN Josef Mlloslav

Szlovak író, politikus

23.

I.HUNYAOI Matyas

Magyar király

23.

KÁSTNER Ench

Német

KEATS John

Angol

NUSCHKE Otto

Német politikus

REYNOLDS Joshua Sir

Angol

költő,

,

22.

tájképfestő

Kanadai

22.

23.

író

költő

23.
23.

festő, mügyüjtő

23.

-

ROTARY CLUB

23.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

WrTKIEWICZ Stanislaw IGNACY

lengyel író, filozófus

24.

LE BRUN Charles

Francia fest6

24.

GUTENBERG Johannes

Német nyomdasz

24.

BOlTO Arrigo

Olasz operaszerz6, kOlt6

24.

L1DHOLM Natanael Ingvar

Svéd karmester,

JÁSZAI Mari

Magyar

WIER Johann

Német orvos

zeneszerző

színésznő

24.
24.
24.

I

V. KAROLY Habsburg
KOMMUNISTA KIAllVÁNY
HOME R Wlnslow

Német-római császár

24.

-

IAmerikai festő

24.
24.
24.

MABEOSZ
LICHTENBERG Georg Christoph

Német fizikus

24.

FULTON Robert

Amerikai gépészmémök

24. -

UTAGAWA Toyokuni

Japán

KRESS Wilhelm

Osztrák

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

CROCE Benedetto

Olasz történész, kritikus

25.

DULLES John Foster

Amerikai politikus

25.

GOLDONI Carlo

Olasz vígjátékíró

25.

Munkásmozgalom aktivistája

25.

LAPORTE Pierre

Kanadai politikus

25.

MAY Kart

Német regényiró

25.

RENOIR Pierre Auguste

Francia

t-ui:NDLER

Jenő

festő, fametsző

24.

repülőgép-tervezö

24.

festő

25.

-

25.

SAN MARTIN José de

Argentin tabornok, politikus

SCHRÖDER Sophie

Német színesz- és

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

HUGO Victor

Francia író,

DESTINN Emmy

Cseh

NATTA Giulio

Olasz kémikus

SENEFELDER Alols

Osztrák feltaláló, nyomdász

26.

Amerikai kalandor

26.

l, FERDINAND

Bolgár fejedelem

26.

II. ROGER Nagy

Szicíliai gróf

26.

VERCORS

Franci" rró, képz"mQvész

26.

V. MOHAMED

Marokkói szultán

26.

ZWEIG Amold

Német író

26.

0000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

STETNBECK John Ernst

Amerikai író

LONGFELLOW Henry Wadsworth

Amerikai

HUBEL David Hunter

Amerikai neurobiológus

BUFFALO BILL

énekesnő

25.

26.

költő

operaénekesnő

költő,

26.
N

N

26.

27.
27.

író
N

27.

o

rpAVLOV Ivan Petrovics

l

N

Orosz fiziológus

27.

CARUSO Enneo

Olasz operaénekes

27.

BOROGYIN Alexandr PorfirjeviCS

Oorosz zheneszwerzö, orvos, kémikus

27.
27.

A REICHSTAG FELGYWTÁSA

27.

RAMIN Günther Wemer Hans

Német orgonamúvész, karnagy

HARRIS Robert

Kanadai

JOSTKA Miklós báró

Magyar író

ANDRESCU Ion

Román

0000000000000000000000000000000000000000
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BALTHUS

Francia festö

28

BUCER Martin

Német refonnátor

28

BÜRGI Jost

SvájCi órásmester

""~&

DZSAMBUL Dzsabajev

Kazah költó

28

EBERT Friedrich

Német politikus

28.

GRENFELL wilfred Thomason Sír

Angol orvos, misszionárius

28.

LYON Mary

Amerikai pedagógus

28.

PALME Sven Qlof

Svéd politikus

28

SCHARF Adolf

Osztrák politikus

28,

WALLTSCH Kálmán

Munkásmozgalom mártírja

28

WHITE James

Kanadai földrajztudós

28.
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00000000000000000000000000000

ROSSINI Antonio Gioachino

Olasz zeneszerző

KLENZE Leo von

Német épitész

-

festő

27.
27.

festő

27.

-

29.
29.

•

FEBRUAR

HUGO VON HOFMANNSTAHl
15.

* 1874.FEBRUÁR 1.

- +1929.JÚUUS

Osztrák író, költő. A bécsi egyetemen jogot, majd romanisztikát
tanult. Ott került kapcsolatba az osztrák szellemiélet vezetőivel és
Hermann Bahr (lásd 1.15.) hamar felfedezte tehetségél. Már 17
éves korában írt verseit is tartalmazta az 1907-ben megjelent
verseskötete. Munkássága kezdetén a szimbolisztikus verses
drámáját - a Tegnapot - Loris álnéven 1891-ben jelentette meg,
mert gimnazista lévén nem publikálhatott. Versei, egyfelvonásosai
kezdetben a bécsi dekadencia szellemét tükrözik. Második
korszakában az antik tragédiához fordul ihletért. Ekkor születik az
Elektra, az Oidipusz és a szfinx című drámái. A harmadik korszakában a bécsi vígjáték hagyományai alapján született A Rózsalovag, melyet Richard
Strauss (lásd VI.l1.) zenésített meg. Ezzel együtt 13 opera szövegkönyvét készítette
el Rrichard Strauss számára. A humanista kultúrát védelmezte a zűrzavaros modern
világban, amelynek intellektuális és erkölcsi problémáit az antik és a középkori
mítoszok fényében vizsgálta. A Salzburgi Ünnepi Játékokra írott színműve - többek
között - az Akárk/~ A salzburgi nagy világszínház stb. Egész pályafutására jellemző
művészi útkeresése, kései Calderon-kultuszával zárul. (Larousse 1992.2k.124 o.,
Világirod.Kisencikl. lk.488 o.)

CSÓK ISTVÁN

1865.FEBRUÁR 13. - +1961.FEBRUÁR 1.

Magyar festő. A modern magyar plei air festészet egyik vezető alakja. 1882-85 között
a Minlarajziskolában tanult, ahol Székely Bertalan (lásd V.8.) és Lot7n Károly (lásd
X.13.) voltak a tanárai. 1886-87-ben Münchenben, majd 1880-ban Párizsban a Julian
Akadémián tanult, ahol Adolphe William Bouguereau (lásd XL30.) korrigálta munkáit.
Kö ben rajongoU Jules Bastien-Lepage (*1848-+1884) műveiért. Ennek stílusában
fogant a Krumplihámozók cimü képe, melyet a Szalon dícséretben rés7esített. 1890ben Münchenbe tért vissza, ott festette. Az Úrvacsora című művét, mellyel Bécsben és

Párizsban aranyérmet szerzett. 1903-ban Párizsba utazott, ahol hét termékeny ével
löltött el. O t a posztimresszionisták szines dekoratívitásához közel álló aklképeket
festett. 1911-ben, hazatérve érte el művészete tetőpontját balatoni tájképeivel,
zsánerképekeivel,
akislányáról
ZüzürŐI
festett
színdús
kompozícióival.
Formakultúrája, színvilága az egyéni stílus és a ökéietes technikai tudás nagyszerű
találkozása. Őnportréja bekerült az Uffici képtár művész-portré gyűjteményébe.
(Larousse 1991.1k.S44 o., Műv.L.lk.478 o.)

BETHLEN GÁBOR *1580.FEBRUÁR 1. -

+ 1629.NOVEMBER 15.

Erdély
fejedelme.
Báthori
Zsigmond
udvarában nevelkedett. Már 15 évesen
katonai pályára lépett. 1607-töl Báthori
Gábor tanácsadója. Az erdélyi politikát a
Habsburgok
ellenében
vélte
érvénesithetőnek. így 1613.október 23-án a
Szkander bég által összehívott kolozsvári
országgyűlés
fejedelemmé
választotta.
Hatalma
gyorsan
meg
szilárdult
minden
MAGYARORSZÁG
császári vagy szultáni beavatkozás nélkül.
Célja az igazgatás, kereskedelem, oktatás
"""'
stb. modernizációja volt. Végsö céljaként az
egységes magyar királyság önállóságának
helyreállítására törekedett. 1619-ben ezért
szövetkezve
a
cseh
rendekkel harcot indított
a
Habsburgok
ellen.
Gyorsan elfoglalta Magyarország nagy részét
és
1620.augusztus 25MAGI'AR POSTA
én a besztercebányai
országgyűlés Magyarország királyává választotta, ám a koronát nem fogadta el, hogya rendek katolikus részét ne fordítsa maga
ellen. Fő törekvése a továbbiakban is az erős központi hatalom megteremtése volt.
Merkantilista jelleg ü gazdaságpolitikája kedvezett az ipar és a kereskedelem
fejlődésének. Gyulafehérvári udvara jelentős kultúrális köponttá vált. Jelleme, esze,
ereje, ügyessége és tudományos ismeretei tették naggyá, (Larousse 1991.1k.316 o.,
MNl.3k.759 o.)

.......

SZÁNTÓ BÉLA *1881.FEBRUÁR 1. - +195l.JÚNIUS 1.
Magyar politikus, a munkásmozgalom kiemelkedő alakja. Eredeti
neve Schreiber Béla. 1904-től budapesti magán tisztviselő. Még
abban az évben belépett a szakszervezetbe és az MSZDP-be, ahol a
párt radikális baloldalához tartozott. Az I.világháború kitörésekor
behívták katonának és mint föhadnagy vett részt a budapesti
Központi
Katonatanács
egyik
vezetöjeként
az
öszírózsás
forradalomban. 1918.november 24-én a frissen megalakult KMP
Központi Bizottságának titkárává választották. 1919.áprilistól
augusztusig hadügyi népbiztos és a Vörös Hadsereg egyik
szervezője volt. Augusztusban Ausztriába emigrált, Bécsben, majd
Berlinben élt. 1926-ban a Szovjetunióba települt, ahonnan 1945.szeptemberében tért
haza. Mindvégig a kommunista mozgalom aktív résztvevője volt különböző
funkciókban. 1948-töl - élete végéig - a Magyar Népköztársaság varsói
nagyköveteként dolgozott. (ÉVfordulók 81'.33 o., MNl.16k.484 o.)

GÉZA FEJEDELEM *945 KÖRÜL - +997.FEBRUÁR 1.
Az utolsó Árpád-há i magyar nagyfejedelem. Taksony vezér (uralk.955-970)
fia. Felesége az erdélyi
Gyula, Sarolta nevű leánya
volt.
Házasságából
két
leánya és egy fia született.
Atyja halála után kezdett
uralkodni,
972-ben
választották
fejedeimmé.
Különböző katonáskodó
népelemekből álló kíséretre támaszkodott, melyből alakult ki a szervezett központi
hatalom első formája. Ennek megerősítésére szívesen látta az országba jöVŐt
elsősorban néme
lovagokat és családi kapcsolatokat létesitett szomsLédos
uralkodókkal. Külpolitikájában hangsúlyt helyeze a nyugati kapcsolatokra. Fiát
Vajkot, a későbbi LSzent Istvánt (lásd VIIL15.) - a bajor herceg lányával házasította
össze. Lányait 1. Vitéz Boleszláv lengyel fejedelemhez (*966/967- 1-1025) és GavíilRadomir bolgár trónörököshöz adta feleségül. 973-ban LOtló német császárral (*912+973) békét kötött. Keresztény hittéritőket hívott az országba és ő maga is 974-ben
megkeresztelkedett, és gyermekeit is keresztény hitben neveltette. Megalapította a
veszprémi püspökséget és a pannonhalmi apátságot (lásd IV.25.) . Megalapította a
jelentékeny hadiút mentén fekvő volt római település helyén az Árpád-korban is már
funkcionáló bázison Székesfehérvár városának legfőbb alappiléreit, melyeket azután
na S enl István tetl naggyá. Állam- és egyháLszervező tevékenységét is Szent István
folytatta és fejezte be. (Révai N1.8k.514 0.,17k.458 o.,Új Magy.L.1960.3k.57 O.,
MNL.8k.609 o.)

ADRIAEN BROUWER *1606 KÖRÜL - +1638.FEBRUÁR 1. (A
temetés napja)
Flamand festő. 1620-31 közö Haarlemben valószínű
id.Frans Hals (lásd VIII.29.)A tanítványa volt, aki
hatott
művészetére.
Később
folyamatosan
Antwerpenben élt és alkotott. Utcai és kocsmai népi
életképei erőteljes drasztikummal - pl. verekedési
25
jelenetekkel - az id. Pieter Brueghel (lásd IX.9.)
lJ!;>l
műveire emlékeztetnek. Ilyen pl. Verekedés öt paraszt
között c. képe. A Kocsmajelenet, .vagy a Kártyázók
című képein már megtalálta önmagát és későbbi mű
vein bensőségesen megfigyelt jellemábrázolások jellemzik munkáit. Jelentős
zsánerfestő volt. Késői korszakában vázlatszerüen felfogott, friss tájképeket is festett.
(Müv.L.1965.1k.311 o., Magy.NI.1995.4k. 596 o.)

ANTONIN SLAVÍCEK *1870.MÁJUS 16. - +1910.FEBRUÁR 1.
Cseh festő. A prágai akadémián tanult. Prágán kívül sokat festett
különböző cseh vidékeken. Különösen vonzóan ábrázolta a régi
Prága hangulatát, szépséQét. Ilyen pl. A város panorámája
keletről nyugatra,
Az Ováros tér című képei. A cseh
megteremtője
és
impresszionista
tájképfestészet
egyik
legjelentősebb alakja. Az l890-es években a barbizoni iskola
stílusában készítette poétikus, melankólikus hangulatú ta]képeit.
(Műv.L.4k.295 o., MNL.16k.126 o.)

ÉPSZAVA
Független napilap, melyet 1873-ban alapítottak Munkás Heti
Krónika névvel, mely 1879-Lől Krónika néven jelen L meg.
Elődje az 1870-ben IndíLoLt szociáldemokrata helilap az
Általános Munkás-Újság volt, mely mindössze 17 számot ért
meg. A Krónika utódaként indult 1880.február l-től
Népszava néven a Krónika előbbi évfolyamszámozását
folylalva (8.évfolyam 5.szám). SzerkeszLésében jelentős
szerepet játszott Külföldi Viktor (*1844-+ 1894) magyar
szociáldemokrata politikus és újságíró. Eredetileg a magyar
munkásmozgalom
sajtóorgánuma,
1880.júniustól
1919.márciusig a Magyarországi Általános Munkáspárt, a
<
Tanácsköztársaság idején az egyesült munkáspártok,
1919.szeptembertől 1948.júniusig a Magyar S/ociáldemokrata Párt, illetve 1939-től a Szociáldemokrata Párt lapja volt. Mellékletében Ady E.,
Juhász Gy. Kosztolányi D., Ignotus P. publikált. A II.világháborúban Szakasits
Árpád (lásd V.3.) vezetésével az antifasiszta ellenállás fóruma lell. A német
megszállás idején betillolták, megjelenése 1944.március 19-től 1945.január 26-ig
szünetelt. 1948-ban a SZOT központi lapja lett. 1956.november 5-től 1958.január
31-ig Népakarat címmel terjesztették. 1958. február l-én vette fel újra a Népszava
nevet. 1990-től független napilap. (MNL.13k.723 o., Révai N1.12k.380 o., Révai
NI. 14k.421 o.)

EDWIN HOWARD ARMSTRONG *1890.DECEMBER 18.+1954.FEBRUÁR 1.
Amerikai elektromérnök. 1912-ben
visszacsatolásos áramkört tervezett, megalkotta az oszdlIátort. Az
1. világháború
idején
katonai
laboratóriumban dolgozla ki a
szuperheterodin áramkört. 1933ban szabadalmaztatta az új rádióadó-vevő elvet, a frekvenciamoduládól. Szabadalmi vilákba keveredetL, pénze
elfogyott, ezért önkezével vetett véget életének. Jelentőségét csak az ulókor
ismerte fel. Találmányai a rádió, a radar és a televíziós távközlés alapját alkotják.
(MNL.2k.390 o.)

VLADIMIR
DIMITROV - MAISTORA
+ 1960.sZEPTEMBER 29.

*

Bolgár festő. Eredeti neve Vladimir Dimitrov. Slegény család
gyermekeként iskoláit korán abbahagyta. 1898-1903 között
bírósági tisllviselő voll, ahol az alkalmazottak porlréil
festette szórakozásból, meglehetősen nagy sikerrel. 1903ban beíratkozott a szófiai rajziskolába, ahol valóban kiderült
rendkívüli tehetsége. Itt kezdték - szakmai tekintélye folytán
- Maistora-nak
mesternek - nevezni. A balkáni háború
idején - 1912-13-ban - a hadsereg festője volt. Az
l. világháború alatt tájképeket és zsánerképeket festett. A
1922-ben Rómában
háború ulán utalgatni kezdett.
találkozott John Crane amerikai műgyüjtővel, aki feivásároita
az egész raktárkészletét és egy négyéves szerződést kötött
vele a készülö munkáira. Visszatért hazájába és Kyustendil
közelében élt és dolgozott. Munkássága kiterjedt a portréfesté zetre, figurális kompozíciókra, tájképekre, aktokra, csendéletekre. Művei között
van cerularajl, olajfeslmény és akvarell is. Művei a bolgár népmüvéslel és a
poslt-impressLlonista irányzat elemeit ötvÖL'ik. Ismert képe pl. a Bolgár Madonna, a
Shishkovci aratóasszonyok című képei. A kyustendili múzeum viseli a nevét. 1982ben
az
UNESCO
IS
megünnepelte
születésének
100.
évfordulóját.
(Internel: hllp://www.arlnl.com/library/02/ .....• president.bg./en/.... )

JOHN

BY

*1781.

+1836.FEBRUÁR 1.

Angol kalonai mérnök. Nagyon fiatalon
1802-ben - kapott
megbízást Kanadába a quebeci erőd megerősítési munkáinak
vezetésére, mely 1811-ig lartott. lS évvel később 1826-ban
lért vissza Kanadába azzal a feladattal, hogy megépílsen az
Ottawa folyó és az Ontario-tó között egy hajózható csatornát. A
csatorna épílése 6 évig larlott, és főleg ír bevándorlókal
foglalkoztattak, akik közül az építkezés során több százan
malánában elpusztultak. A csatornát 1835-ben nyitottá k meg,
mai neve Rideau-csatorna. Ottawa város 1832-től - a csatorna
megnyitásától - 18SS-ig Bylown néven volL ismert. By 1832ben a munka befejeztével - visszatért hazájába. (Encyklopédia Britannica Library,
Grove Dictionary of Art)

ARKAGYIJ ALEKSZANDROVICS PLASZTOV

*1893.FEBRUÁR 1. -

+
OroSL feslő. Állami és Lenin-díjas, a Múvészetl Akadémia
rendes tagja. Moszkvában tanult. Műveiben a vidéki életet
nagy szeretettel és érzékeny festőiséggel ábrázolja. Ilyen
képe pl. a Szénakaszálás. Líraian drámai felfogású A német
átrepult dmű 1942-ben készült képe. Jelentősek Puskin- és
Tolszto]-illusztrációi. (Műv.L.3k.780 o.)

nOl..iT

CCCP

VICTOR MANUEL GARCIA
+1969.FEBRUÁR 1.
.

.

VALDES

1897.0KTÓBER 31. -

.

Kubai feslő. Eredeti neve Manuel Garcia Valdes volt. Már
6-7 éve en kezdett festeni. 12 éves korától ahavannai
".' II l .
'.
művészeti iskolába járt és 14 évesen i<;kolatársai és
' .. 1
.,
tanárai a rajzolás kis professzorának neve7ték. 1924-ben
!, '
mutatkozott be a nagyközönség előtt a havannai Galéria
kiállításán. Ezt követően két évet Franciaországban töltött.
Párizsban a Montparnasse-i művészcsoporttól kapta a
.\ ,
"Victor Manuel" nevet. Visszatérve hazájába, 1927-től a
. ,i
o
Szobrászok és festők Egyesületének szalonjában tanított
viszonylag rövid ideig, majd ismét európai ulazás
.~.
....
.'
következett, ahonnan - végleg - 1929-ben tért vissza.
1931-től 2-3 évenként mutatta be elkészült műveit Havannában, Amerikában és Európában. Munkált - meggyőződésének megfelelően
a kifeje7és egyszerűsége jellemzi. Témái időtlenek, általában női arcok, portrék és
tájképek. Csodálója volt Ruiz Pablo Picassonak (lásd X.25.) és rajongott a
klasszikusokért. Leghíresebb munkái kÖI lartozik pl. a Gitana Tropical, Novios,
című
képei.
(Inlernet:http://www.cubanet.org/lee/
,
Acuarela
artcuba.com/artístj ....... , cernudaarte. comjcgi-Iocal. ..... )
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JURIJ WASZILIEWICH KARAPAEV

*1936.FEBRUÁR 1. -

Oro'z estő. Diplomáját 1954-ben a Fedoskino-i Művészeti
Főiskolán Slerezte.
Feslői éJetpályája
kezdetén már
különleges képességeiről tett tanubizonyságot, amikor a
legkifinomultabb, kulönleges technikák alkalmazá ával
díslítetle a lélkkololl dobozokra miniatúráil. A vászon'ra
feslett olaJ képei az orosz táj egyediségél és különleges
szépségét mutatják be. Több mint 100 tájképet ábrázoló
is
dobozt é
számtalan olajfestményt készít ma
szülővárosában
Klinben. 1956-tól már a legnevesebb
múzeumok is felfigyeltek tehetségére, és gyűjtik munkáit.
(Internet: http://www.pushkingallery.com/
,
magicoffedoskino.comj. ...... )

JAIME y CLUA FERRAN
29.

'18S2.FEBRUÁR 1 •• +1929.NQVEMBER

Spanyol bakteriol6gus. Erdeklődésének középpontjában a tbc elleni

védekezés állt

Behatóan foglalkozott a betegség terjedésével és

fert6z6képességével. Egyes vélemények szerint felfedezései Robert

Koch (lásd XII.Il.) segítségére is voltak. A tbc-vel kapcsolatos

~.-
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néhány elképzelése forradalmasította az erre irányuló kutatásokat.
1885-ben a kolera elleni védőoltásokról és a kolera megel6zésér61
irt tanulmányokat. Az. utóbbi tanulmányát 1893·ban franda
nyelvre is lefordítottak. 1907-ben elnyertre a Pe1rizsi Tudományos

Akadémia
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(Intemet1http://answers

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF *1813.5ZEPTEMBER 3. - +1871.FEBRUÁR

2.
Magyar író és politikus. Liberális főnemes, a
magyar polgári átalakulás egyik vezetöje, Eötvös
Lóránd édesapja. Az elemi iskoláit és a
német
gimnázium
alsó
négy
os tál'y'á
anyanyelvű
édesanyja
vezetésével
otthon
végezte. Kamaszkorában i csak törte a magyar
nyelvel, ezért édesapja nyilvános iskolába adta,
a budai királyi gimnázium poétikai osztályába
íratta be és magyayr nevelöt fogadott mellé.
Egyetemi tanulmányait Pesten végezte, majd
közpályára lépve aljegyző lett Fejér megyében.
1833-ban tett ügyvédi vizsgát, majd 1835-ban
kancelláriai
fogalmazóvá
nevezték
ki.
Szépirodalmi
munkásságát
1831-ben
színművekkel kezdte, mint pl. a Kritikusok,
Bosszú, Házasulók stb. Az 1832-36. évi országgyűlések idején ismerkedett meg Pozsonyban Széchenyi Istvánnal (lásd IV.8.),
Kölcsey Ferenccel (lásd VIlL8.), és Deák Ferenccel (lásd X.17.), akik mély benyomást
lettek rá. Kölcseyl élete végéig példaképének tekintette. Lelkes rajongója volt
Ka inczy Ferencnek (lásd X.27.) is. 1836-37-ben Trefort Ágostonnal (*1817-+1888) a sógorával - beutazta Nyugat-Európa nevezetes városait és betekintést nyert a fejlett
államok társadalmi, politikai, gazdasági és művelődési szerkezetébe. Összehasonlító
elemzéseket készített. Azzal az elhatározással tért haza, hogy mint törvényhoLó és író
a közszeléletet megnyerje a nyugati szabadelvű intézmények átvételére. Ekkor támadt
A Karhausi alapöllete. Politikai pályafutása 1839-ben indult. Radikális polgáridemokratikus reformokat tartott szükségesnek Magyarország fennmaradása
érdekében. Az 1839. évi országgyűlésen már nagy feltűnést keltett szónoki
tehetségével. Az 1839-40. évi országgyűlésen az alsóházi ellenzék nézeteit támogatta
a felsőházból, a vallásegyenlőségért és szólásszabadságért küzdött. Első beszédei
egyikét a zsidók emancipációja ügyében tartotta, melyet röpiratban is közzétett A
zsidók emancipációja címmel. Első politikai műve a börtönreformról szólt, melynek
címe Vélemény a fogházjavítás ügyében volt. Mindkét kérdéskör később szépirodalmi
ábrázolássá alakult A falu jegyzője lapjain. Szalay Lászlóval (*1813-+ 1864)
megindította a centralisták - ujságírók, írók, tudósok közössége, akik egységesített
központi polgári közigazgatást akartak bevezetni - lapját a Budapesti Szem/ét. Az
1843-44. évi örszággyűlésen a felsőházi ellenzéknek - gróf Batthyány Lajos (lásd
X.6.) mellett - már elismert vezére lett. 1844-től a Pesti Hírlap hasábjain fejtette ki
centralista politikai nézeteit A jobbágyfelszabadítás, a politikai és törvény előtti
egyenlőség érdekében írta 1847-ben Magyarország 1514-ben című regényét.
1848.áprilisától szeptember végéig a Batthyány-kormány kultuszminisztere.
1848.szeptember végén - Lamberg Ferenc katonai vezető (*1791-+ 1848.IX.28)
meggyilkolása után - Bécsbe meneküll, majd Münchenben telepedett le. Ott az
emberiség és a nemzetek fejlődési tényezőinek vizsgálódásába kezdett, melynek
eredményeként született állambölcseleti fő műve A XIX.század ura/kodó eszméinek
befolyása az ál/ada/omra, 2 kötetben. 1850 végén tért haza és a 2.kötetet már itthon
írta. Az önkényuralom ideje alatt kölcsönös érdekek alapján létrehozandó osztrákmagyar kiegyezést szorgalma ott. 1860.május 24-én a Kisfaludy Társaság elnökévé
választották. 1861-ben, majd 186S-től Deák Ferenc mellett kü dött és réSLt vett a
haláláig
az Andrássy-kormány
kiegyezés előkészítésében. 1867-71-ig
kultuszminisztereként tevékenykedett. Ez idő alatt számos liberális reform sületett.
Bevezette pl. a általános és kö ele ő népoktatást. Irodalmi jelentősége a magyar
kritikai realista regény művészi szintre emelésében van. Szemléletének hátterét a
felvilágosodás klasszicista műveltsége és a liberalizmus bölcselete jelenti. Érthető,
hogy regényeiben az egyéni és a közösség létforma harmonikus egész. Utolsó regénye
A nővérek, az 18SD-es évek kiábrándultságát tükrözi és kísérlet a magyar lélektani
regény megteremtésére. (Larou e 1991.1k.736 o.,MNL.7k.349 o.)
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GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA *1525. +lS94.FEBRUÁR 2.
Olasz zeneszerző. 1544-51 között szülővarosában, Paleslrinában a
fötemplom orgonistája és karnagya volt. III.Gyula papának
ajánlott művei sikerekénl 1555·ben a papai kórus tagja lehetett,
majd a Szent Péter templom zene mestere, aztán a San Giovanni di
Laterano, később a Santa Maria Maggiore karnagya, végül pedig a
Szent Péter templom kórusát vezette 23 éven át. A katolikus
egyházi zene legnagyobb mestere. Művészetét végső egyszerűség,
tisztaság, áttekinthetőség, magasrendü művészi építés, meggyöző
dallamosság és a minden érzéklségtöl mentes puritánság jellemzi.
Stílusa iskolát teremtett. Művei ma éppoly értékesek, mint alkotásuk idején voltak. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.65 O., Falk G.:Zenei kis 1.1938.146
o.,Larousse 1994.3k.237 o.)

ALEKSZANDR SZERGEJEVICS DARGOMIZSSZKIJ *1813.FEBRUÁR
2. - +1869,JANUÁR 5.
Orosz zeneszerző. Zongora, hegedű és zeneszerzési tanulmányait az
1834-ben megismert Mihail Ivanovics .Glinka (lásd VI.1.) tanácsai
jelentették és tanácsára az opera műfaja mellett kötelezte el magát.
1844-ben Brüsszelben és Párizsban tartózkodott, ahol Fran<;oisJoseph Fetis (*1784-+1871), Daniel-Franc;ois-Esprit Auber (lásd
1.29.) műveinek megismerése nagy hatással volt rá. Az orosz
népzene rorrásaiból kiindulva a drámai műfaj irányába folytatta
kutatásait. Első operája az Eszmerafda, melyet 1847-ben mutatta k
be. Nagy sikerét 1856-ban érte el a RU5zafka címü művével.
Számos énekműve - 90 dala - nagy közönségsikert hozott a számára. Glinkával együtt az orosz nemzeti zeneművészet legjelentősebb előharcosai közé
tartozott, alapvető befolyást gyakorolt az Ötök körének zeneszerzőire, különösen
Modeszt P. Musszorgszkijra (lásd III.21.). Utolsó operáját a Kővendégel Antonovics.
César Cui (*1835-+1918) és Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov (lásd VI.21.)
fejezte be. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.402 o.,Larousse 1991.1k.566 O., MNL.6k.325
o.)

LEO FAll *1873.FEBRUÁR 2. - +1925.SZEPTEMBER 16.
Osztrák zeneszerző, karmester. A bécsi konzervatóriumban Robert
Fuchs (*1847-+1927) tanítványa volt. Berlinben, Hamburgban és
Kölnben színházi karmesterként dolgozott. 1906-tól Bécsben élt és
csak zeneszerzéssel foglalkozott. Minlegy 20 világhírt megért opertlet
írt. Érdekes mefódiáival, biztos technikai tudásával különleges helyet
biztosított magának a bécsi operett történetében. Műveit Európa több
nagyvárosában mutatták be. Operáival nem aratott sikert.
(Brockhaus;Zenei L.1983.1k.545 o., MNL.7k.673 o.)

MARTIN SCHONGAUER *1430 KÖRÜL - +1491.FEBRUÁR 2.
Német festő, grafikus. Neve 1465-ben szerepelt a lipcsei
egyetem diákjainak névjegyzékében. 1466-69 kö ött festészeti
önképzéssel töltött vándor-évei alatt valószínű, hogy megfordult
1470-ben
Burgundiában,
Németralföldön és Kölnben.
szülővárosában - Colmarban - telepedett le. A németalföldi
mestereket, különösen Rogier.Van Der Weydent (lásd VI.18.)
tekintetette példaképének, így egyik korai müvén, a Jean
d'Orlier praeceptor megrendelésére, az isenheimi Antoniakolostor számára fe tett Orlier-oltár angyali üdvözletet ábrázoló
oltárszárnyain a mester hatása érezhető. Ezt a szemléletét elsősorban grafikájában
fejlesztette tovább. Festői pályájának fő művéhe , az 1473-ban festett Madonna a
rózsalugasban CÍmű képéhez hasonló bensőséges hangulat jellem i a vallásos
elmélkedés és áhitat céljait szolgáló kisméretű képeit is. Ilyenek pl. a Pásztorok
imádása, Szent család stb. Festményeinél hasonlíthatatlanul jelentősebb kb.117
rézmetszete, melyek Európa-szerte elterjedtek, s különösen a német művészetre
gyakoroltak nagy hatást. Munkáira főként a technikát megalkapozó E.S.mester német
ötvös és rézmetsző (*1420 k.-+1467/68) volt hatással. Metszet-sorozatai mellett mint pl. Jézus gyermeksége, Passió-ciklus, Okos és balga szüzek stb. - mellett önálló
lapjai is jelentősek. Az ő tevékenység ével kezdődik a német grafika virágkora.
Fennmaradt rajzai nagyrészt metszeteihe7 készültek. (Műv.L.1968.4k.246 o.,
MNL.15k.878 o.)

VITIORINO DA FELTRE; RAMBOLDINI *1378. - +1446.FEBRUÁR

2.
Itáliai humanista pedagógus. A padovai egyetem filozófia-retorika
tanára volt. 1423-tól Mantovaban élt, a Gianfrancesco Gonzaga
őrgrófok udvarában, mint nevelő. Iskolája a Casa giocosa a főúri
kastély kertjében kialakított önálló épületben működött, ahol együtt
lakott a növendékeivel. Történelmet, matematikát, rajzot és zenét
tanított a klasszikus műveltséghez szükséges ismeretek mellett.
Oktatási rendszerében fontos szerepet kapott a játék, a testgyakorlás
és kirándulás. A nevelés alapvedtő eszközének tartotta a jókedvet é
a szeretetet. Ramboldini a pedagógiai tudomány megalapítója . Kora
irodalmában Vittorino Feltre néven említik. (Révai NI.16k.64 o.,
MNL.18k.531 o.)

ALEXANDRE AUGUSTE lEDRU-ROllIN *1807.FEBRUÁR 2. +1874.DECEMBER 31.
Francia politikus. Eredeti neve Alexandre Auguste Ledru. Gazdag
polgár és radikális köztársaságpárti ügyvéd. 1841-től képviselő, a La
Réforme című lap alapítója. Részt vett a választójog kiterjesztéséért
indított bankettkampányban 1847-48-ban. 1848-ban a forradalom
után az ideiglenes kormány belügyminisztere. A köztársasági ellenzék
1848.decemberi
vezéreként teljes vereséget szenvedett az
köztársasági elnökválasztáson, Louis Bonaparte Napólennal (lásd
V.5.) szemben. 1849.májusban a törvényhozó gyülés tagjává
választották. A római francia intervenció elleni, sikertelen felkelésbe
törkolló tüntetés vezetője volt 1849.júnis 13-án. Kis híján
letartóztatták, de sikerült Angliába menekülnie, ahonnan csak 1870ben tért vissza és l871-ben rövid ideig még képviselő volt. (Larousse 1992.2k.645 o.,
MNL.llk.873 o.)

VALERY GISCARD D'E5TAING *1926.FEBRUÁR 2. - +2004.
Francia államfélÍl. Diplomata családban született. 1944ben harcolt a németek ellen. 1956-74 között képviselő,
65F
1959-62
között
pénzügyi
államtitkár,
majd
pénzügyminiszter
1962-töl
1966-ig.
PénzügyminIszterként az infláció elleni stabilizációs terv
kidolgozója volt. Még 1955-ban elszakadt a nemzeti
függetlenek közponljálól és létrehozta a FüggeUen
Republikánusok Nemzeti Szövetségét (FNRI), melynek
alapító elnökévé választották. Georges Pompidou (lásd
, ".
IV.2.) elnöksége idején 1969-74 között gazdasági
miniszter. 1974.május 19-én köztársasági elnökké választották. 1974-ben törvényt fogadtatott el a nagykorúság határának a 18. Életévre
történő leszállitásárál, 1975-ben az abortuszról, a válás megkönnyítéséről, és elérte,
hOgy törvényeket attól kezdve csak az alkotmánybíróság egyetértésével h07hasson a
parlament. A társadalombiztosítási járulékok megnövelésével, ár- és bérstoppal 1977re sikerült stabilizálnia az inflációt. Az egész világra kiterjed ö és békéltető külpolitikát
folytatott Európa javára és a harmadik világgal való kapcsolatteremtésre törekedett.
1978-ban az fNRI-böl, a keresztény demokratákból és a kommunista ellenes
radikálisokból megalapította az Unió a francia Demokráciáért (UDf) nev ű liberális
jobbközép pártot. 1978-ban újra választották. Népszerűsége, arisztokratikus modora,
valamint az afganisztáni szovjet invázió után Leonyid I1jics Brezsnyevvel ("'1906+ 1982) szemben tanúsított határozatlansága miatt csökkent, igy az 1981-es
elnökválasztáson vereséget szenvedett fran(;ois Mitterand (lásd X.26.) ellenében.
1988-96-ig az UDF elnöke volt. (Larousse 1991.1k.996 o., MNL.8k.643 o.)
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*1723.FEBRUÁR 2. - +1755.5ZEPTEMBER 1.
Osztrák geográfus. 28 éves koráig gazdálkodott, miután az
innsbrucki jezsuitáknál matematikát és asztronómiát tanult. A
útlöröje
volt.
Blasius.Hueberrel
magashegyi
térképészet
együttműködve egy
20 lapos atlaszt készített Innsbruck
környékéről. Nevéhez fűződik egy égi és földi térkép elkészítése is,
melyet a
Tiroli
Landesmuseum
őriz.
(Internet:http://de
wikipedia.orgj
)

PAVEL HVIEZDOSLAV *1849.FEBRUÁR 2. - +1921.NOVEMBER 8.
Szlovák
költő,
drámaíró
és
müfordíto.
Magyarországon Országh Pálként ísmeril. Írói álneve
Jozef ZbranskY. A késmárki magyar gimnáziumban
tanult és első verseit is magyar nyelven írta. Első
verses kölete szlovákul írt verseivel
1867-ben jelent meg Költő; zsengék
címmel. Az eperjesI jogakadémia
elvég ése után, 1875-ben Budapeslen
tett ügyvédi vizsgát. Ezl követően
jelent meg következő Ősz; hangok
című kötete. 1879-lől ügyvédi irodál
lartott fenn 20 éven ál Árva vármegyében. 1899-től visszatért Alsókubinba és kizárólag írói alkotómunkának szentelte
életét. A s/.Iovák líra először az ő alkotásai révén ért el világszínvonalal. Hatalmas
életműve liI vaskos kötetet lesz ki. A/ l87D-es évek végéig romantikus példaképei
nyomán járt, később megtalálta saját hangját. Nagy érdeme, hogy az árvai népnyelv
felhasználásával jelenlősen galdagílotla a szlovák irodalmi nyelvet. A versek mellell
elébes7élő kbllemenyeket, balladákat drámákat IS írt. Igen jelentős műfordítói
tevékenysége is. Szlovák nyelvre fordította Shakespeare, (lásd IV.23.), Puskin (lásd
VI.6.), Goethe (lásd III.22.) verseit. A magyr művek közül ő fordította szlovák nyelvre
a7 Ember tragédiáját, valamin Petőfi és Arany 28 versét. E fordílásai elismeréseként a
Kisfaludy Társaság levelező tagjává választotta. (Világir.KisencikI.1976.1k.511 o.,
MNL.9k.730 o.)

JOHANNE5 SCHEFFERUS
26.

*1621.FEBRUÁR 2. - +1679.MÁRCIU5

Svéd regesz, filológus, humanista. A német-római
császársághoz tartozó Strassbourgban született, ahonnan
patrícius szüleivel települt át Svédországba. Rövid ideig a
tanult.
Foglalkozott
filológiai
leideni
egyetemen
kérdésekkel, régészeti tanulmányokat is folytatott. Első
komoly munkája, mely közzététel re került a svéd
régészettel foglalkozott. Ebbe bele tartozott a számi - lapp
- nép története, nyelvezete. 1673-ban ezzel vált Európaszerte ismertté. Szívesen vett részt szellemi vitákban, templomi eszmecseréken,
hiszen ékesszólásáról is ismert volt. Fiatalon kapott megbízást - 1648-ban - az
Uppsalai Egyetem professzori állásának betöltésére, mely feladatát - mindenki
megelégedésére
haláláig
ellátta.
(Internet: http://translate.goog leusercontent.com/translate_c?hl =hu&sl=en&
, )
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XI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1972.FEBRUÁR 2. - 13.
SZAPPORÓ, JAPÁN
Japán az eddigi legdrágább olimpiát redezte meg Szapporóban. Az élénk
építkezésekkel a gazdaságilag elmaradt szapporói térség fejlesztését akarta
biztosítani.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottságban ekkortájt nagy viták dúltak az amatörstátus körül.
Avery Brundage a bizottság elnöke nem sokkal a játékok megkezdése előtt egy 53
nevet tartalmazó .. feketelistát" bocsátott ki, olyan sportolók nevével, akik vétettek az
amatörstátus ellen. A kizárásukat követelte, de miután ez felborította volna a téli
olimpiát,a NOB csupán arra volt hajlandó, hogy példát statuáljon azzal, hogy kizárta
néhány nappal a versenyek elött Karl 5chranz osztrák sizót, azzal az indokkal, hogy
nevét és képét reklámcélokra használták fel. Avery Brundage egész életében a sport
üzletté válása ellen harcolt, mégsem akadályozhatta meg azt a folyamatot, amely
szükségessé tette, hogy a sportolók az edzésre fordított idöt egyéni vagy állami
támogatások kal egyenlítsék ki. Miután nem értett egyet a NOB állásfoglalásával e
kérdében, még 1972-ben megvált tisztétöl.
Aversenyeken 35 nemzet 1.136 résztvevője, 35 versenyszámban indult. A nemzetek
közötti pontversenyt a Szovjetunió nyerte 8 arany-, 5 ezüs- és 3 bronzéremmel.
Ezen az olimpián Almássy Zsuzsa egyéni mükorcsolyázónönk az ötödik helyen végzett.
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JUUUSZ KOSSAK

1824.DECEMBER 15. - +1899.FEBRUÁR 3.
Lengyel festőcsalád tagja.
Párizsban Horace
Vernetnél Lásd VI. 30.) tanu ll. Gazdag koloritú
képeinek tárgya gyakran a lengyel történelem és a
nemesség élete. Híresek lovasokat és lovakat
ábrázoló képei. Irányító szerepet játszott Krakkó
művészeti életében. Mint grafikus és mint tanár is
dolgozott. Jan Matejko (lásd VII.28.) mestere volt.
(Műv. L. 1966.2k.6912 o.)

JAN HAVICKS STEEN *1626. - +1679.FEBRUÁR 3. (TEMETÉS
NAPJA)
a szabados humor, bő
vidámság a jellemző. Korai
művei Adriaen van Ostade ( 1610- 1685) hatásáról
tanúskodnak. 1650 körül néhány évig Hágában élt, majd
Delftben a fe tészet mellett sörfőzéssel foglalkozott. Az
1650-es években alakította ki saját stllusát - pl. a Falusi
lakodalom című képe - , de egész pályfutása során hatott
rá elődei és a kortárs holland festők művészete. 1669-ben
Leidenben kocsmát nyitott és művészetét el nem
hanyagolva, haláláig korcsmáros maradt. Életképein
gyakran jelenítette meg önmagát és családtagjait is
kocsmai
környezetben.
Ilyen
pl.
A
tivornya,
Parasztlakodalom, A macskacsalád, A látogató érkezése
című képei. Festményei tárgyának megválasztásában, a
jellemzés eszközeinek megragadásában ez a foglalkozása nagy segítségére volt.
Képeinek parasztos, szabados adomázó tárgyát nagyszerű szerkesztőkészséggel,
jellemzőerővel és a ragyogó anyagszerűség mellett, választékos színezéssel jelenítette
meg. 1661-70 közötti időszakban alkotta legjelentősebb műveit, mint pl. Az orvos
látogatása/ Falusi iskola stb. Az évtized végétől egyre több bibliai és mitológiai
jelenetet festett. Ilyen pl. Tóbiás és sára esküvője című képée. (Műv.L.1968.4k.35Ü
o., MNL.16k.266 o.)
Holland

festő.

Művészetére

elbeszélőkedv, csúfolkodó

JOHANN
GEORG
+18ü9.MÁRCIUS 7.

ALBRECHTSBERGER

* 1736.FEBRUÁR

3.

-

Osztrák zeneszerző és zene eoretikus. Évekig egyházi
zolgálatban állt Melkben, majd 1755-től 1757-ig Győrben
élt. 1772-től Bécsben volt udvari orgonista, majd 1792-től a
Stephansdom karnagya. Tanítványai közé tartozott pl.Ludwig
van Beethoven (lásd III.26.), Carl Czerny ( 1791-+1857) és
Johann Nepomuk Hummel ( 1778-+1837). Egyházi műveket,
kamara- és nagyzenekari műveket kompomnált. Műveiből
nyomtatásban megjelentek orgonaprelúdiumok és fúgák,
zongorafúgák, 18 vonósnégyes, 1 vonósötös, 3 kettőskvar
tett, 1 zongoranégyes és 6 vonóstrió. Kéziratban maradt 26 mise/ 6 oratórium, 4
szimfónia, 42 vonósnégyes, 38 kvintett, 28 vonóstrió, több himnusz, offertórium,
graduálé stb. Leginkább elméleti írásai váltak ismertté. Oktatásra szánt zeneelméleti
műveket
is
írt.
(Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.33
o.,
MNL.1k.439
o.)

JAKOB LUDWIG FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
*1809.FEBRUÁR 3. -+1847NOVEMBER 4.
Német zeneszerző, karmester és zongora művész. Nagyapja Mose Mendeissohn zsidó
reformer és filozófus ( 1729-+1786), apja Abraham Mendel sohn bankház alapító
(*1776-+ 1835) volt. Keresztény hitre történt áttérésekor vette fel a Bartholdy neve.
Berlinben élt, ott szerzett széleskörű műveltséget. Fejlődését a házi hangversenyek
jelentősen elősegítették. Zeneszerzési ismeretek mellett tanult zongorázni és
hegedOIni. Tanítómestere Carl Friedrich Zelter ( 1758-+1832) volt. 1918-ban lépell

fel
először
/ongoristaként nyilvános hangversenyen.
1820-tól foglalkozolt
rendszeresen zeneszerzéssel. 1822-ben mutatták be első szimfóniáját és
zongoraversenyét. 1826-ban írta meg a Szenivánéji álom nyitányát, mely az 1829-es
a lodoni bemulató előadása után hozta meg számára a hírnevet. Zenetörténeli
jelentőségű volt 1829-ben a berlini Singacadimie hangversenye, melyen Sebastian
Bach Máté-passiójának vezénylése. 1833-tól Düsseldorf zeneigazgatója volt. 1835-43
között a lipcsei Gewandhaus-koncertek karmestere. Zenekari hangversenyei,
"történelmi koncertjei" európai hírűek lellek.
Lipcsét európai jelentőségű zenei
központtá emelte és 1843-ban a városban megalapította az első németországi
konzervatóriumot is, ahol Ro bert Alexander Schuberttel (lásd VII.29.) együtt
zeneszerzést
tanított.
Művészetét
gondolatgazdagság,
formatisztaság,
kiegyensúlyozottság és könnyedség jellemzi. A német zenekultúra fáradhatatlan
harcosa volt, amelynek világuralomra jutását sokirányú művész tevékenységgel,
zeneszerzéssel, szakírással kritikákkal hathatósan elősegítette. (Brockhaus: Zenei
L.1984.2k.515 o.,Falk G. :Zenei kis 1.1938.138 o., MNL.12k.911 o.)

JOHANN BECKMANN *1739.ÁPRILIS 6. - +1811.FEBRUÁR 3.
JOHANN
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Német közgazdász. 1766-tól a göttingeni egyetem
professzora. Mezőgazdasági és kereskedelmi problémákkal
foglalkozó tudományos szakkönyve 1769-ben jelent meg.
Behatóan foglalkozott a kézmű- és gyáripar kö ga dasági
kérdéseivel. (Brockhaus L.)

LUNA - 9 HOLDSZONDA
1966.február 3-án a Luna-9 szovjet holdszonda elsőként "puhán"
leszállt a. hold felszínére és képeket sugárzott felszíni képeket,
többek között a "Viharok tengeré"-röl is. (A XX.Krónikája 962 o.,
MNL.12k. 299 o.)

CAMILO TORRES RESTREPO *1929.FEBRUÁR 3. +1966.FEBRUÁR 15.
Kolumbiai katolikus teológus és forradalmár. 1954-től 1965-ig
katolikus papként működött, majd csatlakozott a gerilla-mozgalomhoz
és a harcok orán a kormánycsapatok katonái megölték. Mint a
"Teológus forradalom" elköteleLettje azt vallotta, hogy ha szükséges,
erőszakkal is meg kell vállozlalni a társadalmi viS70nyokat. (Brockhaus
CD.)

HUGO JUNKERS

* 1859.FEBRUÁR 3.

- +1935.FEBRUÁR 3.
Német

gépészmémök,
Az ő
nevéhez
fűződik
a
motor
kétdugattyús
meglervezése, az első
tisztán fém repülögép,
az első fém utasszállító
és a többmoloros utasszállítók, valamint a német bombázók megépítése. 1919-ben
Dessauban alapította meg repülőgépgyárát Junkers-Flugzeugewerke AG. néven. Híres
repülögépel voltak a Junkers-F-13 1919-ben és a Ju-52 1931-ben. A II.világháborúban
a német Luftwaffe legjobb gépei közé larlozlak a Ju-86, -87 ("Stuka" 1935.), -88
Upusjelü bombázó repülőgépek. A háború után a dessaui gyár állami kézbe, az NSZKban lévő gyárrészleg, privatizálás után 1969-ben, a Messerschmitt-Bölkow-Blohm
GmbH lulajdonába kerÜIl. (MNL: 10k.376 o.)
repülőgép-tervező.

SIMONE WEIL *19090FEBRUÁR 30 -+1943.AUGUSZTUS 24.
Francia irónó és filozófus. 1934-3S-ben a Renault-gyárban
munkásként dolgozott, ekkor írta Gyári naplóját Résztvett a
spanyol polgárháborúban, ahol 1936-ban megsérült. A spanyol
republikánusok mellett állt és csatlakozott a Szabad Franciaország
mozgalomhoz 1942-ben. Müveiben, amelyek a háború zürzavarát és
a proletariátus szenvedését tükrözik. szenvedélyesen keresI a
társadalmi
igazságot. Folyamatosan publikált folyóiratokban
Irodalmi-szociológiai-elikal témákról és tiltakozott a közeledö háboru
ellen 1937-ben. Ekkor kezdte imi Füzeteit A zsidó származásu
filozófus Assisi városában tett látogatása során került közel a
kereszténységhez. Vallási tanulmányaib61 érződik a keresztény
misztika hatása. Gondolkodásának középpontjában az áldozatvállalás állt. (Larousse
1994.3k.1l32 o.• MNL.lBk.653 o.)

ELISABETH BLACKWELL *1821.FEBRUÁR 30 - +1910.május 31.
Angliai születésű elsö amerikai orvosnö. 1832-ben vandorolt kl szűleivel
Amerikába, ahol növére és édesanyja magániskolát nyitoll. Ö maga
orvos akart lenni, de jetentezését egyetlen nagyobb orvosi egyetem sem
fogadta el női mivoltara tekintettel. Végűl 1847-ben a New York·i akkori nevén - Geneva Orvosi Főiskola vette fel és 1849-ben érte el a
doktori fokozatot. Ezt követően Párizsban, majd Londonban fejezte be
orvosi tanulmányait. Visszatérve New Yorkba azonban a varosi kórház
nem alkalmazta, ezért 1854-töl alapított intézményekben dolgozhatott.
1857-ben rászoruló nők számára kórházat, l86I-ben egészségügyi segélyszervezetet,
1868 orvosi föiskolat alapított nök számára, igen magas színvonalú oktatast biztositva
a hallgatóknak. (Internet: http://womenhistory.about.com/
, greatwomen.org/
,
wispor.d/wpx-er 18 ..... )

HORACE GREELEY

*1811oFEBRUÁR 3. - +1872.NOVEMBER 29.

Amerikai politikus, újságíró. A szocialis, oktatásügYI és liberális
reformokat követelö The New Yorkerer címü lapot 1834-ben, a New
York Tribune dmü lapot pedig 1841-ben alapította, s ezzel az orszag
egyik
legbefolyásosabb
személyisége
lett.
A
vadnyugat
meghódíátását sürgette és va rost alapított Colorádóban, Denvertöl
északkeletre amelyet róla neveztek el. Következetesen kiállt a
rabszolgák felszabadítása mellett. 1872·ben a liberális republikánusok
és a demokraták jelöltjeként indult az elnökválasztáson Ulysses
Slmpson.Granttel (*1822-+ 1885) szemben. Megszerezte a népi szavazatok 40 %-át,
de az elektori testület döntése előlt meghall. (MNL:8k.815 o.)

BUDDY HOLLY *1936.SZEPTEMBER 7. - +1959.FEBRUÁR 3.
Amerikai rock and roll-énekes, gitáros. Eredeti neve Charles
Harden Holley. 1954-ben készítette első lemezét hilIbily
stílusban. 1956-tól a Crickets együttes vezetöje volt. O
alakította ki a két gitár-basszusgitár-dob formációt. Hatása
jelentős volt aL 1960-as évek elején kialakuló angol
Repülőszerencsétlenség
áldozata
lett.
beatzenére.
(MNL.1999.9k.566 o.)

RITCHIE VALENS

1941.MÁJUS 13. - +1959.FEBRUÁR 3.

Amerikai rock and roll-énekes, gitáros. Eredeti nevén
Richard Steven Valenzuela. 3 éves volt, amikor szülei
elvállak, majd apja korán meghalt. Hányatott gyermekkora
megismertette vele az élet nehézségeit. Nagy hatással
voltak rá a mexikói népdalok, melyeket a rokonokt61 és a
rádióban hallott. 13 évesen az iskolában amatőrként lépett
fel a maga készítette elektromos gitárjával. Föiskolásként
már együttesekben játszott. 1958 májusában a Los Angeles-j Keane lemezkiad6 javaslatára vette fel a Ritchie Valens múvéslnevet.
1959.február 2-án csatlakozott a Buddy Holly együtteshez és másokkal együtt
turnéra indultak. Repűlőgépük röviddel éjfél után indult, de a felszállás után
hamarosan egy legelőre zuhant. Vele együtt vesztette életét Buddy Holly és Big
Bopper. (Internet history-of-rock.comjritchie valens.htm.)

JAMES ALBERT MICHENER *1907.FEBRUÁR 3. + 1997.OKTÓBER 16.
Amerikai író. Többmint 40 könyve jelent meg, melynek legnagyobb
része lendületes többgenerációs, sajátságos földrajzi helyeken
játszódó történelmi eseményeket magában foglaló regények.
Michener ismert volt aprólékos, pedáns gondosságáról, mellyel
megalapozta regényeit. Egyik legjelentősebb regénye a Pulitzer.' díjas Dé/-Pacific története című munkája. Ismertebb regényei:
Hawai, A forrás, A tavaszi tűz, Karaván, A/aska, Texas stb. Nem kitalált történet, hanem az 1968-as Ibériai-félszigeten - Spanyoloszágban, majd
Portugáliában - tett látogatásának útleírása Ibéria címmel. 1992-ben jelent meg a
Sport Amerikában és memoár munkája A vi/ág az otthonom címmel.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Michener)

FRANCOIS RABELAIS *1494.FEBRUÁR 4. - +1553.ÁPRIU5 9.
Francia író, orvos és humanista. Tudásszomja kielégítésére megtanult
görögül, jogi, orvosi, régés eti és botanikai tanulmányokat folytatott.
1532-től csaknem
élete végéig gyakorolta orvosi hivatását.
Ugyancsak 1532-ben jelentette meg Alcofribas Nasier álnéven első
jelentős irodalmi alkotását a Pantagrue/t. Ebből merítette húsz éven
át irt, öt könyvből álló allegorikus regényfolyamának témáját, mely
vérbő komikummal megírt eposz, szatíra. Művészetének egyedülisége
hogya tudós kultúra és a népi kultúra
abban rejlik,
metszéspontjában született, abban a pillanatban, amikor végleges
szétválásuk megkezdődött. Művei a népi irodalom vonulatába ssorolhatók. Műveiben a vaskos nevetés és tréfa mögölt a erkölcsi és filozófiai eszmény
ujjás ületésének vágya, az antik gondolkodás világossága és az emberi természetben,
a tudományban gyökerező mély hite fedezhető fel. Állandó ütközőpont bírálói és
elfogadói között. A katolikusok azzal gyanúsították, hogya reformációval
rokons envezik, a hugenották viszont pogánysággal vádoJták. Kettős arca a szfinxé és
a prófétáé. A latin, görög és francia nyelven kívül műveiben használja az olasz,
spanyol, ango', baszk, török, skót, flamand, breton, felnémet, arab, héber nyelveket.
Fő műve a Gargantua. A francia nyelvnek mindmáig egyik legnagyobb művésze.
Szókincse hihetetlenúl gazdag. Mestere a versnek és a prózának, aszójátékszerű,
frappáns tömörítéseknek, a párbeszédnek és az epikus megjelenítésnek. Teljes
magyar fordítása még nem jelent meg. Egyébként jelen van a magyar irodalomban
Szerb Antal kiváló értékelésének köszönhetően. (Világir.KisencikI.1976.2k.232
o.,Larousse 1994.3k.405 o.)

JOSEF KAJETAN TVL *1808.FEBRUÁR 4. - +1856.JÚUU5 11.
Cseh iró, rendező. Kalandos fiatalság után 1831-ben Prágában
telepedett le. Az újkori cseh novella megalapítója, aL első cseh
regény alkotója. A legtöbbet a cseh színházért tett, mint drámaíró,
fordító, színész és rendező. Művei állandó szereplői a cseh
szin házak műsorainak. A cseh nemzeti himnusz s erzője.
(Larousse 1994.3k.962 o.)

HALÁPY JÁNOS *1893.FEBRUÁR 4. - +1960.FEBRUÁR 13.
Magyar festő. Tanulmányait Párizsban végezte. Első kiállítása
1926-ban volt. Szín- és fényhatásokra felépített tájképeit a
Balaton ihlette. Csendéletei derűs életfelfogását tükrözik.
(MŰv.L.1966.2k.332 O.)

CARL MICHAEL BELLMAN *1740.FEBRUÁR 4. - +1795.FEBRUÁR

11.
Svéd koltő. Vallásos és didaktIkus kezdetek után népdalokra illetve
operaáriákra irt bacchikus és idillikus költeményekel. Vidámság, duhaj
életigenlés sugárzik dalaiból. Igazi népkOllŐ voll, akiben a gyermeki

természetesség s a közvetlen benyomások ereje ritka bájjal szólaltak
meg. Az énekesnek és színésznek egyaránt kiváló Bellman, mind az
népszerűségre lelt szert.
Joggal illeti meg a ,,"svéd Anakreon jelző. Hazájában és Európa-szerte
a legismertebb svéd koltó két vers-, Illetve dalgyüJteményének köszönhetöen,
amelyeknek szövegére maga szerzett zenél, többnyire vonos-fúvós kisegyOtlesre, de
gitárkísérettel is elóadhatóan. 1775-ben III.Gusztáv (lásd I.24.) az irodalmakat
kedvelő svéd király udvari költőJévé, majd titkárrá nevezte kL Költséges, kicsapongó
életmódja miatt súlyos anyagi gondok közt élt, eladósodása miatt 1794-ben börtönbe
került, ahol tüdöbetegsége elhatalmasodott és végzett vele. Dalai mal is gyakran
hallhatók a svéd társas mulatságokon. (Világir.KisencikI.1976.1k.117 o., MNL.3k.546
o.)

udvar, mmd a kocsmák világában páratlan
H

GEORG BRANDE5 *1842.FEBRUÁR 4. - +1927.FEBRUÁR 19.
Dán író, irodalomtörténész és esztéta. Eredeti neve Morns (ohen.
A skandináv szellemi életben korszakos jelentőségű, az északi
országokat provinciatizmusukból felrázó szellemi Irányzat, az
úgynevezett "modern áttörés" vezéralakja volt. A koppenhágai
egyetemen 1871-től tartott szellemtörténeti előadásokat a
XIX.századi irodalom fő áramlata iról. Ekkor hirdette meg az
aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó, természettudományos
alapokon nyugvó realista művészet szükségességét. Kultúrközvelítői tevékenységével
hozzájárutt a skandináv irodalom nemzetközi eHsmeréséhez és megismertette a
skandináv orslágokal az európai irodalommal. Élete második felében nagyszabású
monográfiákat írt a művészetek és a történelem kivételes egyéniségeiről, többek
között William Shakespearról (lásd IV.23.), Francois-Marie de Voltaireről (lásd V.30.),
III.6.).
(Larousse
1991.1k.377
o.,
Buonarotti
Michelangeloról
(lásd
Világir.KisencikI.1976.1k.161 o., MNL.4k.492 o.)

HAFIZ IBRAHIM *1871.FEBRUÁR 4. - +1932.JÚUUS 21.
Egyiptomi -arab - költő. Jogol végzett, majd katonalisztként 1891ben Szudánba került, ahol politikai tevékenységéért bíróság elé
állították. 1911-32 között a kairói Nemzeti Könyvtár osztályvezetöje
voll. Első verses kötete 1901-ben jelent meg. Költéslete kezdetben
a klasszikus hagyományokat követte, melyektől a későbbi években
eltávolodott. Költészetében a hagyományos formákat megőrizve uj
társadalmi kérdésekkel foglalkozott, mindig a dolgozó nép
szemszögébőL
A
közvéleményre
nagy
hatást
gyakorló,
költészetének nagyon erős egyiptomi szinezete miatt lIa Nilus
költöjé"-nek és a "szocializmus énekesének" is nevezték. Verseinek
összkiadása 1937-ben jelent meg. (Vllágir.KisencikI.1976.1k.513 o.,
MNL.9k.93 o.)

FRANCOIS RABELAIS *1494.FEBRUÁR 4. - +1553.ÁPRIUS 9.
Francia író, orvos és humanista. Tudásszomja kielégítésére megtanult
görögül, jogi, orvosi, régészeti és botanikai tanulmányokat rolytatott.
i
1532-töl csaknem élete végéig gyakorolta orvosi hivatását.
Ugyancsak 1532-ben jelentette meg Atcofribas Nasier álnéven első
jelentős irodalmi alkotását a PantagrueJt. Ebből merítelle húsz éven
át írt, öt könyvből álló allegorikus regényfolyamának témáját, me ly
vérbő komikummal megírt eposz, szatíra. Művészetének egyedűlisége
abban rejtik,
hogy a tudós kultúra és a népi kultúra
metszéspontjában született, abban a pillanatban, amikor végleges
..
szétválásuk megkezdödött. Művei a népi irodalom vonulatába ssorolhatók. Műveiben a vaskos nevetés és tréfa mögött az erkölcsi és filozófiai eszmény
ujjászütetésének vágya, az antik gondolkodás világossága és az emberi természetben,
a tudományban gyökerező mély hite fedezhető fel. Állandó ütközőpont birálói és
elfogadój kö/ött. A katolikusok azzal gyanúsitották, hogya reformációval
rokonszenvezik, a hugenották viszont pogánysággal vádolták. Kettős arca a szfinxé és
a prófétáé. A latin, görög és francia nyelven kívül műveiben használja az olasz,
spanyol, angol, baszk, török, skót, flamand, breton, felnémet, arab, héber nyelveket.
Fő műve a Gargantua. A francia nyelvnek mindmáig egyik legnagyobb művésze.
Szókincse hihetetlenúl gazdag. Mestere a versnek és a prózának, aszójátékszerű,
frappáns tömöritéseknek, a párbeszédnek és az epikus megjelenítésnek. Teljes
magyar fordítása még nem jelent meg. Egyébként jelen van a magyar irodalomban
Szerb Antal kiváló értékelésének köszönhetően. (Világir.KisencikI.1976.2k.232
o.,Larousse 1994.3k.4DS o.)
p

JOSEF KAJETAN TVL *lB08.FEBRUÁR 4. - +1856.JÚUUS 11.
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Cseh iró, rendező. Kalandos fiatalság után 1831-ben Prágában
telepedett le. Az újkori cseh novella megalapítója, aL első cseh
regény alkotója. A legtöbbet a cseh szinházért tett, mint drámaíró,
fordító, színész és rendező. Művei állandó szereplői a cseh
szinházak műsorainak. A cseh nemzeti himnusz szerzője.
(Larousse 1994.3k.962 o.)

HALÁPV JÁNOS *lB93.FEBRUÁR 4. - +1960.FEBRUÁR 13.
Magyar festő. Tanulmányait Párizsban végezte. Első kiállítása
1926-ban volt. Szin- és fényhatásokra felépített tájképeit a
Balaton ihlette. Csendéletei derűs életfelfogását tükrözik.
(Műv.L.1966.2k.332 o.)

ARIZONA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
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Az USA délnyugati részen fekszik, északon Utah, keleten Új-Mexiko,
nyugaton Nevada és Kalifornia államok határolják. Délen Mexikoval
határos. Területe 295.260 km 2 • Lakosainak száma 3,655.000 fö.
Fővárosa Phoenix. Lakosságából 165.000 indián, 15 % mexikói.

Földjét

U.e.POBTAOIl4'

valószínű

25.000 éve lakja ember. Fehér bevándorlás a

XVIII.században indult meg. 1863-ban kapott önálló kerületi
közigazgatási - territórium - jogot.
14 közigazgatási egységre
oszlik. 1912.feb..-uár- 4. óta az USA 48. Tagállama. (MNL.2k.372
o.)

FERNAND SEVERIN *1867.FEBRUÁR 4. - +1931.SZEPTEMBER 4.
Belga köllö. Gentben a francia irodalom professzora. Lírikus,
esszéista és kritikusi kŐrŐkben forogva, azok hatása a alatt írta a
későklasszicista és romantikus verseit. (Meyers: Handbuch 1964.)

CLÉMENT AOER

*1841.FEBRUÁR 4.

+1925.MÁRCIUS 5.

Francia aviatikus, Feltaláló. l878-79-ben Puskás Tivadarral (lásd
lILl7.) együtt létesitette Párizsban az első telefonhálózatol.
l881-ben helyezte üzembe az opera és "théatrophon"-ját. Neki
tulajdonítják az avion szó megalkotását. Két repüJőgépet épített.
Az elsőt 1886-88-ban az Eole, 1892-97 között az Avion Upusl.
Gépeit a hadsereg képviselőinek is bemulatta, de gyártásukra
nem kerűlt sor, mert mind konstrukciós okokból mind a gőzzel
hajtott nehéz motorok miatt repülésre alkalmatlanoknak
bizonyultak. (MNL.lk.142 o.)
4

III. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1932.FEBRUÁR 4. - 13. LAKEPLACID, USA, NEW YORK
Mindössze 7 nemzet képviseltette magát viszonylag alacsony létszámú versenyzövei a
téli olimpiai játékokon.
A versenyek során az amerikaiak fölénye volt a jellemző, akik 6 aranyérmet nyertek.
Európa a skandinávok révén az észaid számokban szerzett aranyérmet. A norvég
Birger Ruud a síugrásban aratott nagy sikert. Honfitársa, Sonja Henie.
mükorcsolyában nyert szintén aranyérmet. A férfi múkorcsolyát az osztrák Karl
Schafer nyerte.
Páros múkorcsolyázásban a magyar Rotter·Szollás páros bronzérrnes lett. A negyedik
helyen végzett az Orgonista-Szalay páros.

XII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1976.FEBRUÁR 4. - 15.
INNSBRUCK, AUSZTRIA
A versenyeken 37 nemzet 1.368 sportolója vett részt 37 versenyszámban.
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CARL SPITZWEG *1808.FEBRUÁR 5. - +1885.ÁPRIUS 23.
Német festő. 1833-ig gyógyszerész
volt,
anyagi
függetlenségét
megteremtve kezdett festeni. 1835ben felvették a müncheni Művész
Egyesület tagjai közé, ahonnan 1839ben a Szegény költő című képének
rossz fogadtatása miatt kilépett. Az
1840-es években beutazta Bajorországot, Ausztriát és Svájcot.
Ekkor születtek humoros zsánerképei. l85l-ben Párizsban a
francia festészetet tanulmányozta. Művészete a romantika felé hajlott, de annak
inkább idillikus jeleneteit ábrázolta. Képein enyhén megható érzelmeket és irónikus,
de megértő humort sűrített. Rendszerint kisméretű alkotásain, melyek kisvárosi
környezetben, padláslakásokban kisemberek derűs, esetleg tragikomikus helyzeteit,
történeteit ábráLolják, minden festői finomság ellenére is túlteng az anekdóta, az
irodalmiság. A7 1860-as években Lsánerképeit tájképek váltották fel. Az
impresszionizmus előfutára volt. (Műv.L.1968.4k.345 o.)

KISFALUDY KÁROLY *1788.FEBRUÁR 5. - +1830.NOVEMBER 21.
Magyar drámaíró, költő, festő. Katonai nevelőintézetben tanult,
Itáliában, majd a Szerémség be került.1809-ben írta első
drámáját A tatárok Magyarországban címmel. 18ll-ben
lemondott főhadnagyi rangjáról, ekkor édesapja kitagadta.
1812-lőf Bécsben élt, ahol festeni tanult, miniatűr portrékat
festett. l8l7-ben tért vissza Pestre. 1819-ben mutatlák be A
tatárok Magyarországban, sezzel kezdődött lírai sIkersorozata.
Ezt követte az J/ka, a Stibor vajda, A kérők, a Szécsi Mária, a
Kemény Simon, A pártütők. A nemzeti romantika Jegyében írt
drámái sikerre vitték a magyar dráma ügyét, s ezzel a
felvilágosodás legfontosabb nyelvi és művészi programját
teljesítette be. Vígjátékait ma is játszák a magyar színházak.
Szerkesztő-kiadója volt az Auróra-évkönyvnek, amelyet hosszú ideig az irodalom
irányítójaként ismertek el. 1826 után a népdal formakészletének alkalmazására
helyezte a hangsúlyt, melynek jó példája a Szülőföldem szép határa. Gróf Széchenyi
Istvánnal (lásd IV.8.) kötött ismeretsége újabb lendületet adott drámaírói munkájának
és társadalomkritikájának. Akkor született a Csalódások, a Három egyszerre, a Csák
Máté című színművei. Irodalmi sikerei után már csak kedvtelésből festett, illetve a
Auróra illusztrálására készített rajzokat. Képzőművészeti alkotásai közül ma
romantikus tájképei - mint a Hajótöröttek, Éjszakai szélvész, Tengeri táj, Éjszaka a
viharos tengeren - ismertek. (Larousse 1992.2k.456 o.,Világir.Kisencikl. 1976.1k.59D
o., MNL.11k 44 o.)
"I..,HU ll\' KÁROl' 1788·1100

előbb

VEUKO PETROVIC *1884.FEBRUÁR 5. - +1967.JÚUUS 27.
S erb
költő,
elbeszélő,
művészettörténész.
Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte. Az I. világháború után a
belgrádi művelődésügyi minisztérium művészeti osztályve etője
volt. Neves művészettörténés ként a belgrádi Nemzeti Múzeum
igazgatójaként ment nyugdíjba. Nemes pátosztól fütött verseit a
szerb parasztság erejébe vetett hite táplálta. Elbeszélései között
számos olyan van, amelyben bácskai magyar figurákal ábrázol
igen rokonszenvesen. (Világir.KisencikI.976.2k.186 o.)

KNER IZIDOR *1860.FEBRUÁR 5. - +1935.
Magyar könyvkiadó, nyomdász és író. Gyomai könyvművész család
legjelentősebb tagja. Édesapja - Kner Sámuel (*1829-+1908)
1854-töl könyvkötö műhelyt vezetett Gyomán. Fia - Izidor - 13
évesen könyvkötő inas lett Szolnokon, majd Székesfehérváron

dolgozott. 1882-ben alapított nyomdát Gyomán, mely

később

a

magyar könyvművészet első nagy alkotásait kiadó nyomd ává
fejlödött. Az nyomda a századfordul6 idején szecessziós báli

meghívóival
vált
ismertté,
majd
megrendeléseket
kapotl
egyházaktól, bankoktól és környékbeli elöljaróságoktól. Az ö
kiadásában jelentek meg a Monumenta Litterarum és a Kner K/aszszikusok
cimű
sorozat
kötetei.
A
nyomdásLi
tevékenységén
túl
anekd6tagyüjleményeket szerkesztett és 1906-ban összegyűjtött szakcikkei Eszmék
és viaskodások eimmel, 1931-ben a Félévszázad mezsgyéjén cimü öneletrajzl írása
jelent meg, melyek értékes kortörténeti anyagok. Négy gyermeke szintén jelentös
könyvmüvész letl. A legidösebb Kner Imre (*1890 11944) 1907-től a nyomda
művészeti igazgatója volt, majd 1915-ben átvette a nyomda vezetését. A Vasárnapi
Körben ismerkedett meg Kozma Lajos (*1884~+1948) iparművész és grafikussal, aki
1917-től bizonyos történelmi stílusok, pl. a népi barokk felújításával, a klasszicizáló
tipográfia megteremtésével, alkalmazásával a könyvkiadás legfontosabb korszakát
élte. Kner Endre (*1892-+1943) szintén nyomdász lett, 1935-töl bátyja cégtársa voll.
Húguk Kner Er7sébet (*1897-+?) könyvkötő volt Budapesten 1925-tÖI, majd 1948-tól
Chicágóban élt és dolgozott, öccsével - Kner Alberttel (*1899-+1976), aki szintén
nyomdáSL és grafikus volt. Ö a háború alatt menekült,Amerikába (Új
Magy.L.1961.4k.159 o.,Larousse 1992.2k.478 o.• MNL.11k.148 o.)
~YAA PQST"!\

PHILIPP JAKOB SPENER *1635.JANUÁR 13.

+1705.FEBRUÁR 5.

Német vallásreformátor.1666-ban Frankfurtban volt leJ kész. 1670ben saját házában kezdett gyűléseket tartani az evangéliumi
erkölcsiség ápolására. 1686-ban a drezdai udvari lelkészséget
vállalta el, majd 1691-től a berlini Szent Miklós-templom
prépostja. Teológiai elvei nagy hatást gyakoroltak a hallei
egyetemre, de nagy vihart támasztottak a wittenbergi és lipcsei
egyetemeken is. Az egyetemek tanárai $pener irásaiból 264 tételt
nyílvánítottak eretnekségnek. (Révai Nf.17k.87 o.)

HECTOR VILLA-LOBOS *1887.FEBRUÁR 5. - +1959.NOVEMBER 17.
Brazil zenszerző és karmester. 1923-24 és 1927-30
közötti években Párizsban élt, innen látogatott el
Usszabonba, Barcel6nába és Brüsszelbe. 1932-1945
között Rio de Janeiróban az iskolai zeneoktatás vezetője
lett. Ez idő alatt - 1942-ben - megalapította a Brazil
~
Konzervatóriumot,
majd
a
Brazil
Zeneakadémiát.
o
Zeneszerzői munkássága a zene minden hagyományos
mŰfajára kiterjedt.A brazil népzene jellegzetes dallamviiágát a romantika, az impresszionizmus és a neobarokk sUluselemeivel ötvözte. 12
szimfóniát, szimfónikus költeményt, szvitet, kamarazenél köztük 17 vonósnégyest -,
kórusműveket és
dalokat komnponált.
(Brockhaus:Zenei
zongoradarabokat,
L.1985.3k.613 o., MNL.18k.473 o.)

-

SíR ROBERT PEEl *1788.FEBRUÁR 5. - +1850.JÚUUS 2.
Brit politikus. 1809-től a tory párt képviselője az
alsóházban. 1812-18 között Írország minisztere. 1822~ től 1830-ig belügyminiszterként modernlzálta a brit
jogrendszert és felállította
1829-ben a londoni
rendőrséget,
majd
az
ír
zavargásoktól
tartva,
elfogadtatta a katolikusok emancipációját.A Konzervatív
Párt megalapítója és vezére 1834-1846-ig. 1834-35-ben
és 1841-46 között Nagy-Britannia miniszterelnöke. Első
miniszterelnoksége idején felállította az anglikán egyház
reformját megkezdő egyházügyi bizottságot Második hivatali ideje alatt pénzügyi
reformokat, jövedelem adót vezetett be, csökkentette a vámokat, megtillolta a nők
és gyermekek alkalmazását a bányákban. Sok más területet is modernizált, ennek
ellenére 1846-ban - a konzervatív frakció egyes tagjai a whigekkel szövetkezve megbuktatták. Lovasbaleset következtében vesztette életét. (MNL.2002.14k.626
o.)

10P

APOLlO - 14 ŰRHAJÓ
1971.január 31-én indította az USA az Apollo-14 űrhajót,
fedélzetén Alan Ba rtl ett. Sheparddal (*1923-+1998),
Edgar D.Mitchellel és Stuart A.Roosával. Február 4-én
léptek Hold körüli pályára. Shepard és Mitchell al Antaras
leszállókomppal vált ki az űrhajóból és másnap,
1971.február 5-én leereszkedtek a Föld bolygójára és
a Fra-Mauro-kráter vidékén ladoltak. Az asztronauták két
jókora holdsétál teltek, melyek 4 Óra 34 percig, illetve 4
óra 48 percig tartottak. Az űrhajósoknak kis autójuk is volt
a munkaeszközök és az összegyűjtött
holdkőzet
szállítására. (A XX.51ázad Kr.1994.1030 o.)

VI.GYÖRGY ALBERT
+1952.FEBRUÁR 6.

FRIGYES

ARTÚR

*1895.DECEMBER 14. -

Nagy-Britannia és Észak-Írország királya. V.György (lásd VI.3.)
második fia, II.Erzsébet (lásd IV.21.) apja. Az I.világháború
idején a hadifloLLánál és a légierőnél szolgált. 1920-tól York
hercege. Fivére VIII.Edward ( 1894-+ 1972) lemondása kor
1936.december lO-én lépett a trónra. A brit-francia és a britamerikai szövetség híve. Kitartásának köszönhetően a
II.világháború idején a nemzeti egység megteslesítőjévé válL.
Uralkodásának 15 éve alatt a brit gyarmatbirodalom egyre
inkább felmorzsolódott és átalkult Brit Nemzetközösséggé.
1952.február 6-án a gandringhami királyi kastélyban halt meg
és még azon a napon a 25 éves leányát Erzsébetet választották uralkodóvá. Ötven
évvel a legendás Viktória királynő (lásd V.24.) halála utan, ismét nő került NagyBritannia lrónjára II.Erzsébet néven. (A XX.sLázad Kr6nlkája, MN1.9k.42 o.)

MASSACHUSETTS SZÖVETSÉGI ÁllAM
AI USA északkeleti részén fekszik, az Atlanti óceán partján, északon
Vermont és New Hampshire, nyugaton New York, délen ConnecUcul
szövetségi állam határolja. Területe 21.456 km2, lakosainak száma

6,147.130

fő.

Fővárosa

Boston. 5.000 éve már indiánok lakták.

l003-ban Leir Eriksson és vikingjei jelentek meg al óceáni
partokon. Az USA·t megalapító 13 gyarmat egyike. 1788.február
6-án ratifikálta hatodikként az USA alkotmányát. (Révai NI.13k.473
O., Larousse 1992.2k.834 O., MNL.12k.772 o.)

FRANZ RADZIWIlL *1895.FEBRUÁR 6. - +1983.AUGUSZTUS 12.

100

Némel feslő és grafikus. Az expresszionislákh07
vonzódott. Korai művein - főként tájképein - újfajta
tárgyilagosság figyelhetö meg. Munkájában víziÓj
segílették. (Brockhaus CD.)

RUBÉN DARIO *1867.JANUÁR 18. - +1916.FEBRUÁR 6.
Nicaraguai költő. Eredeti neve Félix Rubén Garcia Sarmiento. Leonban egy jezsuita
kollégiumban tanult. Költémenyei már 13-14 éves korában feltűnésl keltettek.
1886-ban Chilébe ment, ott jelent meg első verses kötete Őszi da/ok címmel. Ott
jelent meg első jelentős műve is a Kék, mely egycsapásra a modern latin-amerikai
líra vezérévé avatta. Ebben az időben került kapcsolatba a
Buenos Aures-j La Nation című lappal, melynek élete végéig
munkatársa maradt. 1893-tól 5 évig Buenos Aire ben élt,
Kolumbia konzulja volt. Ekkor adta ki a Profán prózák című
verseskötetét, mely a modernismo legjellegzetesebb alkotása.
Kényes választékosság, távoli korok és tájak egzotizmusa és
szuggesztív misztika keveredik e műben. Beuta7ta Európát,
Budapesten is járl kél alkalommal. Legjelenlősebb munkája az
É/et és remény da/ai, mely 1905-ben Spanyolországban jelent
meg. 1908-10 közötl Nicaragua madridi kövele volt. 1911-ben
Párizsban folyóiratot indított Latin-Amerika számára Mundia/ Magazine eimmel.
Háborúellenes amerikai előadókörútján tüdőgyulladást kapott, hazájába érve
meghalt. A modern spanyol nyelvű költészet egyik legnagyobb alakja és megújítója
voll. (Világir.Kisencikl. 1976.1k.263 o., MNL.1998.6k.325 o.)

FRENCH ALLIANCE
Miután Franciaország meggyőződött arról, hogy a? amerikai
hadsereg tovább tudja folytatni a harcot a gyamratosító angol
uralom ellen és nincs kilátás arra, hogy lILGyörgy angol király
(ur.1760-1807) és az amerikaiak között megegyezés
történhet, Franciaország hívatalosan - elsőként - elismerte
Amerika függetlenségét egy kereskedelmi és barátsági
szerződés - a French Alliance - aláírásával 1778.február 6án. A sLerződést amerikai részről Benjamin Franklin (lásd
1.17.) írta alá. (Kanadai lexikon)

FRANCISQUE POULBOT
+ 1946.5ZEPTEMBER 16.

* 1879.FEBRUÁR 6.

-

Francia költő, szobrász és grafikus. Fiatal kora óta ToulouseLautrec (lásd IX.9.) csodálója volt és ez határozla meg későbbi
életét. A xIX.század fordulóján és az Lvilágháború alatt már
magazinok közölték írásait. Rajzai képeslapokon is feltűntek.
Victor Hugo NyomOrultak című művéből a Gavroche-hoz hasonló
párizsi utcakölyköket szerette rajzolni, a szégyentelenségűkkel, a
közön égességükkel együtt. A montmartrei gavroche-ok apjának
tekintik. Híres írók műveinek illusztrálását is vállalta. Rövid
írásokat is közre adott. Rajzai közül a leghíresebbek a
Montmartre gyermekeI címü könyvében jelentek meg, melyben a
háború, gyermekekre gyakorolt halását ábrázolla. (Internet:
http://www.parisienartdiscovery.com/.....• perso.aol.fr/cartepostalmuse ... )
F. POULBOT

1879.

J979

RONALO WILSON REAGEN
+2004.JÚNIUS S,

-

* 1911.FEBRUÁR 6.

Amerikai politikus. Középiskolai tanulmányai után sportripoter volt,
majd 1937-töl 1964-ig filmszínészként dolgozott. Több mint 50
hollvwoodi

filmben

szerepelt.

általában

rokonszenves

meltékszereplóként.
1962-ben csatlakozott a Republikánus
Párthoz. 1967-tól Kalifornia kormányzója 1975-ig. 19GB-ban és
1976-ban az elnökválasztásokkor neve már felmerult, de csak az
1980-as
elnökválasztáson
aratott
sikert.
1984-ben
újraválasztották. Az USA 40-ik elnöke volt. 1981-ben egy
merénylő
megsebesítette.
Neokonzervatív,
kináratorientált
gazdaságpolitikát folytatott és az USA nemzetközi vezetö szerepének megújitására törekedett gazdasági és katonai szinten. A gazdaság élénkitésére
lejjebb vitte az adókat, de drasztikusan csökkentette aszocialis kiadasokat és
erőteljese n növelte a k.atonai kiadasok.at. 1980-as évek.ben csök.k.ent az innáció és a
munkanélküliség. 1981-ben Mihail Szergej Gorbacsovval (I~Sd 111.2.) aláírta a
közép-hatótávolság ú nuk.leáris fegyverek. felszámolásárél szóló egyezményt.
Katonai akciói az USA hatalmának demonstrálására szolgáltak. Népszerúsége
hivatali ideje alatt végig megmaradt. 1989-ben a kaliforniai Bel-Airbe vonult vissza.
(Larousse 3k.435 o., MNl.15k.336 o.)

ION BAJENARU

*1863. FEBRUÁR 6. - +1921.NOVEMBER S.

Román operaénekes. Az lSSS-ben alapított Opera Romana
társulatának jelentős tenoristája volt. A hazai szerzők. egyikének
- Eduard Caudellának (*1841-+1924) - legújabb nemzeti
operájában - a Petru Rare$-ben - óriási sikert aratott. Mint
címszereplö. Internet: http:// translate.googleusercontent.comj
ranslate_c?hl=hu&sl=ro&u=
)

IV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1936.FEBRUÁR 6. - 16.
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, NÉMETORSZÁG
Adolf Hitler nyitotta meg a IV. téli olimpiai játékokat, melyek nagy sportbeli és
szervezési sikereket hoztak a németeknek. A szervezőbizottság egymillió belépójegyet
adott ki, a Kraft und Freude szabadidő-mozgalom 40.000 dolgozó részvételét
biztosította, akiket különleges táborokban helyeztek el a játékok idejére.
A német csapat 3 arany-és 3 ezüstérmével a legnagyobb sikerét érte el az addigi téli
játékok során. Az először szereplő alpesi viadalon is két német gyözelem született. A
téri játékok koronázatlan királynője mégis a norvég korcsolyázónö, Sonja Henie.
le a már megnyert 10
Karrierjét a hannadik olimpiai aranyéremmel zárta
világbajnokság mellett. Az amatőr versenyt abbahagyta és a jégrevühöz szerzödött. A
férfi mükorcsolyázásban Karl Schafer Ausztriának szerzett aranyérmet.

x. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1968.FEBRUÁR 6. - 18. GRENOBLE,
FRANCIAORSZÁG
Az olimpiák történetében először indítottak két német csapatot, külön az NSZK és az
NDK színeiben.
A 35 versenyszámban 36 ország 1.219 sportolója vetélkedett. Az erőviszonyok
kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy a 35 versenyszám aranyérmein 13 ország
sportolói osztoztak.
A magyar Almássy Zsuzsa a műkorcsolya egyéni versenyében a hatodik helyen
végzett.
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CHARLES DICKENS *18120FEBRUÁR 70 - +1870.JÚNIUS 9.

....-..

.

,

Angol regényíró. Eredeti neve Charles
John Huffam Dickens. Írói ál neve Boz.
Tisztviselő apját 1824-ben az adósok
börtönébe zártilk és 12 éves gyerekként
,
a
cipőpasztagyárban
kereste
meg
l ,,;II
kenyerét. Ez a helyzet egész életére
~ " ... &
szóló mély benyomásokat hagyott a
bűnözés
világáról.
Később
DUBAI-~'::>' írnokosKodott,
majd
a
gyorsírást
kitanulva
riporter letl
a Morning
Heraidnál
la3t-ben.
Sikeres
cikkeiután
5
Folytatásos regényt rendeltek nála,
tIootlo.IlO;;:;;
__..,
amely füzetekben jelent meg Pickwick
Klub cimmel. Ezzel egy csapásra az
egyik legnépszerűbb angol iró lett.
Nehéz gyermekkoráb61 merítette témáit,
érzelmes S egyszersmind humoros
regényeinek anyagát. Egy meghívás
nyomán
csalódottan
tért
vissza
Amerikából
és
társadalombirálata
megerősödött. Gyermekkori élményei
tovább kísértették a Copperfield Dáv;d és a Kis Dorrit cimu regényeiben. Magánéleti
csalódásainak a Szép remények-ben és a Közös barátunk-ban adott hangol. Nem riadt
vissza a karikaturától és az érzelgősségtől sem. Regényeiben hemzsegnek a furcsa,
szelsőseges figurák. A máig népszerű iró a realista regény egyik sajátos mestere, az
egyéni
és
a
társadalom
lét
kérdéseinek
tátomásos
erejű
megidézöje.
(Vifágir.KisencikL1976.1k.276 o.,Larousse 1991.1k.595 o)
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NICOLAS MIGNARD *16060FEBRUÁR 70 -+1668.MÁRCIUS 20 .

........

.,-~

... ----

Francia festő. Mignard d'Avignon-nak
is nevezik. Pierre Mignard ("'l612+ 1695) testvére. Troyesben tanult,
majd
Fontainebleau-ban
M.artin
Fréminet (*1567-+1619), Francesco
Primaticcio
(*1504-+1570)
és
Giovanni Battista. Rosso-Fiorentino
(* 1495-+ 1540)
munkái
hatottak
művészetére.
Kétéves
római
tartózkodás után 1639-töl 22 éven át
Avignonban élt. 1661-ben lefestette a
fiatal XIV. Lajost (lásd IX.!.). 1663-ban a párizsi akadémia tagja, a következő évtől
professzora
lett.
Főleg
portrékat
és
vallásos
tárgyú
képeket
festett.
(Müv.L.1967.3k.337 o.,Larousse 1992.2k.923 o.)

DIMITRÍJ IVANQVICS MENDELEJEV
19a7.FEBRUÁR 1.
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* 1834.FEBRUÁR 7.

-

Orosz
kémikus.
Szentpéterváron
szerzett
tanan
oklevelet,
majd
gimnázikumban tanított. 1856-ban írta
doktori
dolgoLatát
a
fajlagos
térfogatokról. 1867-ben a szentpétervári egyetem kémia professzora lett.
Tanári munkássága és A kémia alapjai
című tankönyvének megírása vezette el
a
kémiai
elemek
periódusos
rendszerének megalkotásához, melyet
1869.márciusában hozott nyilvánosságra. A periódusos törvény alapján előre
meghatározta
számos
később
felfedezett - kémiai elem pl. a gallium,
germánium, szkandium stb létezését és
sajátságait. Tanulmányozta az oldatok
tulajdonságait
és
a
folyadékok
kiterjedését. Thomas Andrews brit
kémikust,
orvost
(*1813- 1885)
megelőzően
felfedezte
a
kritikus
hőmérsékletet.
Sokat
foglalkozott
gyakorlati kérdésekkel is. Több külföldi
akadémia tagja,
igy
1900-ban a
MagyarTudományos Akadémiának is.
(Új
Magy.L.1961.4k.598
o.,
MNL.12k.918 o.)
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BERNARD RALPH MAVBECK *1862.FEBRUÁR 7. - +1957.
Amerikai építész. Német bevándorló fafaragó apától szárma ott
és pályája elején bútor készítéssel foglalkozott. A XX.század
első éveiben a San Francisco öböl körül terve ett és kivitele ett
sok és változatos faházat, melyekkel gyorsan ismertté tette
magát. 1915-ben építette a san-franciscoi Szépművészeti
Múzeumot. Stílusa kialakításához hatással vol a japán és svájci
építési kultúra. (Kanadai L.)

SZENT SíR THOMAS MORE *1478.FEBRUÁR 7. - +1535.JÚUUS 6.
Angol államférfi, humanista filozófus, író. Magyarországon Mórusz Tamásként ismert.
Nemesi családban született, apja jogász volt, később lovag, majd királyi bíró. Az
oxfordi egyetemen tanult latint és formális logikát, majd jogi tanulmányai után négy

évre karthauzi kolostorba vonult, de végül nem csatlakozott a rendhez. Megnősült és
egy életre szóló barátságot kötöttDesiderius Erasmu555zaj (lásd VII.12.). lS04-ben a
parlament tagja lett, iStO-től 1S18-ig londoni seriffhelyettes. Ez idö alatt írta meg többek között - III. Richárd történetét. 1516-ban írta meg leghíresebb müvét az
Utópiát, melynek első része a fennalló társadalmi rend bírálata, második része egy
elkép7ell ideálisnak tekintett társadalmi rend bemutatása. l52l-ben V.Károly németrómai császár (lásd 11.24.) a Hanza kereskedőivel folytatott
tárgyalásai elismeréseként alkincstárnokká nevezte ki. l523-ban az
Alsóház elnöke, majd 1525-ben a lancasteri hercegség kancellárja.
152B~33 között a Tunstall londoni püspÖktől kapott megbízást
követően írta meg hétkötetes vitairatát az eretnekségrőt. VIII.Henrik
(lásd 1.28.) trónra lépése után először követ, majd 1529.október 6-án
Thomas
Wolsey
kardinalis
(*1475
k.~+1530)
utódaként
lordkancellárrá választották. l532-ben lemondott e lisztségéröl és
visszavonultan élt birtokán, miközben kiadta az eretnekellenes
törvÉnyeket védelmező könyvét. A katolicizmushoz való hűsége arra
késztette, hogy szembeszegüljön VIII.Henrikkel házassága érvénytelenítése, illetve
Boleyn Annával (*1507?-+1536) kölött újabb házassága ügyében. Ezért 1534.ápritis
13-an a kiralyi bizottság eőtt lelkiismereti okból megtagadta az eskütételt az új
trónöröklési törvény elismerésére, ezért mint árulót 1534.április 17-én a Tower
börtönébe 7árták. A bírósági tárgyalás 1535.július l-én mint árulót és felsegsértőt
elÍtélte és öt nap múlva lefejezték. A római katolikus egyház lB86-ban boldoggá,
1935-ben szentté avatta II.János Pál pápa (lásd V.IB.) 2000-ben a politikusok
védöszetjévé nyilvánította. (Larousse 1992.2k.965 o., MNL.13k.293 o.)

OLEG KONSZTANTYINOVICS
+1984.ÁPRILIS 4.
..... ww • •

ww~.~~~~_

ANTONOV

*1906.FEBRUÁR 7.

Orosz repülögéptervezö. Számos vitorlázó és motoros
repülőgéptípust alkotott. 1946-tól önálló tervezöirodát
vezetett, ahol vitorlázó gépei "A", szállítógépei "An"
típusjelzéssel készültek. Irodájában született meg többek
között az An-ID, An-12, An-22, An-72, An-124 és 1993ban a világ legnagyobb repülögépe az An-225, mely 250
tonna teher szállítására képes. (MNL.2k.160 o.)

RANTISEK JAN SKROUP
7.

*1801.JÚNIUS 3.

+1862.FEBRUÁR

Cseh zeneszerző és karmester. Prágában tanult. 1827-lől 1837-ig a
prágai rendi színház második, majd 1875-ig első karmestere volt.
1854-56-ban már Wagner- és Verdi-operákat vezényelt. 1856-ban
Wagner-hetet szervezett.
l860-ban a rotterdami operához
szerződött. 1826-ban írta meg az első cseh nemzeti operát Drátenik
,
eimmel. Írt német daljátékokat is. A Kde domov mtJj címü dalából
1918-ban cseh nemzeti himnusz lelt. Dallami szemponból zenei
nyelvezete a francia és olasz opera elemeit használja fel, ritmikája a
cseh zene sajátosságain alapul. ( Brockhaus: Zenei L.3k.371 o.)

,

SINCLAIR LEWIS

*188S.FEBRUÁR 7.

+1951.JANUÁR 10.

Amerikai író. Értelmiségi család gyermeke, apja egy közép-nyugati
amerikai kisvárosi orvos volt. A Yale Egyetemen végezte
--~
tanulmányait, majd ujságírói és lektari munkákat vállalt. Később -Sillclll~
.~
Jack Londonhoz (lásd 1.12.) szegődött titkárnak. Kora egyik
leglermékenyebb regényírója volt, aki 22 regényében szinte a
slociográfus hűségével térképezte fel az amerikai középrétegek mindenekelőtt a jómódú polgárság - életét, szokásait. Írásait a
társadalmi és politikai kérdések iránti érdeklődése, éles kritikája,
karikaturisztikus ábrázolása jellemzi. Harmincöt éves volt, amikor A Fő-utca cimü
regénye meghozta a várt sikert. Szatírikus társadalomrajza a Babbitt dmü regénye.
Az Arrowsmith cimű regényéért Pulilzer-díjat kapott, melyet visszautasított.
Csípősen mulatságos A prédikátor című műve. Az 1930-40-es években színész is
volt. A fasizmus ellen írt Ez nálunk lehetetlen dmü regényének színpadi
változatában főszerepet vállalt. Utolsó korszakából a házasság intézményét
feszegető Férjek és feleségek és a Királyi vér címü regényei emlitésre méltóak.
1930-ban kapott irodalmi Nobel-díjat "erőteljes és eleven, humorban gazdag és a
típusalkotásban különösen kiváló ábrázóló müvészetéért". (Nobel-dijasok Kisl.45S
o., Világir.Kisencikt.lk.660 o., MN1.12k.S7 o.)

XIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1984.FEBRUÁR 7. - 18.
SZARAJEVÓ, JUGOSZLÁVIA
Ezen a téli olimpián 49 nemzet 1.530 sportolója vonult fel, akik kb. 60.000 néző előtt
mutatták be gyakorlataikat.

PARAGUAY
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XVIII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1998.FEBRUÁR 7. - 22.
NAGANO, JAPÁN
Az olimpiai játékokra 72 nemzet 2.177 versenyzöje állt rajthoz, melyböl 1.389 férfi és
787 nő volt, hogy 7 sportág 72 versenyszámában összemérje erejét, tudását. Az

olimpiai játékokat Akihitó japán császár nyitotta meg. Magyarországot 17 sportolónk
képviselte. A Játékok folyamán 69 arany-, 68 ezüst- és 68 bronzérem talált gazdára.

~\C"'R()R L \(, lOD..

MÓRA FERENC *1879.JÚUUS 17. - +1934.FEBRUÁR 8.
Magyar író, régész. Egyetemi tanulmányait félbehagyva tanítani
kezdett, majd újságíró lett. 1904-től a szegedi Somogyi Könyvtár
és a Városi Múzeum munkatár 'a, 1917-töl igazgatója volt.
Újságírói tevékenység ét a Szegedi Naplónál fejtette ki, majd 191319 között a lap főszerkesztője volt. Írásai több országos lapban is
megjelentek 1931-ben a Kisfaludy Társaság tagjává választotta.
Költöként indult, de az 1920-as évektöl már alig írt verseket. Az
olvasóközönsége elsősorban ifjúsági regényeit ismeri, melyek
érzelmekkel telítellek voltak és sajál gyermekkori élményeit
dolgozta fel bennük. A legismertebbek a Rab ember fiai, Csilicsali
Csalaván' Csalavér, Kincskereső kis ködmön. Regényírással 1922-ben próbálkozott,
melyek közül megfilmesítésre is került a Hannibál föltámasztása, és a szegényparaszti
világot drámai erővel bemutató Ének a búzamezőkről cimű 1932-ben írt műve. Utolsó
regénye az Aranykoporsó. Regényeiben, elbeszéléseiben, novelláiban meleg humora,
közvetlensége, sajátos nyelvezete, bennsőséges emberszeretete nyílatkoLik meg.
Múzeumigazgatóként és régészként is jelentős, tápéi, kunágotai feltárásai mai napig
forrásértékűek. Leletei
nem csak muzeuma gyűjteményét gyarapították, de
ismeretterjesztő jellegű irásaiban is sokat merített belőlük. (Larousse 1992.2k.966
0.,Világir.KisencikI.1976.2k.91 o., MNL.13k.288 o.)

MAX LIEBERMANN *1847.JÚUUS 20. - +1935.FEBRUÁR 8.
Német festő és
festőakadémián

grafikus. A weimari
Karl
Steffecknél
( 1818-+1890) tanult, párilsban pedig
1872-ben Munkácsy Mihály (lásd
11.20.) művészetét tanulmányozta.
Első
jelentősebb
restményén
felfogásban
és színárnyalatban
a
érezhető.
Munkácsy-hatás
Hollandiában Jean Franc;ois Millet
(*1814-+ 1875) hatása alá került.
1878-ban
Münchenben,
1884-ben
Berlinben telepedett le. Müncheni
tartozkodása alatt Wilhelm Leibl (lásd
X.23.) művészete ragadta meg. Az
l890-es
évek
végétől
aL
impresszionizmus felé rordult, melynek
legjelentősebb német képviselője volt.
Az
1900-ban
létrejött
"Berliner
Se ession" mozgalom alapítója volt.
kezdődőtt
schweningeni
Ekkor
strandképeinek sorozata - FürdÖ fiúk,
Lovasok a tengerparton - , melyek
művészetének legérettebb darabjai.
(Műv.L.1967.31k.87 o.)

FERENCZY KÁROLY *1862.FEBRUÁR 8. - 1917.MÁRCIUS lS.
Magyar festő. Ferenczy Valér, Béni (lásd VI.18.)és Noémi
(lásd VI.18.) apja. 1884-töl tanult művészetet Münchenben,
Nápolyban, Rámában, majd két éVig - I8a7-B9-ben -

Párizsban a Julian Akadémián. Oll Tony Robert-Fleury
(*1837-+1911) és Adolphe William Bouguereau (*18251905) tanítványa volt. Első úgynevezett szentendrei

korszakában Jules BastienLapage (*1848-+1884) hatása
alatt
nnom
kidolgozású
naturalista
képeket festett, mint pl. a Leányok
virágokat gondoznak vagy aKavicsot
hajigáló fiúk címü képei. 1a93-ban

Münchenbe
festőkkel

költözött

és

ott

magyar

kialakult kapcsolata jótékony

hatással volt művészetének tökélelesítésere. A természeti környezet ábrázolásában megjelenített visszafogott színvilága és
lírai hangvétele őrizte a naturalizmus iránti elkötelezettségét. 1896-ban Nagybányára
költözött családjával. Ekkortól számitják a nagybányai korszakát, ahol nemcsak a
nagybányai festőtelep vezető egyénisége, hanem a XX.századi magyar művészet
egyik meghatározó alakja is lett. Egyéni stílusa olt teljesedett ki, a természet
álomszerű, rajongó, poetikus ábrázolásával, és a plein air festészet sajátos
változatának kidolgozásával. Akkor készült az Esthangulat lovakkal, Festő és modell
erdőben, Márciusi est. Festőnő, Október, Napos délelőtt stb. címü képei. 1905-ben
Budapestre hívták főiskolai tanárnak, s ezután már csak a nyarakat töltötte
Nagybányán. Ettöl kezdve műtermi csendéletei, artista- és aktképei - mint a Vörös
hátteres női akt. vagy az Artisták című képei - a dekorativitás felé vonták művészetét.
Mint grafikus és illusztrátor is kiváló tehetség. Ö volt az első művészi plakát rajlolója
is. (Larousse 1991.1k.850 o., MNL.7k.890 o.)

MARTIN BUBER *1878.FEBRUÁR 8. - +1965.JUNIUS 13.
Osztrák származású, németül író zsidó filozófus. NagyapJánál,
Salamon Buber zsidó tudósnál nevelkedett Lembergben. A bécsi,
lipcsei, berlini és zürichi egyetemeken végezte tanulmányait.
1901-ben a Die Welt című cionista hetilapot szerkesztette. 1902ben megalapította és vezette a Jüdischer Verlág nevű
könyvkiadót, 1916-ban a Der Jude cimű folyóiratot és egy
frankfurti zsidó főiskolát. Filozófia professzora volt 1933-ig a
frankfurti egyetemnek. 1938-ban Jeruzsálembe emigrált, ahol a
Héber Egyetem filozófia- és szociológia-professzora ként 1951-ig oktatott. Az Izraeli
Tudományos Akadémia elnöke volt. Kifejtette a dialógus-filozófiáját, mely minden
irányába nyitott ember koncepcióját, a judaizmus tradicionális és misztikus képét
igyekezett felépíteni, a testvériséget téve meg a társadalmi viszonyok alapjának. A
zsidók és a palesztínok békés egymás mellett élésének volt az élharcosa. A cionista
irodalom Jelentős művelője. Számos önálló műve mellett művészi módon tolmácsolta
német nyelven aBibliát. Műveiből magyar fordításban több műve megjelent.
(Larousse 1991.1k.395 o., MNL.4k.626 o.)

JAMES BYRON DEAN *1931.FEBRUÁR 8. - +1955.SZEPTEMBER 30.
Amerikai filmszínész. A Brodwayn 1953-ban az A.Gide Az
erkölcstelen című darabjában aratott sikere után kezdett filmezni.
Az amerikai ifjúságának kedvence és példaképe. Eredeti
fenegyerekes játékstílusa és alakja valóságos mítoszként hatott,
mert a fiatalság zaklatott életérzését jelenítette meg érzékeny,
szuggesztív erővel. Nagy hatású alakítása volt az Édentől keletre, a
Haragban a világgal, az Ok nélkül lázadó és az Óriás címü
filmekben.
Autószerencsétlenség
áldozata
lett.
(Larousse
1991.1k.570 o, MNL.6k.358 o.

ZBIGNIEW PRONASZKO

*1885.MÁRCIUS 27. - +1958.FEBRUÁR

8.
Lengyel festő, díszlettervező. Középiskolai tanulmányainak
befejezése után 1906-1911-ig a Krakkói Képzőművészeti
Akadémián festészetet tanult. Ismereteinek bővítése céljából
tanulmányúton járt Franciaországban, és Olaszországban, ahol
megismerte a legújabb művészeti áramlatokat és irányokat.
Elkészült műveivel gyakran volt külföldi kiállításokon, melyek
általában sikert hoztak a számára. 1945-től a Krakkóiu
Képzőművészeti Akadémia stúdiójában mutatta be munkáit.
()nternet; http:jjtranslate.googleusercontent.comjtransJate_c?hl= h
u&sl= pol&u=
)

GUSTAV FRŐDING *1860.AUGUSZTUS 22. - +1911.FEBRUÁR 8.
Svéd költő. Néhány évig újságíróként dolgozott Karlstadtban, de
öröklött skizofréniája lehetetlenné tette számára a rendszeres
munkát. 1898-195 között kórházban kezelték, majd haláláig
Stockholm melleti házban gondozták. Személye körül --főként
betegsége miatt - romantikus mítosz szövődött. Nagy érdemei
vannak az új svéd költői nyelv megteremtésében. Versei könnyed
zeneiség ükkel a népi életből merített humoros szatírikus
életképeikkel magas színvonalúak. A romantika legnagyobb költői
nek verseit fordította. Lírájában különösen a természetet és a paraszti életet
ábrázolja meleg színekkel. Irodalmi tevékenységét betegsége erősen befolyásolta,
ezért betegsége sulyosbodásával párhuzamosan verseit a szorongás és hallucináció
hatására álmok és víziók töltötték meg. (Világir.KisencikI.1976.1k.369., MNL.8k.334
o.)
'"

HALLDÓR LAXNESS *19D2.ÁPRILIS 23.

.

+1998.FEBRUAR 8.

Izlandi iró. Eredeti neve Halldór Gudjónsson. Apja útépítö
munkás volt, később tanyát vásárolt és gazdálkodott
...-.-............
Laxnesen. Ezért vette fel később ezt a nevet. Itt dolgozott
ö is 17 éves koráig. Ekkor utazgatni kezdett és Nyugatmajd Dél-Európában élt. 1923-ban katolizált. 1927-29-ben
az USA-ban és Kanadában forgatókönyvíró volt. ott
ismerkedett meg az amerikai munkásmozgalmakkal. Az
1930-a5 évektől kezdve szocialistának vallotta magát.
1933-tól több alkalommal járt a Szovjetunióban. Ott 1954ben Lenin Béke-díjat kapott. 1933-62 között kommunista ként vállalt politikai szerepet.
Híressé az 1927-ben megjelent önéletrajzi regénye telte A nagy kasmiri takács. A
sagairodalom epikus stílusát továbbrejleszlö szociálkritikai és történelmi témájú
regényeket írt. Független emberek című, számos nyelvre lefordított regényében a
századforduló izlandi társadalmát egy zsellér sorsában rajzolta meg. A Sa/ka Valka egy
izlandi halásztelepülés életét ábrázolja, kÖ/éppontban egy öntudalosodó halászleány
sorsával. Az [zlandi pör háromoldaról ábrázolja az izlandi nép küzdelmét a
rennmaradásért a dán uralom alall. Laxness az izlandi irodalom megújitója,
legjelentősebb, nemzelközileg elismert alakja. Művészetére az expresS7ionizmus, a
szürrealizmus, a szocialista és a katolikus értékek gyakoroltak hatást. 1955~ben
kapott irodalmi Nobel-díjat a "Sal ka Valka dmű regényéért és erőteljes, életteli
epikájáért, mellyel megujította Izland elbeszélő művészetét". (Nobel-díjasok
KisI.l985.4440., MNL.llk.852 o.)

GIAQUINTO CORRADO

*1703.FEBRUÁR 8.

+1766.APRILIS 18.

Itáliai festő. Francesco Solimena (*1657·+1747) nápolYI
stúdiójában volt gyakornok, de szellemi mestere Luca
Giordano (lásd 1.12.) volt. Az 1740-es évekre a rokokó
".
iskola vezető képviselöje és ékessége lett Rómában. Késöbb
- Tiepolo mellett - az európai freskó~festészet egyik
legjelentősebb
alakjává
fejlődőtt.
1753-tó1
1762-ig
Madridban élt, ahol a San Fernando Akadémia egyik
professzora és igazgatója volt, miközben felügyelte a királyi
gobelin·manifaktúra tevékenységét is. 175S·ben késlítetle
el a királyi kastély kápolnájának freskóját, valamint az
-"'';'':' " : l , Aranjuezben lévő királyi palota és -a madridi szaléziánus
;.'" .. ; i
.. -·5. kolostor számára 7 festményét. Később kés,(ültek el a
királyi kastély számára a Nap születése és a Spanyolország
tiszteleg a vallás és a templom elött dmű híres freskói.
1762-ben tért vissza Nápolyba. Munkái nagy hatassal voltak nem csak a világhírű
Goyára, hanem a kortars nápolyi művészekre is. (Internel:htlp://www.artnel.
comjlibraryj
, wga.hujframes-e.html.
)

ttP

JULES VER E *1828.FEBRUÁR 8. - +190S.MÁRCIUS 24.
Francia

regényíró. Jogot végzett Párizsban, majd
Vonzották az utazások, a színház.
Polgári
foglalkozásként
próbálkozott
tőzsdeügynökséggel is,
de életét a rendkívüli
termelékenységgel folytatott írói munka töltötte ki.
Nantesben telepedett le, majd Corotyban élt, végül
Amiensbe
költözött
családjával.
Vonzalmát
a
mutatja,
hogy
színházi
titkárként
színházhoz
vígopera-librettókat is írt 1852-től több sikeres bulvárdarabját és operettjét játszották színházban. Élete végéig írt színdarabokat, többek
között regényeinek színpadi változatát, de sanzonok: is maradtak: fenn a nevével.
Sikeres íróként hajóin bejárta a Földközi-tenger medencéjét. Kalandos utazásokról
szólnak többek között Öt hét léghajón, Grant kapitány gyermekei, Nyolcvan nap alatt
a Föld körül, Rejtelmes sziget, Két évi vakádó ámü regényei. Helyet kaptak műveiben
a XIX.századi tudományos-technikai felfedezések és újdonságok. Az ismeretlen világot
tisztviselő lett.

ábrázoló művei a fantáziájának szülöttei. A tudományos-fantasztikus - sci fi - irodalom
atyja, klasszikusa. Elképzelései inkább mérnökre semmint tudósra, főleg nem íróra
vallanak. Népszerűségét megerősítette a technikai fejlődés számos, általa előre
elképzelt vívmánya. Ilyen pl. a tengeralattjáró, az űrhajó, a gépfegyver, a
szuperszónikus repülés, a telefon, televízió stb. A lOD-nál is több regényének zöme
megjelent magyarul is. Legismertebbek közé tartozik Utazás a Föld központja fe/é,
Utazás a Ho/dba, Utazás a tenger alatt, Nemo kapitány, Utazás a Hold körül, Strogoff
Mihály, Sándor Mátyás, Várkastély a Kárpátokban, A dunai hajós, Tizenötéves
kapitány, A lángban álló szigettenger, A hódító Robur, Az arany meteor stb. Az életmű
egésze, melyet gyakran ipari-tudományos próféciaként vagy a haladáshoz való
himnusznak fognak fel, alapjában véve mélységesen pesszimista. Emellett sajátos
humora emlékezetes figurákat formáló írói készsége ma is kedvelt olvasmánya főként
az ifjúságnak. (Larousse 1994.3k.062 o., MNL.18k.369 o., Világir.KisencikI.2k.475 o.)

XVI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1992.FEBRUÁR 8. - 23.
ALBERTVILLE, FRANCIAORSZÁG
A francia rendezők azért választották Albertville-t, ezt az alpesi falut az olimpiai
játékok színhelyéül, hogy fellendítsék az elmaradott Savoya túrizmusát. Mivel azonban
a játékokat 13 helyen rendezték, a résztvevők közül sokan úgy érezték, hogy nem
alakult ki az a megszokott olimpiai légkör. A szervezőkek még azt is s szemükre
vetették, hogy túlságosan keveset törődtek az Alpok környezetét ért károsodással, és
még inkább előtérbe helyezték az üzleti szempontokat, mint eddig.
A játékokon 64 ország 2300 sportolója küzdött 117 éremért 57 versenyszámban.
A németeknek, akik 1964 óta először indultak újra össznémet csapattal, valóságos
"aranyesőt" hozott az olimpia.
1992-ben utoljára fordult elő, hogya legnagyobb téli sportversenyt ugyanabban az
évben rendezték, mint a nyári olimpiai játékokat. A következő téli olimpiát 1994-ben
rendezték meg Lillehammerban.
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XIX. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2002.FEBRUÁR 8. - 24. SALT
LAKE CITY, USA
Hetvenhét ország 2.399 sportolója indult ezen az olimpián, melyböl 1.513 férfi és 886
női versenyző volt. A magas részvétel annak is köszönhető, hogy most tízzel több -

összesen 78 - számban avatnak bajnokot, mint a korábbi játékokon. A legnépesebb
az amerikai csapat, amely az eddigi maximális 200 résztvevő helyett 211 sportolóval
képviseltette magát. A magyar sportot 25 sportolónk képviselte. A versenyszámok

gyóztesei 80 arany-, 76 ezüst és 78 bronzéremmellettek gazdagabbak.
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BÓLYAI FARKAS *1775.FEBRUÁR 9. - +1856.NOVEMBER 20.
Magyar matematikus, műfordító és költő. Bólyai Gáspár
szolgabíró
és Pávai Vajna Krisztina fia. Bólyai János édesapja.
BOLYAI FARKAS 1775·1856
Már kisgyermekként is csodagyerekként kezelték. Hatéves
korában, amikor tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban i881-ben - megkezdte, már járatos volt a latin nyelvben, jó fej~
számoló volt és rendkívüli érzéke volt a nyelvekhez.
Megtanulta, és adott esetben használta a német,
francia, angol, olasz, román és héber nyelveket.
1790-től a kolozsvári
református kollégiumban
folytatta tanulmányait, majd érettségi után a
göttingeni és jénai egyetemeken tanult tovább.
1799-ben tért haza, majd meghivást kapott 1804ben a marosvásárhelYi kollégium matematikai, fizikai és kémiai tanszékére, ahol 47
évig tanított. Korának legnagyobb matematikusa volt, amellett, hogy technikai
kérdésekkel is szenvedélyesen foglalkozott. Tevékenysége az irodalom területére is
kiterjedt. Matematikai eredményeit az 1832-33-ban megjelent kétkötetes munkája a
Tentamen tartalmazza, mely a felsőbb matematikai tudományba bevezető tankönyv.
Széles körű érdeklődését mutatja, hogy matematikai művein kívül drámákat, három
nyelven verseket is írt. Foglalkozott filológiával, festészettel és zenével is. Első
feleségétől született fia - János - örökölte matematikai lángeszét. (Révai N1.3k.495 o.,
MNLAk.267 o.)

JACOBUS JOHANNES PIETER QUO *1890.FEBRUÁR 9. +1963.ÁPRILIS 5.
Holland építész. A modern építészet egyik kezdeményezője és
hatású művelője, A de Stilj - a holland képzőművészeti a
Bauhausszal rokon - mozgalom neves tagja, egyik alapítója.
Iparművészeti
Iskolában,
Tanulmányait
a
Quellinus
Amszterdamban és Delftben a Műszaki Egyetmen végezte.
Munkásságát Hollandiában kezdte, 1918-tól 1933-ig Rotterdam
városi épitésze volt. Ekkor készítette első JakóteJepeit, sorházait.
Később Münchenben dolgozott. Egyik tevékeny résztvevője a
neoklasszicizmus mozgalmának. Műveit szigorú tárgyiasság, a
funkciók jó megoldása, egyszerű formák alakítása, a dísztelenség,
csupán a szinezés élénkítő alkalmazása jellemzi. A II.világáború után részt vett
Rotterdam
ujjáépítésében.
Egyik
utolsó
műve
az Arnhemben
megépült
gyermekszanatórium 1952-60 között .. (Műv.L.1967.3k.648 o., MNL.14k.3i4 o.)
jelentős

FRANS MIKAEL FRANZEN * 1772.FEBRUÁR 9. +1847.AUGUSZTUS 14.
Svéd költö és író. 1798~tól az irodalom, majd a történelem és
erkölcstan tanára Alx>ban. Amikor Finnország Oroszország

fennhatósága alá került, Svédországban prédikátor, majd
püspök lett. 18GB-tól a svéd akadémia tagja, majd titkára,
végül történetírója volt. Összes költeménye öt kötetben jelent
>
meg. Mint lírikus nagyon kiváló. de eposzai és drámái nagyon
gyengék. A finnnyelvet is tökéletesen bírta, mégis csak
egyetlen finn nyelv ű költeményt írt. (Révai N1.8k.128 o.)

CHARLES CONDER *1868.0KTÓBER 24. - +1909.FEBRUÁR 9.
Ausztrál festö. Ifjú éveiböj néhányat édesanyjával Indiában toltött.
Édesanyja halála után Ausztráliában egy
bentlakásos iskolában tanult, majd
1884-ben Sidneybe költözött, ahol
művészetekkel

kezdett
foglakozni.
1886-ban festési leckéket vett és
csatlakozott
a
helyi
művészeti
egyesülethez.
Víz- és olajfestékkel
$5
AUSTRALlA
dolgozott.
1888-ban
Melboiurne-be
költözött, ahol az impresszionisták csoportjához csatlakozott. Aquarelteket és portrékat festett. Tájképeinek színhatásai
csodáltosak, híresebb munkái közül is kiemelkedik pl. A déli nap alatt dmü képe.
Selyemfestéssel is foglalkozott. 1890-ben Melbourne~ben volt nagysikerű kiállítása,
majd Európába utazott és néhány európai nagyvárosban is kiállitotta műveit. Igen
elsimert sikeres festő volt, de az 18BB-ban szerzett vérbaja kezdett súlyosbodni de
még foglalkozott a festéssel. 1901-ben feleségül vett egy gazdag özvegyasszonyt, aki
az anyagi biztonságot tudta számára biztosítani. Elkészült munkái már nem érték el a
régi műveinek színvonalát. Utolsó éveit egy szanatóriumban töltötte. Halála után főként fiatalkori
képei a művészek körében jelentősen felértékelődtek.
Megemlékezésül Camberra egyik külvárosa viseli a nevét. (Brockhaus L.,
Internet:?http://enb.wikipedia.org/wikijCharles....... ,
http://)mcyclopedia.farlex.com/Conder
}

-

FRANZ XAVER GABELSBERGER *1789.FEBRUÁR 9. - 1849.JANUÁR

4.
Német gyorslro. Mint miniszteriumi tisztviselő, már 1809 óta
szabad idejében a grafikus jegyek írását tanulmányozta és ennek
eredményeként jött néhány évvel később a gyorsírás gondolatára.
1829-ben a bajor kormány megbízásából megkezdte az első
nyilvános gyorsírás tanfolymot. Úttörő munkáját l834-ben tette
közzé, de ezt megelőzően már l830-ban megjelent a Gyorsírás;
olvasókönyv, és különösen parlamenti használatra egy tankönyv. A
legnagyobb rövidítések elérésére törekedett. A Gabelsberg-féle
gyorsírás Münchenböl kiidnulva legelőször Bajorországban, majd
Szászországban terjedt el, majd azt követően Ausztriában és Magyarországon. Itthon
1863-ban Markovits Iván (*l838-+l893) ültette át magyar nyelvre. (Révai N1.8k.273
o.)
... " .. " •. ~..

VITÉz NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS *1868.JÚNIUS 18.
+1957.FEBRUÁR 9.
Magyar ellentengernagy, Magyarország kormányzója. Kőznbenesi
családból származott. Középiskolai tanulmányait a debreceni
református kollégiumban és a soproni Lenau Intézetben folytatta.
1882-86 között végezte el a fiumei haditengerészeti akadémiát.
l890-töl
sorhajózászlósként
az
Osztrák-Magyar-Monarchia
konstantinápolyi állomáshajón, a Turuson, majd lagI-töl 19D9-ig
különböző hajókon szolgáll. 1909-14 között I.Ferenc József (lásd
XI.21.) szárnysegédje, 1914-18 között a Habsburg, a Novara majd

a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka. I918-ban leverte a cattarói
matr6zfelkelést, majd a Monarichia haditengerészelének parancsnoka és ellentengernagya lett. A magyar Tanácsköztársaság létrejötte után Szegedre
ment, ahol 1919.május 30-án a szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere,
majd 19l9.július l3-tól az általa szervezett Nemzeti Hadsereg fővezére lett.
19l9.novemberben bevonult Budapestre és 1920.március l-én kormányzóvá
választották. Kormányzósága idején, 1921-ben meghiúsultak IV. Károly Habsburg
trónörökös (lásd VIII.17.) trónralépést célzó puccskisérletei. Megket:dődött a
fehérterror felszámolása és Bethlen István (*1874-+1946) miniszterelnöksége idején
- 1921-31 között - megindult a konszolidációs folyamat. Külpolitikája a trianoni
békeszerződés reviziójára, az ország területi integritásának visszaállítására irányult.

Ennek érdekében Németországhoz és Olaszországhoz közeledett. A tengelyhatalmak
szövetségeseként 1941.június 27-én Magyarország belépett a II.világháborúba. A
háború menetében bekövetkezett fordulat hatására az angolszász hatalmaknál próbált
bizosítékot szerezni a háborúból való kilépés érdekében. A Kállay Miklós (*1887+1967) kormánya un. hintapolitikájának következményeként 1944.március 19-én
bekövetkezett Magyarország német megszállása. 1944.októberben Moszkvában
fegyverszüneti megállapodást kötöttek, Horthy bejelentette a háborúból való kilépést,
amelyet az október 15-i nyilas puccs meghiúsítolL Szálasi Ferencet (*1897-+1946)
nevezte ki miniszterelnöknek és ő maga lemondott kormányzói tisztéről. Lemondása
után 1944.októbertől 1945.májusig a bajorországi Hirschberg kastélyban tartották
házi őrizetben családjával együtt. A II.világháború befejezése után amerikai fogságba
került, a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék tanuként hallgatta ki a nürnbergi
perben. Miután a jugoszláviai és a Rákosi-féle kiadatási kérelmet megtagadták az
amerikai, a brit és a szovjet hatóságok, 1948-tól haláláig a portugáliai Estoriiban élt
emigrációban. Hamvait 1992-ben hazahozták és születési helyén -Kenderesen - a
családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. (Larousse 1992.2k.142 O., MNL.9k.625
o.)

CONCEPCION ARENAL *1837. - +1893.FEBRUÁR 9.
Spanyol írónő és jogtudós. Mint ügyvéd özvegye, magánúton jogot és
közgazdaságtant tanult. l8GO-ban megjelent a jótékonyságról, emberés felebaráti szeretetről szóló munkája, mellyel akadémiai díjat nyert.
Később tagja lett a jogi akadémiának, miközben jelentős irodalmi
tevékenységet fejtett ki. Eközben vezetője volt egy szegényháznak és
több alkalommal börtön felülvizsgálatot is végzett. Összegyűjtötl
művei 1894-1901 között 20 kötetben jelentek meg, melyeknek többsége égetö társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Igy pl. szegényügy, nepjog, népoktatás"
nőkérdés" börtönűgyek, háború és béke stb.SzülÖhelyén - Vigóban - sLobrol
állítottak emlékére. (Révai N1.2k.Sl o.)

MARIA JOHANNES ALBAN BERG *1885.FEBRUÁR 9. +1935.DECEMBER 24
Osztrák
zeneszerzői

zeneszerző.

kiserlele

12

Első

éves

korából való. I901-ben 87 dal és
duett született. 1904-10 között
Arnold Franz Walter Schönberg
(lásd IX.13.) tanítványa volt,
később barátja
maradt élete
végéig.
Műveit
1907·ben
játszották először nyilvánosan.
Georg Büchner (lásd
X.17.)
Woyzeck című drámatöredékére
kompanáIta meg Wozzeck című
művet 1921-ben, az első atonális - hangnem nélküli, ilietve hangnemiség törvényeitöl
független - operát, amely a rnűfaj XX.századi történetének egyik legjelentősebb
alkotása. Ennek részleteiböl összeállított zenei ciklus hangversenytermi bemutatója
reven vált Berg ismertté. A Lulu címü operájának zenéjén 1928-tól haláláig dolgozott,
befejezetlen hangszereléset Friedrich Cerha (* 1926-) egészítette ki. Sajátos drámai
érzékről és formai törekvésekről tanuskodnak operál. Népszerüségéhez hozzájárult
zenejeben kifejlett hangzásérzékenysége, amely háttérbe szorítja a szigorú
konstruktiv jelleget. (Brockhaus:Zenei L1983.1k.78 o.,Larousse 1991.1k.302 o.,
MNL.3k.672.0.)

LUDWIG FORRER *1845.FEBRUÁR 9. - +1921.SZEPTEMBER 28.
Svájci államférfi. Politikai páyafutása az 1873-1900 kÖLÖtti időben
kezdődött,
amikor ügyvedkent a Szövetsegi Nemzetgyülesben
dolgozott.
lBBB-ban az ország jogi törvényeinek egységes
kodifikálására indítványt dolgozott ki. 1902-ben beválasztották a
Szövetségi Tanácsba. Ettől kezdve a legkülönbözőbb szakágazatokban dolgozott vezetőként. Munkaterületeit megszakítva
1906-ban és
1912-ben a Svájci
Államszövetség
elnökévé
választottá k. (I nterne; http://www.britannica.com/eb/a rticle ..... , nationmaster.com/encyclopedia ..... )

DAVIS - KUPA
Évenként kiírt nemzetközi vándordíj tenisz versenysorozatra
férficsapatok részére. Dwight Filley Davis (*1879-+1945),
fiatal amerikai teniszjátékos az egyik teniszverseny
alkalmával, amelyet Nagy-Britannia és az USA csapata
vívott 1900.február 9-én. egy 18 kg súlyú ezüstkupát
ajánlott fel agyőzteseknek vándorserlegként. Azóta ez lett
a világ válogatott amatőr teniszezőinek legóhajtottabb díja,
melyet a győztes egy évig őrizhet. A két egyéni játékosból
és egy párosból álló nemzeti csapatok három nap alatt kieséses rendszerben - összesen négy egyes és egy páros mérkőzést vívnak. Elsőként
az USA nyerte el a Davis-kupát az 1900.augusztus 8-án megtartott versenyen
Bostonban. Magyarország 1925-ben kapcsolódott be a kupa küzdelmekbe. (Larousse
1991.1k.570 o., MNL.6k)

PIETRO 5ANDRO NENNI *1891.FEBRUÁR 9. - +1980.JANUÁR 1.
Olasz politikus. 1921-től az Olasz Szocialista Párt (PSI)
tagja, az Avanti című pártlap párizsi tudósítója, 1923-26
között a lap főszerkesztője volt. 1926-ban a totalitárius
rendszer kiépülése miatt franciaországba emigrált.
1931-től
a
PSI-ben
a
kommunistákkal
való
együttműködést szorgalmazó csoport tagja volt. 193638-ban a Nemzetközi Brigádok tagjaként részt vett a
1891.1991
spanyol
polgárháborúban.
1943-ban
a
németek
.,
,'
";;;- -, oc;. '.
:."
Franciaországban letartóztatták, és átadták Benito
.....~J,•• I"\.,.~.. ~._.
'I
Mussolíninek (lásd IV.28.), aki internáltatta. 1944-63
között a PSI főtitkára, 1965-töl az elnöke volt. 1945-47ben miniszterelnök helyettes, 1946-47-ben egyúttal külügyminiszter is. 1957-ben
felmondta a kommunista pá rtta I való akció-szövetséget és a kereszténydemokrataszociáldemokrata koalíció kormányzása idején - 1963-68 között - ismét miniszterelnök
helyettesi feladatkört töltött be, majd 1968-69-ben külügyminiszteri teendőket látott
el. 1979-től haláláig a szenátus elnöki tisztét is betöltötte. (Larousse 1994.3k.68 o.,
Brockhaus NI.CD., MNL.13k.695 o.)
j'

WILLIAM HENRY HARRISON *1773.FEBRUÁR 9. - +1841.ÁPRILIS

4.
Amerikai politikus. Hadvezérként hazájának szolgálatokat tevő
tehetséges ember. A Tecumseh sóni indiánjai felett 18ll-ben és az
angolok felett 1813-ban aratott győzelmei miatt nemzeti hősnek
tekintették. 1816-19 között képviselő, 1825-28 között szenátor. 1840ben megválasztották
az USA 9-ik elnökévé. Beiktatási beszéde közben megfázott
és egy hónap múlva
meghalt. (Larousse.
1k.57. o., MNL.9k.
246 o.)

CHARLES THOMAS CONNORS

*1936.FEBRUÁR 9.

Kanadai népdalénekes. Az emberek általában Stompin' Tom
néven ismerik. 1964-ben kezdte profiként énekelni és gítározni.
Egy Ontariói szálloda ét- és tánctermében lépett fel
rendszeresen. A helyi rádió állomás gyakran közvetítette
műsorát. Megfelelő hang erősítés hiányában - annak pótlása ként
is - csizsmája sarkával ütmesen kopogott a padlón, s ezzel a
hallgatóság tömeg-zaját is sikerült túlszárnyalnia. Ezért kapta a
Stompin' Tom nevet. Évtizedekig ő volt Kanada legtermékenyebb
és legjobban ismert népdal énekese. (Kanadai Lexikon)

MÁRKOSFALVI BARABÁS MIKLÓS *1810.FERUÁR 10. +1898.FEBRUÁR 12.
Magyar

festöművész.

Gyermekkorától

kezdve

foglalkozott

arcképtestéssel.

Első

művészeti ismereteit a nagyszebeni Szabó János (*1784-+1851) és Neuhauser Ferenc

("'1763--+ 1836) festöktöl sajátította el. A Bielz Mihály (*1787-+ 1866)-féle nyomdában
Barra Gábortól (*1799-+1837) a kőnyomat készítésének technikáját tanulta meg.
1829-ben a bécsi művészeti akadémián tanult, ahol Johann Endre (*1793-+1854)

növendéke volt. 1831-33-ban Bukarestben dolgozott és az ott állomásozó orosz
- pl. Bialoszkurszky vezérkar; kapitányrót, Kiseleff tábornokrál - készített
arcképeket. Művészetére a legnagyobb hatást az 1834-3S-ös itáliai útja és W.L.Leitch
angol akvarellfestöveI való ismeretsége jelentette. 1835-ben Pesten a Nemzeti
Casi nóban rendezte meg első kiállítását nagy sikerrel. Hamarosan a hazai szellemi élet
egyik vezetöje lett. Rendkivül termékeny munkásságának legmaradandóbb emléke az
tisztekről

arcképek egész sora - Pankert Viktória, Teleki Róza, Onarckép, Liszt Ferenc,
Széchenyi István, Eötvös József, Teleki Róza, Bencsikné családjával, A művész három
leánykája stb. - , meJyben a magyar szellemi élet minden fontosabb alakja szerepeL
Finom lélekrajzú portréin nagy gondot fordílott al arc, a kéz, hajviselet és az ékszerek
megfestésére. Ö volt az első és sokáig az egyetlen művész, aki a művészetéböl tudott
megélni. Kedvelte az érzelmes témákat. amit bizonyít a többször megfestett
Galambposta dmü képe. Kiemelkedöek lájképei melyeken felfedezte az alföldi táj
megkap6 szépségét, mint pl. az Alföldi táj gémeskúttal dmü alkotásán. Finom szín és
ecsetkezelés jellemzi a néha túlzottan síma és szép festményeit. A zsanerfestés egyik
legvonz6bb müvelöje volt. Tevékenyen vett részt Az Országos Magyar Képzöművészeti
Társulat megalakításában, melynek 1859-lől elnöke voll. (Larousse 1991.1k.242
0.,Müv.L.1965.1k.156 o., MNL.3k.215 O.)

LUCA DELLA ROBBIA *1399. - +1482.FEBRUÁR 10.
Olasz
szobrász.
ARabbia
majolikaműhely
megalapítója, Andrea della Robbia bátyja (lásd
X.28.). Ötvősséggel kezdte munkásságát, Lorenzo
Ghiberti (lásd XII.1.) segédjeként részt vett a Porta
del Paradiso munkáiban. Első hiteles, okiratokkal
igazolt müve a firenzei dóm énekes karzata, mely
1432-38 között készült. 1437 39·ben készült a
firenzei
Campani/e
még
üres
hals2ögeiben
elhelyezendö öt domborműve. 1439-től faragta a
dóm Szent Péter-kápolnájának márvimyoltárát, amelyből
csak két tábla
Szent Péter börtönböl való kiszabadu/ása és
keresztrefeszítése - maradt fenn. 1441-43 között készült a Firenze mellett i Peretola
község Sta Maria templomának szentségtartója márványból és bronzból. Ezen fordul
elő először az égetelt ónmázas plasztika. Ezl követően a majolika vált uralkodóvá
művészetében. Majolikából készült a dóm két domborműve a sekrestyebejáratok fölött
Krisztus feltámadása és mennybemenetele. Ugyancsak a dóm számára készült két
térdelő, kandelábert tartó angyal, a Pazzi kápolna boltozatának csegelyein lévő négy
evangelista domborműve és a portugál bíboros sírkápolnájcH díszítő Négy Sarkalatos
Erény. Tíz domborműve ékesíti a dóm északi sekrestyéjének belső bronzkapuját. Az
Or San Miche/e templom majolika címerei közül ő mintázta a kereskedők tanácsa, az
orvosok és kőfaragók céhének jelvényét. Számos esetben kombináita a márványt és a
majolikát. Legnépszerübbek Madonna majolika domborművei, melyekben Mária és
gyermeke meghilt együllIélét ábrázolta. (Müv.L.4k.79 O., MNL.15k.524 o.)
M

ZDENEK NEJEDLY *1878.FEBRUÁR 10. - +1962.MÁRCIUS 9.
Cseh tudós, politikus, zenetörténész, író. 1900-ban a prágai Károlyegyetemen doktorált. Zenei tanulmányait Zdenék
fibichnél folytatta. (lásd X.IS.). A zenetudomány
első képviselőjeként 19D9-től a Károly egyetem
tanára. Sokoldalú tudományos munkásságot fejtett
ki a történettudomány, a zenetörténet és az
esztétika
területén .
1939-től
1945-ig
a
Szovjetunióban emigrációban élt. 1945-től részt
vett a csehszlovák kormányban iskolaügyi, majd
népjóléti miniszterként. Számos, a nyugati és délszláv népek történetét feldolgozó
műve jelent meg. Zenetörténeti kutatásai közül különösen ismertek a huszita da/okrÓl
(lásd 111.2.) irt monográfiája.
(Új
szóló írásai és Bedrich Smetanaról
Magy.L.1961. Sk.133 o., Világir.KisencikI.1976.2k.114 O., Brockhaus: Zenei L.2k.611 o.)

FRANCESCO HAYEZ *1791.FEBRUÁR 10. - +1881.FEBRUÁR 10.
Olasz festő. A velencei akadémián, majd Rómában tanult.
Kezdeti klasszicizmusa később érzelmes romantikába csapott
át. A klasszikus és irodalmi témájú sokalakos képei melletl
jelentősek portréi. Életének nagyobb részét Milánóban
töltötte, ahol az akadémia professzora voll l823-lól. 1838ban a régi királyi palotában az osztrák császárt dicsőítő
falképei ismertek. Két legfontosabb grafikai sorozata
Tomasso Grossi (*1790·+1853) A Iombardok az első
keresztes háborúban című verseskötetének és Sir Walter
Scott
(lásd
VIII.15.)Ivanhove-jának
illusztrálása
(Müv.L.1966.2k.354 O., MNL.9k.301 o.)

CLAUDE BERNARD *1813.JÚUUS 12.

+1878.FEBRUÁR 10.

Francia orvos, fiziológus. Lyonban gyógyszerészelet tanult, majd
a párizsi egyetemen 1843-ban avatták orvosdoktorrá. Orvosi diplomája megszerzése után a Sorbonne-on
élettani tanszéket kapott 1854-ben. 1868ban visszavonult az oktalásb61. Szakmai
kutató munkája el öbb az emésztés
életlanára irányult. Felfedezte a máj
glikogénképzö funkcióját. Felállította a
cukorbetegség kórfejrödési elméletét. A
vegetatív idegrendszer tanulmányozása SO~
rán eljutott a vazomotor vagy érmozgató idegek felfedezéséig. Ö alkotta meg a
belső környezet szemléletátalakitó fogalmát. Vizsgálta az állatok hőháztartását, stb.
A kísérleti kutatást állította az orvosi és élettani gondolkodás középpontjába. Az
élettan és kórtan modern szemlélete az ő tanítványai és követői révén terjedt el a
világon. Kutatási eredményeit, tapasztalatait írásban adta át az utókornak. A
Bevezetés a kisérleti orvostudomány tanulmányozásába című 1865-ben irt munkája
máig akisérletes medicina alapvető jelentöségű műve. (Larousse 199.lk.307
o.,Révai Nt.3k.l74 0.,MNL.3k.700 o.)

ALVA THOMAS
18.

EDISON

*1847.FEBRUÁR 10.

+1931.0KTÓBER

Amerikai feltaláló. Holland kivándorlók gyermeke volt, aki nehéz körülmények
közölt nevelkedett. Páratlanul fejlett gyakorlati érzékével tudását önerejéből
autodidakta módon szerezte és a világ egyik legtermékenyebb műszaki alkotójává
vált. Kb.1.200 találmánya, szabadalma volt. Első találmánya a távíró
tökéletesítésével voltak kapcsolatosak. l876-ban feltalálta a szénpormikrofont,
amely a telefon hatékonyságát növelte. Még abban az évben New York mellett
kutató~labiratóriumot állított fel. 1878-ban szabadalmaztatta a fonográfot. 1879ben a szénszálas izzólámpát. l88l-ben a párizsi elektrotechnikai kiállításon mutatta
be a gőzgéppel közvetlenül összekapcsolt áramfejlesztöjét. l882-ben nyitotla meg
a világ elsö közcélú villamos erőművét. 1883-ban felfedezte a termikus
efektronemissziót, vagyis azt a jelenséget, amikor a magas hőmérsékletre hevített
anyagok elektronokat bocsátanak ki, s ez a dióda működésének alapja. 1895-96ban filmvetítő-, 1899-ben filmfefvevő-gépet tervezett. Ö alapította az első
fiJmstúdiót,majd 1899-ben az Edison Film nevű filmgyártó válJalatot, amely az elsők
között volt az USA-ban (Larousse 1991.1k.651 o., MNL7k.ll o.)
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EUGEN BERTOLD FRIEDRICH BRECHT *1898.FEBRUÁR 10. 14.

+ 1956.AUGUSZTUS

Német
író,
kölDEUTSCHLAND
lő, drámaíró.
Eredeti
Neve Eugen
Berthold
fr.
Brecht.
Érettségi után Münchenben volt orvostanhallgató,
majd az I.világháború végén behívták katonának.
1923-ban abbahagyta egyetemi tanulmányait és
szinházi dramaturg, majd 1924-ben Berlinben a
Deutsche Theater rendezője lett. Az 1920-as évek
elején írt első színházi kritikái a német SZOP
hivatalos lapjában jelentek meg. Előbb pacinsta,
majd elkötelezett baololdali lett, aki a kommunista
mozgalomtól távol tartotta magát. 1933-ban a
Reichstag felgyújtását (lásd II.27.) kövelően emigrált és vándorlásai során szinte egész Európát végigjárta. A Szovjetunión is átutazva
Amerika volt 1941-től emigrációjának egyik fontosabb állomása. Innen 1947-ben tért
vissza Európába és az NDK-ban telepedett le. Műveinek világnézeti megalapoLottsága,
mondanivalójának szándéka egybeesik kora haladó törekvéseivel. A legnagyobb
sikert, - egyúttal a világhírnevet - az 1928-ban írt Koldúsopera cimű zenés drámájával
érte el, melynek zenéjét Kurt Weil (*1900- 1950) szerezte. Nagy dramaturgiai és
színháztechnkai gyakorlattal vette fel a harcot korának két legnagyobb veszélyével: a
fasizmussal és a háborúval. A Kurázsi mama és gyermekei cimű drámája a
legjelentősebb, egyszerűségében, igazságában, és különösen intő volt 1939-ben a
II.világháború kitörésekor. Az 1941-ben íródott Állítsátok meg Arturo Uit című
szatírikus játékában pedig az amerikai gengszter alakjával Adolf Hitlert (Iá ds IV.30.)
tes i nevetségessé. Orámáinak saját elgondolás ú színrevitelével, elméleti munkájával
és lírájával egyaránt nagy hatást gyakorolt kora művészetére. Munkásságát és műveit
az egész világon ismerik és elismerik. (Világir.KisencikI.l976.lk.163 o., MNL.4k.526
o.)

WILLIAM ALLEN WHITE

* 1868.FEBRUÁR 10.

-

+ 1944.JANUÁR

29.
Amerikai újságíró. A kansasi egyetemen l890-ben fejezte be
tanulmányait. 1892-95 között a Kansas City Star című újság
szerkesztője volt, majd l895-ben megvásároIta az amerikai
Kansas államban megjelenő The Emporia Gazetta cimü lapot,
melynek csaknem ötven évig - haláláig - volt kiadója és
főszerkes tője. Újságja jelentős tekintélyt és befolyást szerzett
a XX.század első felében az amerkiai poltikai életben. Néhány
híres vezércikkét tartják számon. Így az 1896-ban megjelent Mi
a baj Kansassal, vagy az 1922.júliusban publikált Egy aggódó
barátnak Clmu vezércikke, melyért 1923-ban Pulilzer-díjat kapolt. Két könyve
jelent meg, 1924-ben A szerkesztő és munkatársai, majd 1937-ben 40 év a
Főutcán címmel. /Internel:http://en.wikipedia.org/wikilWilliam....... ,nndb.com/
people/984/....... )

CLAUDE BERNARD *1813.JÚUUS 12. - +1878.FEBRUÁR 10.
Francia orvos, fiziológus. Lyonban gyógyszerészelel tanult, majd
a párizsi egyetemen 1843-ban avatták orvosdoktorrá. Orvosi dip~

lomája megszerzése után a Sorbonne-on

r
r

élellani tanszéket kapott 1854-ben. 1868ban visszavonult az oklalásból. Szakmai
kutató munkája' előbb az emésztés
életlanára irányult. Felfedelle a máj
glikogén képző funkcióját. Felállította a
cukorbetegség kórfejlödési elméletét. A
vegetatív idegrendszer tanulmányozása során eljutott a vazomotor vagy érmozgal6 idegek felredezéséig. Ö alkotta meg a
belső

környezet szemJéJetátalakító fogalmát. Vizsgálta az állatok

hőháztartását,

stb.

A kisérleti kutatást állította az orvosi és élettani gondolkodás középpontjába. Az
éleltan és k6rtan modern szemlélete az ő tanítványai és követöi révén terjedt el a
világon. Kutatási eredményeit, tapasztalatait írásban adta át az utókornak. A
Bevezetés a kisérleti orvostudomány tanulmányozásába cimü 1865-ben írt munkája
máig akisérletes medicina alapvető jelentöségü műve. (Larousse 199.1k.307
o.,Révai NI.3k.174 0.,MNL.3k.700 o.)

ALVA THOMAS
18.

EDISON

*1847.FEBRUÁR 10.

+1931.0KTOBER

Amerikai feltaláló. Holland kivándorlók gyermeke volt, aki nehéz körülmények
között nevelkedett. Páratlanul fejlett gyakorlati érzékével tudását önerejéből
autodidakta módon szerezte és a világ egyik legtermékenyebb műszaki alkotójává
vált. Kb.1.200 találmánya, szabadalma volt. Első találmánya a távíró
tökéletesitésével voltak kapcsolatosak. 1876-ban feltalálta a szénpormikrofont,
amely a telefon hatékonyságát növelte. Még abban az évben New York mellett
kutató-Iabiratóriumot állított fel. lS78-ban szabadalmaztatta a fonográfot. 1879ben a szénszálas izzólámpát. lSSI-ben a párizsi elektrotechnikai kiállításon mutatta
be a gőzgéppel közvetlenül összekapcsolt áramfejlesztöjét. 1882-ben nyitotta meg
a világ első közcél u villamos erőművét. 1883-ban felfedezte a termikus
elektronemissziót, vagyis azt a jelenséget, amikor a magas hömérsékletre hevített
anyagok elektronokat bocsátanak ki, s ez a dióda működésének alapja. 1895-96ban fifmvetítő-, 1899-ben filmfelvevő-gépet tervezett. Ö alapította az első
filmstúdiót,majd 1899-ben az Edison Film nevű filmgyártó vállalatot, amely az elsők
között volt a7 USA-ban (Larousse 1991.1k.651 o., MNL7k.ll o.)
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DONNA MARIA PACH ECO

*

?

- +1531.

Juan Lopez de Padilla spanyol felkelövezér (*1484+1521.) felesége. A comunero-mozgalom az 1519-ben trónra
lépett V. Karoly (lásd 11.24.) ellen, Toted6b61 indult ell520-ban.
A toledói város csapatát Juan de Padilla vezette. A felkelők
a viHalari-csatában 1521.április 23-24-én vereséget
szenvedtek, vezetöiket - köztük Juan de Padillat lefejezték. Helyét felesége Donna Maria Pacheco foglalta el
és hat hónapig védte még Toledó városát a kormány csapatai ellen. 1522.február lQ-én a város eleste után Portugáliába menekült, ahol
1531-ben halt meg nagy szegénységben. Hősi helytállását Gaetano Domenico Maria
Donizetti Itáliai zeneszerző (*1797-+1848) örökítette meg Maria PadilIa címmel,
melyet 1842.május 19-én mutattak be a Milánói Scalaban. (Révai N1.15k.8l o.,
Internet: http://www.answers.com/topicjmaria- pad illa ..
MNL. Sk.,
britNNIC.com/eb/a rticle
)
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PÁRIZSI BÉKESZERZŐOÉS 1947.FEBRUÁR 10.
A francia külügyminisztérium ún. Béke-termében ünnepélyes
keretek között történt meg a békeszerződés aláírása a 1I.világhábo
rú győztes Szövetséges és Társult Hatalmak,
8

valamint
a hitleri
Németország
volt
szövetségesei - Magyarország, Olaszország,
Bulgária, Finnország és Románia - között. A
békeszerződés
megkötését a Potsdami
Egyezmény (lásd VIII.2.) előzte meg. A
párizsi békeszerződés megszünLelle a hadiállapotot és jogilag helyreállította a vesztes országok szuverenitását. Ez az okmány
meghatározta minden résztvevő ország határait és a jóvátétel fizetés nagyságát. A
magyar békeszerződés értelmében Magyarország határait az 1938.január l-jei
állapotnak megfelelően állították vissza, kivéve a pozsonyi hídfő három községét Oroszvár,Dunacsun és Horvátjárfalu - , amelyeket Csehszlovákiához csatoltak.
Magyarországot 300 millió dollár megfizetésére kötelezte a szerződés., melyböl 200
millió dollár a Szovjetuniónak, 70 millió dollár Jugoszláviának és 30 millió dollár
Csehszlovákiának fizetendő. (Ormos M.:Világtörténet 1988.3k.,MNL.14k.541 o.)

HONORE OAUMIER '18D8.FEBRUÁR 26. - +1879.FEBRUÁR 10.

--

.

-- --- -

Francia festő, grafikus. Egy könyvesbolt
kifutójaként kezdett el
rajzolnI
és
életteli
vázlatokat
készített
utcai jelenetekről. A
litográfiában
találta
meg valódi kifejező
eszközét és megélhetési forrását is. 4.000
karikatúrája jelent
meg különböző lapokban, melyek zsenialitásáról tanuskodnak. t830-ban a polgárkirály
Lajos Fülőpről (ur.1830·48) megjelent gúnyrajzai miatt félévi börtönre ítélték. Éles
szemű, kitünöen megszerkesztett, érzékenyen találó szatírikus rajzai ellenzéki politikai
élclapokban jelentek meg. Politikai karikatúrái - La Fayette temetése, A törvényhozó
hasa, Sajtószabadság - melett torz tükröt tartott a párizsi kispolgárság elé is pl.
Házastársi szokások, Apák, Jó polgárok, A művészek stb. címü rajzaivat. A litográfiák
elkészítése előtt gyakran agyagból is megmintázta figuráit. Ezért a szobrászi látásmód
rajzain és festményein is felismerhető. Festményeit a maga korában nem is becsülték,
pedig a XIX.század egyik legnagyobb festő-lángelméje volt. Kevés szín, szétesen
futtatott ecset, tömör, erős részformák, megragadó Fény-árnyék-gomolygás és
megdöbbentő drámai feszűltségekkel telt gondolattartalom jellemzi festményeit.
Ilyenek:a Mosónő, Don Quijote-sorozat, Újtestamentum-sorozat, A dráma, Harmadik
osztály, Forradalmi jelenet, Kakasülőn, Család a barikádon, Menekülők stb. l870-ben
megvakult és a legnagyobb nyomorúság várt volna rá, ha Jean-Baptiste CamilJe Corot
(lásd VII.16.) nem siet a segítségére. Lakóházat ajándékozott neki és a közben
köztársasággá vált Franciaország kormányánál nyugdíjszerű járadékot eszközölt ki a
számára. Igazi művészi jelentőségét csak halála után ismerték fel. (Larousse
1991.1k.S68 0.,Műv.L.196S.1k.SOSO., MNL.6k.341 o.)

XX.TÉLI OLIMPAl JÁTÉKOK 2006.FEBRUÁR 10 - 26-IG
OLASZORSZÁG

TORINO,

80 nemzet 2.633 versenyzője - 1.627 férfi és 1006 nő - indult 7 sportág 84
versenyszámában sikeres eredményért. A játékok során 84 arany-, 84 ezütt és 84

bronz érme talált gazdára. Magyarország 19 versenyzővel képviseltette magát.

·

···
···

SZENT SOUBIROUS BERNADETT
Egy

2'

lourdesi

molnár

14

éves

kisreanya.

Lourdes

város

Franciaország délnyugati részén a Pau fOlyó partján fekszik.

va

Bernadette Soubirous - azt állította, hogya
ros egyik barlangjában l8SS-ben látomásaiban megjelent neki
Szűz Mária. A látomás 1858.feb~uár 11én és július IG-ig több alkalommal
megismétlödött. 1858. február lS-én pedig
a 57iklabarlangban forrás fakadt. IX.Pius
pápa 1862-ben hitelesnek ismerte el a
kislány látomásait és a barlang forrásának
ViLél gyógyító erejüvé nyilvánította. XI.Pius
pápa Bernadett Soubiroust 1925-ben bodoggá, 1933-ban szentté avatta. A csoda
helyén 1864-ben Mária szobrot állitottak fel, majd 1876-ban - föléje templomot
kezdtek épiteni bizánci stílusban, melyet 1889-ben avattak fel, altemploma a bar~

lang bejárata. A templomnak IX.Pius pápa "bazilika" cimet és előjogot adott. A Föld
egyik legnagyobb egyházi építménye, 20.000 hivő befogadására alkalmas. A város
környékén számtalan zárda és templom épült azóta. 1870 óta milliókra rúg a
zarándokok száma, akik gyógyulást keresnek. A hirtelen gyógyulások ellenőrzésére
orvosi bizottság is alakult, és megállapították, hogy 1858-1904 között 3.353
természetes módon meg nem magyarázható gyógyulás történt. Lourdes igen
gyorsan zarándokhellyé vált, vonzása azóta is tart. (Révai NL.12 k.865
0.,MNL.12k.251 o.)

WALTER BURLEY GRIFFIN
+1937.FEBRUAR 11.

*1876.NOVEMBER 24. -

Amerikai építész. Diplomáját az IJliosi Egyetemen szerezte
1899-ben. Chikágóban kezdett dolgozni a Steinway zongora
Társaság építészeti csoportjánál asteinway Hallban, majd
19D1-től Frank Lloyd Wright neves építész alkalmazta a
csikágói Oak Park Stúdiójában. Később magánstúdiót
indított feleségével Marion Lucy Mahonyval. 1911-ben az
ausztrál főváros - Canberra - megtervezésére pályázatot
hirdettek, melyet Walter Burley Grirrin nyert meg. 1914-től Ausztráliában a
helyszínen éltek, hogy lakóházprogramjukat a tervezési munkákon túl meg is
valósítsák A város alapkövét 1913-ban rakták le a korábban birkalegelönek
használt területen. Canberra egyike a világ azon kevés fővárosának, melyeket a
XX.században terveztek és építettek fel. 21 évig dolgoztak Ausztráliában, ahonnan
az India-i Lucknowba költöztek az ottani könyvtár megtervezésére és felépítésére.
Életét itt fejezte be, egy Ausztráliában szerzett epehólyagrepedés következtében.
(MNL.5k.69 o., Intemet:http:/www.greatbuildings.com/archtects..... )

I.FARUK *1920.FEBRUÁR 11. - +1965.MÁRCIU5 18.
Egyiptom királya 1936-tól

1952-ig. 1936.ápriJis 28án
Kairóban
meghalt
Lfuad egyiptomi uralkodó
(lásd IV.28.), akinek fia a

16 éves Faruk. 18 éves
koráig régenstanacs vitte
az ügyeket. Egyiptom a
Közel-Kelet egyik tűzfészke. A britekkel folytatott véres összecsapások után, az
egyiptomi hatóságok hiába próbálkoztak a korrupció letörésével, az egyre inkább
terjedt. Az agrárreform kísérlete a Nilus-deltában pl.azzal végződött, hogy az

összes földel a miniszlerelnök, Nakas pasa rokonai és barátai között osztották szét.
Vagy: Egyiptomban senki sem adhatott el addig gyapotot, amíg Faruk főldjein le
nem szedték a termést. Tarthatatlan helyzet alakult ki, és minden korrupció elleni
ügy, egyben a király elleni ügy is volt. 1952.július 23-ra virradó éjszaka a tiszte k
titkos szővetsége megszállta Kairó stratégiailag fontos pontjait. Faruk beleegyezett
ugyan a puccsislák követeféseibe, de a helyzete nem volt tartható tovább. Július
26-án a Gamal Abdel Nasszer (lásd 1.15.) vezette ún. "szabad tisztek" lemondatták
és száműzték. Egy luxusjachton elhagyta az országot és Európába indult. Fiát, a
hét hónapos Fuadot nevezle ki Egyiptom új uralkodójává. (A XX.Század Kr.1994.,
MNL 7k. 703 o.)

VATIKAN

--

Szuverén állam az Appennini Félszigeten,
Róma észak-nyugati részén, a nberis
jobb partján. Minden oldalról Róma veszi
körül. Területe mindössze 0,44 km 2 • A
pápa székhelyeként a római katolikus
egyház
szellemi
és
adminisztratív

központja. Lakossága nagyrészt egyházi
személyekböl áll. A rendészeti feladatokat
a Svájci Testőrség látja el. 37 nyelven sugárzó rádiója, könyvkiadója,
bélyegkiadása és napilapja van. A pápai államot III.Pippin a Kis (ur. 751-768) által a
pápaságnak adományozott területen 756-ban atapították és hatalmát kiterjesztette
Közép-Itáliára. Róma környéke 187D~ig pápai fennhatóság alá tartozott. l87D-ben
Róma csatlakozott Olaszországhoz. Vatikán 1929-ben lett önálló állam.
1929.február ll-én, a Benito Mussolini (lásd IV.28.) és XI.Pius (lásd 111.31.)
képviselője, Pietro Gasparri bíboros (*1852-+1934) által aláirt lateráni szerződés
rendezte az olasz állam és a Vatikán közötti viszonyt. Az 1984.évi konkordátumban
újraszabályozták Olaszország és a Vatikán kapcsolatát. E törpeállam területét
elsősorban a Szent Péter-tér és a templom, valamint a pápai palota foglalja el.
1969.június 24-i törvény alapján a pápa, hatalmát az államtitkár vezetése alatt álló
bíborosi testület közvetítésével gyakorolja. A Vatikánváros épületeit csodálatos
kertjei kötik össze. A vatikáni kertek között elhelyezkedő épületek között az egyik
legszebb a IV.Pius pápa (ur.1559-65) nyaralópalotája a Villa Pia, mely 1533-62
között épült Pierro Ugono (*1513 k-+1583) és Baldassare Tommaso Peruzzi
(*1481-+1536) tervei alapján. A parkot a gyönyörüen gondozott növényzelen kivül
számos szökökút díszíti. A legszebbek a Fontana dell' Aquilone és a Fontana dell
Sacramento. A park a XVI.századi olasz kertépítés szép példája. A Vatikán föbb
múzeumai: Museo Pio Clementino és Chiarrnonti - az ókori gyűjtemény - I Vatikánt
Képtár, a Modern Vallásos Művészet Múzeuma, Néprajzi Misszionárius Múzeum. A
Vatikán aranykincse - egy 2004.évi felmérés szerint - az USA aranykincs*tömege
után második a világon. (WeJfner L:Velencétől Rómáig 1979.174 o., Larousse
1994.3k.1041 o., MNL.18k.279 o.)

BOGDÁNY JAKAB *1660 KÖRÜL - +1724.FEBRUÁR 11.
Magyar származású Angliában dolgozó festő. Előbb Bécsbe,
1684-ben Amsterdamba, majd 1690 körül Londonba
költözött, ahol a kor divatos csendéletfestőivel került
kapcsolatba. Munkáira a virág- és állatképfestők - főként
Abraham van Beyeren (*1620/21-+1690), Melchior de
Hondecoeter (lásd IV.3.), Francis Barlow (lásd VII!.11.) hatottak.. Gyümölcs- virág- és állalcsendéletein az
érzékletes megjelenítés, a fátyolos háttéri színvilág és a
változatos csoportfűzés mellett műveinek sajátja a nyugodt
környe etben erőleljesen érvényesőlő színhatás. Erre példa
a Csendélet
osztrigávaI
és
citrommal,
Virágok
üvegedényben. Megrendelői között ott volt II.Mária angol
királynő (ur. 1689-94), III.Vil mos Hollandia helylartÓja
(*1650- 1702) és az angol arisztokrácia számos tagja. Késői korszakát túldíszítettség, finomkodó festői modor és egzotikus tárgyválasztás
jellemzi. PI. a Kakasviadal és macska a baromfiudvarban. Csendéleteket ábrázoló
képei és egyéb művei is leginkább világos színezésükkel, statikus szemléletükkel
különböznek a kortársak hasonló alkotásaitól. (Műv.L.1965.1k.260 o., MNL.4k.206 o.)

SZILÁRD LEÓ *1898.FEBRUÁR 11. - +1964.MÁJUS 30.
Magyar származású amerikai fizikus. Eredeti neve Spitz Leó. Az Lvilágháború
idején Budapesten a műszaki egyetemen tanult, a tisztiiskola után egy évig katona
volt. 1919-ben Bécsbe menekült. Később a berlini műszaki egyetem hallgatója, ahol
Albert Einstein (JásdIII.14.), Max Planck (lásd IV.23.), Erwin 5chrődinger(lásd
VIII.12.) vonzá ába került és a Nobel-díjas Max Laue (lásd IV.24.) mellett doktorált
1922-ben. Einsteinnel együtt mozgó alkatrész nélküli elektromágneses szivattyút
szabadalmazatott 1927-ben. 1933-ban a nácizmus előretörése miatt Angliába költözött. 1934-ben szabadalmaztatta a nukleáris láncreakció elvi
lehetőségét, bevezette a kntikus tömeg fogalmát. 1938-ben
már az USA-ban van és egy másik Nobel-díjas emigránssal
(*1901+1954)
a
Columbia
Egyetem
Enrico
Fermivel
laboratóriumában az uránhasadás kérdéseivel foglalkozott.
1939-ben Franklin.Delano Roosevelt elnöknek (lásd IV.12.)
levélben hívta fel a figyeimét az atomfegyver kifejlesztésének
lehetőségére és a német kutatások eredményeire. Az általa
1942-ben tervezett alomreaktort Fermi építette meg és
szabadalmazatták. Elsőként ismerte fel az atomenergia katonai
jelentőségét. Az atombomba építésében nem vett részt, sőt e
nukleáris fegyver ellen küzdök oldalára állt. A háború után is ö vezette a tudósok
mozgaimát a nukleáris leszerelésért és aktívan részt vett a tudósok békemozgalmában is. 1946-tól érdeklődése a biofizika felé fordult és a Chicágói Egyetem biofizika
professszora lelt. Mindezen tudományos tevékenysége mellett tudományosfantasztikus novellákat és politikai szatírákat is írt. Mai napig is őt tekintik a
biofizika atyjának. AHoldon krátert neveztel el rÓla. Hamvait 1998-ban hozták haza
Magyarországra. (Larousse 1994.3k.738 o.,Évfordulók 1978., MNL.16k.752 o.)

ALAEXANDER SZERGEJEVICS
+1829.FEBRUÁR 11.
l,

GRIBOJEDOV

*1795.JANUÁR 15. -

•

Orosz vígjátékíró, diplomata. Moszkavi egyetemen jogol, fizikát és
matematikát
hallgatott,
miközben
kapcsolatba került a dekabrislákkal. 1812-16ban kalonai, 1817-től külügyi szolgálatban
állt. l8l8-ban Perzsiába, majd Grúziába
helyezték. A dekabrista mozgalom bukása
és
után
összeesküvéssel
vádolták
letartóztatták, de rövidesen felmentették.
1822-ben kezdte írni maradandó müvét, Az
ész bajjal jár eimü, rímes jambusokban ké-szült vígjátéká , melyet 1831-ben mulaltak
be. Közel állt Puskinhoz (lásd VI.6.) és köréhez. Több romantikus dráma és vígjáték
szerzője. Realista, élettel-teli jellemábrázolás, fordulatos, a népi nyelvhez közel álló
stílus, jóízű sokszor szatítrikus humor jellemzi műveit. 1828-ban Oroszország per siai
követő
évben
az
orosz-perzsa
háború
nagykövete
lett.
Kinevezését
következményeként a perzsa tömeg megtámadta az orosz követséget és
munkalársaíval
együtt
őt
is
megölték.
(Új
Magy.L.1960.3k.l09
0.,Világir.KisencikI.1976.1k.428 o., MNL.8k.826 o.)

ELSE LASKER-SCHÜLER *1869.FEBRUÁR 11. - +1945.JANUÁR 22.
Német kőltőnő. Halgyermekes ősi kultúrájú zsidó családból
származott. Egész életére meghatározóan hatott a családi
kötelékhez fűződő vis onya. Első verseskötete 1902-ben jelent
meg Styx címmel. Pályája elején versei a szecesszió jegyében
születtek, majd - mint H. Walden fele ége - , férje révén krült
közel a berlini avantgarde irányzalokhol, különösen az
expresszionizmushoz. Így korai versei, - melyek 1905-ben A
hetedik nap címü kötetben jelentek meg - , az 1910. körül kibonlakozó expresszionizmus előfutárai vollak. Érett lírája az emberi érzelmek iránti
érzékenység, a szerelem és a szépség jogosságának hirdetése. 1933-ban a fasizmus
elől Zürichbe, onnan Palesztínába emigrált. Az emigrációban megszaporodtak
honvággyal teli, magányosságát kifejező versei. A XX. századi német líra egYik
legnagyobb hatású műveJője voll. Kalandos, gyakran szűkös anyagi viszonyokkal
terhes élet után, magányosan halt meg. (Világir.KisencikI.1976.1k.638 O.,
MNL.llk.8l3 o.)

FRANZ SCHMIDT *1874.DECEMBER 22. -+1939.FEBRUÁR 11.
Osztrák zeneszerző. l890-től Bécsben Rober Fuchs (*1847+1927) és Anton Josef .Bruckner (lásd X.ll.) tanílványa voll
1896-tól 19l1-ig az udvari operaház zenekarának gordonkása,
i901-től
a bécsi konzervatórium gordonka-,
i914-tő/
a
Zeneakadénia zongora-, majd 1922-től ellenponl- és zeneszerzéstanára, végül 1925-27-ben az intézmény igazgatója volt. 1927-31
között Joseph Marx ( 1882-+1964) utóda ként a bécsi Zenei
Főiskola reklora. Zenéjének propagálására Bécsben egy Schmidtegylet alakult. Művei között 2 opera - Notre-Dame és Fredigundis
- , 4 szimfónia, 2 vonósnégyes, kamarazene, zonograverseny és 1
oratórium lalálhaló. (Brockhaus: Zenei L.198S.3k.309 o.)

KAZIMIR SZEVERINOVICS MALEVICS
+ 1935.

* 1878.FEBRUÁR 11.

-

Or05/ festő. Kijevben Rerberg magániskolájában lanult. Működése keldelén az
Impre. szionizmus, a fauvizmus, majd a kubizmus hatása érte. 1906-tóJ
r'1osLkvában élt és dolgozott, itl találl kapcsolalot az ororsz avantgarde-dal. Korai
kepei - mint pl. a Virágárúslány című képe • Paul Ce anne (lásd 1.19.) hatását
mutatják. 1912-ben Párizsban járt. és ez után készült kubofuturista képein föként
Fernand Léger (lásd VIII. 17 .)
hatása érvényesüll. 19l3-ban
alakította
ki
az
európai
absztrakció egyik első alapvető
az
általa
szuprematlzmusnak
nevezett irányzatát,
melynek
kiáltványát
1915-ben
A
kubizmustól a szuprematizmusig
címmel jelentette meg. Vallomá'a szennt, amikor 1913-ban kiállította alapvető szuprematista képét a Fekete
négyzet fehér alapon, nemcsak egy képel mutatotl be, hanem a lárgy nélküli
ér7etét Jultalla kifeJe7ésre. Ez a kép határkő aL európai művésLelben, mert
egyszerre mondott le gyökeresen minden konkrét ábrázolásról, minden egyedi ről és
O Sleleltrol. Feslészelében felállította a "tiszta érzésnek és érzékelésnek"
muvés7ell jelrendslerél a tiszta színek és geometriai formák vállo/atosságában.
Ilyen kepei: 5zuprematista kompozíció - kék négyzet bíbor csíkon, Vőrős kereszt,
fekete kórön, Fehér négyzet fehér alapon. 1919-ben a moszkvai, 1921 után a
JeningradI akadémián voll lanár. Művészele nagy hatással voll a Bauhaus- és a
Stijt-mozgalomra. 1919 után a síkok mellett a testek is beléptek formarendszerébe.
Jövendő repülő leslek, égitestek előrulárail lekinlette bennük. ÉpitésLetl
elképi'elések is foglalko Latták. (Műv.L.3k.222 o.)

JAMNALAL BAJAJ

*1889. - +1942.fEBRUÁR ll.

Indiai nagyiparos. Egy kereskedő család harmadik fiakénL
született, aki korán bekapcsolódott a családi üzletbe.
Rátermettsége eredményeként hamar felvirágoztatta az
ü/letel, és már az 1. világháború idején pén ügyi
támogatást nYújtott az indiai kormánynak a háború állami
költségeinek mérséklésére. Elismerésként tiszteletbeli
elöljárói kinevezést kapott. 1920-ban a Kongresszus
Nágpur-i ülésszakának elnöke volt. 1921-ben csatlakozott
Mahatm(l Gandhi (lásd 1.30.) engedetlenségi mozgalmához. 1923-ban letartóztatták.
S/abadulása után - politikai tevékenység én túlmenően - gazdasági lehetőségeil
használta fel az indiai nyomor enyhítésére és a szegények egészségi
Az
1926-ban megalapított,
24 tagvállalatot
körülményeinek javítására.
magábafoglaló vállalkozása - a Bajaj Ipari Csoport - támogalla a hindi nyelv, mint
India egyeLlen hivatalos nyelvének elfogadlatásáért folyó mozgalmal, melynek
keretében vált lehetövé több hindi nyelvű újság és könyv kiadása. Anyagi
lámogatásával épült fel s7ülővárosában Wardhaban egy hindu Lernplom is. Élete
vége felé az állatokra fordította figyeimét, elsősorban a tehéncsordák tartására és
tisztántartására vonatkozó teendőkre. Az ezzel kapcsolatos fe/adatok megvalósitása
érdekében e témával foglalkozó konferenciát szervezett 1942. januárjában.
Indiában számos intézmény viseli a nevét. Tevékeny és jótékony életéről,
munkásságáról, valamint Gandhival való kapcsolatáról több írás megjelent. 1988ban - emlékére - India gaLdasági, szociális és egészségügyi terülelén végzett
kiváló munkáért járó érdemrendel - a Jamnalal Bajaj Awards - alapítoltak.
(Internet: http://www.ans-wers.com/topic/
,indianngos.coml
ngosection/
,
ababooks.com/servlet
)

ARTHUR WILUAM DEVIS
+1822.FEBRUÁR 11.

*1762.AUGUSZTUS 10. -

"':: Angol festő. Édesapja, nagybátyja, testvére, sógora
mindannyian - vele együtt - öten voltak festök a
.,
családban. A legtehetségesebb és egyben a leghíresebb is
Ő volt. 13 éves korában - mint a Királyi Akadémia
munkáit már kiállították.
1782-ben
növendéke
rajzolóként Kelet-Ind.iába indult, de a hajó - az AnteJope hajótörést szenvedett az Atlanti-óceánon. A megmaradt
legénységgel egy lakatlan szigeten éltek, egészen egy
esztendeig, amikor egy maguk épített hajóval indultak
tovább és Brazília keleti partját érték el Macaonál. Onnan
továbbhajóztak a Csendes-óceánra, ahol a Cantonszigetek bennszülötteinek támadásaitól megsebesült.
Ezért kellett itt is majdnem egy évet eltölteniűk, majd elérték végre 1785-ben India keleti partját, a Bengáli-öblöt. Tiz évet töltött Indiában,
ahol igen szerény sikereket ert el potrékat es helyi jeJeneteket ábrázoló képeiveJ.
l795-ben visszatért Angliába, ahol szintén portrékat, zsánerképeket és jeleneteket
vitt vászonra. Egyik legismertebb képe a Nelson halála, Súlyos anyagi gondokkal
küzdö életének agyvérzés vetett véget. (Internet: http://www.artnet.com/
Jibrary/
, mmm.ac.uk/mag/pages/
)

JOSIAH WILLARD GIBB$ *1839.FEBRUÁR 11.

+1903.ÁPRILIS

28.
Amerikai elméleti fizikus, matematikus. A Vale Egyetemen
doktorált 1863-ban. Pályafutására nagy hatással volt
hároméves európa; tanulmányútja, melynek során
Párizsban, Berlinben és Heidelbergben járt. l871-től
1903-ig a Vale Egyetem matematika fizika professzora
volt. Termodinamikával, optikával, mechanikával és a fény
Jelentős
elektromágneses
elméletével
foglalkozott.
érdemei vannak a matematika fejlesztésében is. A statisztikus mechanika egyik megalapozója volt. A klasszikus termodinamikába új,
statisztikai fogalmakat és eljárásokat vezetett be. E célból klfejlesztette a
diagrammokat.
Megkezdte
az
elektrokémiai
jelenségek
háromdimenziós
termodinamikájának
vizsgálatát.
A
Gibbs-féle
vektorszámitási
rendszer
kialakításával a modern nvektoranalíízis egyik megteremtöje volt. Érdemei közé
tartozik a Fourier-sorak és a differenciálegyenletek elméletének bövítése is. Számos
fizikai és matematikai fogalmat neveztek el róla. (MNL.8k.622 o.)x

ELENA MARÓTHY-SOLTÉSOVÁ
+1939.FEBRUÁR 11.

*1855,JANUÁR 6.

Szlovák iró, újságíró. Lelekész és író családban született, de

koran elvesztette édesanyját. Losoncon és Popradon végezte
iskoláit. Korán férjhez ment és férjével együtt az irodalmi élet
göröngyös és szép útját járták. Elena első írása ISBI-ben az
egyik folyóiratban jelent meg A falu története cimmel. Tagja
lett az Irodalmi Társaságnak, ahol jelentős irodalmi, kulturális
és társadalmi tevékenységet fejtett ki. Az alelnökségi tisztség
után 1894-töl 1927-ig a Társaság elnöke volt. Rendkivül sokat

dolgozott a népmüvészet felkarolásán, a létrehozott értékek
színvonalas értékesítésén, iskolák támogatásan, tanfolyamok szervezésén főként
asszonyok
időszakokat

és lányok számára. Annak ellenére, hogy családi életében nehéz

kellett megérnie, az írás menedék volt számára. A regény, A nyári
este, A fiam, Hetven év címü regényei 1895-1925 között születtek. Ezek mellett a
különböző irodalmi orgánumokban cikkei folyamatosan olvashatóak voltak.
Kiterjedt sokoldalú tevékenysége jelentős szerepet játszott a szlovák nő mozg aJ om
életében
is.
(Internet: http://transJate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl
)

II. TÉLI OLIMPIA 1928.FEBRUÁR 11. - 19. ST. MORITZ, SVÁjC
1924-ben Chamonix-ban tartott l. téli olimpiához képest a nézők érdeklődése

jelentösen

megnőtt.

Hat sportágban 25 ország 491 versenyzője mérte össze tudását, köztük 27 nő.
Az északi számokban a norvégek 12, a svédek 8 érmet szereztek. A cseh Rudolf
Purker egy hamramdik helyezést ért el. A váratlanul érkező szokatlan olvadás
tönkretette a jeget annyira, hogya 10.000 m-es gyorskorcsolya versenyt féJbe kellett
szakítani. A bobversenyeken a négy futam helyett csak kettöt tartottak meg a
szélsőséges

idöjárás miatt. A bobversenyen a 23

résztvevő

közül a német csapat

négyes-bobban bronzérmes lett. A női mükorcsolyázás fölényes győztese az alig 16
éves norvég Sonja Henie, aki előző évben világbajnokságat nyert.
A svájci rendezők az olimpiák történetében először orvosi teamet foglalkoztattak, mely
vizsgálatokat végzett arra vonatkozóan, hogy mennyire veszi igénybe az emberi
fizikumot az 1.800 m feletti magasságban kifejtett sport-csúcsteljesítmény. Az 50 kmes sífutás célállomása mellett röntgengéppel és elektrokardigráffal felszerelt barakkot
állítottak fel.

CHARLES DARWIN *1809.FEBRUÁR 12. - +1882.ÁPRILI5 19.

-

Angol természettudós. Adam Sedgwick (*1786-+ 1872) angol
geológushoz csatlakozva, az 1831-36 közötti világkörüli útja során
szerzett személyes megfigyelései és a világ minden tájáról hozzá
érkező tudományos közlemények alapján alapozta meg az evolúCió,
a fajok fejlődésének a természetes kiválasztódáson és a
legéletképesebb fennmaradásán alapuló nagyszabású elméletét.
1836-ban tért vissza Angliába és minden idejét az expedíCió során
szerzett élmények leírásának szentelte. 1839-ben jelent meg az Egy
természettudós utazása a föld körül címü könyve. 1838-44 között
dolgozta ki evolúCiÓs elméletét, melyben a élővilág sokféleségének
kialakulásában döntő szerepet tulajdonított a természetes
szelekciónak. 1859.november 24-én jelent meg A fajok eredete cí-

mű műve, mely nagy vihart kavart, de a kiadás napján el fogyott valamennyi
példánya, mely híressé is tette. Semmi nem tántorította el munkája folytalásától,
annak ellenére, hogya teológusok vádolták azzal, hogy ellentmond a Bibliának, Carl
von Linné svéd természettudós (lásd 1.10.) hivei attól tartottak, hogy nevetségessé
válnak. 1871-ben megírta Az ember származása címü könyvét, mely evolúciós
elméletének legtámadottabb része az ember fejlödése volt. A tudományos világot
sikerült meggyőznie, és még életében sikerült elfogadtatnia a természetes s elekció
tényél. Az élete során ért támadások ellenére halálakor nagy tisztelel övezte. A
Westminster Apátságban temették el. A modern tudományos eredmények
kiegészítették, illetve pontosították nézeteit. 1836-lól a Londoni Geológiai Társaság,
1839-től pedig az angol Királyi Természettudományi Akadémia tagja volt. (Larousse
1991.1k.567 o., Magy.NI.1998.6k.335 o.)

JEAN EFFEL *1908.FEBRUÁR 12. - +1982.0KTÓBER 16.
Francia karikatúrista. Eredeti neve Francois Lejeune.
Politikai karikaturistaként több francia lapnak dolgozott.
Karikatúra-sorozataival tűnt fel és lett Európa egyik
legnépszerűbb rajzolója. Naív, szellemes munkáit haladó
szemlélet
és
humanista
mondanivaló
jellemzi.
Népszerűségét főként bibliai témákat feldolgozó fanyar
rajzsorozatainak köszönheti. Ilyen pl. az Ádám és Éva
regénye, Az ember teremtése, A világ teremtése stb. A
világ és az ember teremtését szatírikusan illusztráló
rajzgyűjteményei magyarul is megjelentek. 1953-ban a
Béke-Világtanács
aranyéremmel
tüntette
ki.
(Műv.L.1965.1k.585 o., MNL.7k.21 o.)

FEDERICO DE MADRAZO *1815.FEBRUÁR 12. - +1894.JÚNIUS 10.
Olasz születésű spanyol festő. Művészi képzést apjától Madrazo y Agidotól (*1781+ 1859) kapott kicsi gyermekkorától kezdve. Később a San Fernandó Akadémián
tanult. 15 éves volt, amikor 1829-ben első képét - Krisztus feltámadása megvásárolták. Röviddel ez után az Achilles Tentben, majd A mértékletes Scipió című
képei komoly elismerést hoztak a számára. 1852-ben Párizsba ment, ahol Franz Xaver
Winterhalternél (*1805-+1873) tanulta a festés művészetét. 1845-47 között a
spanyol arisztokrácia kedvelt festője lett, és számos tagjáról készített portrékat,
amelyeket 1855-ben kiállításon mutatott be. 1853. decemberében a Párizsi
Képzőművészeti Akadémia levelező-tagja lett. Apja halála után - 1859-től - aPrado
Gallery igazgatói tisztségét kapta meg és elnöke lett a San Fernando Akadémiának.
(Révai N1.13k.l05 o., Internet:http://www.1911encyklopedia.org/Don Federico
,)
Artnet.comjlibraryj09
)
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IMMANUEL KANT *1724.ÁPRILl522.

+1804.FEBRUÁR 12.

Német filozófus. Egy nyergesmester professzorrá lett fia. 1740-54 között a
königsbergi egyetemen filozófiát, matematikát és természettudományokal hallgatott,
és mellette házitanítóskodott. 175S-ben doktorált és az egyetem magántanára lett. 15
évi magántanári tevéknység után, ll70-ben vehette át professzorként a logika és
metafizika tanszék ét. Végig szülővárosában
Kőnigsbergben - élt és dolgozott.
Harmincegyéves korában jelent meg első műve. Az ég általános természettörténete és
elmélete címmel, me lyben a Naprendszer kialakulását vázolja fel. Nézeteinek nagy
része mai is érvényes és Nicolaus Copernicus (lásd II.19.) után a legnagyobb haladást
jelentette. Gyakorlatilag valamennyi tudományágat oktatta. Kritikai korS7akában tette
közze - többek között - A tiszta ész kn'tikája es A gyakorlati ész kritikája című műveit.
Az előbbi be eHsmeri az anyagi világ tudatunktól független létezését, az utóbbiban az
............
erkölcsi magatartás összetevőit és jellegzetességeit
kutatja. Az önző hajlam és kötelesség,
a7 érzékiség és az ész ellentéte. Ezt az
ellentétet Az ítélőerő kritikája című
művében kifejtett esztétikája oldja fel.
A kanti kriticizmus olyan rilozófia,
amely megpróbál választ adni a "Mit
tudhatok?", "Mit kell tennem?", "Miben
reménykedhetem?" kérdéseire. Kant
az észt állította a világ középpontjába. A tiszta ész kn·tikája című mű teljesíti be a
módszertani forradalmat azzal, hogy kimutatja: az értelem, - miközben törvényei alá
vonja az érzékelést és a képzeletet - , lehetővé teszi az a priori fizikát, következőleg a
természetet kormányzó törvények felállítását. Nagy jelentőséget tulajdonít a helyes
nevelésnek, mert szerinte az emberben a jónak csak csírája van meg. A kritikai
munkák mellett kisebb-nagyob tanulmányokban, esszékben foglalkozott történet- és
vallásfilozófiai kérdésekkel is, így Az emberiség egyetemes töreténetének eszméje
világpolgári szemszögből, A vallás a puszta ész határain belül, és Az örök békéről cimű
munkáiban. Gondolkodása fordulatot jelentett az újkori filozófia történetében, és nagy
hatást gyakorolt a korban utána következő német idealizmusra. Majd újra éledt a
XIX.századi új kantianizmusban, de azóta is meghatározó módon jelen van a filozófiai
kultúrában. Összes jelentős művet lefordították magyarra. (Larousse 1992.2k.335 o.,
Világirodalmi Kiaencikl.1k.567 o., MNL.l0k.515 o.)

LAZZARO SPALLANZANI *1729.JANUÁR 10.

+1799.FEBRUÁR 12.

Olasz természettudós. Bolognai egyetemi tanulmányai után 1756-tól
Reggioban, majd Modenában és Paviában tanárként dolgozott. 1779ben Svájcban,
1785-ben Keleten és Németországban járt
tapasztalatszerzés céljából. Utazásai során sok-sok tapaszlalatot
gyűjtött és számtalan felfedezést tett, melyek közül a legfontosabbak
biológiai
vizsgálatai.
Kísérleteket
végzett
a
békák
megtermékenyítése, az ösnemzés, a denevérek hatodik érzéke, a
gyomornedv élettani hatása és a vérkeringés tágyában. Jelentősek
utazásainak természettUdományi nevezetességeiröl szóJó leírásai. Összes munkája
1826-ban jelent meg 6 kötetben. Tudományos érdemei elismeréséül 1889-ben
Scandian6ban szobrot emeltek emlékének. (Révai NI.l7 k.59 o.)

ALBRECHT ALTDORFER *1480 KÖRÜL - +1538.FEBRUÁR 12 MÁRCIUS 29 KöZÖn
Német

festő

és építész. Képeit

meseszerű

romantikus

festőiség, vérbő kolorit jellemzi. Az európai festészetben
nála lett a táj először nagy jelentőségű. Képein hangsúlyt
kapott a regényes költői hangulatú táj képi háttér, sok-

szor aL emberalakok rovására. Önálló
tájképeket is festett, mint a Duna
menti táj a wörthi kastéllyal című képe. festményeire,
grafikáira
egyaránt
jellemző a
reneszansz
építési formák és a gazdag ornamenLika, valaminl az atmoszférikus fényhatások gyakori
alkalmazása, különösen késői korszakában. Hegyes, sziklás, költői hangulatú erdős
lájba komponálta a bibliai történetekel is. Példa erre a Mán'a születése című képe.
Késői korszakában művei tarkábbak, részletezőbbek, szerkezetük szétesőbb, az
építészeti részletek hangsúlyosak. Leghíresebb festménye a IV. Vilmos bajor herceg
megbízásából festett Nagy Sándor csatája. Változatos grafikai munkái a legnagyobb
német grankusok közé sorolják. Legjelentősebb munkája a felső-ausztriai Sankt
Flórián-j apátság számára készített Szent Flórián-oltár 12 nagyméretű és 4 kisebb
táblája. Grankai munkáiból kiemelkednek fametszetei és rézkarcai. Fametsze ei a
némel reneszans művészet legjellem őbb példái. Ilyenek pl. Szent Család a kútnál,
Keresztelő Szent János lefejezése, Szent Jeromos stb. 1519 után a regensburgi városi
tanács tagja volt, és részt vett a város Szép Mária kegytemplomának
építésében. 1526-tól városi építőmester volt. (Műv.L.1965.1k.48 o., MNL.1k.672 o. )

FRIEDRICH ERNST DANIEL SCHLEIERMACHER *1768.NOVEMBER
21. - +1834.FEBRUÁR 12.
Német protestáns teológus és vallásbölcselő. 1787-89-ben a
hallei egyetemen tanult teológiát és filozófiát. 1793-tól a
berlini szemináriumban tanult. 1796-ban a berlini Charité
kórház lelkipászhtora volt. Friedrich Schlegellel (*1767+ 1845) együtt Plalon (*Kr.e.427-+ Kr.e.347) összes műveinek
német fordítására vállalkoztak. Ez mellett még angol egyházi
beszédek fordításával is foglalkozott. Első műve 1799-ben
jelent meg. - név nélkül - A vallásról. Beszédek a vallást
megvető művelt kózönséghez címmel, mely egyszerre ismertté tette. 18ü4-től Halleban volt egyetemi tanár. 18ü7-ben tért vissza Berlinbe, ahol a
Szentháromság-templom lelkésze, majd 181D-től a Carl Wilhelm von Humboldttal
(lásd VI.22.) együtl s ervezett új egyetem professzora, a teológiai fakultás első
dékánja volt. l8U-től a Berlini Tudományos Akadémia tagja. Nagy érdeme, hogy
megpróbálta teológiáját kora művelődésének részévé tenni. Alapvetően meghatározta
a protestáns vallásbölcselet és teológia további fejlődésének irányát. Ő tekinthető a
nagy német liberális áramlat és a protestáns teológiai modernizmus egyik
előfutárának. Összes műveit tanítványai és barátai halála után adták ki. (Révai
N1.16k.638 o.,Larousse 1994.3k.565 o., MNL.. 15k.866 o.)

ABRAHAM STERN (YAIR)
+1942.FEBRUÁR 12.

'19Dl.DECEMBER 23 . •

Lengyel származású cionista szabadságharcos és költő. A firenzei
egyetem bölcsészeti karán klasszika-filológia szakon tanult.
Tanulmányait nem fejezte be, hanem 1929-ben Pales/llnába ment,
ahol belépett a Hagana nevű önvédelmi szervezetbe, mely a brit
mandátumterület legerősebb zsidó katonai szervezete volt. A
szervezet a zSIdó települések védelmére jött lélre u arab terrorcselekmények ellen, melyekre viszont-akcióknál - megítélése
szerint - neki is helyt kell állnia. 1931-ben a Haganaból kivált
tagokan alapuló fegyveres ellenálló csoportok kulcsszereplöje Jett.
Ekkor vette fel a Maszada-i zelóták parancsnokának - Eliezer ben
Yairnak tiszteletére a Yair nevet. Később a zsidó függetlenség fő ellenségének az
angolokat látta, eLért folyamatos harcra szólított fel ellenük. Megfelelő szakmai
kiképzésre vissza utazott Lengyelorszságba, de visszatéresekor aL angolok
letartóztatták és 1939.augusztusától 1940.júniusáig börtönben vatt. KIszabadulása
után egy fegyveres földalatti szervezet veletője lett és folyamatosan hajtottak
végre akciókat az angolok ellen. Hajthatatlansága és szélesőségessége még a saját
csoportjában is rettegést keltett és a zsidó lakosság körében is ellenszenvet váltott
ki. Az angolok vérdíjat tűztek ki a fejére. 1942.február 12-én a Tel-Aviv-i
rejtekhelyen az angolok felfedezték és lelőtték. Költői munkásságából a/. Ismeretlen
katona cimű verse ismert. me ly az Jrgun Cvai Leumi - Izraeli Katonai Szervezet ,MNL.18k.814
hlmnusLa lett. (Internet: http://www.jafi.org.il/aducaUon/100

0.,lOk.29 o.)

ABRAHAM HANS

*1882.FEBRUÁR 12.

+1939.JUUUS 6.

Belga író. 1903-ban szerzett tanári diplomál és különböző
hollandiai és belgiumi iskolákbn tanított. Néhány évi tanítás után
újságírásra tért át. Cikkeit holland és flamand lapok közölték.
Irásaiban - főként
a Franciaországban dogo/ó namand
idénymunkások nyomora és problémái foglalkoztatták, de
általában élharcosa volt a flamand-ügyeknek. Egyik alapítója volt
a Holland Nyelvi Teksaságnak. Hirnevét népszerű regényeinek és
gyermekkönyveinek köszönheti. Több mint 700 történetet irt és
publikált a gyermekek számára szerkesztett 32 oldalas Hanjes
című hetilapban, melynek 800 példányában jelentek meg. írásai.
5zt..ilőházában
Knokke-ben
ma róla elnevezett múzeum működik.
(Internet: http://www.deruyver.net/flanders......• museumabrahamhans.com ... )

VÉNUSZ ŰRRAKÉTA
1961.február 12-én a Szovjetunió egy Vénusz tipusú és nevű űrrakátát
bocsájtott a világűrbe.
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*1746.FEBRUÁR 12. - +1817.0KTÓBER

15.
••••••• ••

Lengyel hazafi. A varsói Lovagi Iskolában végzett, majd Párizsban
erödépítészetet tanult. Részt vett a felkelő gyarmatok oldalán az
amerikai függetlenségi háborúban, 1783-ban dandár tábornoki

rangot kapott.
Később

visszatért
Lengyelországba
és 1784-töl
birtokán
gazdálkodott.
1789-től a lengyel hadsereg tábornoka. 1792-ben a betörő orosz csapatok ellen - a
többszörös túlerő da cá-ra sikeresen harcolt. 1793-ban Szászország ban és
franciaországban emigrációban élt. 1794-ben visszatért Krakkóba és a nemzetgyűlés
az állam fejévé, diktátorrá kiáltotta ki. A lengyel szabadságharc vezetöje lett az oroszés poroszellenes harcban. Az április 4-iki raclawicei győzelem után Varsóban is kitört a
felkelés, de sikeresen védekezett az orosz- és porosz seregekkel szemben, akik végül
felhagytak az ostrommal. Ekkor mondott le diktátori hatalmáról. Hogy az Ivan Fersen
cári tábornok Szuvarov csapatával történő egyesülését megakadályozza, 1794.október
10·én Maciejawic mellet megtámadta Fersen seregét, de vereséget szenvedett és
sebesülten fogságba esett, ami gyakorlatilag a felkelés végét jelentette. 1796.
novemberében LPál cár (ur. 1796-1801) szabadon engedte. Élete hátralévö részét az
USA-ban, Franciaországban és Svájcban emigrációban töltötte. Svájcban halt meg, de
holttestét lBlB-ban Krakkóba szállították és a lenygel királyi sírboltban helyezték örök
nyugalomba. (Révai N1.12k.68 o., Új Magy.L.1961.4k.216 o.,Larousse 1992.2k.523 o.,
MNL.llk.369 o.)

I.TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1980.FEBRUÁR 12. - 24. LAKEPLACID, USA, NEW YORK
Az Adirondack-hegységben második alkalommal rendeznek téli olimpiai játékokat. Az
1932-es versenyek után a 2.700 lakosú településben sok mindent improvizáltak. A
stadion alig négy héttel a játékok előtt készült el és utána részeire bontva
elszállították. A sportolók szálláshelye pedig később ifjúsági börtönül szolgált.
A versenyeken 37 ország 1200 sportolója vett részt.
A játékok csillaga az amerikai Eric Heiden gyorskorcsolyázó volt, aki megszerezte
ebben a versenyszámban mind az öt aranyérmet.

UIWAR POSTA 20..
XIII. TÉLI OLIMPIA

lAKE PLACID
980

2 O7 29 8
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XVII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1994.FEBRUÁR 12. - 27.
LILLEHAMMER, NORVEGIA
Az olimpiai játékokat V.Harald norvég király nyitotta meg, az olimpiai lángot pedig
Haakon trónörökös gyújtotta meg.
A versenyeken 67 ország 1.847 versenyzője vett részt.
A kisszámú magyar csapat tagjai most sem győzni utaztak Norvégiába, hanem a
jelenlétükkel demonstráJták, hogy Magyarország hűséges az olimpiai eszmékhez.
A méry hó és a farkasordító hideg ellenére a versenyeken igazi népünnepély-hangulat

uralkodott.

XXI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2010.FEBRUÁR 12 - 28-IG
VACOUVER KANADA
82 nemzet 2536 sportolója - 1503 férfi és 1033 nő - 7 sportág 15 szakágában 86 versenyszámban álltak rajthoz. 15 magyar résztvevője volt az olimpiának. A
versenynapokon 86 arany-o 81 ezüst és 92 bronzérem talált gazdára.
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GEORGES SIMENON *1903.FEBRUÁR 13. - +1989.DECEMBER 4.
Belga származású, francia nyelven alkotó regényíró. 1923-ban

Párizsba költözött, majd 19S7~től Svájcban élt. Fiatalon kezdett
írni és több mint ezer elbeszélése álnéven jelent meg. 1923-34

-'között szentimentális és kaJandregényeket irt. 1930. óla írja és 1931·től Jelentek meg
hires Maigret-regényeit, melyek csak formailag detektívregények. Számára ugyanis a
bűn elkövetésének lelki és társadalmi okai fontosabbak, mint a bonyodalmas
cselekmény. Ezért könyveiben a környezel- és jetlemrajzon van a hangsúly. A

nyomozó emberi figurája számos esetben a gondviselés és a végzet meglestesítője.
Ezekből a regényeiböl számos film is készült. Életműve több száz kötetre tehető.
melynek jelentős részét sok nyelvre leforditották. (Világir.KisencikI.1976.2k.333 O.,

MNL.16k.780.i)

GEORGES ROUALT '18ll.MÁJUS 27.

.....

.

REPU8UQUE: fRANCAlSE

+1958.FEBRUÁR 13.

Francia festő. 1885-90 között üvegfestést tanult és a
középkori üvegablakokat restaurálásában segédkezett. 189294 között az akadémián Gustave
I Moreau
(*1826-+1898)
tanitványa
volt.
Korai,
akadémikus
felfogású
képei
, Harmensz van Rijn Rembrandt

(lásd

VU. lS.)

befolyását

mutatják. 1904 után stílusa
megváltozott, sötét kontúrokkal
formált,
erőteljes
színekkel
megoldott
festményein
a
társadalom kivetetljeit - prosUtuáttakat, bohócokat - ábrázolta. Ilyen pl. a Pierrot című képe. A Bűn, a Romlás
szimbólumait jelenitette meg. 1914 után meghatározóvá vált nála a vallásos tematika,
pl. Krisztust elfogják a katonák, vagy a Veronika kendője című munkái. 1917-ben
A.Vollard műkereskedő megvásároita addigi műveinek javát, és akinek a megbízásából
sok műve azt követően is készült. Az 1920-as években születtek grafikai sorozata i, a
Miserere rézkarcai és könyvilluszlrácókhoz fametszetei. 1947-ben a műkereskedö
örököseivel való vitája miatt 315 képét megsemisítelle. 1948-ban az Assy·templom
számára készített üvegablakokat. Művészetét az expresszionizmus formakörébe
sorolják, annak jelentős képviselője. A XX.század egyetlen nagy katorikus festője.

(Müv.Ll968.4k.176 o., MNL.1Sk.628 o.»

KONSZTANTYIN APOLLONOVICS SZAVICKÍJ *1844.JÚNIUS 6.
+190S.FEBRUÁR 13.
Orosz festő. A pétervári akadémian tanult. 1874-78-ban
franciaországban volt tanulmányúton. Képein a cári
Oroszország kizsákmányolt parasztjait és munkásait
ábrázolta, pL a Vasútjavító munkálatok dmü képén. A
Találkozás az ikonnaf címü képe a vidék szellemi
nyomorúságát leplezi le. A háborúba cimü sokalakos
erejéről tesz
Sokat foglalkozott illusztrálással és jelentős

kompozíciója

kitűnő

tipus- és jellemábrá70ló

tanuságot.
pedagógiai munkásságot is kifejtett. (Müv.L.1968.4k.411
0.1

JOHANN JOSEPH FUX *1660 .. - +1741.FEBRUÁR 13.
Osztrák zeneszerző és zenetorelikus. A greui je7suila
egyetemen, a Ferdinandeumban és az ingolksladti jezsuita
egyetemen tanult. 1696-1702 között a bécsi Schottenkirche
orgonistája, miközben 1698-tól I.Lip6t császár (ur.1657-1705),
majd I.J6zsef császár (ur.1705-1711) udvari muzsikusa, a bécsi
Stephansdom első karmestere, majd Amália császárné és
IV,Károly (ur.1711-1740). Elsőkarmestere is volt. 50 misét, 19
operál, 10 oratóriumot, 38 lrioszoinátát" zenekari szvileket és
billentyús hangszeres müveket komponált. Főként egyházi
zeneszerző.
Alkotói tevékenységének középpontjában álló
egyházi zenéjében kora Palestrina-reneszánszának képviselője.
Operái a nápolyi opera modern stíluselemeiből építkezik. (Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.629 o., MNL.8k.364 o.)

FJODOR IVANOVICS SAUAPIN *1873.FEBRUÁR 13.
+1938.ÁPRILIS 12.
Orosz operaénekes. Világhírű basszbariton. Tizenhétévesen a
Panyejev-szinházhoz szerződött. Dimitrij Uszatov tenoristától
tanult énekelni. 22 évesen mutatkozott be Gounod:Faustjának
Mefisztó szerepében. Szokatlan hangterjedelme és ösztönös
színészi képessége révén vált hiressé. 1899-től mar a moszkvai
Nagyszínházban énekelt. Leghíresebb szerepe a Muszorgszkij:
Borisz Godunovja voll. I90l-ben a milánói Scalában, 1906-ban
Párizsban, I907-ben New Yorkban a Metropoliten operában
vendégszerepelt. 1914-ben visszatért Oroszországba. 1921-ben
ismét az USA- ban vendégszerepelt, majd 1922-ben Párizsban
telepedett
le, de rendszeresen énekelt a • New York-i
'"'WO" HllAOlOllH..
1s:'3
WAJlSlnI1lH"1938
Metropelitenben és a londoni Cevent Gardenben. Evtizedeken at
uralta a világ operaszínapadail. Budapesten több alkalommal is
vendégszerepelt. Kb. 200 hangfelvétele minden jelentős szerepét megörökítette.
(Brockhaus:Zenei L.198S.3k.283 o"Larousse 1994.3k.S40 O., MNL.1Sk.747 o.)
nO"'TA. ccop· 11m

CATHERINE HOWARD

*1521.

?

+1542.FEBRUÁR 13.

Angol királyné. Edmund Howard leánya, Norfolk gróf (*1473+1554) unokahúga. Szépségével annyira elbűvölte VIII.Henrik
angol királyt, hogy 1540.jú!ius 28-án ~ ötödikkent - feleségül
vette, annak ellenére, hogy tudomása volt a hölgy kicsapongó
életéről.
Mint királyné a katolikusok érdekében akarta
befolyásolm férJét. Házasságuk második évében VIII.Henrik (lásd

1.28.)

már házasságtöréssel vádolta meg nejét és ezért

1542.február 13-án egy udvarhölgyével és kél szerelöjével
együtt lefejeztette. (Révai NJ.llk.332 O., MNL.I0k.644 o.)

RUDER JOSIP BOSKOVIé
13.

*1711.MÁJUS 18.

+1787.FEBRUAR

Horvát származású jezsuita szerzetes, csillagásL, matematikus és
költő. Eredett neve Ruggiero Giuseppe (Roger Joseph) BoscovIch.
Rómában tanult matematikát és fizikát, majd 1740-töl a
Collegium Romanum fizikaprofesslora volt. 1764-töl a padovai
egyetem matematika professzora és a milánói obszervatórium
igazgatója volt. 1773-ban LFerenc francia király (ur.1515-1547)
meghívására Párizsba költözött, ahonnan 1783-ban tért viSSLa
Itáliába. A newtoni fi7ika egyik első követője, telJesLlője és
továbbfejlesztöje. Jelentős szerepe volt a gravitácrós elmélet
elragadtatásában. Elsőként adott meg geomelriai eljárást egy égItest
pályájának
és
a
tengelyforgást
végLÖ
bolygó
egyenlítöjének
meghatározására. Közel 70 dolgozatot írt optikai, csillagászati, gravitációs,
meteorológiai és trigonometriai problémakról. Kvalitatív elméleteit a XX.század
második fejében fedezték fel újra. Természettudományos munkássága mellett latin
nyelvű alkalmi verseket is irt. (MNL.4k.383 o.)

PAUL BIYA

*1933.FEBRUÁR 13.
Kameruni politikus. Az államelnök közvetlen
munkatársa. 1967-től államminiszter és a7 elnökl
hivatal főtitkára volt 1975-ig. 1975-82 között a
teendőket
látta
el,
majd
miniszterelnöki
elnökkent
az
ország
egyetlen
köztársasági
partjának a Kameruni Nemzeti Uniónak - 1985-töl
új néven, a Kameruni Népi Demokratikus Mozgalom
elnöke.
1990-ben
engedélyezte
a
többpártrendszer bevezetését. Hatalmát a2 1992es parlamenti és elnökváJasztásokon is megőrizte.
(MNL. 4k.97 o.)

DREZDA
Német város Szászország keleli rés én, al Elba

kiszélesedő

völgyében. Osi szorb

röldműves- és halásztelepüfés helyén alakult ki, 1206-ban emlitik előszor. 1216-ban

kapott városi rangot. 1485-től a szász választófejdelmek székhelye lett és ettől
keLdve indult jelenlős fejlődésnek. A II.világháború során 1945.február 13-14én 772 brit és 311 amerikai repülőgép összesen több mint 7.000 tonna bombát
dobott a városra,melynek belső 12 km 2 -nyi területe teljesen elpusztult, további 3
km 2 erősen károsodott. Az áldozalok becsülL száma 130.000 voll. Műemlékeinek
nagyobb résLél a háború után eredeti formájában visszaállíLoLLák és néhány
emlékeztetőnek meghagyott épület kivételével újjáépítették Európa egyik legszebb

barokk városál. Műemlékei: a későreneszáns7 emléke a válas7lőfeJedelmek
palalája, a későbbi királyi palota, a Residenz-schloss, melyet 1547-56 között C.Voig
von Wierandt, 1592-93-ban pedig P.Buchner és H.Irmisch épített, a hozzá
csatlakozó Johaneummal. Ugyancsak reneszánsz volt a KanzJelhaus, mely
H.lrmisch műve. A xVII.századi építészet legjelentősebb alkotása a Grosser Garten
a Palotával, ezt Johann Georg Stareke ( 1640 k.-+1695) építette 1680 körül. A
XVIII.században számtalan barokk palota épűll, elsősorban a Zwinger (lásd V 3.), a
Taschenberg Palais, mely Matthaus Daniel Pöppelmann (lásd V .3.) műve 1710
körül, a Japán Palota ugyancsak Pöppelmann, Z.Longuelune és Jean de Bodt
(*1670-+1745) alkotása. A Régi Városházát 1741-45-ben, az Új Városházát 1754ben építették. Az egyházi építészet legszebb remekei a FrauenkJrche Georg Bachr
(*1666-+ 1738) műve 1726-38-ból, a Matthauskirch e M.D.pöppelmann műve, a
Dreikönigskirche M.D.pöppelmann és G.Bahr munkája. A klasszicizmus jellemezte
már a Karl Friedrich Schinkei (lásd III.13.) és J.TÜrmer 1830-32 közölll művét al
Alstadter Wa chét, a Gottfried Semper (lásd XI.29.) építette a Hoftheatert és az
Operaházat. 1871-78-ból. (Műv.L.1965.1k.563o., MNL.1998.6k.794 o.).

xv. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1988.FEBRUÁR 13. - 28.
CALGARY, KANADA
Az olimpiai játékok megsínylették az időjárási viszontagságokat. Különösen a heves
szélviharok miatt számos síversenyt el kellett halasztani, és ezért a játékok
összeségükben is meghosszabbodtak.
A versenyeken 57 országból 1.800 sportoló vett részt. A kiosztott összes 138 érem
közül a Szovjetunió 29-et szerzett, és ezzel a legeredményesebb nemzet volt.
Megnyerte a jégkorong-tornát, dominált a biatlon ban, az északi sífutásban, valamint a
páros mükorcsolyázásban és jégtáncban.
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BENVENUTO CELLINI *1SDD.NOVEMBER 1. - +1571.FEBRUÁR 14
Olasz szobrász, ötvös, éremvéső és író. Művészeti ismereteit A. BandineHi műhelyében
sajátította el. Sokfajta tehetséggel megáldott, nyugtalan verű kalandortermészetű
ember volt, akit az írígysége még gyilkosságba is kergetett. 1517-töt Firenzében,
1519-től Rómában élt, ahol VILKeiemen (1523-1534) és IlLPál pápáknak (15341549) dolgozott. 1529-ben kineveztek a pápai pénzverde tervező-mesterévé. Testvére
és egy aranyműves megölése miatt menekülnie kellett Rómából, firenzében telepedett
le, ahol Alessandro de' Medici (*1535-; 1605) - a későbbi XLLeó pápa - részére
készített érmeket. 1538-ban, franciaorszagi útja során LFerenc francia király
(ur.1515-1547) megbízásából az uralkodó portréjával ékesített érméket készitett.
Rómába visszatérve magára vonta Pier Luigi Fernese herceg (*1503-+1547)
gyÜlöletét, aki sikkasztás vádjával 1538-ban az Angyalvár börtönébe juttatta. Innen
---- 1540-ben a ferrarai Ld'Este bíboros közbenjárására szabadon
engedték. Franciaországban LFerenc király
szolgálatában részt vett a fontainebleat-i
épületegyüttes
díszítömunkálataiban
és
megalkotta itt a Fontainebleau-i nimfa bronz
lunettál. A király részére készítette a
Neptunus és istennő alakjával díszített ,
arany-,
zománcés drágakő-berakású
sótartót. 1S4S-ben visszatért Firenlebe, ahol
a legjelentősebb alkotásai születtek. A
Mediciek szolgálatában megmintázta pártfogójának I.Cosimo hercegnek (*1519+1574) gondos kidolgozás ú mellszobrát. 1545-től 1554-ig készült fő műve a firenzei
Loggia dei Lanziban álló hatásos Meduzát ölő Perseus bronzalakja. A szobor ötletes
talpazatát antik istenszobrocskák és reliefek ékesítik. Manierista stílusa e technikailag
is bravúros műben jelentkezik legmegkapóbban. 1562-ben készítette el saját sírjára a
faragott aranyfeszületet. Mesterségbeli tudással készült szobrait, ötvösműveit játékos
könnyedség, formagazdag kifejezésmód, változatos anyaghasználatának harmonikus
szépsége jellemzi. A manierizmus kiemelkedő művésze. Kultúrtörténeti jelentőségű az
1558-62 között megírt fő irodalmi műve a - Benvenuto Cellini mester élete,
amiképpen ő maga megírta Firenzében - címü önéletrajza, mely korának páratlanul
érdekes irodalmi tükörképe. 147 költeménye - főként szonettek - s7intén tartalmaz
életrajzi elemeket. (Múv.L.1965.1k.390 o., MNL.5k.212 o.)

SEBESTÉNY SEBESTA FERENC

*1907.FEBRUÁR 14.

Magyar festő és szobrász. A Képzőművészeti Föiskolan 1925-34
között Réti István (*1872-+1945) tanítványa volt. Főleg
üvegablak és gobelin tervezéssel foglalkozott. Fontosabb
üvegablak tervei: Dunaujvárosban a szálloda, a budapesti Tiszti
Ház ablakai a Zrinyi utcában. 1963-ban a budapesti Fényes
Adolf teremben volt kiállítása. A Képző· és Iparművészeti
Gimnázium tanára voll. (Műv.L.4k.255 o.)
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ANTONELLO DA MESSINA *1430 KÖRÜL - +1479.FEBRUÁR 14.
-25. KÖZÖTT
Olasz feslő. Eredeti neve Giovanni
d'Antonio. Az itáliai quattrocento egyik
legjelentősebb
festője,
művészete a flamand és az

olasz festé... szet eredményeil öLvÖzi.
Működése
1457-től kövelhető nyo-

mon,
ekkor
Messinában
dolgozott. 1475- ől Velencében, Milánóban
és ulána ismét
Messinában működött. Korai periódusába tartozik pl. a Vezeklő
Jeromos, Áldó Krisztus, Önarckép, Ecce Homo stb. Az 1476-ban
Velencében festett San Cassiano-oltár igen nagy hatással volt a
velencei festészet további alakulására. Nemcsak kolorizmusával.
hanem vérbő realizmu ával és nagyszerű kompozíciós tudásával
is hato t. ValósLínűleg késői fő műve Szent Jeromos
dolgozószobájában és a szoborszerű Szent Sebestyén képe.
Alakjainak szoborszerű zártsága a geometriai törvényeket szem
elől
arló komponálása miatt Piero della Francesca (lásd X.12.) stílusával rokon.
Férfiportréiban a quattrocento egyik legnagyobb emberábrá olója. A flandriai
realizmus és az olasz monumentalitás egyesítésével művészete páratlan jelentőségű.
(Műv.L.1965.1k.82 o.)

JACOPO BA5SANO

*1517-18 KÖRÜL - +1592.FEBRUÁR 14.

Velencei festőcsalád legjelentősebb tagja. Francesco Bassano
(*1470-75 k.-+1540 k.) fia, Francesco (*1549 k.-+1592) és
Leandro (*1557-+1622) apja. Kezdetben
Bonifacio (1487-+ 1553), Tiziano (Jásd
VIII. 27),
később Tintoretto
(lásd
V.3!.) hatoll
festészetére .
Műveit első

sorban valóságá brázolásra való törekvés jellemzi.
lemzi. Vallásos és mitolo-glai tartalmú képein a hang-súly az élet-képszerű
ábrázoláson van. Ilyenek pl. Mózes a csipkebokornál, Menekülés Egyiptomba, Krisztus
Emmausban, Krisztus összeroskad a kereszt alatt stb. Az 1550 körüli években feltűnik
különös vonzódása a pásztorélet, a falusi hétköznapok brázolásához. Markáns arcú
pásztorok, legelő nyájak, csordák jelennek meg egyházi alkotásain. Fiait és nagy
s ámú segédet foglalkoztató műhelyében a pásztor-,és élelképek, vásári jelenetek
uralkodtak. Az aranyos sárgák, villogó fehérek és lompa szürkék együttesében
viziószerűen tárul a néző elé Szent Lucilla megkeresztelése című képe, mely
művészetének csúcspontját jelenti. Öregkori festményeit már alig lehet elválasztani
fiainak munkáitól. (Műv.L.lk.175 o., MNL.3k.336 o.)

JAMES COOK *1728.0KTÓBER 27. - +1779.FEBRUÁR 14.
Angol hajós. Fiatal korában 7 évig szeneshajón szolgált és 1759-ben
vették fel a hajóhadhoz. A Kanadában állomásozó angol katonaság
geográfusa, jelentős hidrográfíai térképek készítője volt. 1768-ban
annak a hajónak a vezetését bízták rá, amelyik Tahiti szigetére ment.
Megbízatásának teljesítése után feltérképezte a szomszédos
szigeteket is. 1770-ben Új-Zelandot körülhajózva 1770.április 9-én
elérte Ausztrália keleti partját. A )óreménységfok érintésével
1771.júniusában tért vissza Angliába. Második útjára 1772.július 12én indult azzal a céllal, hogy megtudja, hogy Ausztrálián kívül van-e
még szárazföld a Déli-sark felé. Hazatérésekor nagy kitüntetéseket
kapott a kormánytól. Harmadik útjára 1776.július 12-én indult
Plymuthból. Tasmaniát, Tahitit érintve fedezte fel 1778.januárban a
Hawai-i Sandwich szigeteket. Itt azonban néhány matrózával együtt
megölték. Térképészeti és hidrográfiai felmérései jelentős mértékben
vitték előre a Csendes-óceán térségének felfedezését. Az Antarktiszt
körülfogó jéghegyekig vezető útjai véget vetettek annak amítosznak,
amely szerint létezik egy összefüggő déli kontinens.(Larousse
1991.1k.496 o.,Révai N1.4k.649 o.)
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Republicof Maldives

ANTON FAISTAUER *1887.FEBRUÁR 14. - +1930.FEBRUÁR 13.
Osztrák festö. 1906-19D9 között a bécsi Művészeti
Akadémián tanull. 1909-töl együtt alkotott A.Kolig és
E.Squint mesterekkel, akikkel megalakította az "Új
művészek csoportját". 1919-töl Salzburgban, majd 1926tól Bécsben dolgozott. Paul Cézanne (lásd 1.19.)
technikájától és kolorizmusától indulva, eljutott egy
önálló, egyéni vonalvezetésű szinvilághoz. Kiemelkedő
alkotása a salzburgi fesztivál-palota freskója, melyet
1926-ban készitett. (Brockhaus CD., Österreich L.)

VALENTÍN NAPJA
A házasság-orákulumoknak és
szerelmi
varázsnak
kedvező
napok egyike a február 14.
Különösen Olaszországban, főleg
Szicíliában,
de
Európa
más
országaiban is. Igen régi szokás
szerint az ifjak és leányok a más
nembéli ismerösüket, akivel e
napon először találkoznak Valentin néven szólítják. Ebből alakult ki az a kedves népszokás, hogy az emberek ezen
a napon virággal köszöntik szeretteiket. (Révai N1.2k.499 o.)

OREGON SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az USA északnyugati részén fekszik, nyugaton a Csendesóceán, északon Washington, keleten Idaho, délen Nevada
és Kalifornia szövetségi államok határolják. Területe
251.419 km 2 , lakosainak száma 1999-ben 3,316.200 fő
volt. Fővárosa Salem. 1859.február 14-én lett az USA
33-ik tagállama. (MNL.14k.193 o.)

HEIKKI VALENTIN KLEMETTI *1876.FEBRUÁR 14. - +1953.
Finn komponista és kórus-karmester. Helsinkiben filozófiát,
Berlinben a Stem Konzervatóriumban zenét tanult. 1898-tól
1927-ig a finn diákkórus karmestere volt. 1900-ban
férfikórust alapított, mely 19ü7-ben vegyes-karrá egészült
ki, meIlye I bejárta nemcsak Európát de az Amerikai
Egyesült Államokat is. Ezt a kórust 1942-ig vezette. Számos
írást publikált a kórus-zenéről. 1916·ban 2 kötetes
zenetörténeti könyve, 1917-ben és 1920-ban kórusszőveg
könyve jelent meg. Ezek mellet írt 5 misét, orgona és zongoradarabokat is.
(Sza boicsi-Tóth: Zenei L.,Internet: http://www.bach-cantatas.com/Bio..... )

KÍNAI ASZTROLÓGIA
A kínai asztrológia a kínai kultúrában gyökeredző sok ezer éves ezoterikus
hagyomány és tan, mely a világ alapelemeinek viselkedését, a természet rendjét,
körforgását magyarázza. Nyugaton elsősorban a 12 állatjegyről ismert, de ezek a
horoszkópnak csak egyetlen, első közelítését jelentik. A kínai naptár ugyanis a
holdfázisokra épül. Így a holdévben 12 nagyjából 29 és fél napos hónap van. A
kerekítés kedvéért hasonlóan a nyugati naptárhoz, 6 darab 29 napos kishónap és 6
darab 30 napos nagyhónapra tagolódik. Kb.3 évenként pedig megtoldják egy
kiegészítő hónappal, de ezek nem szabályosan követik egymást. A kínai holdév
általában később kezdődik, mint a nyugati napév A kínai asztrológia az időt 60 éves
ciklusokra osztja, ezen belül minden év egy bizonyos Égi Törzs és egy Földi Ág
kombinációjából alakul ki. Az Égi Törzsek az elemek, mint a Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz,
és a Földi Agak az állatjegyek a holdhónapokhoz, holdnapokhoz, az órákhoz és a 12
állatjegyhez is kapcsolódnak. A 12 állat sorrendben a következő. Patkány, Bivaly,
Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó. Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó.
2010,február 14-én kezdődött a Tigris éve, mely 12 holdhónapig, 2011.február 2-ig - tart.

PETER CHARLES

*1868.JÚNIUS 14.

+1950.FEBRUÁR 14.

Cseh matematikus. Érettségi után a Károly·Ferdinánd Egyetemen folytatta
tanulmányait Prágában. Miután már a középiskolában is kitűnt matematikai
tehetsége, ezért szakterületként is a matematika és fizika területét választotta az
egyetemen. Az Egyetem befejezése után, 1893-tól különböző városok iskoláiban
tanított matematikát és fizikát. Közben magasabb
rendü elmélet- és elemzés-ismeretet szerzett a Brno-i
Cseh Műszaki Egyetemen 1902-ben. Habilitálása után,
1903-tól Prágában a Károly-Ferdinánd Egyetem
docense, majd professzora ként dolgozott 35 évig,
1938-ban történő nyugdíjba vonulásáig. Tudományos
munkaterülete az analitikus számelmélet, algebrai
formák, numerikus matematika és geometria, matematikai analízis stb. volt. Érdemeit a Cseh Tudományos Akadémia a prágai Károly és a
brnoi Masaryk Egyetem díszdoktori cím adományozásával ismerte el.- Frantisek
Záviska (*1879.XL18.-+1945.IV.17.) cseh fizikus. Munkásságát 1912-1939 között
megjelent kilenc magas színvonalú tanulmánya a hullámvezetökkel végzett kísérlet
eredményei
fémjelzik.
)
(Internet: http://transfate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =

VI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1952.FEBRUÁR 14. - 25. OSLÓ,
NORVÉGIA
Amerika Olimpiai Bizottságánk elnöke, Avery Brundage, legszívesebben megszüntetné
a téli olimpiákat. Ennek ellenére az oslói játékok rendben zajlottak le kb. 180.000
néző előtt, és feledhetetlen emlékekkel ajándékozta meg - mint a versenyek általában
- a részvevőket. A Német Szövetségi Köztársaság kormányának komoly aggodalmai
voltak a német részvétellel kapcsolatosan. Norvégia ugyanis sokat szenvedett a II.
világháború idején a német támadások és megszállás alatt, ezért a vezetők német
ellenes megnyilvánulásoktól tartottak. De a norvégok megcáfoltak minden kishitűséget
a maguk szivélyes vendégszeretetével, még a német sportolók és látogatók iránt is.
A versenyek 180.000 néző előtt zajlottak le.
Magyarország folytatva a jégtáncban elért sikereit, Nagy Mariann - Nagy László
testvérpár bronzérmet szereztek.

NAT COLE "KING" *1917.MÁRCIUS 17. - +1965.FEBRUÁR 15.
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Amerikai énekes és zongoristra. Eredeti neve Nathaniel
Adams Coles. 1939-ben megalapította a "King Cole Trio"
együttest. 1950-töl főleg szórakoztatózenei énekesként
tevékenykedett. 1965-ben özvegye, Mária Cole Nat King Cole
Rákkutatási
alapítványt
létesített.
(Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.347 o.)

GOTTHOLD EPHRAIM
LESSING *1729.JANUÁR 22.
o
+1781.FEBRUAR 15.
Német iró, kritikus, esztéta. A lipcsei egyetemen tanult teológiát, de közben
irodalomtörténettel, filozófiával, termés7etludományokkal és orvostudománnyal is
foglalkozott. Első Az ifjú tudós dmü darabjának 1748-as lipcsei bemutatóját több
művének szinrevitele követte. Korai vígjátékaiban - pl. A zsidókban - a képmutatást,
az előítéleteket kipellengérezve sürgeli a vallási és szellemi tolarenciál. 1748-55
között Berlinben ujságírással, színikrilikával foglalkozott, majd a breslaui katonai
kormányzó titkára volt. 1767-ben meghívták a Hamburgi Nemzeti Színház
érdeklődés
dramaturgiai és tanácsadói teendők ellátására, de a színház egy év után
hiányában
megbukott. Az 1768-ban bemutatoll Bamhelmi Minna vagy A katonaszerencse dmü vigjátéka a férfibecsület és a szerelem mellett a német megbékélést
helyezi a középpontba. 1770-től Wolfenbüttelben a hercegi könyvtárban dolgozott. A
feudális önkényt a heroikus polgári tisztességgel szembeállító Emilia Ga/atti címü
tragédiájával csakúgy, mint az egymás iránti megértést és
toleranciát
hirdető
Bőlcs
Nathan
címü
drámai
költeményével - jelentösen eltért a saját tragédiát Illetö
alapelveitől. Hatottak rá a francia filozófusok, a német
színjátszást azonban igyekezett megóvni a francia dráma
utánzásától Shakespearet állítva követendő példának.
Mindezt a Hamburgi dramaturgia cimű művében foglalta
össze. 1774-ben kiadta az 1768-ban elhunyt Herman Sámuel Reimarius német
evangélikus teológus írásait, és ezzel megkzedődőll a vitája a protestáns ortodoxiaval.
Különösen teológiai koncepcióira hatott Gottfried Wilhelm Leibnitz (lásd XI.14.)
filozófiája. Filozófiai fő műve Az emberi nem nevelése dmű 1780-ban irt esszéje. Új
esztétikai értékrendet állított fel. A némel felvilágosodás klaszikus alkotója, aki al
utókor számára is kijelölte a német kultúra követendő útját. (Világir.Kisencikl.
1976.1k.656 O., Larousse 1992.2k.682 O., MNL.12k.60 o.)

JosÉ DE ACOSTA *1539. - +1600.FERUÁR 15.
Spanyol jezsuita pap, természettudós 1571-87 között misszionárius
volt Peruban. A limai egyetem teol6giatanára, majd a perui
tartományi rendőnök. Ajmara és kecsua nyelven katekizmust
készített az indiánok részére. Az ő művei voltak az első nyomtatott
könyvek Peruban. 1587-töl Salamancában volt rektor. Fő
munkájában Az indiánok természeti és erkölCSi történetében LatinAmerika természeti, földrajzi leirását és a különböző indián
kultúrákat ismertette. (Magy.NI.1993.1k.1D4 o.

FARKASHÁZI FISCHER MÓR *1800. - +1880.FEBRUÁR 15.
Magyar porcellánfestö. Tekintélyes iparoscsaládja birtokában
volt a tatai fayancegyár. fischer a régi kínai és meisseni
porcellá n utánzataival alapított Herenden gyárat úgy, hogy
1840-ben Stingl Imrétől megszerezte a már működö
porcellángyárat. Ügyes kezű, művészeti érzékkel megáldott
ember lévén, szívós igyekezettel fejlesztette fel termékeinek
választékát. Az laSt-es londoni világkiállítás jelentős sikert
hozott, hiszen Viktória királynő a lepkemintás készletből
rendelt udvara számára, mely néhány év elteltével Viktóriaminta néven vált ismertté. Az ta67-es párizsi kiállítás után
nemességet kapott az ipar fejlesztése terén szerzett
édemeiért. 1875-ben a vállalat fejlödése megtorpant, csödbe
is került, de részvénytársasági formában talpra tudott állni és
azóta is gyártja a szebbnéJ-szebb márkás termékeit. A gyárat 1948-ban
államosították, 1993-ban privatizáJták és a részvények 75 %-a a munkavállalók
tulajdonába került. A fennmaradt 25 % tartósan állami tulajdonban maradt.
Termékeinek mintegy 70 %-át külföldön értékesítL(Révai NI, 7k.543 o.,
MNL.1999.9k.395 o.)
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HANS KURT AUGUST SIMON VON EULER-CHEPLIN
*1873.FEBRUÁR 15. - +1964.NOVEMBER 6.
Német származású svéd kémikus. Fiatal korában
mOvés/ettörténetet tanult és festett. A kémiáh07 az a
vágya vezette, hogyaszíneket behatóan vizsgálhassa.
1a97-től Stockholmban élt. 1900-ban kinevezték a fizikai
kémia, hat évvel később pedig az általános és
szerveskémia professzorává. Fö kutatási területe az
enzim-kémia volt. Sir Arthur Harden angol biokémikus
(*1865-1-1940) eredményeihez kapcsolódva a zimáz
egyik alkotórészét, a kozimáz nevü koenzim et vizsgálta és Sikerült élesztöböl
kristályos állapotban kivonnia. Munkatársaival együtt részletesen tanulmányozta a
cukor erjedésének, a S7eszes erjedés nek a mechanizmusát. Eredményei a
vitaminkutatás területén is sikeresek A kémiai Nobel-díjat 1929-ben kapta,
megosztva A.Herden-nel, "a cukor erjedésének és e folyamatban ható enzimek nek
a kulalásáért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.236 o.)

ALAN LLOYD HODGKIN
+1998.DECEMBER 20.

*1914.FEBRUÁR 15.

Angol fiziológus. Tanulmányait Cambridge-ben a
Trinity College-ban végezte, amelynek 1936-ban
tagja lett. A II. világháborúban a Légügyi és
Repülögépipari
Minisztérium
szolgálatában
radartechnikával foglalkozott. A háború után a
cambridge-i élettani laboratórium vezetője, majd a
fiziológia professzora lett 1952-töJ. 1939-töl az
idegsejtek membránjában lejátszódó bioelektromos
jelenségeket kutatta. 1949-52 között részletesen
elemezte és matematikailag megfogalmazva írta le,
hogy az idegimpulzusokat a nátrium- és káliumionok mozgása hozza létre.
Vizsgálatait a tintahal idegrostjain végezte. A fiziológiai vagy orvostudományi
Nobel-dijat 1963-ban kapta, megosztva J.C.Eccles-zel (lásd 1.27.) és Andrew
Fielding Huxley-val (*1917), "az idegsejtmembrán perifériás és centrális terLiletein
izgatáskor és gátláskor müködő ionmechanizmussal kapcsolatos felfedeiéseiért".
(Nobel·díjasok Kjsl.354 o., MNL.9k.524 o.)

CHARLES EDOUARD GUILLAUME * 1861.FEBRUÁR 15.
+1938.JÚNIUS 13.
SvájcI származású francia fizikus. Egyetemi tanulmányai után
1883-tól 1936-ig elöbb mint asszisztens, majd - 1915-töl •
igaLgató dolgozott Sévres-ben a Nemzelkő7i Mérésügyi Hivatalban.

Kutatásainak célja a standard méretek pontosságának növelése
volt.

A

standard

hOS5zúságok

és

tömegek

platina-irídium

őlvÖ.telböJ

készültek, s e költséges ölvöLetet akarta olcsóbb
anyaggal helyettesíteni. Több mint hús7 éves kutatómunkája
eredményeként felfedezte, hogya nem korrodeálódó, kb. 9:5 arányú vas-nikkel ötvözet hőtágulási együllhatója rendkívül kicsi. Igy al: altala feifedeLell
és invárnak nevezett öLvözetből készült eszközök méretei a szobahőmérséklel körüli
tartományban állandónak tekinthetők. A fizikai Nobel-díjat 1920-ban kapta "a vasnikkel ötvözetek anomáliáinak felfedezéséval szerzett méréstechnikai érdemeiért".
(Nobel-díjasok Kis1.1985.303 O., MNL.8k.875 o.)

BOURBON HŐNSZERETETT XV.LAJOS *l71D.FEBRUÁR 15. +1774.MÁJUS 10.
Franciaország királya. Lajos, Burgundia hercege és Mária
Adél SavOyai hercegnő fia, XIV.Lajos dédunokája. Mint 5 éves
gyermek került a trónra 1715-ben és ürleansi Fülöp (* 1674+1723)
régenssége
alatt
uralkodott.
1722-ben
megkoronázták, bár csak 1723-ban lett nagykorú. 1723-26ig Bourbon LajoS hercege kormányzott a nevében. A herceg
számüzése után az ország irányítását átvette, de az
államűgyeket 1743-ig egykori nevelöjére André Hercule
Fleury bíborosra (*1653 t-1743) bizta. Uralkodásának első időszakában a galdasági
éjet fellendült, helyreállt a költségvetési egyensúly, mialatt a király önfeledten élvezte
az életet és váltogatta szeretőit. Fleury halála után rászánta ugyan magát az
uralkodásra, de 1745-töl 1764-ig szeretője, Madame Pompadour (*1721-11764) folyl
bele a politikába, és a királyt a parlament ellen hangolta. Az osztrák örökösödési
háborúba a közvélemény nyomására lépett be, és 1744-ben hadat üzent NagyBrilanniának és Ausztriának. Személyesen velt részt 1745-ben a fontenoyi
ütközetben. A háborút lezáró aacheni békében szövetségesei javára minden
hódításáróllemondott. Az 1750~es évektől.botrányos magánélete és hatalmas kiadásai
következtében elvesztette a "hönszerelell" melléknevet. 1757-ben merényletet
kíséreltek meg ellene. Pomapdour halála után aL új kegyencnö, Du Barry grófnő
(>1:1743-+1793) feltünese az utolsó lépcsőfokot Jelentette XV. Lajos népszerűtlenné
válása útján. I771-lől átfogó pénzügyi és jogi reformokat indított ugyan, de halála
miatt félbemaradtak. Semmit nem tudott tenni az eladósodott ország felemelkedése
érdekében, mint modta "utánam a vizözon". (Révai N1.12k.433 o.,Larousse
1992.2k.609 O., MNL.11k.733 o.)

ANTOINE MARIE CHAMANS LAVALETTE *1769. - +1830.FEBRUÁR

15.
Francia politikus. Felesége Louise Beurharnais reven került
rokonságba Bonaparte Napoleonnal (lásd V.5.), aki grófi rangra
emelte és kinevezte főpostaigazgatóvá. Napoleon bukása után ő is
és
elveszte te állását. l8l5-ben újra Napoleonhoz csatlako o
mindenben szolgálatára állt. Ezért XVIII.Lajos (úr.1814-24)
visszatérése után halálra ítélték. A kivégzés előtt felesége ruhát
cserélt vele és három angol tiszt segítségével tudta a fogságból
kimenteni. Münchenbe menekült. ahonnan csak 1822-ben térhetett
vissza Franciaországba. Felesége viszont a börtönben megőrült és 25
évvel élte túl férjét. (Révai N1.12k.545 o.)

GUBEC MÁTÉ

*

- + 1573.f BRUÁR 15.

Horvátországi parasztfelkelés vezetője. A rorrásmunkákban
Ambroz néven szerepel, csak Istvánffy Miklós történetíró és
politikus ( 1538-+1615) nevezte el Máténak. Az 1573 januárjában
kirobbant észak-nyugat Horvátországi parasztrelkelés, amely
kiterjedt a
zomszédo, szlovénok lakta osztrák örökös
tartományok egy részére is, az újabb kutatások szerint elsősorban
azért lört ki, mert a földesurak akadályozták jobbágyaik
kereskedelmi tevékenységét. A felkelést a főurak a végvéri
katonaság segítségével leverték. A legyőzott parasztsereg vezérét
- Gubec Mátét - kivégezték. (MNL.1999.8k.869 o.)

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
+ 1888.SZEPTEMBER 12.

* 1811.FEBRUÁR 15.

-

Argentin író és liberális politikus.
tartományi
Vidéki
tanító
és
képviselő volt.
1840-ben Juan
Manuel de Rosas ( 1793-+ 1877)
diktatúrája elől Chilébe menekült,
ahol
1842-ben
megalapította
Latin-Amerika első tanitókép7ő
intézetét. 1868-ban államelnökké
válas tották. Irodalmi művei közül
legjelentősebb az 1845-ben meglent Civilizáció és barbárság:J.F.Q.élete című filozófiai-szociológiai regénye, a Rosas
diktatúra kritikája, mely igen nagy sikert aratott. 1845-48-ban Európában és az
USA-ban az oktatásügyet tanulmányozta. 1852-ben - Rosas bukása uitán - térl
haza és San Juan tartomány kormányzója és chilei követ lett. 1868-ban
köztársasági elnökké választották. Ezt a funkcióját 1874-ig töltötte be. Ez idő alatt
befejezte a Paraguay elleni háborút l87D-ben, Barlolomeo Mitre (lásd 1.19.) elnök
reformjait folytatva, fejlesztette az argentin iskola rendszert, könyvtárakat,
múzeumokat alapított. (Világir.KisencikI.1976.2k.3DD o., MNL.15k.813 o.)

MICHAEL PRAETORIUS *lS71/1S72.FEBRUÁR 15. +1621.FEBRUÁR 15.
Német

zeneszerzŐ,

teoretikus. Torgauban nevelkedetl egy lelkész

fiaként. 1585-töl az Odera menti frankfurt egyetemén tanult.

miközben ellátta a St. Maria-templom orgonista teendőit. 1595től a halberstadti püspök, később a Braunschweig és Lüneburg
hercege szolgálatában állt, mint a grönningeni várkápolna
orgonistája. 16D4-ben udvari karmesterré lépett elő. Sokat
utazott, hogya nagyobb hercegi udvarokban ünnepi alkalmakkor
betanítsa és vezesse az újszerü koncert-zenét. 1605-13 között
számos művet írt, igy egyházi énekeket, himnuszokat, orgonaműveket a lutheri istentisztelet összes latin és német liturgikus énekét stb. 1513lG-ban Szászország uralkodója szolgálataban állt, ott talalkozott H.Schützcel
(*1614), aki altal megismerte a legujabb itáliai zenét. Egyházi zenén kívül vitági
zenével is foglalkozott irott műveiben. Elkészítette a hangszerek rajzainak képes
atlaszát. Fennmaradt kompozícióit a XX.században rendezték 21 kötetben sajtó alá.
A 5yntagma musicum címü elméleti 3 kötetes müve a kor zenei gyakorlatának,
hangszereinek és hangszeres zenéjének egyik legjelentősebb rorrásmunkája.
(Brockhaus,Zenei L.1985.3k.146 O., MNL.15k.89 o.)

RICHARD PHILLIPS FEYNMAN *1918.MÁJUS ll.
+1988.FEBRUÁR lS.
Amerikai fizikus. Diplomáját 1939-ben szerezte a
Massachusetts Institute of Tehnology-n és Princetonban
tanult, 1942-ben doktorált. A Il.világháború alatt részt
vett az atombomba létrehozásában. 1945-ben visszatért a
tudományos életbe, és a Cornell Egyetem professzora lett.
19S0-től a Californiai Institute of Technology professzora
volt.
Pontosította,
ellentmondásmentessé
tette
a
kvantumelektrodinamika korábbi elméletét, megadta a
hidrogénatom finomszerkezetének kvantumelektrodinamikai magyarázatát 1948ban, s ezzel Sin-Iti ro Tomonaga japán fizikussal (*1906-+1979ssa) és Julian
Seymou r Schwinger amerikai fizikussal (*1918-+1994) egyező eredményre jutott.
A részecske-kölcsönhatások számításához egyszeru, szemléletes ábrázolást
vezetett be. A folyékony hélium és a részecskék gyenge kölcxsönhatásával
jelenségek
elméletében
is
jelentőset
alkotott.
A
fizika
kapcsolatos
továbbfejlödésének szempontjából alapvetönek bizonyult a kvantumelmélet
Feynman-féle megfogalmazása. A fizikai Nobedl-dijat 1965-ben kapta, megosztva
J.S.Schwingerrel és SW.Tomonagá-val "kvantumelektrodinamikai munkásságáért. ".
(Nobel-díjasok Kisl.242 o., MNL.7k.930 o.)

ALFRED KOWALSKI-WIERUSZ *1849.0KTOBER ll. +191S.FEBRUÁR 16.
~'~'~6UO~~

L--::=;:-

~,~

Lengyel festő és illusztrátor. Drezdában, majd
Münchenben tanult Wagner Sándor magyar festönél
(*1838-+1919) és Josef.Brandt lenygel festőnél
(*1841-+1915). Világos, színes kisalakú képei
tárgyát az orosz, lengyel és galíciai népéletből
merítette.
Ismertebb
képei:
Krakkói

parasztlakodalom,

Hueulok

vadászatra

mennek,

Február stb. Festett rokokó hangulatú zsánerképeket
is, mint pl. a aXIV,Lajos vadászata Fontainebleau-ban, (Müv.L.1966.2k.696 Q.)

FRIEDRICH GILLY *1772.FEBRUÁR 16. - +18DD.MÁRCIUS 8.
Német építész. A francia forradalmi klasszicista építészet hatása
alatt a görög-római épületek formáit síma tömbőkké szerkesztő,
porosz szellemü, korai klasszicizáló építészet jeles mestere. A
berlini akadémián tanult, ahol maga is később tanított. 1797-98ban II.Frigyes Vilmos porosz uralkodótól (ur.1786-97) kapott
ösztöndíjjal Párizsba utazott, majd járt Angliában, Bajorországban
és Bécsben. Az utazás élményei ébresztették fel benne a francia
foirradalmi építészet iránti érdeklődését. Legismertebb Nagy
Frigyes emlékművének terve, hatalmas alapzaton álló dór templomával, mely 1796-ban készült és a Nemzeti Színház terve 1798-ból. Korai halála miatt
nagyszabású elgondolásait nem tudta megvalósítani, de a tervek alapvetően
meghatározzák a XIX. század első felében a német építészet alakulását.
(Műv.L.1966.2k.212 O., MNL.8k.631 o.)

GIOSUE CARDUCCI *1835.JÚUUS 27. - +1907.FEBRUÁR 16.
Olasz író, költő és irodalomtörténész. Iskoláit Firenzében
végezte. 1853-56 között Písában irodalmi és filozófiai
tanulmányokat folytatott. Tanári diplomájával középiskolában
tanított. Egyik napról a másikra ő lett a család egyedüli
fenntartója. 1860-1903 között a bolognai egyetemen olasz
irodalmat és klasszika-filológiát tanított. 1860-ban jelentek
meg Ifjúkori versek címmel első, kivételes tehetségről
tanúskodó költeményei. Következő kötete a Könnyű és súlyos versek (1868) címmel jelent meg, amely már elmélyültebb szemléletet tőkröz. A
Barbár ódák című 3 kötetes művében antik verselésre tért át. A Legnanói csata dmű
befejezetlenül maradt elbeszélő költeménye erőteljes költői egyéniségének legkiválóbb
lírai jegyeit viseli. Az egységes Itália hivatalos prófétája és költője volt, politikus és
morális ihletettségű köteteiben és kritikai esszéiben is olyan formákat keresett,
amelyek egyesítik a romantikus ballada és a görög-latin prozódia sajátosságait. Mint
filológus kora legjelentősebb tudósa volt. Dante-kommenárjai, irodalomtörténeti
munkái ma is rendkívül értékesek. Az olasz irodalom első Nobel-díjasa. Az irodalmi
Nobel-díjat 1906-ban kapta "átfogó tudásának és kritikai kutatásainak, valamint költői
mesterműveinek elevensége és lírai tökélye eHsmeréseképpen". (Nobel-dijasok
Kis1.1985.145 o.,Larousse 1991.1k.437 o., MNl.5k.112 0.0)

EDGAR
30.

JOHN

BERGEN

*1903.FEBRUÁR 16. - 1978.5ZEPTEMBER

Amerikai hasbeszélő. Már 11 éves korában megpróbálkozott a hasbeszéléssel és
tanulmányai közben leckéket vett egy hasbeszélötöl. 16 éves korában Chicagoba
utazott. Ott Theodore Mack feszobrász-mesternél egy fabábút készittetett, melyet egy ismerőséröl - Charfie McCarthy-nak nevezett el. Ez a bábu élete végéig társa lett.
Beiratkozott a főiskolára, közben egy némafilmeket játszó moziban dolgozott és a Fö~
_
iskolát rövidesen el is hagyta. Első elödása egy kabaréban
zajlott le. Fellépett rövidfilmekben, de az első valódi sikerét

a rádióban aratta. Bekerült Rudy Vallee müsorába, és ezzel
a leghíresebb sztárok, - mint Bing Crosby (*1904-+1977),
Frank Sinatra (*1915.+1998) társaságába került, akik
szintén ott léptek fel. A következő évben már saját showműsorral jelentkezett. Különféle támogatók révén 19371956. között rádióműsorokat is csinált, amelyeknek sikerére jellemző, hogy majdnem 20 évig közkedveltségnek örvendett, annak ellenére, hogy
közönsége mindössze a hangját hallhatta, őt magát nem láthatta. Az évek során
különféle karaktereket dolgozott ki. Ilyen volt pl. a lassú észjár.ású Mortimer 5nerd, az
öregedő alkoholista Effi Klinker, vagy egy gyerek, egy bolond lány, stb. Ezek
mindannyian sztárrá tették az őket megszemélyesitő Charliet, a fabábút. 1938-tól
filmekben is feltünt. Magyarországon is közkedvelt volt a Muppet Show-ban.
Hollywoodban
speciális
Oscar-díjat
kapott.
(Intzernet:http://en.wikipedia.
orgjwiki/Edgar Bergen,
movies.yahoo.comjmovie/contributorj
, allmovie.
com/cg/avg.dll?p
)

,
ELI5HA KENT KANE *1820.FEBRUÁR 3.
................ ~........

+1857.FEBRUÁR 16.

Amerikai orvos, sarkutazó.1842-ben szerzett orvosi
diplomát a Pennsylvaniai Egyetemen. l843-ban belépett az
USA haditengerészetébe, ahol segéd-hajóorvosi kinevezést
kapott. 1844-ben az USA diplomáciai feladattal Kinába,
majd Kelet-Indiába és annak szigetvilágába küldte. Később
a haditengerészet megbízásábólorvosként Afrikába, a
Földközi Tengerre és Dél-Amerikába is elhajózott. 1847-ben
elvállalt egy vakmerő és kockázatos futárszolgálatot, melynek célállomása az ellenséges területeken át megközelíthető Mexico-City volt. 1846ban részt vett a mexikói háborúban és Mexiko partjainak felmérésénél. Ennek során
csatákba k.everedett és megsebesült. l85D-5l-ben hajóorvosként szolgált a De Haven
expedícióban, amely a canadai sarkvidéken próbálta megtalálni Sir John Franktin angol
felfedező (*1786.+1847) korábbi felfedezőútjának esetleges túlélőit. Vezetésével egy
második expedíció 1853. májusának végén indult útnak az Advance nevű hajóval. Az
expedíció résztvevői több mint két évre a jég fogságába kerültek Canada és Grönland
között. Visszatértekor hősként üdvözölték. Ezután előadásokat tartott és könyvet irt.
1856-ban egy újabb utazást tett Angliába és Kubába. (Révai Nl.llk.198 o.,
Intemet: http://en,wikipedia.org/wiki/Elisha
, history. navy. miIIphotosj pers
)

HANS VON BÖCKLER *1875.FEBRUÁR 26.

+1951.FEBRUÁR 16.

Német politikus. Szerény körűlmények között nőtt fel. 13 éves
volt, amikor édesapja meghalt. Nem tanulhatott, mert gondoskod--u- t.~_
kellett
a
család
és
maga
..,.-r nia
;'~~~ ~ 1lll<:KIJ::- •"o~
létfenntartásáról. Egy fűrthi arany- és
ezüstműves üzemben kezdett dolgoznI.
I
1894-ben belépett a Német Szocialista
III '-lU
Pártba
és a Német Vasmunkások
,
,~
Szakszervezeti Szövetségébe. Hamarosan
bekerult az Elnökségbe, és beválasztották
a fűrthi városi tanácsba. 1903-tól az I. világháború kitöréséig a saarlandi és frankfurti,
breslaui szakszervezeti szervezetekben dolgozott. Közben autodidakta módon
matematikát és könyvvitelt tanult. 1914-15-ben altisztként harcolt a keleti fronton és
súlyosa n megsebesült. Felgyógyulása után ismét szakszervezeti aktívista lett. Az
1918-ban megalakult Német Munkaadók és Munkavállalók Központi Kollégéiuma
titkára lett. 1928-tól a Reichstag szocialista frakciójának volt a tagja. 1933-ban a
nácik betörtönözték, ahonnan innen egy illegális szakszervezeti funkcionárius
és
bújtatta.a
háború
végéig.
1945-töl
újjászervezte a
szabadította
ki
szakszervezeteket a brit zóna területén. 1947-ben bekerült a szakszervezet Marshalitervvel foglalkozó nemzetközi bizottságába. 1948-ban - 73. születésnapján - a kölni
egyetem díszdoktorrá avatta. 1949-ben elnöke lett a Német Szakszervezetek
Szövetségének, majd megalapította a Szakszervezetek Gazdaságtudományi Intézetét.
(Internet:http://de.
wikipedia.org/wikijHans
B=C3=
,
dhm.de/lemo/htm/
biografien/
)

"'-tr

JOHANN ELIAS RIDINGER
+1767.ÁPRILI510.

*1698.FEBRUÁR 16.

Német rézmetsző és festő. 1712-ben kezdte művészeti
tanulmányait Christoph Resh ulmi festőmüvésznél. 1616-ban
Augsburgba Johann Falchnál (*1687-+1727) képezte magát
tovább. Ebben az időszakban állatokat, főleg lovakat rajzolt, és
a régebbi mesterek munkáit másolta. Wolf Freiherr von
Metternich meghívására három évet Regensburgban töltött,
ahol tanulmányaiba lovasiskolák látogatása is beletartozott.
Augsburgba visszatértekor kezdett rézmetszést tanulni. 1723ban céget alapított ahol saját alkotásait árusította. 1759-ben az
Augsburgi
Akadémia
igazgatója
lett.
Vadászjeleneteket,
különböző
pozíciójú
lovakat, vadállatokat és zoológiai
különlegességeket tárgyaló tananyagokat illusztrált. Kb. 1600
ilyen rézmetszetet, rajzot, vázlatot és tájképet készített.
Mezzotintákat is készített, vagyis nem vonalakkal, hanem
foltokban - feketéböl fehérbe történő átmenettel - ábrázolt. A XVIII.század
legismertebb és legjobb állat-ábrázolójaként tartják számon. (Müv.L.4k.7D o.,
Internet: http://www.artnet.com/l ibrary10710720/
,)
wild lifeart.org/Collectionsl
Artist....)

BÁRÓ NIKOLAUS JOSEPH
+1817.0KTÓBER 24.

JACQUIN

*1727.FEBRUÁR 16. -

Holland származású osztrák orvos, botanikus, kémikus. A párizsi
és a bélcsi egyetemeken folytatott orvosi tanulmányokat 1754-59
között Közép- és Dél-Amerikában növénygyűjtő kőrutat szervezett,
majd megalapította a bécsi botanikus kertel. E után a
selmecbányai Bányászati Akadémia első kémiai és kohászati
professzora 1763-68 között. Ez idő alatt korszerű oktatási és
kutatási módszereket vezetett be. 1769-től 97-ig Bécsben a
botanika és kémia tanára, és a bécsi akadémia igazgatója.
Ugyancsak igazgatója volt később a schönbrunni parknak is. 1806ban kapta bárói eimét. Kémiai és botanikai tárgyú könyveket írt.
(Révai NI.lOk.738 o., MNL.I0k.138 o.)

HEALEY WILLAN

*1880.0KTÓBER 12. - +1968.FEBRUÁR 16.

Angol származású kanadai zeneszerző, orgonaművész. Kisgyerekként erősen
vonzódott a zenéhez, különösen az egyházi zene iránt volt fogékony. Egy
Eastbourne-i iskolában kezdett zenét tanulni, ahol az angol egyhá i zenének nagy
hagyományai voltak. A tanulás mellett szívesen orgonált és gyakran vezényelte a
helyi kórusokat és zenekarokat. Ekkor kezdett el komponálni is. 1910-ben a
kensingtoni StJohn baptista templom orgonistája lett, majd az év végén belépett a
londoni Gregorián Egyesületbe. Mindkét esemény mély hatást
gyakorolt egyház-zenei felfogására. 1913-ban kinevezték a
Torontói Kon ervatórium - mai nevén Királyi Zeneakadémia
zeneelméleti vezetőjévé és a S7enL Pál templom orgonistája
lett. 1919-től a Mária Magdolna templom orgonistája, ahol
barátja - Henry Hiscocks - volt a plébános. KÖ7ÖS munkájuk
eredményeként a templom zenéje tartalmában, formájában és
az előadás módjában is teljesen megújult. A kórusművek zenei
kíséret nélkül hangzottak el, melyeknek szöveg ét adaptálták
angol nyelvre a közérthetőség kedvéért. A helybéli hívők mellett
sok túrista kereste fel a templomot a kórus iránti érdeklődé ből. 1926-tól 1937-ig
14 misét, 17 motettát, dalokat himnuszokat komponált. Ezeken túl Deirdre címmel
operá, zongoraverseny t és két szimfóniát is írt. (Internet:http://www. geocities.
com/Vienna ..... )

CONSTANTIN I. BUDEANU
+1959.FEBRUÁR 27.

*1886.FEBRUÁR 16. -

Román
elektromérnök.
Tanulmányat
Galatiban,
majd
Bukarestben végezte és 1908-ban s erzett mérnök diplomát. Két
évet töltött - gyakorlati ismeretek megszerzése céljából Párizsban, majd Berlinben. Visszatérve hazájába 1912-től
tudományos kutatómunkát vég ett, majd 1916-tól a bukaresti
egyetem elektrotechnikai tanszékének segéd professzora volt.
Tudományos eredményeit 1927-ben publikálta. 1933-ban a
Párizsban s ékelő Nemzetközi Energetikai-mérnök Egyesülel
elnökévé választották. 1939-től lett a romániai Tudományos AkaDémia előbb levelező, majd rendes tagja. Több európai energetikai szervezetben
dolgozott és ismertek a tudományos szakfolyóiratokban megjelent írásai.
(Internet: http://members. tripod.com/alfa .... )

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER *1836.FEBRUÁR 17. +1870.DECEMBER 22.
Spanyol költő, elbeszélő. Korán árvaság ra jutott és nehéz
körülmények között élt. fordításból, tisztviselői jővedelemböl
tartotta renn magát. A romantikus kőltéíktől sokat tanult, de
náluk sokkal elmélyültebb, bensőségesebb és már a modern
érzésvilág és kifejezésmód megteremtöje lett. Verseit Rímek
eimmel csak halála után jelentették meg. Az andalúz
népköltészet mellett főleg Heinrich Heine (lásd 11.17.) halott rá,
akihez verseinek kőnnyedségében és érzelmességében hasonlít,
de hiányzik belőle a metsző ironia. Kőlteményeinek nyelve egyszerű, távol áll tőle minden páloS7 és hangzatosság. Prózai munkái köül
kiemelkedik a Legendák dmü lírai-mesés hangú elbeszélésgyüjtemény. 1857-töl
kezdve TBC-vel küzdött, végül az okozta halálát. (Világir.KisencikI.1976.1k.114 O.,
MNL.3k.437 o.)

VLADIMIR VASEK PETR BEZRUC *1867.5ZEPTEMBER 15. +1958.FEBRUÁR 17.
Cseh költő. A középiskolát Brünnben végezte, az egyetemet
Prágában kezdte el, de félbeszakította anyagi okok miatt.
Postatisztviselő volt. Első versei 1899-1900-ban
álnéven jelentek meg a
eas cimű napilapban. Az
folyóiratokban
közölt
verseit csak kilenc évvel
később adta ki kötetben
Sziléziai dalok eimmel,
mely
90
verset
tartalmaz. Ez a kötet
lényegében az életműve. Verseinek társadalmi és politikai hatása az egész cseh
nyelvterületre kiterjedt. Kötete példátlan sikerét mondanivalójukon kívül a
szimbolista és realista, a népi és az artisztikus formai elemek mesteri ötvözése
magyarázza. Az I.világháború alatt állítólagos osztrák ellenes versei miatt
letartóztatták. 1928-ban visszavonult szülőföldjére. A II.világháború után nagy
elismerés övezte, de nem változtatott életén. Ö a sziléziai csehek költője és nagy
erővel érzékeltette a cseh bányásznép nemzeti és társadalmi elnyomatását.
(Világlr.KisencikI.1976.1k.131 o., MNL.3k.791 o

ARCANGELO CORELLI *1653.FEBRUÁR 17. - + 1713.JANUAR 8.
Olasz zeneszerző, hegedűművész. 1671 körül telepedett le
Rómában, ahol többek között M.5imonelli zeneszerzés tanítványa
volt. Az 1670-es években több zenekarban is játszott. Az évtized
végén valószínűleg Krisztina svéd királynő (lásd IV.19.) római
udvarához tartozott és neki ajánlotta első művét. 1684-90-ben
B.Pamphili, 1690-töl haláláig P.Ottoboni bíboros szolgálatában állt,
mint hegedűvirtuóz, hangversenymester és a gazdag zenei
gyűjtemény gondnoka. Georg Gottlieb Muffat francia származású
osztrák zeneszerző (*1653-+1704) szerint Corelli a concerto grosso
tulajdonképpeni megalkotója, amellyel már 1682-ben feltűnést
keltett Rómában és mintaként szolgált Giuseppe Torelli (*1658+1709) számára. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.359 o. MNL.5k.600 o.)

HEINRICH HEINE *1797.DECEMBER 13. - +1856.FEBRUÁR 17.
Német költő és író. Polgári zsidó családja kereskedőnek szánta,
ezért a düsseldorfi liceum befejezése után kereskedőnek tanult,
de egyre inkább vonzódott az irodalmi élet felé. Üzleti
vállalkozásának bukása után 1819-től jogot, történelmet és
filozófiát tanult Bonnban, Göttingenben majd Berlinben, ahol
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (lásd VIII.27.) előadásait
hallgatta.
1825-ben
jogtudományból
doktorált.
Rahel
Varnhagen von Ense (lásd V.26.) szalonjában került kapcsolatba
az irodalmi élettel. Az 1826-ban írt Útirajzok cimű műve
megjelenésekor némi hírnévvel már rendelkezett, ez csak
növelte ismertségét. 1827-ben jelent meg a Dalok könyve című
kötete, mely minden idők légnépszerűbb verseskönyve lett
külföldön is. 1831-ig bejárta Európát. Szabad szellemű,
gátlástalan írásai nemkívánatossá tették a német hatóságok
szemében, így egy német lap tudósítója ként Párizsba ment.
Többé nem is tért vissza Németországba. Francia lapok munkatársa lett és
megismerkedett a francia irodalom vezető személyiségeivel. Párizsból ragyogó tollú
publicistaként tájékoztatta a német olvasókat a francia állapotokról és a franciákat
a német filozófia és irodalom értékeiről A vallás és filozófia története
Németországban címmel. A párizsi német emigrációhoz való viszonyát elemezte a
Ludwig Börne című munkájában. Hamburgi útját dolgozta fel

a Németország, téli rege című poémájában. Az Atta Troli, Nyáréji álom című
eposzában a német kispolgári radikalizmus irányköltészetét gúnyolja ki. Késői
korszakának legszemélyesebb hangja a hátgerinc-sorvadásos betegsége alatt
keletkezett Romanzero című lírai gyűjteményében szólaltak meg. 1835-ben a
német Bundestag összes írását betiltotta .. Egyébként a hitleri Németországban is
betiltották műveit mind a könyvtárakban mind az iskolákban. A fájdalom és a
szomorúság költője. Heine művészi és politikai hatása a magyar irodalomban is
jelentős. (Világir.KisencikI.1976.1k.463 o., Larousse 1992.2K.78 o., MNL.9k.341 o.)

KONDOR BÉLA *1931.FEBRUÁR 17. - +1972.DECEMBER 12.
Magyar festő, grafikus. A
XX.századi
magyar
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Képzőművészeti Főisko
lán Kmetty J.és Szőnyi I.

növendéke
volt.
Munkájára Barcsay Jenő
művészete
volt nagy
hatással. Művészetére a
szim-bólikus képalkotás,
moralizáló
szemlélet,
asszociációs gazdagság
jellemző.
Ismertebb
képei: Dózsa, Emberpár,
A géprepülés géniusza"
Darázskirály stb. 1960as években az ikonok
világát
idéző
komor
hangú dekoratív képeket
alkotott.
Utolsó
alkotásait
vizionárius
szemlélet és romantikus
fűtöttség hatja át. Mint
illusztrátor is kiváló volt,
számos
ismert,értékes
irodalmi művet illusztrált
1954
óta
szerepelt
kiállításokon itthon és
külföldön.
Szubjektív,
tragikus hangú versei is
megjelentek
két
kötetben. (Új Magy.L.Kieg.k.301 o., MNL.11k.
252 o.)

,

JOHANN HEINRICH PESTALOZZI *1746.JANUAR 12. +1827.FEBRUÁR 17.
Svájci pedagódus, iskolareformer. Félénk és gyámoltalan gyerek volt, amiért
tanulótársai sokat gúnyolódtak vele. Eredetileg papi pályára készült. 1764-töl a zürichi
lanulmányait
Collegium Carolinumon teológiát, majd jogol tanult. l768-ban
megsLakítva - gaLdálkodó lett Brugg kÖ7elében és feleségével minlaga daságot ho ott
létre. A népnyomor enyhítését akarta szolgálni, ezért 1784-ben 40 elhagyott árva
gyermeket vett magához, hogy gyapotfonással, földműveléssel megtermelve saját
eltartási költségeil, emberhez méltó nevelésben részesítse őket. Több éves erőfeszítés
után a gazdálkodásba belebukott. Pedagógiai írásai, regénysorozatai jelentek meg
1781-88 között, Lienhard és Gertrúd, Kristóf és Elza CÍmmel. 1798-ban ismét a
gyakorlati nevelést kezdte azzal, hogy a stansi Szent Klára kolostor egyik épületében a
kormány
támogatásával
árvaházat
létesített.
Több
hónapos
megfeszített munka után ezt a vállalkozást is feladta. l799-ben
Burgdorf népiskolájában tanílolt. laDD-ban a burgdorfi kaslélyban
kísérleti iskolát indított. 180S-ben iskolájával, melyekkorra már
európai hírnévre tett szert Yverdonba költözött és a világ minden
tájáról érkeztek ide lanítványok. Az iskola 1825-ig működött, mert
anyagi alapjai megrendültek. Pestalozzi ekkor visszavonult birtokára
Neuhofba. Inkább elmélet és eszmények embere volt, mint a gyakorIaté, de örök érdeme marad, hogyanépnevelés fontos ügye iránt másokban is
lelkesedést tudott kelteni. Az erkölcsi nevelés fontos eszközének a munkát tartotta.
Alapelve a szemléletesség, rendszeresség, fokozatosság, a gyermek életkorának és
aktívitásának figyelembevételével. Megvetette a számolás és mérés, rajzolás és az
anyanyelvi oktatás alapját. Gondolatai széles körben hatottak a XIX.század végénekXX.század elejének számos reformmozgalma épült munkásságának szellemi
örökségére. Birrben temették el, Zürichben és Yverdonban sobor hirdeU emlékét.
(Révai NI.15.k.368 o.,Új Magy.L.1961.5k.415 o., MNL.14k.715 o.)

CZABÁN SAMU *1878.FEBRUÁR 17. - +1942.DECEMBER 16.
BERZEVICZY GIZELLA *1878.JANUÁR 15. - 1954.
Mindketten a magyarországi munkásmozgalom aktív
pedagógus harcosai voltak. Czabán Samu - többek
között - az iskolák államosításáért harcolt. A
Tanácsköztársaság
idején
a
közoktatásügyi
népbiztosság munkatársa volt. A Tanácsköztársaság
bukása
után
bebörtönözték,
majd
1921-ben
Csehszlovákiába emigrált. Ott az Uj Korszak és
Beregszász CÍmű
tanügyi és poliUkai
lapol,
tankönyvet
adott
ki.
Berz vi z
Gizella
iskolaigazgatói funkcióban igyekezett környezetét a
kommunista eszméknek megnyerni. A Tanácsköztársaság idején az Erzsébetnőiskola igazgatója volt. A Tanácsköztársaság bukása után őt is bebörtönözték.
1922-töl 1945-ig a Szovjetunióban élt és oktatott. Hazatérése után adta ki
visszaemlékezéseit Márianosztra címmel. (Évfordulók 1978., Új Magy.L.1k.298, 535
o.)
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*1798.FEBRUÁR 17.

+ 1865.ÁPRILI5 21.

Cseh festő. Romantikus történelmi kompoúciókat, freskákat,
életképekel, kis figurális kompozíciókat, tájképekel, portrékat
és csendéleteket festett. freskói a reichstadti, pJoschkowitzi
kastélyok számára készültek. Festöi kompozícióiban a rokokó

sz;nkultúrája, a formálás józan fegyelmezettségÉvei párosult.
(Müv.l.3k.459 o.)

MARTIN LUTHER *1483.NOVEMBER 10. - +1546.FEBRUÁR 18.
Német pap, reformátor, az evangélikus
egyház megalapítója, Ágoston-rendi kanonok.
Mansfeldben töltötte gyermekkorát, majd az
erfurti egyetemen 1501-től filozófiai és jogi
tanulmányokba kezdett. Az itt megismert
Ockham-féle (William Ockham angol egyházi
átokkal sújtott ferences szerzetes *1285 k.+1348
k.)
nominalizmus
(teológiai,
ismeretelméleti és metafizikai irányzat, mely
szerint általános fogalmak nem léteznek, csak
martin .!ut~er partikuláris dolgok) meghatározta későbbi
EHRUNG 1983
DER DEUTSCHEN
qondolkodását. 1507-ben pappá szentelték az
martin .!ut~er
DEMOKRATISCHEN
EHRUNG1983
Agoston-rendi remeték erfurti kolostorában.
REPllBLIK
1508-ban elfogadta a meghívást a wittenbergi
egyetemre. 1512-ben a szentírástudomány doktorává és professzorává avatták. 1513tól a wittenbergi egyetem tanára. 1517-ben X.Leó pápa (1513-1521) elrendelte a
bűnbocsájtó levelek terjesztését Németországban, mely a tulajdonosának biztos
feloldozást jelentett gyontatójától. Luther ezek káros hatását felmérve tette közzé
1517.október 31-én a vártemplom ajtaján 95 tételét a valódi bűnbánatról,
bűnbocsánatról, és az isteni kegyelemről. Nyilatkozatának hatalmas visszhangja volt.
1520-ban X.Leó pápa elítélte a bullájában, melyet Luther 1520.december 12-én
nyilvánosan elégetett. További
írásaiban
A kereszténység állapotának
megjavításáról, Az egyház babiloni fogságáról, A keresztény ember szabadságáról és
Az Antikrisztus bullája ellen - vitatta Róma főhatalmát és a pápa tévedhetetlenségét.
Luther új irányvonalat jelölt ki az egyház számára. 1521 februárjában a wormsi
birodalmi gyűlés előtt felszólították tanainak visszavonására, amit egy napi
gondolkodás után megtagadott. V.Károly császár (lásd II.24.) ezt követően birodalmi
átokkal sújtotta és száműzte. Műveit betiltották, és elégették. Luther pártfogója, Bölcs
Frigyes szász választófejedelem (ur.1486-1525) Wartburg várába rejtette. 1522-ben
tért vissza Wittenbergbe. Ott fogott hozzá az új német nyelvet teremtő
bibliafordításához, melyet egyúttal értelmezett és magyarázott, írt, prédikációkat tett
közzé, szertartásokat rendezett, miközben vitatkozott ellenfeleivel. Ezután kezdte el
önálló evangélikus egyházának a szervezését. Nyiltan szembefordult Zwinglvel (lásd
Ll.) és Kálvinnal (lásd V.27.). Művei egész könyvtárra rúgnak. Tevékenységének
emlékére minden év október 31. a reformáció ünnepe (lásd X.31.). 1821-ben
Wittenbergben, 1868-ban Wormsban és még számos helyen szobrot emeltek
emlékére. (Révai N1.13k.53 o.,Larousse 1992.2k.740 o., MNL.12k.306 o.)
Monin Luther ab J~""t, 16r1 1521

der DeutKhen ~iKhm Republik
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GRÓF ZRÍNYI ILONA *1643 .. - +1703.FEBRUÁR 18.
Főúrnő, a magyar lörténelem legendás alakja. Zrínyi Péter
bán (lásd VI.6.) és Frangepán Katalin leánya. 1666-ban
ment férjhez I.Rákóczi Ferenchez ( 1645-+ 1676). Ebből a
házasságából szülelett fia II. Rákóczi Ferenc (lásd III.27.).
Férje, majd anyósa, Báthory Zsófia (*1629+1680) halála után hatalmas Rákóczi birtok
úrnője
letl. Minl Rákóczi
özvegye menl férjhez 1682ben gróf Thököly Imréhez
(lásd IX.l3.) a Habsburgok
elleni
felkelés
vezéréhez.
Thököly bukása után 1685
őszén
a munkácsi várba
húzódott vissza, és 1686.márciustól 1688.januárig védte a várat a császári csapatokkal szemben. 1688.január 17én kénytelen volt magát megadni. Őt Bécsbe hurcolták és az Orsolya rend zárdájában
tartották fogva 1691-ig. Két gyermekél, Juliannát és Ferencet - a későbbi II.Ráklóczi
Ferencet - elvették tőle. Thököly a zernyesti csatában elfogott két császári
generálisért kicserélte. Ettől kezdve a Thököly-emigráció sorsában osztozott 12 évig.
Nikodémiában halt meg, hottestét 1906-ban hozták haza és Kassán lemették el.
(Révai N1.19k.709 o.,Új Magy.L.6k.773 o., MNL.18k.879 o.)

ERNST MACH *1838.FEBRUÁR 18. - +1916.FEBRUÁR 19.
Osztrák fizikus és filozófus. A bécsi egyetemen tanult. A grázi
egyetemen tanított matematikát 1864-67 között, a prágai Károly
Egyetemen 1867-95 közön fizikát, majd a bécsi egyelem újonnan
alapított filozófia-tudományelmélet tanszékének a professzora volt
1895-től 1901-ig. A fizikai energetizmus kélpviselője volt. A
hangsebesség feletti mozgás törvényét vizsgálla, bevezette a
közegbeli hangsebességnek és a mozgó test sebességének arányál
jellemző Mach-féle szöget 1887-ben. Jelentős kisérleti alkotása
szuperszónikus áramlások vizsgálatában a Mach-szám, Mach-kúp
fogalmának felismerése és bevezetése. Az elméleti fizikában felismerte a róla elnevezett Mach-elvet, amely feltételezi, hogy a testek tehetetlen tömege
az egész maradék Univerzum és a lest közli gravitásciós kölcsönhatás
következménye. Állítása szerint csakis az létezik, amit tapasztalati törvényekkel ki
lehet fejezni. Ismeretelmélete szerint a világ érzetek komplexuma, az idő és tér
érzetsorok rendszere, melyet empiriocrilicizmusnak nevez a filozófus világ. Tanításaira
a lörténeti kritika kifejtés a jellemző. Ezzel az Albert Einstein (lásd III.14.)
gondolkodására nagy hatást gyakorló ismeretelméleti felfogással indította meg a
machizmus bécsi iskoláját. (Larousse 1992.2k.748 o., MNL.12k.334 o.)

JÓKAI MÓR *1825.FEBRUÁR 18. - +19ü4.MÁJU5 5.
Magyar iró.
kollégiumban

1841-42-ben
a pápai
református
lanult.
Itt ismerte meg Petőfi l.
XXVII. BtLYEGNAP
Festőművésznek készult. 1842-44-ben Kecskeméten
B U DA P E st. 1954
hallgatott jogot. 1843-ban A Magyar Tudós Társaság
drámapályá7atán A zsidó fiú című drámájával dícséretel
nyert. Első Hétköznapok címü regényének egyértelmű
,...
sikerét követően az írói pályát választotta. 1847-től
• G)
szerkesLtője a radikális ifjúság lapjának
o
az Életképeknek. Tanuló évei alatt a
o
nemesi reformpolitika
híve voll, de barátai a
demokratikus
eszmékkel is korán
megismerLellék. 1848
'MAB~OSZ'
Petőfi
márciusában
Ill/,OOIJ Hl
Sándor
oldalán
a
radikális pesti ifjúság
egyik vezére voll. 1848.március lS-én rés7t vett a tizenkét pont s2övegezésében.
1848-ban LaborfalvI Rózával (*1817-+ 1886) kötött házassága miatt anYja kitagadta,
Pelőfi megtagadta barátságukat. Kossuth kérésére politikai megbízásokal vállall. 1848
végén Debrecenbe menekült, itt indította a békepárti Esti Lapokal. Követte a
kormányt Szegedre, Aradra, majd Tardonán rejtőzködött. 1849.decemberben
komáromi menlevéllel tért vissza Budape tre. lBSO-ben csak álnéven jelenhettek meg
írásai. Élclapokal szerkesztett Nagy Tükör, Ütökös címmel. 1B61-ben képviselővé
választották. Élete végéig a kiegyezés fenntartását támogatta. A romanitikus regény
egyik legnagyobb mestere, a legnépszerűbb magyar prózaíró. Világképét a mítikus
lörténelemszemlélel és az utópisztikus remény jellemzi, miszerint az ember és a világ
megváltoztatható. Regényei nemzeti történelmi témát dolgoznak fel, a nemzeti egység
mellett foglalnak állást, ítéletet mondanak a hazafiatlan életmódról, az önkényuralom
ellen emelnek szót. Első átütő sikerét az 1853-ban írt Egy magyar nábob és az 18S4ben írt Kárpáthy Zoltán című regényeivel aratta. Az új földesúr a Bach-rendszer
passzív magyar ellenállásának apoteózisa. Történelmi regényei a régmult megörökítöi:
Erdély aranykora, Török világ Magyarországon, Fehér rÓzsa, Janicsárok végnapjai. A
kiegyezés után született regényei ben a mul feldolgozását folytatja, hol egy hősepos ,
mint A kőszívű ember fiai, hol reformkort idéz az És mégis mozog a föld című
művében. A iparosodás korát jelzi a Fekete gyémántok, Az aranyember. A jövő
század regénye pedig a legnagyobb szabású ulópiája. Kuruc kori regénye a Szeretve
mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony. Élete végén önáletrajzi írásai szaporodtak
meg. Jó néhány regényéből - Várkonyi Zoltán ( 1912-+ 1979) rende7ésében nagyszabású film is készült. 1892-ben al Akadémia igazgatóságának tagja lett.
Ötvenéves írói jubileumát az egész nemzet ünnepelte. Ez alkalomból 100 kötetes
díszkiadásban adták közre műveit. 1897-ben a királyafőrendház tagjává nevezte ki.
1899-ben - 72 évesen - vette feleségül GrÓSL Bella 20 éves színésLnől, melynek
családi és társadalmi megítélése siettette alkotói hanyatlását. Jókai elévülhetetlen
érdeme, hogy megteremtette a széles körű magyar olvasóközönséget. Életműve
meghatározó a magyar irodalom fejlődésében. Több írógeneráCIó lekintette
mesterének. Műveit számos nyelvre lefordították. (Larousse 1992.2k.289 O.,
MNL.10k.319 o.)

.·
·

LUIS MUNOZ MARIN *1898.FEBRUÁR 18. - +1980.ÁPRILIS 30.
Puerto Ricai politikus. Puerto Rico az Amerikai Egyesült Államok
önkormányzattal rendetke7Ö szabad társult állama 1952.júllus 3.Óla.
Al 1938-ban alakult Népi Demokratikus Párt vezetöje volt Luis MunOI
Marin. 1948-ban választották kormányfövé, aki egyben a végrehajtó
hatalom feje is volt. (Nemzetk.Alman.1960., Larousse 1994.3k.390 o.)

MARIE DESMARES CHAMPMESLÉ *1642.FEBRUÁR 18. +1698.MÁJUS 15.
Francia színésznő. 1670-töl a Hotel de Bourgogne, majd 1679-től a
Comedie-Fran<;ais nagy lragikája volt. Hennione, Bérénice, Athalie
szerepekben tűnt fel, melynek írója és egyben kedvese is Jean Racine
(*1639-+1699) volt. Az író ettől kezdve minden tragédiája főszerepét
rá bízta. Monim, Iphigenia, Phedra voltak leghíresebb alakításai. A
természetes beszéd és aL éneklő szavalás kÖ7ött álló tragikus
deklamálást, mondatról mondatra maga Racine tanította be a
színésznönek. Vonzó külsejét, dallamos hangját, természetes
beszédét minden kortárs magasztalta. (Szinházi L1969., MNL.5k.281
o.)

OCTAVE CHANUTE *1832.FEBRUÁR 18. - +1910.NOVEMBER 23.
Francia származású amerikai mérnök, repülés-kutató. 1853-83 között
Amerikában vasútépítő mérnökként dolgozott és többek között vasúti
hidakat épített. laSS-től összegyűjtött minden repüléssel összefüggő
eredményt, adatot és azokat szaklapban rendszeresen közölte. 1894ben kiadott Progrfess in flying Mechines címü könyve alapmű
A.M.Heringgel több motor nélküli siklógépet tervezett. 1896-ban
Hering a már idős Chanute helyett 109 m-t siklott a második ChanuteHering·géppel, egy kétfedelű sárkánnyal, amelyet hanute villamos motorral hajtott
csörlővel, acélsodronnyal indilott. A Wright fivérek tőle vették át a katapultindílás
gondolatát és saját gépük néhány szerkezeti megoldását. (MNL.1997.S.287 o.)

JAN BOSBOOM *1817.FEBRUÁR 18. - +1891.SZEPTEMBER 14.
.......

Németalföldi festő. 1831-35 között Tussenben, majd Németorszságban
tanult. 1837-3S-ban Hágában és Antwerpenben dolgozott. 1839 táján
járt Rouenban és Párizsban, akkor készült a Rouani látkép címü
festménye is. Életének legnagyobb részét szülövárosában- Hágában töltötte. főleg egyházi festészettel foglalkozott. Művészetére a
legnagyobb hatást a korai németalföldi festők gyakorolták. 18S2-ben
nösült, felesége Anna Louisa Geertruida Bosboom - Gertrud Toussaint németalföldi regényírónő volt. (Révai Nr.3k.589 o., Internet:http;jl
www.modjourn brown .eduj ..... ,jzbstbus.nljverklaringen ..... )

HEDWIG COURTH5-MAHlER *1867.FEBRUÁR 18. +1950.NOVEMBER 26.
Német írónő. Eredeti neve Hedwig Mahler. Szegény para rti családból
származott, cselédlányként zolgált, de sokat olvasott családi lapokat
és szórakoztató regényeket. 17 éves kora óta foglalkozott írással
Eugeníe Marfitt (*1825-+ 1887) hatására a Gartenlaube (olyóiratból
ismert. stílusban. Hihetetlen termékenységgel ontotta példátlan sikerű
regényeit. Művei előkelő környezetben játs ódnak, ahol a szerelem és
a vágyálmok beteljesednek. Regényei főhősnői szegény, becsületes, a
felsőbb társadalmi réteg világába áhítozó leányok. 204 regényt és
három kötetnyi elbeszélést írt. Az é elmes szerelmi történetek közül a legnépszerűbb
a Piros Rózsák 1923-ban írt regénye, mely az irodalmi giccs szimbólumává váll. Még
életében könyvei több mint 30 millió példányban jelentek meg. Több művét
megfilmesítették. Művei magyarul is háromszáznál több kiadást értek meg.
(Világir.KisencikI.1976.1k., MNL.5k.642 o.)

GERHARD MARCKS *1889.FEBRUÁR 18. - +1981.NOVEMBER 12.
Német szobrász és grafikus. August Gaul (*1869--11921) és
Georg Kolbe (lásd IV.l5.) tanítványa volt. 19l9-től a
weimari Bauhausban dolgozott. 1937-ben a nácizmus
eltiltotta a munkától és a kiállításokon való rés7vételtől.
1946-50 között Hamburgban, 1950-től Kölnben élt. Világos
formaadás és szigorú felépítés jellemzi az archaikus görög
és a kö épkori művészet hatására komponált figurális bronz
alkotásait. (Müv.L.1967.3k.240 o.)

JUDITH LEYSTER *1610 KÖRÜL - +1660.FEBRUÁR 18.
Holland festőnő. 1630 körül Haarlemben Frans Hals (lásd VIII.29.)
tanítványa
volt,
akinek
félalakos,
portrészerüen
ábrázolt
zsánerképei hatottak rá. Erről tanuskodnak Az udvari bolond és A
lantjátékos című képei. Stílusát alakította még Hendrick ter Brugghen ( 1588-+ 1629) és Gerrit van Honnnhorst
(lásd IV.27.) művei. Az 1630-as években
kisméretű,
egészalakos
zsánerképeket
festett
a
haarlemi
iskola
festőinek
modorában. 1636-ban házasságot kötött a
zsánerkép- és portréfestő Jan Miense
Molenaerrel (*1610 k.-+ 1668). Az anyát
gyermekével, illetve fiatal nőt szeretőjével ábrázoló alkotásai, mint pl. a Mulató pár,
fontos előzmények a XVII.század második felében működő Gerard ter Borch (*1617+1681), Gabriel Metsu (lásd X.24.) és Pieter de Hooch (lásd XII.20.) zsánerképeihez.
(Műv.L.1967.3k.83 o., MNL.12k.91 o.)

JAN PREISLER

+1918.ÁPRILIS 17.

*1872.FEBRUÁR 18.

Cseh

CESKOSLOVENSKO

.,

festő.

1887-95 között az 1885-

alapított prágai Iparművészeti
Főiskolán tanult. 1896-ban volt az
első
nagyobb
rigyelmet
kiváltó
kiállítása.
Megismerkedett
a
századforduló
expresszionista,
kubista és szimbolista irányzatokkal,
azok technikájával és módosított
korábbi
romantikus,
allegorikus
ben

historizáló

ábrázolás-

és

kifejelésmÓdJával. 1900-ban kés?üll
h J.~~ PRF;~~~,!;!!~ el a Tavasz címü tripitichonja, mely
szakmai körökben is óriasi elismerést
váltott ki. 1901-ben Jan Kotera cseh
építész (1871-1923) felkérésére aPrager Haus részére készült a több festményből álló
ciklusa. A7 egyik legnagyobb művészi témája cl Fekete tó voll. (Internet http:/home.online.de ... )

80

,..."..... _

GIOVANNI DA FIESOLE FRA ANGELICO *1400 KÖRÜL
+1455.FEBRUÁR 18.
Firenzei festő. Eredeti neve Guido di Pietro da Mugello. Domonkos-rendi sler7etes volt
1418-38 kÖ7ött Fiesoleban, majd a firenzei San Marco kolostorban, melyet freskókkal
és oltárképekkel ékesített. Fiatal korszakának fő műve a Resolel oltár, Madonna della
Stella és A Szűz megkoronázása. Érett firenzei képein mar a perspektivikus
abrazolással találkozunk. vallasos kompozícióinak lémáit közvetlen egyszerőséggel,
természetes közvetlenséggel ábrázolta, föként a tiszta, naiv hit kifejezésére
törekedett, mint pt. a Mária a gyermek Jézussal és szentekkel címü képén .1439 után,
a firen7ei San Marco-kolostor felújítása után elkészítette a kolostor falképeil. A kapta-

lanteremben

lévő

Keresztrefeszítés címü képe a legnagyobb - 550 cm x 950 cm •

méretű alkotása. A cellákban főként Jézus életét Jelenítette meg. 1445-löl Rómában
dolgozott, IVJenő (1431-1447), majd V.Miklós pápa (1447-1455) bizta meg a vatikáni

kápolna kifestésével. 1451-ben a firen7ei SanUssima Annunziata templomban
dolgoLott, majd 1453-ban ismét Rómába költözött. Korának sokat foglalkoztatott
festője volt. A quattrocento egyik legnagyobbv mestereként tartják számon. Az utókor
ájtatos müveiért nevezte el Angeliconak, szent életéért pedig a Beato nevet kapta.

Il.lános Pál pápa (lásd V.18.) 1982-ben boldoggá avalla és a

művészek

-

rőként

a

festök - partronusává nyilvánitotta.(Müv.L.1965.1k.72 o.,Larousse 1991.1k.113 o.,

MNL.2k.42 o.)

VIII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1960.FEBRUÁR 18. - 28. SQUAW
VALLEY, USA,KAUFORNIA
A versenyekre 30 ország küldte el 630 sportolóját, akik 27 sportágban mérték össze
képességeiket.

NIKOLAUS COPERNICUS *1473.FEBRUÁR 19. - +1543.MÁJUS 24.
Lengyel csillagász. A krakkói egyetemen tanult,
ott kezdett érdeklődni a csillagászat után.
1497-1506 között láliában élt. Bolognában
Padovában és
görögöt és matematikát,
Ferraraban orvostudomány t és kánonjogot
tanult. Doktori eimét Ferrarában szerezte meg.
Lengyelországba történő visszatérése után
előbb orvos, majd kanonok volt. Felmerült
benne a ptolemaio ZI geocentrikus világkép
revizíójának szükségessége. 15D7-ben már
kidolgozta nagy vonalakban az új heliocentrikus világlépel, és kéziratban küldte azt el ludós barátainak. Az 1520-as évek elején
visszavonult és a fromborki székesegyház tornyában rendezett be csillagvizsgálót. Ezt
követően már csak csillagásLallal foglalkozotl. 1539-ben meglálogatta Georg Joachim
Rhaticus német csillagás (1514- 1574), a wittembergi egyetem matematika
professzora, aki elfogadta a heliocentrikus világképet. Az ő rendszerében a világ
központjában helyezkedik el a Nap, e körül kering a Merkúr, a Vénusz, a Föld
bolygóként a többi bolygó közöll -, a Mars, a Jupiter és a SLaturnusl. A bolygók
pályáján túl van az állócsillagok mozdulatlan helye. A Föld egy év alatt kerüli meg a
Napot, és 24 óra alatt fordul meg saját tengelye körül. Hat könyv az égi pályák
körforgásáról című könyve - mely fő műve -, ellenLétes az egyház lanílásával.
Kutatásain 36 éven át dolgozott és csak halála előtt néhány nappal vehette .kezébe
könyve próbanyomatát, de akkor már nem volL öntuda ánál. Hogy aL egyház
üldöztetését elkerülje, könyvét III.Pál pápának (1534-1549) ajánlotta. Kopernikusz
Kepler (lásdXI.15.), Galileo Galilei (lásdI.8.) és
tanítását később Johanne
Isaac.Newton (lásd 1.4.) fejlesztette tovább. (Új Magy.L.1961.4k.201 o.,Larousse
1992.2k.509 o., MNL.llk.307 o.)
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GABRIELE MÜNTER *1877.FEBRUÁR 19. - +1962.MÁJUS 19.
Német festőnő. 1897-től egy nők számára létesített
festőiskolában tanult,
majd két éves amerikai
tartózkodás után 19D2-től Münchenben Vaszilij
Vasziljevics Kandinszkij ororsz festő (*1866-+1944)
vezette iskolába iratkozott be. Pályájának ezt a
szakaszát az impresszionista festésmód jellemzi,
amikoris tájképeket, csendéleteket, portrékat festett.
Később kialakult a népművészeltől inspirált, erőteljes
színezésű leegyszerűsítetten egyéni stílusa. Biztos
ecsetkezeléssel készültek világos, melegszínű csendéletei, tájképei. 1911-ben az
expresszionista Der Blaue Reiter művészcsoporthoz csatlakozott. 1931-ben Murnauban
telepedett le, ahol késői időszakának tájképeil, csendéleteil a kortárs áramlatoktól
mentesen festette tovább. Ismertebb képe a Csendélet Szent Györggyel, Virágok
fekete földben. (Műv.L.1967.3kA09 o.,Brockhaus CD., MNL.13k.411 o.)

SVEN ANDERS HEDIN *1865.FEBRUÁR 19. - +1952.NOVEMBER
26.
Svéd Ázsia-kutató. Természettudományokat és
főként
geológiát tanult. Már húsz évesen házitanítóként a Káspltenger melleli Bakuba került, onnan járta be Per7siát és
Mezopotámiát. 1890-ben tagja volt a per/sa sahot
meglátogató svéd küldöttségnek, és ez alkalomból
II.Oszkár svéd király (*1829-+1907) támogatásával eljutoll
Kasgárba, mai nevén Kasiba. 1893-ban, első nagy expedícióján Ororszországon át utazott Kasgárba, onnan bejárta a Pamírt és kiegészítette a
hiányos orors térképeket. Átkelt a Takla-Makán sivatagon, és a Lop-nór vidékét járta
be. A sivatag peremén rom-városok maradványaira bukkant. A Cajdam-medence,
Kuku-nór érintésével a Nan-sanon és az Ordosz-fennsíkon át Pekingbe ment, majd
1897-ben a Góbin és Szibérián keresztül utazott haza. 1899-ben feltérképe te a
Tarim folyót, felderítette a Lop-nór régi tómedreit és Nyugat-Tibet hegyvidékét
kutatta. Nyugat felé indulva átszelte a Tibeti-magasföldet, Leh és Szrinagár
érintésével Kalkuttán át 1902-ben fejezte be expedícióját. 19D5-ben Perzsián és
Indián át jutott Tibetbe, ahol felfedeztte a TransLhimalája hegyláncait. A belsőázsiai
elpusztult oáziskultúrák emlékét eredményesen kutatta. 1908-ban tért haza. 1927ben volt lehetősége ismét visszatérni Belső-Aázsiába, hogy nemzetközi szakemberek
bevonásával egés íthesse ki saját megfígyeléseit. Ez az expedíciója 1935-ig tartott. A
ősi "selyem-út" néhány problémájának tisztázója. Belső-Ázsia legjobb ismerőjének
tekintették, de tudós-alaposságát többen kifogásolták. (Új Magy.L.1960.3k.234 O.,
MNL. 9k.322 o.)

JOSÉ EUSTACIO RIVERA *1888.FEBRUÁR 19. - +1928.NOVEMBER
28.
KolumbiaI költő, regényíró. JogI tanulmányai után politikai-diplomácIaI
pályát választott, s mint diplomata bejárta a kontinenst. 1924-től
haláláig New Yorkban élt. Az Igéret földje című kötetének sLonettjeiben
a modernizmus követőjeként jelentkezett. Nevét egyetlen regénye Az
örvény, a latin-amerikai irodalom klasszikus alkotása tette Világhírűvé.
Elsőként kiséreli meg valóságában leírni az Amazonas őserdőit, a
kaucsuktermelők nehéz életét, harcait a trópusi őstermésLettel. A kalandokban bővelkedő mű jelentőségét a valósághű, realisztikus ábrázolás adja meg.
(Világir.KisencikI.1976.2k.263 o.)

III.VILMOS *1817.FEBRUÁR 19. - +189ü.NOVEMBER 28.
Hollandia királya és Luxemburg nagyhercege. 1849-től haláláig
uralkodott. Luxemburgot personálunióban igazgat a. Uralkodása idején
fokozatosan megszilárdult az alkotmányos monarchia és épült ki a
parlamentáris királyság államrendszere. A poro z-osztrák háború után 1866-ban - el akarta adni luxemburgi hercegi eimét Franciaországnak,
de végűl - 1867-ben - beleegyezett az ország semlegességébe. 1888ban visszavonult az államügyek gyakorlásától. Vele halt ki az Orániai(Új
ház
férfi
ága
és
megszünt
a
holland-luxemburgi
perszainálunió.
Magy.L.1962.6k.690 o., MNL.18k.485 o.)

ANDRÉ GIDE

*1869.NOVEMBER 22. - +1951.FEBRUÁR 19.

Francia író. Apja korán meghalt, anyjától pedig szigorú,
puritán nevelést kapott, amely minden természetes
ösztönt igyekezett elfojtani. Felszabadítólag hatott rá az
l893-94-ben tett észak-afrikai utazása. Al l890-es
években
sorra jelentek
meg
verseskötetei
és
elbeszélései, melyek ismertté tették. Ezek közül a Főldi
táplálékok című kötete emelkedik ki prózaverseivel.
1909-ben folyóiratot alapított Schlumberger és Copeau
társaságában és ettől
kezdve irodalomszervezői
tevékenységet folytatott, de utazásai hatására kezdett
politikai kérdésekkel is foglalkozni. Ilyen témájú művei
pl. a Kongói utazás, vagy a Visszatérés a Csád tótól. Vibráló egyénisége és formaistiláris fegyelmezettsége sajátos feszültséggel telíti műveit. Moráljának legfontosabb
kategóriája a7 ős inteség, S ahogy maga is említi Naplójában szemléletének
meghatározó vonása az irónia. Regényeinek sorát a Meztelen indította, amely az
individualizmus kritikája, ahogy a Mennyország kapuja az önmegtagadá é, az Isabelle
a képmutatásé, a Pásztorének az önmagunkkal szembeni hazugságé. A7 1920-as
évektől a vallomások korszaka köszönt rá. Önéletrajzi írása Ha a gabonamag el nem
hal, kíméletlen őszinteséggel szól önmagával állandóan vitázó, szél öségek közt
hányódó lényéröl. A II.világháború után elsősorban mint kritikus és esszéíró
jelentkezik. Az irodalmi Nobel-díjat 1947-ben kapta "az élet problémáit és
körülményeit állhatatos igazság zeretettel és pszichológiai éleslátással feltáró Irodalmi
munkásságának nagy művészi jelentöségéért". (Nobel-díjasok Kisl.289 o., MNL.8k.624
o.)

VINCENC MORSTADT
+1875.FEBRUÁR 19.

*18ü2.FEBRUÁR 17. VAGY MÁRCIUS 17. -

Német születésű szlovák festő, grafikus és jogász. Eredeti
foglalkozása jogász volt és a prágai Törvényszéken
lanácsoskénl dolgozolt. Autodidakta művészkénl festelt és
rajzolt
csaknem
minden
szabadidejében.
Művészi
tevékenységének fő témája Prága városa volt. Alkotásait az
építészeti részletek legpontosabb ábrázolása jellemzi
amellett, hogy az utca, tér életél, forgatagál IS él7ékelleli
művein. A szakértök véleménye szerint képeinek jelentős
kor-dokumentációs értéke is van. Ha jogászi feladatai más
városba szólítollák, oll is a város ábrá olására használta fel
szabadidejét. 1836-ban Borroch és André kiadó Jelentetett
meg műveiböl albumot Festői vázlatok Prágáról címmel.
(Internet: hllp:llhome.l-online.de/home....... , www.trimedia. 02/a uctions...... )

CON5TANTINO BRUMIDI
19.

*180S.JÚUU526. - +1880.FEBRUÁR

Görög-olasz festő. Apja gorog, anyja olasz volt. Már fiatal
korában tehetségesnek tűn a freskó-festészet területén. Miután
számos művet készített Rómában, XVI.Gergely pápától (18311846) kapott megbízásainak eleget téve, 3 évet dolgozott a
Vatikánban. Amikor 1839-ben a franciák megszállták Rómát,
emigrált Romániába, majd 1852-ben az Egyesült Államokban,
New York Cityben telepedett le. Kezdetben portrékat festett,
majd egyre több fontos és jelentős megbízást kapott. Például a
Szent István-templom freskóját kellett elkészítenie, vagy
Mexico City katedrálisában készített allegorikus festményt a
Szentháromságról. Az USA-ba, Washington ba visszatérve a Fehér Házban kapott
megbízást. Munkája felkeltette megbízói figyelmét, és annak elismeréséül elnyerte
a "kormányzati festő" pozíciót. Többek között a kupolában elkészítette az
Apotheosis of George Washington című művét, a szenátus előcsamokának oldalfalát
és a rotunda - ma ovális szobának nevezett - díszítését. Ez a munka azonban a a
hirtelenül bekövetkezett halála miatt befejezetlen
maradt. (In tern et:
" .. ,.,)
htrp. w k .ph tis.com/index.php/Constantino

MUNKÁCSY MIHALY *1844.FEBRUÁR 20.
I
!
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19"

+19üü.MÁJUS l.

Magyar festőművésl. Eredeti neve Leibl Mihály. A magyar
nemzeti
művészet
legjelentősebb
realista
mestere.
Elmagyarosodott bajor tisztviselöcsatádból szermazott. Szülei

korai

halála

miatt anyai

nagybátyja

nevelte.

Békéscsabán

asztalosmesterséget
tanult,
majd
Aradon
volt
asztaloslegény.1861-62-ben
felhagyott a szakmájával
és
Szamossy Elek (*1826-+1888) portréfestö mellett lett segéd.
18G3-ban Pestre kerülve Ligeti Antal (*1823-+1890) és Than Mór
(lásd 111.11.) támogatta művészi törekvéseit. E korszakának
legjelentősebb

képe
a Búsuló
betyár.
1865-ben
a
Társulat ösztöndíjával Bécsben az akadémia
elökészítő osztályában, majd a müncheni akadémián tanult. Itt Wagner Sándor
(*1838-+1919) és Wilhelm von Kaulbach (*1805-+1874) óráit látogatta. Árvíz dmű
képével sikerült kivívnia W.von Kaulbach elismerését. 1867-ben állami ösztöndíjjal
kijutott a párizsi világkiállításra, ahol - többek között - Gustave Courbet (lásd VLlO.)
műveivel is találkozott. 1868-ban Düsseldorfban Ludwig Knaus (*1829-+1910)
tanítványaként főként a fényképek alkalmazásának technikáját sajátította el. Elsö
jelentös műve az Ásító inas is Düsseldorfban született. l87D-ben festette elöbb az
Éjjeli csavargók, majd a Siralomház dmű képének első változatát, amelyek világsikert
arattak. ezeket követte a Tépéscsinálók dmű képe. l87l-ben Párizsba költözött. Ilt
realista képeit a francia kritika erősen támadta. Pályájának alakulására nagy
berolyással volt De Marches báró özvegyével 1873-ban kötött házassága. Háza a
párizsi társasági élet egyik központja lett. Ekkor készültek virágcsendéletei és
tájképet. Arcképeit a müfaj korabeli remekei között tartják számon. Az 187D-es
években festette - sok más munkája mellett - a Kukoricás, a Műteremben, a
Rőzsehordó nő, a Köpülő asszony dmű képeit. Nagyméretű, vallásos tárgyú és az un.
szalonképeivel nagy népszerűséget és vagyont szerzett. Az l880-as években készült
nagyméretü kompoziciói, mint pl. Krisztus Pilátus elött, vagy a Golgota meg sem
közelítette fő műveinek realizmusát. Stílusérzéke ekkoriban elsősorban kisméretű
csendéletein, tájképein és portré in érvényesült. Alkotókészsége két nagy méretű
vállakozásában lobbant még fel, az egyik 1893-ban keszült a magyar kormány
megbízásából a Honfoglalás, mely az Országházban és a sokalakos Ecce Homo; mely a
debreceni Déry Múzeumban kapott helyet. Életének utolsó éveit a halálát is okozó
súlyos
betegsége
mérgezte.
Utolsó
három
évét
szanatóriumban
és
elmegyógyintézetben töltötte A festészet minden ágában nagyszerűt és maradandót
alkotott. Stílusát romantikus realizmusnak nevezi a magyar művészettörténnet-íras.
(Larousse 1992.2k.987 0.,Müv.L.1967.3k.401 o., MNL.13k.363 o.)
Képzőművészeti

FREDERICK DOUGLASS *1817.FEBRUÁR

- +1895.FEBRUÁR 20.

Amerikai afroamerikai politikus. Eredeti neve Washington Bailey.
Anyja néger rabszolganő volt és őt magát is eladták. Hat évi
rabszolgaság után 1838-ban megszökött és az amerikai néger nép
szabadságmozgalmának egyik vezetője és fő szónoka lett. Később
barátai 250 dollárért megváltották szabadságát. Hatásos szónok és
író, abolícionista ujságok szerkesztője. Az amerikai polgárháború ban
az északiak oldalán harcolt a négerek felszabadításáért. 1889-től az
USA Haiti-i nagykövete. A XX.századi polgárjogi aktívisták előfutára volt. (Új
Magy.L.1960.2k., MNL.6k.756 o.)
FREDEIUCKDOUGLASS

CHARLES VINCENT MASSEY *1887.FEBRUÁR 20. +1967.DECEMBER 30.
Kanadai politikus. A torontói és oxfordi egyetemeken tanult. 19131915. között a torontói Egyetemen modern történelmet adott elő.
1915-1918. között volt vezérkari tiszt. Az 1920-as évek elején
színészként működött a torontói egyetem keretében működő
színháznál. 1921-től 1925-ig a család mezőgazdasági gépgyárának
elnökeként dolgozott. 1925. szeptemberében tárcanélküli miniszter
lett. 1926-1930-ig Canada első képviselője volt az Egyesült
1935-1946.
között
pedig
Canada
főbiztosa
Államokban,
19'»Z 19':09
Nagybritániában. Megbízása utolsó három évében a londondi
National Gallery elnöke is volt. Hazatérése után 1947-1953. között a
Torontói Egyetem rektora volt. Eközben 1948-tól 1952-ig a canadai
National Gallery elnöki tisztét is ellátta. 1949-től a Királyi Nemzeti Irodalmi, Művészeti
és Tudományos Fejlesztési Bizottság elnökeként fejtett ki hatásos tevékenységet
1951-ig. 1951-től lett Kanada - első Kanadában született - főkormányzója. Ebben a
tisztségében behatóan foglalkozott a Kanadai Nemzeti Könyvtár alapításával, az
ektronikus média fejlesztésével, az egyetemek finanszírozásának problémáival. Nagy
figyelmet fordított a kulturális kérdésekre, művészeti fesztiválokat rendeztetett,
művészeti
díjakat
alapított
stb .. (Internet:
http://en.wikipedia.org/
wiki/Vincent...
,
collectionscanada.ca/
2/5/h5
,
en.wikipedia.org/
wi ki/Order
)

JOHN HERSCHEL GLENN *1921.JÚUUS 18. Amerikai űrhajós. Az USA
haditengerészetének
légierejénél szolgált 1942-től.
A II.világháborúban és a
koreai háborúban vadászpilóta
volt.
Transzkontinentális
repülési gyorsasági rekordot
állított fel. 1959-től a Mercuryprogram,asztronautája és az
USA első űrhajósa, aki megkerülte a Földet. 1962.február 20-án bocsátották
pályájára a Cape Canaveralról az első MA 6- vagy Friendship-7 - tipusú űrhajót,
fedélzetén Glenn ezredessel. 4 óra 56 perc alatt háromszor kerülte meg a Földet, majd
sikeresen leszállt az Atlanti-óceánra. 1964-től az üzleti életben vett részt, majd 1974
óta Ohio állam egyik szenátoraként részt vett 1998-ig az USA politikai életében.
1998.október 29-től november 7-ig.tartó második űrútjára 77 évesen indult a
Discovery űrrepülőgép fedélzetén. (A XX.század Krónik., Larousse 1991.1k.999 o.
MNL.8k.653 o.)

BALTHASAR PERMOSER *1651.AUIGUSZTUS 13. +1732.FEBRUÁR 20.
Német
szobrász.
1677-ben
Firenzében
a
Medici
család
szolgálatában állt. Legkorábbi
1675 körüli időből - fennmaradt
munkái
a Palazzo
del
Grillo
kertjének kőhermái és számos
elefántcsont szobrocskája. 1685-től
faragta első monumentális szobrait,
a firenzei San Gaetano-templom
kapuzatának allegórikus nőalakjait.
Hosszú olaszországi tartózkodása
alatt Giovanni Lorenzo Bemini (lásd
XII. 7. művészetének hatása alá került. 1689-ben a szász választófejedelem Drezdába hívta, és a Zwinger lendületes
szobrászati díszeinek mestere. volt. 1704-10 között LFrigyes porosz király (ur.17011713) udvari szobrászaként működött. Szenvedélyes indulatról tanuskodó vallásos
szobrok alkotója. I72I-ben elkészítette Savoyai Jenő apoteózisát ábrázoló virtuóz
szoborcsoportját. (Larousse 1994.3k.298 o., MNL.14k.689 o.)

CARL SONNENSCHEIN *1876.JÚUUS 15. - +1929.FEBRUÁR 20.
Német katolikus pap. Lélekbúvár. Édesapja és nagyapja düsseldorfi vízvezeték
voltak. Egy nagybátyja Hardenbergben volt pap. A düsseldorfi Hochenzollern
Gimnáziumba járt, majd a római egyetemen folytatta és a jezsuiták papneveldéjében
lakott. Részt vett a szerzetesek által vezetett katakomba-Iátogatásokon és az
egyetemi évek alatt ó maga is vállalta egy idő után önállóan csoportok vezetését. Az
így szerzett kevéske jövedelmét is szétosztotta szegényebb tanuló-társai között.
1897-ben doktorált filozófiából és 1900-ban teológiából. I900.október 28-án pappá
szentelték. 1901-ben visszatért Düsseldorfba, majd 1902-ben
Aachenben,
1903-tól
Kölnben
teljesített
szolgálatot.
Lelkipásztori feladata volt a leányok, asszonyok támogatása az
oktatásban, a Németországban dolgozó olasz bányászok
érdekeinek képviselete, általában a diák-évek problémáinak
kulturált levezetése stb. 1908-ban szervezetté tette a diákokat
segítő szolgálatot, tanfolyamokat szervezett tanulni vágyó
felnőttek számára, s ez már előfutára volt a későbbi Katolikus
Felnőttképzésnek. 1918-tól Berlinben dolgozott, ott nyitotta
meg a "Népi Szociális Levéltárat", mely nem csak a munkaerőt tartotta nyilván,
hanem a segítségre szorulókat és azok támogatóit is. Behatóan foglalkozott az
öngyilkosság problémájával és az öngyilkosok keresztény temetésének humánus
megoldásával. 1923-ben létrehozott egy Katolikus Felnőttképzési Központot, melyben
1926-ban egy olvasó szobát is megnyitott. Rendkívüli aktívitása is hozzájárult kialakult
súlyos szívelégtelenségéhez. Mely halálát okozta. A társadalom legkülönbözőbb
rétegei,
valláSi
hovatartozástól
függetlenül
mélyen
meggyászolták.
(Internet: http://translate.googleusrcontent.com/translate
)
szerelők

CONSTANTIN

BRANCUSI

*1B76.FEBRUÁR 21. - +1953.MÁRCIU5

16.
Román szobrász. Olténiai szegényparasztok gyermeke, aki részben autodidakta volt.
Művészeti tanulmányait 1897-ben Craiovában kezdte, majd a bukaresti Szépművészeti
Iskolában folytatta, ahol Ion Gregoreseu és Vladimir Hegel tanítványa volt. 1903-ban
Bécsben, Zürichben, Bázelben és Münchenben, 1904-ben Párizsban tanult tovább,
ahol egy ideig Auguste Rodin (lásd XL!7.) hullámzó és EBe Nadelman megnyújtott,
stilizált formáinak hatása alá került. Ezt tükrözi pl.az Atvó múzsa márvány-szobra.
Kezdetben realista műveket aikolall, majd a román népművészeti elemek és
szimbólumok stilizálásán át jutott el az absztarkcióig. Egyedülállóan, iskolához és
irányzathoz nem tartozva haladt tovább. Célja a jelenségek külsőségeinek lehámozása

,
fP5TA lilJMi\NA

fP5TA líPMilNi\

I:P5TA liPMilNA

l'P5TA IiPMilNi\

és belső magjuk kifejtése volt. Formai egyszerűségre törekedett, a tárgy vagy modell
minden felesleges tartozékától megszabadulva, az egyetemes szépségnek rendelte alá
az anyagot. Mértani formákhoz közelítő puritánsága miatt kubistának tartották. Művei
totemképekhez, idot ok hoz hasonló tartalmúak. Művészeti iranyainak valtozasát
szemlélteti a Madár, mely 28 változatban készült el, a Pogány kisasszonynak 19
variációja ismert A legvaltozatosabb anyagokat és megmunkálásokat alkalmazta a
kivánt tartalom kifejezésére. Jellegzetes művei - többek között - a Csók, A Föld
bölcsessége, A világ kezdete" A gall kakas, Végtelen oszlop stb. A XX.száLad egyik
legnagyobb kezdeményező szelleme volt. Párizsi műtermét a Musée National d'Art
Moderne-ben rekonstruálták és műveiből a francia állam múzeumot állitott fel.
(Larousse 1991.1k.377 0.,Műv.L.1965.1k.296O., MNL.4k.489 o.)

POSTA ll. OMANA

P OSTA ll. OMAN A

POSTA ll. OMANA

VLAGYIMIR JEGOROVICS MAKOVSZKD *1846.FEBRUAR 7. I

+1920.FEBRUAR 21.
Orosz festő. Moszkvában tanult. A Vándorkiállítási Társaság
egyik legtevékenyebb tagja volt. l878-ban az akadémia tagja
lett. 1894-ben a pétervári akadémián
tanított.
Képeit
mélydemokratikus
érzés hatja át, éles szemmel figyelt a
Erről
társadalmi
problémákra.
tanuskodik A bank csődje vagy a
Viszontlátás című munkája. Sokalakos
képeit nagy rendezői képességgel
és
fő
figyelme
a
komponálta
pszichológiai kifejezésre irányult. Korai
mint
pl.
a
anekdótikus
képeit,
Fülemülekedvelök, érettebb korszakában festőileg összefogottabb képek követték. Ilyen pl. A sétányon című képe. Az
1905-ös forradalom idején festette A forradalmárnő kihallgatása és a7 1905.]anuár 9.
című műveit. (Műv.L.1967.3k.220 o.)

PJOTR PETROVICS KONCSALOVSZKIJ * 1876.FEBRUÁR 21. +1956.FEBRÁR 2.
Ukrán származású orosz festő. Tanulmányait a párizsi Julian
Akadémián, Szentpétervárott és Moszkvában végezte. A
Művészeti Akadémia rendes tagja. A német expresszionista festészet és a francia Paul Cezanne
(lásd 1.19.) hatását mutató korai
művei
erős
színekkel
festett,
vonalritmusra épülö portrék voltak.
Ebből a korszakából valók a Georgij
Jaku/ov és Roszakov, a hegedűs
című képei. Az októberi forradalom
előtti években a formalizmus hatása
alatt
álll.
A
"Káró
bubi"
művészcsoport egyik szervezője
volt. A forradalom után művészete fokozatosan reafistává vált. Az 1920-as évek
második felétől posztimpresszionista tájképeket, az 1930-40-es években dekoratív
csendéleteket festett. A II.világháború idején a szovjet hősökről készített portrékat.
Mint színházi díszlettervező is működött. 1918-29 között pedagógiai tevékenységet is
rolylalott. (Műv.L.1966.2k.672o., MNL.11k.249 o.)

WILHELM lŐHE *1808.FEBRUÁR 21. - +1872.JANUÁR 2.
Német luthránus theológus. Mint lelkipásztor és egyházi író
sokoldalú tevékenységet fejtett ki. 1849 óta belmissziói, 1854-től
kezdve női diakonátusi
egyleteket alapított.
Műveiben
a
katolicizmushoz való közeledést árult el. (Révai N1.13k.9 o.)

DR EMIL HOlUB *1847.0KTÓBER 7. - +1902.FEBRUÁR 21.
Cseh OIVOS, Afrika-utazó. 1872-ben Dél-Afrikába utazott, ahol
Kimberlev 9yémántbányáinál hét évi orvosi munkájával szerezte
meg a következő három nagyexpedícióhoz szükséges
anyagiakat. Útjáról visszatérve tapasztalatait leírta és kiadta Hét
év Dél-Afrikában és Az afrikai gyarmatosítás címmel .. 1883~ban a
király anyagi támogatása mellett felesége kíséretében újra DélAfrikába utazott. 1886 elején a Zambézi és a Limpopo folyó vidékén járt. VisZLalérte után - t887-ben - ismét kiadta ezen útján szerzett élményeit.
1894-ben Budapesten is tartott tájékoztató jellegű előadást. GYűjteményeit a bécsi
udvari múzeumnak adta át. Néhány műve magyar fordításban is megjelent. (Révai
N1.10k.214 o.,Új Magy.L.1960.3k.30S o.)

RUDAS LÁSZlÓ *1885.FEBRUÁR 21. - +1950.ÁPRILIS
Magyar politikus, filozófus. nzenkilencévesen tanítáSból tartotta fenn
magát és biztosította egyetemi tanulási lehetőségét. A budapesti
egyetemen latin-magyar-filozófia szakos oklevelet szerzett. 19D5-ben
belépett a Magyar SzoCiáldemokrala Pártba. Rövid ideig a Népszava
munkatársa volt. 1918 öszén a Magyar Kommunista Párt egyik
alapítója és első Központi Bizottsági tagja volt. 1918-19-ben a Vörös
újság nak volt szerkesztőbizottság; tagja és vezércikkeinek jó részét Ő
MA,CYAR POS'A,
írta. 1919 tavaszán részt vett Moszkvában a Komintern alakuló
kongresszusán. A Tanácsköztársaság bukása után emigrációba
kényszerült. Bécsbe menekült, ahol az osztrák hatóságok intermáták.
Németország, Olaszország után 1922-ben Moszkvába költözött, ahol a Lenin Iskolán
történelmet. filozófiát és politikai gazdaságtant tanitott. Közben számtalan elméleti
cikke, kiadványa jelent meg. 1943-tól a krasznogorszki antifasiszta iskola magyar
tagozatának vezetője volt. 1945-ben tért haza hanyatló egészséggel. Debrecenben
meg szervezte a Magyar Kommunista Párt hathetes és három hónapos pártiskoláját.
1946 őszéig a Központi Pártiskolát vezette. 1948-tól a Központi Vezetőség tagja, és a
Közgazdaságtudományi Egyetem első reklora volt. A dogmatikus marxizmusleninizmus legismertebb magyarországi élméleti képviselöjeként vott ismert. Az
ujjászervezett Magyar Tudományos Akadémia a tagjai sorába választotta és 1949-ben
Kossuth-díj első fokozatával tüntették ki. (ÉVfordulók '85., MNL.15k.667 o.)

KUN BÉLA *1886.FEBRUÁR 21. - +1939.NOVEMBER 30.
Magyar politikus, újságíró. Eredeti neve Kohn Béla. 1902-ben
lépett be a Szociáldemokrata Pártba.
1904-tól a kolozsvári egyetemen
jogot
tanult
egy
évig,
majd
Nagyváradon,
Budapesten
újságírással
foglalkozotl.
Egyik
cikkéért 6 hónap fogházbüntetésre
ítélték. Az I.világháború idején p o S T A
1916 március végén - zászlósként
orosz hadifogságba esett. A tomszki
hadifogolytáborban bekapcsolódott a szociáldemokrata forradalmi agitátorok
munkájába. A Októberi Forradalom győzelme után 1917 decemberében Petrográdra
indult a VörÖS Gárdába szervezni a magyar hadifoglyokat. 1918.márciustÓI az
Oroszországi Kommunista párt magyar csoportjának alapítója és elnöke volt. 1918.
májustól a kommunista hadifoglyok nemzetközi szövetségének elnökeként kerül
személyes kapcsolatba Leninnen (lásd 1.21.). 1918 októberében indult haza
Magyarországra és november közepén érkezett meg dr.Sebestyén Emil álnéven. A
Városmajor utcai lakásában hamarosan megalakította a Kommunisták Magyarországi
Pártját (lásd X1.24.). Hallatlan akaraterő, szónoki tehetség és szerveLőkészség
jellemezte a marxista tudása mellett 1919.február 21-én több társával együtt
letartóztatták, ahonnan a Vix-jegyzék - a nagyhatalmak által jóváhagyott diplomáciai
okmány - miatt kialakult helyzet nyomán márciusban szabadultak. Még a on a napon
- a Berinkey-kormány lemondása után - kikiáltották a Tanácsköztár aságot és
megalakult a Forradalmi Kormányzótanács. Pogány Józseffel (lásd XI.8.) közösen
fogalmazta meg a proletárdiktatúrát kinyilvántító Mindenkihez! című kiállványát. A
Tanácsköztársaság 133 napjának csaknem legfontosabb szereplóje volt. A
Tanácsköztársaság bukása után menekülnie kellett, Moszkvában talált menedékre.
Feladatot kapott aKomintern apparátusában is, ahol fontos osztályokal vezetett. A
Szovjetunió Kommunista Pártjának funkcionáriusaként is működött, de - a személyi
kultusz évei alatt - 1937 nyarán koholt vádak alapján letartóztatták, majd halálra
ítélték és kikvégezték. 1955-ben rehabilitálták. (Évfordulók '76., MNL.llk.626 o.)
SF.11AKYH
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SVATOPLUK CECH *1846.FEBRUÁR 21. - +1908.FEBRUAR 23 .
Cseh költő. Miután Prágában elvégezte.jogi tanulmányait, ügyvéd voll
1878-ig. 1879-töl - ügyvédi teendöi mellett - szerkesztöje volt az
általa alapított Virágzás című folyóiratnak. Korának legismertebb és
legkedveltebb költője volt. Elbeszélő költeményeiben
Adamiták,
Europa, Slávie stb. - allegorikus formában idézle rel a cseh
történelem és a szláv mult függetlenségi törekvéseit. Politikai
és szatírikus
lírájában - Hajnali dalok, A rabszolga énekei prózájában - Prücsők úr kalandos kirándulása a XV. századba, A
halhatatlanság jelöltje - nyiltan támadta hazája kispolgárságát és az
osztrák elnyomás elött meghunyászkodó cseh polgárságot. Legismertebb verses
művei még Az álmok, A hársfa árnyékában, A lesetíni kovács stb. Összes műveit saját
maga rendezte sajtó alá 20 kötetben. A szabadságért küzdö, a szláv közösségi
ludatért lelkesedő cseh nemzeti romantika képviselője volt (Révai N1.4k.340 o.,
MNL.5k.189 o.)
•
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ANDRÉS SEGOVIA *1893.FEBRUÁR 21. - +1987.JÚNIUS 2 .
.~-...

Spanyol gitármüvész. Eredeti neve Andres Segovia y Torres.
Zenei
tanulmányait
Granadában
kezdte,· gitározni
autodidaktaként tanult. Kivételes mestere volt hangszerének.
19D9-es pályakezdés óta újra meghonosította a gitárt a

klasszikus zenében és forradalmasította a műfaj technikáját. A
világ szinte valamennyi zenei centrumában hangversenyezett.
Számos kortárs zeneszerző írt számára darabokat. Főként
Bach és kortársai gitárátirataival szerzett elismerést. 1950-64
között a sienai Zeneakadémia, majd a Kaliforniai Egyetem
~~
tanára volt. Repertoárját a Gitarre Archiv dmü sorozatban
adta közre, amely a XX.századi gitárpedagógia és a modern
gitármüvészet
alapműve.
(Brockhaus:Zenei
L.198S.3k.347
o.,Larousse
1994.3k.575 o., MNL.15k.920 o.)

Dr. MARY EDWARDS WALKER *1832.NüVEMBER 26. +1919.FEBRUÁR 21.

-.

Amerikai sebészorvos. l8SS-ben szerezte meg orvosi diplomáját a
Syracuse Orvosi, Egyetemen. Pályája elején csak nővérként
dolgozhatott és a hadsereg sem akart nőket alkalmazni orvosként.
tevékenysége
l863.szeptemberben
kezdődott
a
Orvosi
~~
.,\7 .
chikamauga-i csata során, amikor egy tábori kórházban szolgált,
f'e, •
mint önkéntes sebész, majd kinevezték "helyreállító sebész"-nek
'
az 52. Ohio Gyalogos Hadtesthez George Thomas tábornok és Dan
McCooks
ezredes
beosztottjaként.
Munkáját
sokszor
a
MCUJI n( Ilonllr
mocsarakban
élő
betegek
és
élő-halottak
között
kellett
végeznie.
USA 20c
1864.április lQ-én a lázadó csapatok fogságába került. Mint
orvosra itt is szükség volt, ezért az atlantai csata idejére felmentették, hogy segédkezni tudjon a műtétek során. A polgárháború után korábbi
felettesei "Becsület Kitüntetés"-re javasolták, melyet 1866 januárjában meg is
kapott, majd visszakérték azt. Ö megtagadta . annak visszaküldését és haláláig
minden nap büszkén viselte. Halála után dédunokájának és Jimmy Carter elnöknek
köszönhetően 1977-ben visszaadták számára hívatalosan"is kitünetését. Elismerték,
hogy igazi humanista volt, aki odaadóan gondoskodott a betegekről és a
sebesültekröl, gyakran saját életét is veszélyeztetve. Az ő személyes teljesítménye
ugyanúgy, mint a hangbeli képessége segítette a küzdelmét a nők jogaiért is.
(Internet: http.//ngeorgia.com/ people/wal ker. html)
Dr. Mary Wal ker
AmIr SUrgffill
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KAREL MATEJ éAPEK - CHOO *1860.FERUÁR 21. +1927.NüVEMBER 3.
Cseh író és újságíró. Hivatésa gyakorlása során tervszerűen
tanulmányozta hazája, de kütönösen Prága ninden térsadaimi
rétegének életét. Számtalan naturalista regényt és novellát írt.
Műveiben hajlamos volt a furcsa, esetlen helyzetek eltúlzására s
ezzel átalakított pszihológiai helyzeteket teremtett. A cseh
aturalizmus legjelentpsebb képviselője. (Meyers:Handbuch über
die Lit.250 o., MNL.5k.92 o.)

HENRYK ARCTOWSKI

*1871.JÚUUS 15.

+195B.FEBRUAR 21.

Lengyel geológus, oceanográfus. Egyetemi tanulmányait a
belgiumi Uege-ben, majd a párizsi Sorbonne-on végezle
geolóiai és kémiai szakon. 1895-ben került kapcsolatba a
belga Antarktisz Expedicióval, ahol igazgatóhelyettesi
állást vállalt. Az első Antarktisz-ecpedícióban vett részt
Anton Dobrowolskival (lásd IV.27.) együtt 1897-99 között. A jegestengeri és jéghegyi
lAl .ou.ow_~
megfigyeléseken túl egy évet töltött
a meteorológiai állomáson is. Mint
oceanográfus
elkészitett
egy
metrikus mélytengeri térképet. Az
expedíció után a Belga Királyi
Obszervatóriumban dolgozott, ahol
kutatói munkája mellelt számtalan
szakmai előadást tartott. 1911-19 között a New York Public Library-ben
igazgatóként dolgozott. 1919-ben az Ile de France nevű hajón, mint vezető tudós
vett részt egy spitsbergai és Lofoten-szigeti expedícióban. 192Q-ban tért vissza
Lengyelországba és a Lwov-i Egyetem Geofozikai és Meteorológiai Tanszékének volt
az elnöke. Az egyetem lapjában 133 előadását publikálta. A II.világháború
kitörésekor szakmai kongresszuson éppen Washington ban tartózkodott. Miután
akkor nem térhetett haza, ott fogadta el a Smithsonian Institute állás ajánlatát,
ahol haláláig dolgozott. Munkája és tudományos eredményei elismeréseként
geográfiai jelenségeket neveztek el róla.(Internet ?)

VERDUNI CSATA
Verdun birtoklásáért évszázadokon keresztül harcok folytak Német- és
Franciaország között. l870-ben Verdun egy időre porosz kézre került. Az
I.világháborúban a város erődje a fancia csapatok fő támaszpontja volt. Erich Georg
Sebastian Anton von Falkenhayn német vezérkari főnök (*1861-+1922) és a német
hadvezetés célja nem elsősorban az erőd elfoglalása, hanem a francia hadsereg
"kivéreztetése" volt. A legnagyobb csaták egyikét vívták meg falai alatt
1916.február 21. és szeptember 9. között. Az ostromot a német trónörökös
vezetle. A támadást a Maas keleti partján 1916.február 21-én a tüzérség
kezdte meg. A francia csapatok hol védekeztek, hol ellentámadásba mentek át.

Június 2-án a franciák támadásainak sikertelensége miatt Georges Robert Nivelle
tábornok (*1856+1924) lett a franciák parancsnoka, aki frissen hozott erőkkel
kíméletlenül augusztus 4-én ellentámadásba kezdett, aminek eredményeként
abban a hónapban már alig haladtak előre a német csapatok. SEPtember 9-én
ültek el a harci zajok, amikor Paul Ludwig Hindenburg (lásd VIII.2.) lett a német
hadak vezére. A védekezésre kényszerülő németek decemberre kikürítették az
addig elfoglalt területeket. Mindkét Fél óriási emberveszteséggel került ki a
harcokbór. Franciaország 364 ezer embert, a Német Birodalom pedig 338 ezer
embert vesztett. (Révai NI.l9k.1SS O., MNl.18k.3S4 o.)

LOLA FLORES

*1923.FEBRUÁR 21. - +1995.

Spanyol f1amenco-táncművésznő. Egy andaluziai cigány
családban született és a táncot, zenét csaknem az
anyatejjel szívta magába. Nyolc éves volt, amikor egy
flamenco tánctanár felvette tanítványai közé. Művészi
pályájának indulása meglehetösen rögös volt, de elsöprő
tehetsége és kitartása a dívák közé emelte. Szinte még
'f\ '_~~."
gyerekként debütált Manola Caracol énekessel, aki
mellett a legnagyobb sikereit és leggyötrelmesebb
napjait is megélte. Folyamatos áldozatvállalással sikerült
elérnie az áhított hímevet és szakmai elismerést. Művészetének egy film állít
emléket,
a
szülővárosában
állított
szobra
mellett.
(Internet:http://www.dunatv.hu/musor/musorajanlo/filmek/lola.html)
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PAUL-EMILE BORDUAS *19DS.NOVEMBER 1. - +1960.FEBRUÁR 22.
Kanadai festő. A montreáli főiskolán tanult. Ozias Leduc festő
és
templomi
díszítőfestő
tanítványa.
Pályáját
templomfestőként kezdte és tanítással is foglalkozott. 1938
körül fedezte fel a szűrrealizmust. Első absztrakt és
szürrealista képeit 1942-ben állította ki. 1944-45-ben
létrehozta a Les Autamtistes nevű festőcsoportot. 1948-ban
Teljes
elutasítás
című
kiáltványával
a
montreali
automatikusok vezére lett. Spontán festészetének kifejező
ereje New Yorkban érte el tetőpontját 1953-ban, majd
művészete 1955-től kezdve Párizsban letisztult. Számos
életképet és portrét festett. Pályája végén lírikus absztrakt
képeket alkotott. (Larousse 1991.1k.358 o.,Kanadai L.,
MNL.4k.320 o.)

FJODOR ALEXANDROVICS VASZILJEV *1850.FEBRUÁR 22. +1873.SZEPTEMBER 20.
Orosz tájképfestő. Nem kapott szabályos művészi képzést de az 1860-as évek elején
rajzolni tanult egy szentpétervári művészeti egyesület által támogatott iskolában.
1867-ben Ivan Ivanovics Siskin orosz tájképfestővel (*1832-+ 1898) dolgozott a
Ladoga-tó Valaam szigetén. Barátságot kötött Ivan Nyikolajevics Kramskoy orosz
festőve I (*1837-+1887), aki erős befolyással volt művészi kreativitására. Eközben
igyekezett elsajátítani a Barbizoni-, majd a Düsseldorfi-iskolához tartozó alkotók
technikáját. Első eredeti munkáját 16-17 évesen készítette. 1870-ben már a
szentpétervári és moszkvai művészek széles körében ismerték poétikus, szokatlan
tehetséget eláruló tájképfestészetét. Realista feldolgozásban, költőien és romantikus
pátosszal festette a középorosz tájat. Több kompozícióját - pl. többek között A gulya
hazatérése, Az olvadás című képeit - a moszkvai Tretykov Képtár őrzi.
(Műv.L.1968.4k.649 o., Internet:http://www.artnet.comibrary/08/0882...........•cozycorner.com/art/art
,en.wikipedia.org/wikijBerbizon school
)
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HEINRICH RUDOLF HERTZ *1857.FEBRUÁR 22. - +1894.JANUÁR 1.
Német fizikus. 1880-ban doktorált és Hermann Ludwig Helmholtz (lásd IX.8.)
assLis7Lense volL. Majd magántanár Kielben és rendes lanár a karlsruhei lechnikai
főiskolán. 1889-ben Bonnban Rudolf Julius Emanuel Clausius ( 1822-+1888)
tanszékét foglalta el. Kisérletileg igazolta, hogy az elektromos és mágneses hatások
nem lávolhatások, hanem a fény terjedési sebességével lerjednek. Igazolla 1888-ban,
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hogya James Clerk Maxwell skól fiLikus
1831- 1879) állal felLéLele/ell
elektromágneses hullámok léteznek, és ezek pontosan azonos módon viselkednek,
visszaverődnek, Lörnek és éppúgy polarizálhaLók, mint a fény. Ezzel igazolta, hogya
fény is elektromágneses hullám, csak kisebb hullámhosszú. Az állala felfedezett ún.
Hertz-hullámok és az általa ha znált rezonátorok, illetve oszcillátorok szolgáltak a
modern híradáslechnika fizikai alapjául. Felfedezte az ultraibolya sugaraknak aL
elektromos kisülésre gyakorolt hatását és, hogyakatódsugarak képesek áthaladni a
vékony filmfólián. (Új Magy.L.1960.3k.259 o., MNL.9k.414 o.)

AUGUST FERDINAND BEBEl *1840.FEBRUÁR 22. +1913.AUGUSZTUS 13.
NémeL politikus. Eredeti foglalkozása eszlergályos volt. 1867-ben Lipcsében a Némel
Munkásegyletek Szövetségének elnökévé és képviselővé választotLák. 1869-ben
(*1826-+ 1900)
megalapították
a
Szociáldemokrata
Wilhelm
Liebknechttel
MunKáspárlol. 6 volt a Reichstagban a Otto Eduard von Bismarckkal (lásd IV.l.)
szemben fellépő ellenzék lelke. 1870-71-ben a francia-porosz háború ellen foglalal
állás, nem szavazta meg a hadihiteleket, kiállt a párizsi kom-
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mün mellet és ellenezte Elszász-Lotaringia bekebelezésél. Mindezekért 1872-75-ben
hazaárulás és felség-sértés vádjával bebörtönözték. l875-ben a Szociáldemokrata
Párl és az Általános Német Munkásegylet egyesűlésével létrejött amarxista
Némelország Szociális Munkáspártja, melynek alapító lagja, társelnöke és képvIselője
volt haláláig. 1900-ban Liebknecht halála után ő lett a német szociáldemokraták
mindenki állal elismert velelője. l891-ben nagy része volt az erfu rrll program
kidolgozásában és azt kövelően a centralizáltan veLelell szociáldemokrata tömegpárt
kialakításában. (Larousse 1991.1k.267 o.,Ormos M.:Világtörténet 1988. 2k.,
MNL.3k.428 o.)

GEORGE WASHINGTON *1732.FEBRUÁR 22. - +1799.DECEMBER

14.
Amerikai államférfi és az Amerikai Egyesüll Államok első elnöke 1789-lől 1797-ig.
Gazdag virginiai birtokos volt, aki nyugaton harcolt 1755-től a virginiai csapatok
parancsnokaként az indiánok és a franciák ellen. 1758-ban a virginiai Nemzetgyülés
ezt a tartományt képvi elte a philadelphiai első Kontinentális
tagja lett é
Kongress uson. A héléves háború gyarmati küzdelmeiben s7erze lekinlélye miatt az
amerikai függetlenségi háború (lásd VIIA.) kirobbanásakor a második Kongresszus
meg bizta a szárazföldi hadsereg főparancsnokságával I77S-ben. A rendkívüli
nehézségek ellenére Washington, akil I778-tól a franciák is támogatlak, olyan
hadsereget hozott létre hazájában, amellyel az angolok ellen, főként védekező háborút
folytatott. Yorktownnál körülfogta és lefegyverezte Charles Cornwallis angol tábornok
(lásd XII.3l.) csapatait, majd személyes fellépésével akadályozta meg az USA
történetének egyetlen katonai puccskísérletét. Ezzel Washington az amerikai
függetlenségi háború hőse lett. 1783-ban visszavonult Mount Vernonba, miután a
hatalmat a Kongresszus kezébe helyezte. 1787-ben a nemzetgyűlés visszahívta
Philadelphiába, ahol me~alkotta az ifjú USA alkotmányát. 1789-ben Washingtonl
megválasztották
az
Allamok
elnökének,
majd
1792-ben
újravála ztották.
Megerősítetle aL elnöki szerepkört, s Alexander Hamilton (lásd 1.11.) és a föderalisták
mellett küzdve legyőzte Thomas Jeffersont (lásdVI1.4.) és a republikánusdemokratákat, akik az egyes államok jogait védték. Nem indult harmadszor az
elnökvélaszláson, s ezzel olyan hagyományt teremlett, melYlől csak a II.viJágháborÚ
idején tértek el. Elnöki búcsúlevelében - 1796-ban - azt lanácsolta honfitársainak,
hogy ne avatkozzanak bedle az európai konfliktusokba. Önzetlensége, becsületessége,
kötelességludása, szabadságsLeretete és eszessége az államférfiak mintaképévé telte.
Az amerikai magyarság kezdeményezésére és adakozásából - Bezerédi Gyula ( 1858+1925) műveként - szobrot emeltek emlékére Budapesten, melyet 190G. zeptember
iG.-án lepleztek le a városligetben. (Révai N1.19.50G o.,Larousse 1994.3k.1129 o.,
MNL.18k.640 o.)

WASHINGTON ET lAFAVETTE

250 !NE SZOlaETT GEORGE WASHINGTON [1732-1799) TÁBORNOK.
AZ USA ELSO ELNOKE.
KOVÁTS MIHÁLY (1724-1779) EZREDES-PARANCSNOK
.....,,~G~.W"ASHINGTON LOVASSÁGÁNAK KIKEPZOMES~

LOUISE DUM ONT

*1862.FEBRUÁR 22. - +1932.MÁJUS 16.

Német színésznö és színigazgató. Eredeti neve Louise Heynen.
Pályáját 1884-ben a berlini Deutsches Theaterben kezdte. 1887-88ban a Burgtheaterben, majd 1890-95 között a stuttgarti
Hoftheaterben, 1896-tól pedig a berlini Lessing Theaterben játszott.
1905-ben férjével - G.Lindemannal - megalapította a Düsseldorfer
Schauspielhaust. Haláláig ennek a színháznak volt művésze és
vezetöje. (MNL.6k.832 o.)

FREDERIC FRANCOI5 CHOPIN
+1849.0KTÓBER 17.

*l8la.FEBRUÁR 22.

-

Lengyel zeneszerző és zongoraművész. Haléves korában kezdett el zongorázni, sajáL
kompozíciója hétéves korában jelent meg először nyomtatásban. l8l8-ban nyilvános
szereplését csodagyerekként kezdte. Tanára Józef Elsner (*1769-+1854) a Varsói
Zeneiskola igazgatója volL. 1827-ben Varsóban, 1829-ben Bécsben adoLL nagysikerű
hangversenyt, melyek után hazájának ünnepelt művésze lett. 1830-ban Párizsba
telepedett le, ahol előadóművészkéntJ zeneszerzőként és pedagógusként is sikeres
lett. Baráti köréhe tartozott Lisz Ferenc (lásd X.22.), Honore de BalLac (lásd V.20),
Hector Berlioz (lásd III.8.), Vincenzo Bellini (lásd IX.23.), Heinrich Heine (lásd 11.17.),
Eugene Delacroix (lásd IV.26.). Kritikusként Robert Alexander Schumann (lásd
VII.29.) is elismerően szólt tehetségéről. 1836-ban ismerkedell meg későbbi
élettársával George Sand francia írónővel (*1804-+ 1876).1838-ban tüdőbetegsége
miatt Mallorcán keresett gyógyulást George Sand-nal együtt. Következő évben
visszalért Párizsba, de nyaraiL Sand nohanLi kastélyában töltötte. Ezek a nyarak
rendkívül termékenyítően hato tak enes erzői munkásságára. 1846-ba sLakítoll Sannal, majd Angliában és Skóciában tett látogatása során többek között l848-ban
Londonban is koncertezett. Teljesen kimerülten érke ett vissza Párizsba, ahol néhány
hónap mulva meghal. 1831 előtt írt műveiL koncertpódiumra szánta. Későbbi művei a
párizsi szalonok exkluzív közönségének, vagy a nagyrészt arisztokrata hölgy-tanítványoknak készültek. Legjelentősebb kompozícióil saját magának illetve szűkebb
szakmai-baráti körének írta. A romanLikus Lene úttörője volt. Finom, nemes és
érzékeny lelkivilág és önálló értékű invenció párosult művészetében. Légiesen
könnyed és a legnehe7ebb technikai feladatokat is fölényes bizLonsággal és
egyszerűséggel megoldó művészi zongorajátéka egész Európá rabulejlelte. Műveinek
gondolat, ritmus és színgazdagsága, lírájának izzó hevülete és kifejezőereje a zenetörténet kimagasló alakjává emeli. (Brockhaus:Zenei L.ik.324 o., Falk G.:Zenei
KisI.1938., MNL.5k.351 o.)

Polska

LAMBERT ADOLPHE JACQUES QUÉTELET *1796.FEBRUÁR 22. +1874.FEBRUÁR 17.
Belga matematikus, asztronómus és statisztikus. 181S-ben a genti
College Royal megbízott malematikatanára, a brüsszeli Atheneum
matemalikaprofesszora 1819-lől, majd 1836-lól a brüsszeli
katonaiskolában a geodézia és a csillagáaszat előadója. Az általa
alapítolt csillagászati és meteorológiai obszervatórium igazgatója
volt. A meteorológiában a növény- és állatvilág és az időjárás
kapcsolatát kutatta. A Belga Központi Statisztikai Bizottság elnöke
volt 1841-ben. 1853-ben megszervezte és vezette a7 első
",.."'........."_.-w",, nemzetközi statisztikai kongresszust Brüsszelben. Számos területen
'!Rl!!>!;1UltND:l$W'.ID!1I!l
- pl. a születések, a halálozások és a bűncselekmények alakulása
terén - bebizonyította, hogya társadalom életében is kimutathatók
szabálys erűségek, valószínűségi összefüggések. Ezzel a modern társadalomslatisLtika
úttörő képviselője lett. A szociológia egyik fontos előfutára. Műveiben egyszerre jut
kifejezésre matematikai képzettsége és enciklopédikus szellemi irányultsága.
Gondolkodásának szellemi vezérfonala egy, az emberről szóló átfogó tudomány
megalkotása volt. E tudomány magjának a "társadalmi fízikaként" a szociológiát
tekintette, amelynek határait azonban nyitottnak képzelte a biológia és a pszihológia
felé. A társadalom törvényeinek a fellárásában szerinte a malematikai és statiszlikai
módszerekkel empírikus deduktív úton lehet előrejutni. Munkássága a statisztika, a
demográfia é a kriminológia területén volt jelentős. (Larou se 1994.3k.401 o.)

DAMIÁNI SZENT PÉTER *1007. - +1072.FEBRUÁR 22.
Itáliai bíboros, egyháztanító. Ravennában, Faenzában és
Parmában tanult, majd teológiát tanílolt.
1035-ben
beköltözött a kamalduli Fonte Avellana-remetekolostorba,
ahol lü43-ban priorrá választották. 10S7-ben Ostia bíborospüspöke lett. Szolgálla II.Miklós pápál (1058-1061) és
támogatta II.Sándort (1061-107) II.Honorius (1061-1064)
ellenpápával szemben. Gyakorlott diplomataként számos
egyházi és politikai konfliktus elrende ésében működötl
közre. 1066 körül végleg visszavonult a Fonte Avellanába.
Legfontosabb célja a remeteélet megújítása volt, a szogorúbb egyházfegyelmet és a
cölibátus megtartását szorgalmazta, élesen támadta a szimóniát. 1828-ban XII.Leó
pápa (1823-1829) egyháztanítóvá avatta. (MNL.2002.14k.726 o.)

LUIS BUNUEL *1900.FEBRUÁR 22. - +1983.JULIUS 29.
Spanyol filmrendező. Jezsuiták nevelték Zaragozában, majd
Madridban járt középiskolába és egyetemre. Filozófuként

slerzett

dlplomál.
Pályája
kezdetén
avanlgard,
polgarpukkasztó szürrealista, szimbólikus filmeket, majd az
1930-035 években nagy hatásu realista dokumentumfilmeket
készített. Párizsban a szűrrealizmus hatolt rá. Filmjeiben

föleg a hagyományos erkölcsi tabuk ellen küzdött. 1947·ben
Bahamonde Franco (lásd XI.20) elől emigrált és az USA-ban

dolgozott, majd Mexikóban élt haláláig, ahol több népszerű filmet rorgatott. 1950-ben
nemLetkő.i'i sikert jelentett számára Az elhagyottak cimű filmje. Ezt követle 1951-ben
az Eme/kedes, 19S6-ban A halá! a kertben, stb. Önéletírása Utolsó leheletem címmel
1983-ban jelenl meg. (Larousse 1991.1k.409 o.)

ARTHUR SCHOPENHAUER *1788.FEBRUÁR 22.
+1860.SZEPTEMBER 21.
Némel filozófus. Német liberalis nagypolgari kereskedő családból szármaLotl. Apját
kisérve bejárta csaknem egész Európát. Weimarban ismerkedett meg Johann
Wolfgang von Goethevel (lásd 111.22.), Christoph Wielanddal (lásd VIII.30.), Friedrich
Schlegellel (*1772- e1829) és Augusl W,lhelm Schlegellel (*1767- H84S). 1809-11ben a göttingeni egyetemen hallgatott orvostudományt és bölcseletet. Itt kezdett
Immanuel Kant (Iás 11.12.) és Platón C"Kr.e,427- t-Kr.e.347) tanulmányozásába. lB11lJ-ban a berlinI egyetem hallgatÓja volt és élesen elílélte a kortárs német klasszikus
idealizmius gondolkodóit. lB13-ban Jénában doktorált, majd visszatért Weimarba.
Ekkoriban keldle aL Ókori Indiál tanulmányomi és a buddhizmus nagy hatással voll
gondolkodására. Jelentős műve A világ mint akarat és képzet, melyet lSlB-ban írt,
visszhangtalan maradt. Ugyancsak sikertelennek bizonyult magántanári működése IS
Berlinben az egyetemen. 1831-ben felhagyott a tanítással és ettől kezdve
viss7avonullan élt Frankfurtban, csak kisebb írásokkal jelentkezett, mint pl. Az akarat
szabadságáról. Öt tartják az egyik legfontosabb pesszimista gondolkodónak. Népszerűek voltak az akadémiai filozófiával a legélesebben szembeforduló,
idős
kori
esszéi,
melyek máig
a legolvasottabb írásai.
Fellépett
Elképzeléseiben legerősebben Kanthoz kapcsolódik.
korának nagy gondolatrendszerei ellen, reflexió tárgyává téve a
'"
legkülönbözőbb témákat: a művészetet, stílust, a nőket, a játékot, a
belső látást, a zenét. Tanítása szerint az akarat olyan létező erő,
amely fenntartja a világ hatalmát. Ez az akarat azonban egyfajta
abszurd erő, amely minduntalan új szükségleteket és új s/envedest
hoz létre. Erre a bajra - szerinte - három orvosság van: a filozófia,
mery képes arra, hogy elűzze a bajt, az erkölcs, amely lehetövé teszi, hogy az ember
a hindu bölcs példáját követve, a tisztaság és az aszkéziS segítségével elnyomja
önmagában a vágyat és így elérje a nirvánát, és végül a harmadik a művés/et, egy
sajátos embercsoport kedvtelése. Világnézete igen nagy hatással volt Richard
Wagnerre (lásd V.22.), Thomas Mannra (lásd VI.6.), Friedrich Wilhelm Nietzsche (lásd
X.1S.)
rajongott
érte.
Schopenhauer
filozófiájának
hatása
a7
1848-as
szabadságharcokat követő időkben az európai népek irodalmában is jelentkezett.
(Larousse 1994.3k.S67 o., MNL.1Sk.879 o.)

BÁRÓ SíR ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL
* 1857.FEBRUÁR 22. - + 1941.JANUÁR 28.
Angol tábornok, katonapedagógus. 1876-ban lépett a
hadseregbe és India, Afganisztán valamint Dél-Afrika
."
" " . 1 ' ~..00
egyes területein szolgált. Részt vett a búrok elleni
r.:;or
.... ~
háborúban is, majd a búr köztársaságokban újjászervezett
Ö
J
rn
rendőri csapatok főfelügyelője volt. 1903-ban NagyBritanniába helyezték át. 1910-ben tábornokként vonult
nyugdíjba. Az angol-búr háborúban szerzett katonai és
felderítési tapasztalatait akarta felhasználni az ifjúság nevelésére fizikai, szellemi, erkölcsi, vallási tekintetben egyaránt. E cél érdekében hozta
létre 1907 augusztusban a dél-angliai Dorset közelében fekvő Brownses szigetén az
első kísérleti cserkésztábort. A jellemképzést tűzte ki céljául gyakori kirándulások, a
szabad természetben való táborozás, ügyességek elsajátítása, stb. révén. A cserkészet
néhány éven belül világméretű mozgalommá vált. 1912-ben húgával, Agnesszel
megalakította az első leánycserkész-szervezetet. 1916-ban a 11 év alatti fiúknak a
farkaskölyök-szervezetet hozta létre. 1920-ban Londonban, az első cserkészjamboreen a világ főcserkészévé választották. (Révai N1.2k.414 0.,Új.Magy.L.1959.1k.505 o.,
Magy.NI.1994.2k.814 o.)
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AMERIGO VESPUCCI

*1454. - +1512.FEBRUÁR 22.

Itáliai hajós. Kereskedőként jutott el Sevillába, ahol a hosszú tengeri útra induló hajók
felszerelésén, előkészítésén dolgozott. Közreműködött Kolumbusz Kristóf (lásd V.2D.)
második és harmadik expediciója hajóinak előkészítésében. 1499.májusa és
1500.júniusa között részt vett az Alonso de Ojeda (*1470-+1515) vezette első
délamerikai expedíciójában, amelynek során négy hajóval kellek ál az Atlanti-

óceánon,

a mai Guyana partvidékére.

Visszafelé megtalálta az Orinoco folyó

torkolatát. Abban a tudatban tért vissza Spanyolországba, hogy megtalálta az Ázsia
déli partjaihoz vezető utat. Miután következő útját a spanyol király nem támogatta,
ezért portugál hajón még két utat tett meg. lS01.május l3-án indult útnak
Lisszabonból első útjára, melynek során felfedezték lSOl.augusztus l7-én a Roquefokol, október 4-én Rio San Franciscól, és lS02.január l-én Rio de Janeirót. Onnan

I

dél felé hajózva felfedezte a La Plata-öböll és Patagónia partvidékél. Második útján
lS03-04-ben BraziHa partjainál a déli szélesség 25 0 -ig jutott. Ez az út bizonyította be,
hogy új kontinenst fedeztek fel, és nem Ázsia partjaira jutottak el a korábbi
felfedezők. Ezeken az utakon Vespucci főként mint kozmogrMus és kormányos vett
részt. Kolumbusz ajánlatára 1505-től ismét spanyol szolgálatba lépett és a NyugatIndiai Kereskedöház munkájába kapcsolódott be. 1508-tól a kereskedöház
főnavigátori lisztségét nyerte el és részt vell az Újvilág, illetve az oda vezető utak
térképeinek szerkesztésében. Útjairól leveleiben és megjelent 6 könyvében számolt
be, melyek német és francia nyelven is megjelentek. Igy Vespucci neve ismert és
népszerű lett, míg Kolumbuszról még életében megfeledkeztek, s ezért az Újvilágot
nem felfedezőjéről, hanem Vespucci földjének, azaz Amerikának nevezték el. (Révai
N1.19k.195 O., MNL.18k.392 o.)

GOZSDU MANÓ *1802.FEBRUÁR 22.
fE:~f<:i:~t---:~'i~l

+1870. FEBRUÁR 3.

Román nemzetiségű magyar jogász. A Gozsdu-család
görög eredetű, de a törökök sanyargatásaj miatt a
XVIII.század első felében elvándoroltak Lengyelországba,
majd Magyarországra és Miskolcon
lelepedlek meg.
Eredetileg
borkereskedésset
foglalkoztak.
Egyik
leszármazottjuk Gozsdu Manó, aki iskoláit Pozsonyban és
Pesten végezte. A város egyik legsikeresebb ügyvédje
volt. 1826-ban elsőként aoott be magyar keresetleveleket a pesti és budai
tanácsokhoz. Ö érte el, hogya pesti görög-keleti román egyház könyveit magyarul
írják. 1866-ban beválasztották a magyar Országgyűlésbe, 1869-ben pedig kinevezték
legföbb itélöszéki bírónak. - Román nemzetisége ellenére magyarnak vallotta magát,
magyarul írt és érzett, de mindíg pártfogoita a hazai román irodalmat. Vagyonát 1869ben végrendeletileg a román ortodox egyház védnöksége alatt álló alapítványra
hagyta, mely a keleti ortodox vallású fiatalok neveltetéséhez biztosít ösztőndíjakat.
Tulajdonában állt a budapesti Király és Dob utcákat összekötő 4.800 m 2 -es
úgynevezett udvarlánc, a "Gozsdu-udvar", melyen - emlékére - 2DD4.áprilisában
emléktáblát is elhelyeztek a magyar és román kormány tagjai. (Révai N1.8k.658 o.,
internet: : http://lego.streng.ro/ ..... )

AMERIGO VESPUCCI

*1454. - +1512.FEBRUÁR 22.

Itáliai hajós. Kereskedőként jutott el Sevillába, ahol a hosszú tengeri útra induló hajók
felszerelésén, előkészítésén dolgozott. Közreműködött Kolumbusz Kristóf (lásd V.2D.)
második és harmadik expediciója hajóinak előkészítésében. 1499,májusa és
1500.júniusa között részt vett az Alonso de Ojeda (*1470-+1515) vezette első
délamerikai expedíciójában, amelynek során négy hajóval keltek ál az Atlanti-

óceánon.

a mai Guyana partvidékére.

Visszafelé megtalálta az Orinoco folyó

torkolatát. Abban a tudatban tért vissza Spanyolországba, hogy megtaláJta az Ázsia
déli partjaihoz vezető utal. Miután következő útját a spanyol király nem támogatta,
ezért portugál hajón még két utat tett meg. lSD1.május l3-án indult útnak
Lisszabonból első útjára, melynek során felfedezték lS01.augusztus 17-én a Roquefokot, október 4-én Rio San Franciscól, és lS02.január l-én Rio de Janeirót. Onnan

I

dél felé hajózva felfedezte a La Plata-öböll és Patagónia partvidékét. Második útjan
IS03-04-ben BraziHa partjainál a déli szélesség 25 0 -ig jutott. Ez az út bizonyította be,
hogy új kontinenst fedeztek fel, és nem Ázsia partjaíra jutottak el a korábbi
felfedezők. Ezeken az utakon Vespucci főként mint kozmográfus és kormányos veU
részt. Kolumbusz ajánlatára 1505-től ismét spanyol szolgálatba lépett és a NyugatIndiai Kereskedőház munkájába kapcsolódott be. 15D8-tól a kereskedőház
főnavigátori lisztségét nyerte el és részt veU az Újvilág, illetve az oda vezető utak
térképeinek szerkesztésében. Útjairól leveleiben és megjelent 6 könyvében számolt
be, melyek német és francia nyelven is megjelentek. Igy Vespucci neve ismert és
népszerű lett, míg Kolumbuszról még életében megfeledkeztek, s ezért az Újvilágot
nem felfedezőjéről, hanem Vespucci földjének, azaz Amerikának nevezték el. (Révai
N1.19k.195 O., MNL.18k.392 o.)

GOZ5DU MANÓ *1802.FEBRUÁR 22.
r;;"",,,,,,,,,f--,,,,,~:;

+ 1870. FEBRUÁR 3.

Román nemzetiségű magyar jogász. A Gozsdu-csalad
görög eredetű, de a törökök sanyargatasai miatt a
XVIII,század első felében elvándoroltak Lengyelországba,
majd Magyarországra és Miskolcon
lelepedtek meg.
Eredetileg
borkereskedéssel
foglalkoztak.
Egyik
leszármazottjuk Gozsdu Manó, aki iskoláit Pozsonyban és
Pesten végezte. A város egyik legsikeresebb ügyvédje
volt. l826-ban elsőként aaott be magyar keresetleveleket a pesti és budai
tanacsokhoz. Ö érte el, hogya pesti görög-keleti roman egyház könyveit magyarul
írják. 1866-ban beválasztották a magyar QrsLággyűlésbe, 1869-ben pedig kineveztek
legfőbb itélőszéki bírónak. - Román nemzetisége ellenére magyarnak vallotta magát,
magyarul írt és érzett, de mindig pártfogoita a hazai román irodalmat. Vagyonát 1869ben végrendeletileg a román ortodox egyház védnöksége alatt álló alapítványra
hagyta, mely a keleti ortodox vallású fiatalok neveltetéséhez biztosít ösztöndíjakat.
Tulajdonában állt a budapesti Király és Dob utcákat összekötő 4.800 m 2 -es
úgynevezett udvarlánc, a "Gozsdu-udvar", melyen - emlékére - 2004.áprilisában
emléktablát is elhelyeztek a magyar és román kormány tagjai. (Révai N1.8k.658 O.,
internet: : http://lego.streng.ro/ ..... )

PIERRE DUGUA, SIEUR DE MONS
+1628.FEBRUAR 22.

*1558 KÖRÜL -

Francia katona, kereskedő, gyarmatosító. Saját magáról azt tartot a, hogy harcosa
IV.Henrik király (lásd V.14.) franciaországi vallásháborújának. 1598-ban tért vissza
a harcokból és igen jó kapcsolatai voltak a királyi udvarral. Ezért különleges helyzetet élvezett az Észak-Amerikai szörme-kereskedelemben.
1604-ben
társaságot
alapított,
amelynek
tagjai
r 1111\)iun (ontoilUco ( .l11old.l-/ 'A'h.t'
~
Ullllu·r•.u, ll. Ill.,hll, 'm,-," \1..
Franciaország roueni központjában, a keleti partok
If
.l.h. II.. u I II
fl"
területén
kereskedtek
egészen
Philadelphiától
a
Labradorig magába foglaló akkori francia gyarmaton
Működésük természetesen
Észak-Amerikában.
felkeltette a szörme végtermékeket gyártó párizsi
Ettől
kezdve
ke dte
üzletemberek
réltékenységét.
támogatni a gyarmatósítókat. 1604-ben felszerelt két
hajót az átkeléshez és térképész ként magával vitte
Samuel Champlaint (lásd XlI.25.), valamint a hajó
személyzetén kívül még 60 gyarmatosítót is. Útján először
( .11\;111.149
csak mint megfigyelő, majd mint az acadiai expedíció
vezetője vett részl. Egy évvel később Samuel Cvhampőla
innal megaJapították Új Skócia partjainál a franciák tengeri bázisát Port Royalt.
Mivel a gyarmatosított területeken nem tudta érvényesíteni kereskedelmi jogait és
párizsi ellenfelei veszélyeztették hazai érdekeit is, 1605-ban vissztért
Franciaor zágba. Évekig tartó küzdelmei dacára elvesztette kereskedelmi
monopóliumát és visszavonultan élte le utolséveit Ardenn-j
házában.
(Internet: http://en.woikipedia. org/wiki. .... , international.loc.goy/inlldl. ..... ,www.
famou americans.net... )
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GRIGORE MIHAI ALEXANDRESCU *1812.FEBRUÁR 22. + 1885. NOVEMBER 26.
Román költő. Bukarestben tanult, elsajátította a francia, az óés újgörög nyelveket. A román fejedelemségek egyesűlése
idején magas rangú közhivatalnok volt. Részt vett az 1848-as
forradalom előkészítésében. Romantikus szemléletű hazafias
költészetében a hősi mult és az ősi táj a jelen he szólóan,
hangulatos képekben tárul fel. Új műfajokat avatott, ö
honosította meg a román irodalomban az állatmesét, amelynek
mindmáig nála nagyobb mestere nincsen. Klasszikus veretű
szatíráiban
kora
társadalmát
és
erkölcsét
bírálta.
(Világir.KisencikI.1976.1k.38 o. MNL.lk.464 o.)

FRANCISCO

INDE LACIO

MADERO

*1873.0KTÓBER

30.

+1913.FEBRUÁR 22.
Mexikói államférfi. Tanulmányait Franciaországban és az USA-ban

végezte, ahonnan l89S-ben tért vissza hazájába. 1903-tól
kapcsolódott be a politikai életbe és vezetője lett a P.Diaz
diktatúrája ellen harcoló polgári-földesúri ellenzéknek. 19tO-ben az
USA-ba menekült, ahol kiadta a San Potos-; Tervezet címü ismertté
vált liberális reformprogramját, melynek jelentős szerepe volt a
mexikói forradalom kirobbanásában. Hazatértekor az 1911-es
polgári demokratikus felkelés vezére lett. P.Diaz elmenekülése után
1911-ben köztársasági elnökké választották .. Hatalomra jutása után igéreteit nem
váltotta be és harcot indított a munkásmozgalom ellen. Népszerűségének elvesztése
következtében 1913.februar IB.-an a konzervatív felkelők fogságába esett. A börtönbe
szállitó katonák, Pina Suares alelnökkel együtt agyonlötték. (Révai N1.13k.1D2 o.,
MNL.12k.360 o.)

JULIUS FUCIK *1903.FEBRUÁR 23. - +1943.SZEPTEMBER 8.
Cseh
Iro,
publicista,
irodalomtörténész.
A
prágai Károly Egyetemen
tanult irodalomtodományt. Már diákkorában
részt vett az irodalmi és
politikai életben. Fiatalon
főszerkesztője
volt
a
Tvorba
címü
lapnak,
H
mely - neki köszönhető
en - a kommunista párt
kulturális hetilapjává
vált. 1934-36 között a Rudé právot tudósította a Szovjetunióból. Az 1930-as években
két könyve jelent meg. A egyik a ké éves Szovjetunióbeli tartózkodásáról egy riport
kötete, a másik Bozena Nemcova írónőröl (lásd 1.21.) szóló munkája. A II.világháború
alatt a nácizmus elleni sajtóhadjárat vezetője volt. 1941-ben, a Kommunista Párt
betiltása kor illegalitásba vonult. 1942-ben a németek elfogták, megkínozták, de
fogságában is megírta az Üzenet az élőknek és Riport az akasztófa tövéböl című
börtönnaplóJát, melyeket cseh börtönőre csempészett ki. 1943-ban Berlin mellet
végezték ki. (Világir.Kisencikl.1k.370 o., MNL.8k.340 o.)

ERICH KASTNER *1899.FEBRUÁR 23. - +1974.AUGUSZTUS 3.
Német költő, író. Tanítókép őt végze , majd germanis tikát,
történelmet, filozófiát és színháztörténetet hallgatott. Részt vett
<
az 1. világháborúban. Bölcsészdoktori diplomája megszerzése
:I:
után 1922-től a Neue Leipziger Zeitung szerkesztője volt.
u
vo
Felemelte
szavát a nácizmus létrejöttét és megszilárdulását
.....
támogató társadalom ellen. Fabian. Egy moralista regénye címü
írásában élesen kritizálja a Weimari Köztársaságot és felhívja a
figyelmet a fasizmus veszélyeire. Első verseskötete 1927-ben
Szíva tükörben címmel jelent meg.1928-tól kezdett gyermekregényeket írni Emil és a detektívek, A repülő osztály, Május 35 avagy Konrád a
Csendes-Óceánhoz lovagol, A két Lotti, Az emberke stb. címmel. Könyveit a nácik
elégették. A II.világháború alatt többször letartóztatták, de szabadulása után
Németországban maradt. A háború után Münchenben kabarét alapítoll és Der Pinguin
címmel ifjúsági lapot indított.. A német Irodalmi-politikai kabaré és sanzon megalapítói
közé tartozik. Sokáig az NSZK Pen klubjának volt az elnöke A II.világháború után is
sok sanzont írt. Népszerűségének oka könnyed, szellemes cselekményszövésében
rejlik, mellyel a köznapi dolgokat megfigyelte és a költészet tárgyává tudta tenni.
(Világir.EncikI.1976.1k.579 o., MNL.I0k.633 o.)

~

ERIC+! KASTNER

~

SÍR JOSHUA REYNOLDS *1723.JÚUUS 16. - +1792.FEBRUÁR 23.
Angol festő, teoretikus és mügyüjtő. 1749-ben Olaszországi
utazása során a régi mesterek és az antik művészet hatására
-...------.-~.....
Sirj'llluoRcyrOdl
alakult ki művészete és
P
'T<r''''
több
vázlatkönyvnyi
..... 0'_
,.
7!

anyagot 9yujtött. 1753-ban

telepdett le Londonban és
nyitotta meg műhelyét. A
Commodore
Keppel
képmását ábrázoló képével
megalapozta
hirnevél.
Képein ókori és reneszánsz
művekböl átvett heroikus
pózban, galdag színvilággal ábrázolta modelljeit. Az 1760. évi képzőművészeti
kiállítás alkalmával már az angol festészeti iskola vezéralakjaként tartották számon.
Az 176B-ban megnyílt Királyi festöakadémia első igazgatója volt s a hallgatók
számára tartott és nyomtatásban is megjelent előadásaival és művészetelméleti
írásaival a korabeli angol közizlés irányítója lelt. Az 1770-es évektől egyéni - Sir
Banastre Tar/eton tábornok - és csoportképeket - Lady Elisabeth Delmé és gyermekei,
Lady Smith gyermekeivel - , történeti.~ Ugolino - vagy vallásos tárgyú kompozíciókat
- Szent Cecília - festett. Ismertek tájképei is, mint pl. A Temze látképe a Richmond
Hilfről. Arcképeit meleg kolorit, Harmensz van Rijn Rembrandt-hatású (lásd VII.IS.)
fény-árnyék, széles ecsetkezelés jellemzi. Hallandiában és Flandriában járva Pieter
PauweIl Rubens (lásd VI.28.) szelleme hatott rá, mely meglágyítolta festményeinek
korábbi tartozkodó szigorúságát. Finom lélekrajzaival, festői szemléletének
gazdagságával, kompozicióinak sajátos előkelőségével századának - Thomas
Gainsborough (lásd VIII.2.) mellett - egyik legnagyobb arcképfestője voll.
(Müv.L.1968.4k.58 O., MNL.15k.459 o.)

JOSEF MlLOSLAV HURBAN *1817.MÁRCIUS 19.
23 .
•

+1888.FEBRUÁR

Szlovák író, politikus és evangélikus lelkész. Vezető szerepe volt a
szlovák nemzeti mozgalomban. Az 1840-es években a szlovák
nyelvi mozgalom egyik harcosa volt. L'udovit Stúrral (lásd X.29.)
együtt síkraszállt a szlovák nyelv irodalmi nyelvvé emeléséért. 1848
tavaszán a szlovákok liptószentmiklósi gyűlésén Stúrral és Michail
Miroslav Hodzával (lásd IX.22.) együtt szövegezte meg a nemzeti
követeléseket tartalmazó memorandumot. Miután a magyar
kormány a memorandumot elutasította és elfogató parancsol adott
ki szerZŐi ellen, akik időközben Prágába menekültek, ahol részt vettek a Szláv Kongresszuson, majd 1848 őszén Bécs támogatásával szabadcsapatokat
szervezett a magyar szabadságharc ellen. Kezdeti sikerek után népszerűsége egyre
csökkent és 1849 után visszavonult az aktív politikai szerepléstől. Több politikai
célzatú verset, regényt és elbeszélést írt. Az olajárús cimü novellájában és a GottSdlk
dmű regényében romantikus rantáziával idézi meg a dicső szlovák multat. (Uj
Magy.L.1960.3k.342 O., MNL.9k.701 o.)

CARL FRIEDRICH GAUSS *1777.ÁPRILI5 30. - +1855.FEBRUÁR 23.
Német matematikus és csillagász. Kivételes tehetségű kisgyerek
volt, ezért iskoláztatásának költségeit Carl Wilhelm Ferdinand
braunschweigi herceg vállalta el Johann Martin Bartels német
matematika professzor (*1769-+ 1835) közbenjárására. A braunschweigi Carolinumban folyó oktatása alatt
- alig 16 évesen - kidolgozott egy máig
használatos
módszert
a
bolygók
pályájának meghatározására, a földön
mért adatokból. 19 évesen felfedezte a
szabályos
sokszög ek
euklídeszi
szerkeszthetőségének a feltételét, és leírta
a szabályos tizenhétszög szerkesztési módját. 1795-től a göttingeni egyetemen tanult, 1799-ben doktori értekezésében elsőként
bizonyította be az algebra alaptételét. 18D1-ben a braunschweigi egyetem tanára, a
göttingeni egyetem csillagászati tanszékének professzora és 18D7-től a csillagvizsgáló
vezetője. Megteremtette a modern számelméletet. Adrien Marie Legendre francia
matematikussal (*1752-+ 1833) csaknem egyidőben kidolgozta a legkisebb négyzetek
módszerét, majd hibaelméletet, továbbá általános módszert adott adiofantoszi
egyenletek megoldására. 182D-ban feltalálta a heliotrop mérőműszert. Foglalkozott a
szögtartó leképezésekkel és a tér görbületével is. Jelentősen továbbfejlesztette az
integrálelméletet, a differenciálegyenletek elméletét és soreiméletét. Tulajdonképpen
Gauss fedezte fel elsőként a nem euklídeszi geometriát. Foglalkozott optikával,
villamossággal, főleg mágnesességgel. 1834-ben megalapította a Göttingeni
Magnetikai Egyesületet. 1839-4D-ben megalapozta azon erők elméletét, amelyek
fordítottan arányosak a távolság négyzetével. Ezzel elindította a potenciálelméletet,
amely a matematika új fejezetélt jelentette. Utolsó éveiben foglalkozott a vasúti
közlekedés tökéletesítésével összefüggésben a távíróhálózattal is. l8Dl-43.között
készített számtalan szakirodalmi művet is hagyott az utókorra. (Larousse 1991.1k.967
o., MNL.8k.SD3 o.)

JOHN KEATS *1795.0KTÓBER 31. - +1821.FEBRUÁR 23.
Angol
költő.
15
éves
korában
árvaságra
jutott.
Patikussegédnek szegődött, majd felcservizsgát tett. 1815től Londonban élt és bekapcsolódott az irodalmi életbe.
Pályája kezdetén James Henry Leigh Hunt angol költő
(*1784-+ 1859) által vezetett radikális költőcsoporthoz
, csatlakozott. 1817-ben jelent meg első Költemények című
kötete, mely csaknem visszhangtalan maradt. Az Endymion
. című szimbólikus elbeszélő költeményében fogalmazta meg
először szépségeszményét. Az 1819-2D-as éve volt a legtermékenyebb költői korszaka. Ekkor írta Lamia, IsbaelIa, Szent Ágnes estéje, Az őszhöz,
Óda egy görög vázához, Óda egy csalogányhoz, A melanchóliáról stb. című
költeményeit. A Hyperion töredékben maradt, mert lappangó tüdőbaja súlyosra
fordult. Itáliába utazott gyógyulni, ott halt meg. Az angol romantika második nagy
nemzedékének költője. Versei ben az érzelmek romantrikus áradása, a mult iránti
romantikus érdeklődés fejeződik ki. Minden költönél fogékonyabban fedezi fel és
teremti újjá az élet, a természet és a műúvészet csodáit. (Larousse 1992.2k.376 o.,
Világir.KisencikI.1976.lk.S79 o., MNL.1Dk.69l o.)

MARC GARNEAU

*1949.FEBRUÁR 23. -

Kanadaik űrrepülő. Szülővárosában - Quebec-Cityben - és
Londonban végezte egyetemi tanulmányait, melyeknek
végén
1970-ben
mérnöki
fizikából,
1973-ban
-szakon
doktori
címet
szerzett.
villamosmérnök
Tanulmányait Torontoban folytatta a kanadai hadsereg
törzstiszti kollégiumában. Eközben 12 társával - 1969-ben
és 1970-ben egy 20 méteres, kétárbócos vitorlással átszelte
a Atlanti-óceánt. Katonai pályafutása során hírközléssel és
elektronikus rendszerek fejlesztésével foglalkoLotl. 1983ban választották ki űrrepőlésre. Az alapkiképzés sután
----1984.okt6ber 5-13. között - az első kanadaiként - vett
részt a Challenger 8 napos útján. 1996.május19-29. közÖll,
majd 2000.november 30. és december 11. között az Endeavour fedélzetén járt az
űrben. Ez ulóbbi úlja alkalmával 7 millió 470 km-t repült társaival, akikkel együtt
elhelyezték a nemzetközi űrállomáson az első amerikai napelemet. 2001.novemberben
a Kanadai Űrhivatal elnökévé nevezték ki. jlnternet:http:j/

ROTARY

CLUB
A Rotary International különböző foglalkozású embereket tömörítő
vi lágszervezet,
MAGYARORSZAG
melynek humaI
nista szolgálat a
Az
első
célja.
Ro ary
C1ubot

1905. február
23-án
Chikágó7.00
ban
alapílotta
Paul P.Harris
(1867-1947) chikágói ügyvéd. Jelenlegi nevét 1922-ben vette fel. A Rotary Club
jótékonysági tevékenységét vallási, politikai és etnikai megkülönböztetéstől mentesen,
az egészségügyben, az oktatásban, a környezetvédelemben, a békepogramokban stb.
fejti ki. Jelentős részt vállalt a gyermekbénulás leküzdésében a világ minden
országában. 166 országból és 39 földrajzi körzetből kb.1,200.000 ember tarto ik
31.500 helyi Clubhoz a 200l-es adatok szerint. Az egyes klubok tagságában
megtalálható üzletember, orvos, ügyvéd stb. Új tagot meghívás alapján vesznek fel,
mégpedig olyan személyeket, akik magas szakmai és etikai preszti sel rendelkeznek
és képesek a zervezet célkitűzéseinek megvalósításában érdemben is közreműködni.
Magyarországon 1925-42 között működött és 1989 óta működik imét Rotary Club.
(MNL.15k.63 o., Bélyegvilág 200513.29 o.)

I.HUNYADI MÁTYÁS *1440.FEBRUÁR 23. - +1490.ÁPRILI5 6.
Magyar király. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia, Hunyadi László
öccse. Humanista nevelésben részesült. V.László - magyar és cseh király - 1456-ban
Hunyadi Lászlóra ruházta a temesvári főkapitányságot és annak ellenére, hogy
bántatlanságot ígért neki, 1457.március 14-én öccsével, Mátyással együtt elfogatta.
Lászéót kivégeztette, majd Mátyással Bécsbe, majd Prágába távozott. v.László halála
után, - 1457 végén - Podjebrád György fogságában lévén, szabadon bocsátásáért
vállalta, hogy feleségül veszi Podjebrád György Katalin nev ű leányát. 1458.február 14én a Duna jegén választották királlyá és a budai Nagyboldogasszony-templomban
ültették trónra Mátyást, és ezzel jogilag átvette a hatalmat,de melléje kormányzóvá
pedig nagybátyját Szilágyi Mihályt tették. Mátyás azonban nem tűrte hatalmának
korlátozását, ezért szembe került Szilágyi Mihállyal, valamint a nádori méltóságról e-

tett Garai Lászlóval, akik a magyar koronát III. Frigyes német-római császárnak
ajánlották fel. Mátyás a felkelést felszámolta, Szilágyit elfogatta. Az 1460-as évek
közepére a Felvidéket megtisztította a huszita csa patoktól, 1463-ban Frigyes
császártól visszaszerezte a koronát, amellyel 1464.márclus 29-én Fehérvárott
megkoronázták. 1464-ben a törökök ellen sikertelen hadjáratot vezetett Boszniában.
Az 1460-as évektől erős központi hívatalokat szervezett, állandó hadsereget (fekete
sereg) állított fel. 1467-ben végrehajtott pénzreformja nyomán új, értékálló pénzeket
veretett. Intézkedésekkel támogatta az ipar és a kereskedelem s ezzel a városok
fejlödését is. A hatalmuk elvesztésébe belenyugodni képtelen főúri családok lázadását
letörte, felszámolta az erdélyi főurak, majd a Vitéz János vezette összeesküvést.
Politikája támaszául a köznemességet igyekezett megnyerni. Külpolitikájában az 1460as évektöl a nyugati orientáció vált meghatároz6vá. 1469-74 között hosszú háborút
viselt a cseh korona megszerzéséért, 1469-ben Brünnben ugyan cseh királlyá
koronázták, de végül a boroszlói békében 1474-ben Morvaországot, Lausitzot és
5ziléziát tudta megszerezni . 1476-ban Szabácsot visszafoglalta a töröktől, ezzel
megerősítette a délvidéki végvári rendszert. A kenyérmezei csata után személyesen
vonult be Boszniába egészen Szarajev6ig. 1479-ben Olmützben a cseh és a lengyel
királlyal szövetkezett, ami lehetövé tette számára, hogy 1482-ben háborút indítson
III.Frigyes császár ellen. 1485.június l-én Bécs elfoglalásával megszerezte AlsóAusztriát és felvette az osztrák hercegi címet. Minden törekvése ellenére nem tudott
dinasztiát alapítani. 1461-ben vette feleségül Podjebrád Katalint, aki - 3 évvel később
- a szülésbe gyermekével együtt belehalt. Nem királyi származása nehezítette újabb
házassági szándékát. Végül 1476-ban Aragóniai Beatrixot vette feJeségűl, de
gyermekük nem született. Az udvarban nevelkedett házasságon kívül született fia Cor-

vin János, akinek trónöröklését azonban nem sikerűlt biztosítania. Akaratát és
szándékait az 1486.évi országgyűlés nagy törvénykönyve mutatja, amelyben
megreformálta az igazságszolgáltatást és jelentősen növelte a megyei törényszék
hatáskörét. Udvara európai méretekben is jelentős humanista központ volt, ahol a kor
legnevesebb tudósai megfordultak. Bevételei minden korábbi és későbbi királyokat
felülmúttak. Uralkodásának 32 éve alatt 43-szor vetett ki rendkívüli adókat,
melyeknek jelentős részét mecénási tevékenységre fordította. Bőkezűen támogatta a
tudományokat és a művészeteket. Létre hozta a Corvinákat, a nagy hírű könyvtárát, mely Buda török elfoglalása után részben megsemmisült - , de egyes darabjait a világ
különböző múzeumaiban őrzik. Budán csillagvizsgálót alapított, Budán és Visegrádon
itáliai építészekkel reneszánsz stílusban királyi palotákat építtetett. Kűlönleges politikai
és katonai tehetsége a közép-európai és a magyar középkor utolsó nagy formátumú
uralkodó egyéniségévé avatta. A székesfehérvári bazilikában temették el 1490.április
25-én. (Larousse 1992.2k.840 o., MNL.12k.802 o.)
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*1883.FEBRUÁR 23. - +1957.DECEMBER 27.

Német
politikus.
Fiatal
korától
kezdve
foglalkozott
politikával.
1910-ben
már
a
liberális
20DElmalE~
elveket valló Haladás Néppárt főtitkárává
választották Kasseiben, miközben a Berliner
Q
Tageblatt főszerkesztő; posztját iS betöltötte.
1919-ben a Német Demokrata pártot képviselte
a weimari képviselöházba, majd 1921·33 között
188]-1951 ...
pedig a Reichstagban. A nácik hatalomátvétele
után az ellenál16khoz csatlakozott. A II. világháború befejezését követően a szovjet zónában kezdett politikai tevékenységbe. 1945.
júniusában egyike volt a Kereszténydemokrata Unió megalapítóinak, majd 194G-ban a
párt ügyvezető bizottságába válsztották. 1946-1952. között tagja volt a brandenburgi
tartományi parlamentnek. 1947-ben a Keresztény Demokrata Párt elnökhelyettese,
1945-ban elnöke lett. A Szocialista Egységpárt támogat6jaként a megalakul6 NDK
ideiglenes partiamentjének elnökévé választották. A megalakulás után a parlament
tagja, helyettes miniszterelnök és az Egyházügyi Hivatal vezetöje lett. Az 1953.június
17-1 felkelés során sofförjével együtt elrabolták és Nyugat-Berlinbe szállitották ahol
néhány amerikai katona mentette meg a lincsetéstöl. Néhány nappal később visszatért
Kelet-Berlinbe.
Németország
több
városában
utca
viseli
nevét.
(Internet: http://en.wikipedia. orgjwiki/Otto
, de. wi ki pedia .org/wiki/Otto
,
masstimes.orgjdotNetj
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STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ * l88S.FEBRUÁR 24. + 1939.SZEPTEMBER 18.
Lengyel író, filozófus és festő. Művészneve
Witkacy volt. 1904-05-ben a krakkói Képzőművészeti
Akadémián
tanult. Orosz állampol10 gárként az I.világháboz{.
rúban
a
fronton
harcolt.
Szemtanúja
volt az oroszországi
1917-es eseményeknek. 1918-ban Zakopánéban alapított festő
műhelyt, ahol élete végéig dolgozott. Részt vett az irodalmi élet szervezésében is. A
modern lengyel irodalom legendákkal övezett alakja. Művészete a szimbolizmus és az
avantgárd kettősségében bontakozott ki. Az európai kultúra hanyatlásának gondolata
hatotta át történet- és kultúrfilozófiáját. A természettel vívott harcában magára
maradó és vereséget szenvedő ember témája állandó motívumai műveinek. 1925-ig
csaknem 30 drámát írt, min pl. A vizityúk, Az anya, Az őrült és az apáca stb.
Kezdetben kubisztikus stílusú, szűrrealisztikus tematikájú kompozíciókat, majd 1925től pszichológizáló portrékat festett, regényei pedig a fantasztikum és a groteszk
elemeit felhasználva születtek, melyek az európai civilizáció válságának riasztó jegyeit
mutatják be Sajátos teóriát dolgozott ki a "tiszta forma" tanáról. Több modern
irodalmi és művészeti folyóirat munkatársa volt. Lengyelország német megszállásakor
öngyilkosságot követett el. (Műv.L.1968.4k.743 o., MNL.18k.700 o.)

CHARLES LE BRUN *l619.FEBRUÁR 24. A KERESZTELÉS NAPJA+1690.FEBRUÁR 12.
Francia festő és díszítőfestő. 1642-45 között Rómában képezte magát és az ókori
művészet hatott rá. Pierre Ségiuer kancellár, Richelieu
bíboros (lásd XII.4.)
pártfogásának köszönhetően XIV. Lajos (lásd IX.l.) korának legbefolyásosabb
művészévé vált. Az 1630-as években Fran<;;ois Perrier (*1590-+ 1650) és Simon Vouet
*1590-+1649) műhelyében tanult. Első festménye a Keresztrefeszítés 1637-ből
ismert. Nagyobb síkert a Richelieu megrendelésére festett képeivel ért el. Ily pl. a
Herkules Diomedes lovaival című képe. 1642-ben Rómában reneszánsz és antik műve
ket tanulmányozott és másolt, majd hazatérve - 1646-ban XIV. Lajos udvari festővé nevezte ki. 1648-ban a Királyi Festészeti és
Szobrászati Akadémia alapító tagja.volt. 1661-től XIV. Lajos első
festője,
1663-tól a királyi gyűjtemény legfőbb őre és a
megszervezett királyi gobelin-manifaktúra igazgatója lett. 1666-ban
megalapította
a római Francia Akadémiát, 1668-tól a párizsi
akadémia örökös rektora lett. Festett vallásos, történelmi és
mitológiai kompozíciókat, tervezett gobelint. 1669-től megbízást
kapott a Louvre és a versailles-i kastély belső dekorációjának
elkészítésére. A párizsi Lambert-palotát, a vaux-Ie-vicomte-i
rezidenciák jó részét, a Louvre Apolló-termének boltozatát az ő
festményei díszítik. Rendkívüli munkabírásával, erős egyéniségével szinte terrorizálta
a művészeti életet. Festői életművét az antik minták szellemében megszépített
realizmus jellemzi. A dekorációk fensége híven tükrözi XIV.Lajos századát. Alkotó
tevékenysége több műfajra terjedt ki, így szobrokat, bútorokat és iparművészeti
tárgyakat is tervezett. (Larousse 1992.2k.642 0.,Műv.L.1967.3k., MNL.llk.867 o.)

JüHANNES
24.

GUTENBERG

1397-1400 Közön - +1468.FEBRUÁR

Német nyomdász. Eredeti családi neve Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg volt. Mainzi patríciuscsaládból származott. Kezdetben
drágakőcsiszolással,
majd
tükörkészítéssel
foglalkozott.
A
XV.századi források szerint 1430 előtt hagyta el Mainzol és 1434-44
között Strasbourgban élt, és akkorra már kidolgozta találmányát a
mozgatható és cserélhető betűkkel történő könyvnyomtatási
eljárást. Miután életének több részlete ismeretlen, így azt sem lehet
tudni, hogy korai munkája az Utolsó ítélet című vers 1447-es
fennmaradt nyomtatványa hol készült. 1448-ban már ismét Mainzban élt és feltehelően tökéletesítette találmányát. Élete további alakulása zömében a
fennmaradt periratokból követhető. Azok szerint - találmányán folytatandó munkák
finanszírozásához kölcsönökre volt szüksége, Johann Fust üzletemberrel (*1400 körül1-1466) anyagi támogatását két alkalommal élvezte. Amikor Gulenberg elkészült a
Negyvenkétsorosnak nevezett kéthasábos, latin nyelvű Bibliával és a Psalterium
Mogunitum című zsoltároskönyvével, Fu t pert indított ellene. Miután a bíró ág 1455-

ben

Fust javára döntött,

megfosztotta Gutenberget nyomdai felszerelésétől és

feltehetőleg első műveitől is. fust saját nyomdát alapított és Gutenberg segédjével ő adta ki a Bibliát és a zsoltároskönyvel. Gutenberg ismét nehéz
P.Schöfferrel

anyagi körülmények közé került, de némi jövedelme a Biblia eladásából mégis
származott. Munkáját tovább folytatta, ujabb kölcsökökke1 új betűkészletet öntött,
további kél vagy három könyvet nyomtatott. 1465-től Mainz érseke járadékot
folyósított a számára, így élele utolsó éveit nyugalomban tölthette. Gulenberg
nyomdatechnikáját csaknem a XX.századlg lényeges változtatás nélkül alkalmazták.
1900-ban ünnepellék világszerte születésének 500 éves évfordulÓját és ebből aL
alkalomból Mainzban, Strasbourgban, Frankfurt am Main-ban és Bécsben szobrot
állítottak emlékének. (Larousse 1991.1k.1043 o.,Új Magy L.1960.3k.124 o.,
MNL.8k.358, 897 o.)

ARRIGO BOlTO *1842.FEBRUÁR 24. - +1918.JÚNIUS 10.
Olasz operaszerző és költő. Tanulmányait a milánói
konzervatóriumban végezte. Európai körútjai döntő hatással
~
~
voltak
irodalmi és zenei munkásságára. Kapcsolatban állt a kor
~
.''-;;
valamennyi jelentős művészével, így Louis Hector Berliozzal
- fi.; \ ' ~ (lásd 111.8.), Antonio Giochino Rossínivel (lásd 11.29.),
150
.,
~ Giuseppe Verdivel (lásd 1.27.) és Wilhelm Richard Wagnerrel
(lásd V.22.). Mint költő, - Tobia Gorrio álnévvel - a milánói
bohém irodalmár-kör, a úgyneve e t scapiglia ura vagy a "kócosok" vezéralakja volt,
akiben a késő romantikus vonások modem világérzés el és szkepszissel ötvöződtek.
Olaszországban mint költő nagyobb elismerésben része ült mint zeneszerző. Pedig a
zene volt fő hivatása, de a költő él tovább szövegkönyvírói munkásságában. Ő írta többek között - Verdi számára az O ella és a Falstaff librettóját. A Figaro cimű
folyóirat szerkesztője volt 1864-ben 1866-ban részt vett Guiseppe Garibaldi (Iá d
VI.2.) északi hadjáratában. A Mefistofele című első operáját 1868-ban mutatlák be
Milánóban, mely akkor megbukott, később azonban 1875-ben és l88l-ben nagy sikert
aratott Bolognában, majd Kölnben és Hamburgban. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.218
0.,Világir.KisencikI.1976.1k.150 o., MNL.4k.224 o.)
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NATANAEL INGVAR LIDHOLM *1921.FEBRUÁR 24. zeneszerző.
A stockhomi Zeneművészeti
karmester- és zeneszerzés szakon Hilding
Constantin.Rosenberg svéd zeneszerző (*1892-+ 7) növendéke volt.
1947-56 kö ött az örebrói szimfónikus zenekar karmestere volt, de
közben - 1954-ben - Seiber Mátyás angol állampolgárságú magyar
zeneszerző (*1905-+ 1960) tanítványa is Londonban. 1956-65
között a kamarazene vezetője a svéd rádiónál. Utána a stockholmi
Zeneművészeti Főiskola tanára lett zeneszerzés tanszakon. Művei
között kantáták, szimfóniák, kóru művek és lV-operák i mertek.
(Brockhaus:Zenei L. 1984.2k.417 o.)

Svéd

karmester

Főiskolán

és

hegedű-,

JÁSZAl MARI *1850.FEBRUÁR 24. - +1926.0KTÓBER 5.
Magyar színésznő. Tizéves korában Győrben pesztonka, Bécsben
és Pesten cseléd, a kőnigratzi csatatéren markotányosnő volt.
lépett
először
Székesfehérváron
színpadra
Statisztaként
1867.november
7-én
Jósika
tizenhatéves
korában.
Kálmán:Rákóczi ]úliájának egyszavas szerepében magára vonta
a kritika figyelmét. 1869-ben a kolozsvári szinházhoz szerződött.
1872-ben a pesti Nemzeti Színház tagja lett és - egy év
VigsLinházi munka kivételével - haláláig az is maradt. 1901-ben
a Nemzeti Szinház örökös tagja lett. Elsőként alakította magyar
szin padon az antik tragédiák hősnőit, Antigonét, Elektrát stb.
Shakespeare húsz nőalakjának volt leghivatottabb tolmácsolója.
Az ember tragédiájának első Évája, a Csongor és Tünde Mirigye,
a Bánk bán Gertrúdisa. A klasszikus tragédiák legtökéletesebb
megtestesítője a magyar színpadon, a "nagy stílus" képviselője, és európai
viszonylatban is rendkívüli művész-egyéniség. A versmondásnak is nagy művésze
volt. Olthatatlan művelődési vágy fűtötte. Történelmi és művészettörténeti
tanulmányok segítségével a legapróbb részletekig kidolgozta szerepeit. Megtanult
németül, angolul, franciául, görögül, hogy kedvenc műveit eredetiben olvashassa. Írt
cikkeket és novellákat eredeti, zamatos stílusban. Emlékiratai belső fejlődésének és
alkotói problémáinak hű tükre. (Szin házi L. 1969.205 o., MNL.I0k.221 o.)

JOHANN WIER

1516. - +1588.FEBRUÁR 24.

Német orvos. Korán beutazta Franciaországot és Németországot és
1545-ben Arnheimben, majd Clevében telepdelt le, ahol a herceg
orvosa volt. Ő volt az első, akinek sikerült egy időre a
boszorkányüldözést megszüntetnie. 1563-ban napvilágot látott
művében a császárhoz és fejedelmekhez rordull és érzékeltette a
bnoszorkányüldözés kegyetlen égét. Irásával viszont magára vonta a
papság haragját és könyve indexre került. Vilmos clevei herceg
megvédte a támadásoklól és munkáit 1660-ban módosítoll címmel
Opera omnia - adták ki ismét Amsterdamban. (Révai N1.19k.554 o.)

V.HABSBURG KÁROLY *1500.FEBRUÁR 24. - +1558.SZEPTEMBER
21.
Német-római
császár
1519-től
1556-ig,
Németalföld hercege 1506-tól 1555-ig, LKároly
(Carlos) néven Spanyolország királya 1516-tól
1556-ig, IV. Károly néven Szicília királya 1516tól 1556-ig. A Habsburg-házból származó
LSzé,p Fülöp, Ausztria hercege ( 1478-+ 1506)
és Orült Johanna kasztíliai királynő (lásd
IV.12.) fia. Felesége Izabella portugál hercegnő
Atyai nagyapja, LHabsburg Miksa császár (lásd IlL22.) óriási birodalom birtokosává
tette. Apjátólmegörőkőlte Burgundiát, anyai nagyapjától II.Aragóniai Ferdinándtól (
1452+1516) Spanyolországot, Nápollyal, Szicíával, a Baleárokkal és S ardícniával
együtt, apai nagyapjától a osztrák tartományokat és a némel-római császári trónt. A/
abszolút hatalom megerősítésére tett erőfeszítései és a katolikus világbirodalom
megleremtésére irányuló kisérletei külső és belső ellenállásba ütköztek. Hatalmas
birodalma fenntarthatatlannak bizonyult. Harcolt a refomáció ellen és a nagy némel
parasztháború leveréséért. Összeütközésbe került I.Ferenc francia királlyal (ur.151547). Öccsél I.Ferdinándot (*1503-+1564), aki 1526-ban magyar király (ur.1526-64)
lelt, lámogatta a törökök elleni harcban. Majd 1535-ben Tunisz és Algír ellen visel l
eredménytelen háborút. A schmalkaldeni háborúban 1546-47-ben nem tudta megtörni
a Franciaországgal szövetkező német protestáns fejedelmek ellenállását és 1555-ben
az augsburgi vallásbéke megkötésére kényszerült. Politikai programjának csődje
1556-ban lemondásra kényszerítette. Birodalma feloszlott a császári koronát és az
örökös tartományokat I.Ferdinánd örökölte, míg Spanyolországot, Németalföldet és az
iláliai birtokokat fia, II.Fülöp (*1527-+ 1598) kapta. (Új Magy.L.1961.4k.50 o.,
MNL.10k.599 o.)

KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY

SHQIPERIA

A Kommunisták Szövetségének megbízásából Karl Marx (lásd
III.14.)és Friedrich
Engels (lásd XI.28.)
Londonban
kidolgozta az elméleti és gyakorlati pártprogramot a politizáló
munkásszervezetek számára, melyet Kommunista Kiáltványként hoztak nyilvánosságra 1848.február 24-én. A
Kiáltvány elemzi a kommunista mozgalom helyzetét és
célkitűzéseit. Megjelenése, illetve az abban foglaltak nagy
hatással voltak az 1848-as forradalmak során a forradalom
munkásszervezőire és a baloldali mozgalomra. (Ormos
M.:Világtörténet 1988.2k.)

WINSLOW HOMER *1836.FEBRUÁR 24. - +1910.SZEPTEMBER 29.
Amerikai
festő.
New
Yorkban
tanult,
első
művei
magazin illusztrációk voltak. 1859-től a Harper's Weekly című
lap rajzolója volt. Később olajképeken örökítelle meg
polgárháborúval kapcsollatos élményeit (Hadifoglyok, 1866).
Tehetsége
főleg
akvarelljein
érvényesült.
Típusai
jellegzetesen amerikaiak. Stílusa a barbi70ni iskolával
rokonítja. Témáit az amerikai hétköznapokból merítette, festett pl. sportoló kat (Krikettezök, 1866). Jelentősek a feketékről készített sorozatai mint
pl. a Gyapotszedők, és a hajósokat ábrázoló képei is. Munkásságának kikemelkedő
darabjai az USA keleti partvidékén, Scarboroban fe tett tenger-képei. Ilyen pl. a
Hurrikán és az Ivó őz. (Magy.NI.9k.577 o., MŰv.L.2k.414 o.)

MABÉOSZ = MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
A MABÉOSZ alapításának előkészítése 1950-ben kezdődött, amikor a
Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetségének alelnöke
1950. július lD-én egy egységes csúcsszervezet megalakítására tett
indítványt a Munkás Bélyeggyűjtők Központja, a Bélyegbarátok
Ors ágos Egyesülete és a saját S övelségük autonómijának
megszüntetésével. A java lat megvizsgálására a felállított bizottság a
javaslatot elfogadta és miniszteri biztosok vezetése alá rendelték a
három servezetet.
1952~február 24-én
közös országos
értekezleten mondták ki az egységes csúcsszervezet megalakulását,
melyet a résztveVŐk egyhangúlag fogadtak el. A létrehozott szervezet
neve Magyar BélyeggYűjtök Országos Szövetsége lett. (Bélyeglexikon 1988.439 o.)
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GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG *1742.JÚUUS 1. +1799.FEBRUÁR 24.
I~.

dl

~

Némel fizikus. egy tizennyolc gyermekes lelkész legfiatalabb
gyermekeként szűletelt Darmstadtban. 10 éves koráig a s7ülöi
házban kapott oktatást, majd a darmstadti latin-iskolába
iratták be szülei. Egyetemi tanulmányait anyagi nehézségeik

miatt csak későn -1763-ban - kezdhelte meg a Göttingal
Egyetemen, ahol 1769-töt a fizika tanára, majd hat évvel
'!Go
később - haláláig professzora voll. Leginkább al
elektromosság körébe tartozó kísérletekkel foglalkozott. Előa
dásait, kísérleteit Alessandro Volta (lásd III. 5.) is a helyszínen tanulmányozta.
Hallgatói kötött voll pl. a nagy matematikus Carl Friedrich Gauss (lásd 11.23.) is.
Fizikuskénl aL elektromossággal kapcsolatos találmányai teszik híressé. Emellett
felfedezte a modern korban xerografhak nevezett másológépet. Elsőként vezette be a
Franklln-féle villámhárítót Németországban és a saját göttingai házában. Még az A4-es
papír-méret slabványositása is a nevéhez fűződik. Fölfedezte a róla elnevezett
Lichtenberg-féle ábrákat.( Ezek akkor Jönnek létre, ha egyenáramú kisülés megy
végbe egy sZIgetelőiap mentén, amire előbb egyenletesen finom port szórtak. A
klsulés hatására klülönféfe rajzolatú ábrák alakulnak kL) Az elektromosság pozitív és
negatív Jelblése is tőle származik. Tantványai meghívására 1774-75-ben Angliában
eltöltbtt bő egy év alatt nagy angol-barát és csodáló lett, és ez írásra késztette.
Willlam Hogarth angol rézmetsző (lásd X.25.) metszetei hez szellemes kommentárokat
írt. Szeretett volna egy - Fielding:Tom Jones-ához hasonló - regényt is írni de abból
csak néhány oldal készült el. Copernicus (lásd 11.19.) életrajzán kivól néhimy
szatirikus iratot is kiadott. Az európai értelmiségi kőrők egyik legnéps/erűbb, és
legelismertebb alakja volt. (Internet:http://en.wikipedia.org/wiki/Georg
,
bartleby.com/65/lik/
" Revai NI.12.724 O., MNL.12k.118 o.)
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ROBERT FULTON *1765.NOVEMBER 14. - +1815.FEBRUAR 24.
Amerikai
ötvösség et

gépészmérnök.
EredetIleg
tanult, készített márvány
fű részelő- és csiszológépet, vizi erővel
mozgatott kötélverőgépet stb. 1801-ben
kézi hajtású tengeralattjárót készitett. Ö
tervezte és
készítette el
az első
hajócsavar-hajtású tengeralattjárót 1798ban a Nautilust, amelynek használatát
1804-ben a francia és angol kormány is efutasitott. Következett a James Watt skót
feltaláló (* 1736-+1819) által készített gőzgéppel meghajtott lapátkerekes gőzhajó a
Qermont, melynek hossza 45,7 m, vízkiszorítása 100 t, gőzgépének teljesítménye 20
LE, 15 kW volt. Első 240 km-es úlját l807-ben 32 óra alatt telte meg a Hudson folyón
New York és Albany között. 1814-ben készült el az első hadihajó gőzhajtással, de
utközetben való kipróbálására nem került sor. A Savannah nevü, szintén lapátkerekes
gőzhajó 18l9-ben 26 nap alatt julotl el Savannahból Liverpoolba. A hajónak
vitorlazata is volt, melyet használtak ls, mert az út folyamán kizárólag ravai fütött
gőzkazán nem fett volna elegendő az Atlanti-óceánon való átkelésre, azonban igy is
bebizonyította a gőzhajózás használhatóságát a tengerhajózásban. Lényegében neki
köszönhető a hajók gőzhajtásanak ipari megvalósítasa is. (Új Magy.L.1960.2k.451
o.,Larousse 1991.1k.934 O., MNL.8k.347 o.)

UTAGAWA TOYOKUNI

*1769.

+1825.FEBRUÁR 24.

Japán festő, fametsző, kónyvillusztrátor. Utagawa
Tojoharunál
tanult.
Főleg
szinészábrázolásokra
specializáIta magát. Képein minden nagy kortársának
hatása fellelhető. Első szignált munkái 1786-ból valók.
Az 1790-es években regényeket illusztrált. Művészete
az 1800-as évek legelején bontakozott ki. Nagyméretű

színészportrékat,

több

mint

10.000

metszeHapot

készített, több száz könyvel illusztrált és nagyon sok
színházi plakátot feslett, illetve rajzolt. SzinéSL
képesönyvet is készített Színészek az öltözőben
címmel. Asszonyporlréi Utamara (lásd V.31.) hatásáról
tarluskodnak. Metszeteit több mint 100 ki~dó adta ki. A
művészi
kidolgozást
sok
esetben
elhanyagolta.
Forgalomban lévő metszetei között nagy minőségi
eltérések vannak. Kísérletezett nyomtatási tecnikákkal
is, feltalálta a Illa vagy vörös színtől mentes képet. (Műv.L.4k.574 o.)

WILHELM KRESS

*1836.JÚUUS 29.

+1913.FEBRUÁR 24.

Orosz származású osztrák repülőgéptervező. Eredetileg zongoraépítő sLakember volt és azzal folglalkozott 1877-ig. 1873-ban
költözött Bécsbe, amikortól érdeklődése a repüléstechnika felé
fordult. Intenzíven 1873-től foglalkozott - tanult szakmája
mellett - különféle repülőgép-konstrukciók kutatásával és
kísérletekkel. Kutatásai felkeltették a Bécsi Mérnöki Egyesület
figyeImét és felkérték 1892-ben egy szakelőadás megtartására.
Az általa megalkotott vitorlázó repűlógép a kor legeredményesebb gépe volt a nemmotorizált légi járművek között. A sLáLadfordul6 idején a motorizált repülőgépek
tervezői között az egész világon már hatalmas verseny folyt. 19D1-ben saját
motorizált modelljével hajtott végre Bécs közelében felszállási kísérletet. Kísérlete
nem volt ugyan eredményes, mégis a gépe a legígéretesebb előzménye voll 37
19D3-ban a Wright testvérek által létrehozott repülőgépnek (lásd VIII. 19.). Ezt
követően
felhagyott a további kísérletezéssel. (Internet:http://e.wikipedia.
org/wiki/
, www.flyingmachines.org/.
)

CHARLES INGLIS

-1734. - +1816.FEBRUÁR 24.

Ir anglikán pap. Apja halála után, 1745-től bátyja vette át az oktatását Dublinban.
Húsz éves korában már szilárd klasszikus irodalmi alapokkal rendelkezett. 1754-ben
emigrált Amerikába, ahol négy évig tanított. Majd visszatért Angliába, püspöki
engedéllyel anglikán pappá szentelték és megkapta misszionáriusi kinevezését.
Misszionáriusként dolgozott 1765-ig, amikor ismét távozott Amerikába és a New
York-i Szentháromság-plébániatemplom asszjsztensi feladatait látta el. Egy
alkalommal hangosan imádkozott a templomban III.György Nagy-Británnia és Írország királyáért (ur.1760-1820), amikor George Washington
Amerikai elnöke (lásd 11.22.) ls a gyülekezetben volt. A
templomot be kellett zámi, a brit katonai hatalom
megmutatta az erejét. Inglis haza kényszerült egy rövid
időre, majd 1787-ben püspökké szentelték. Ö volt az északamerikai tartományok, nevezetesen Nova Skótia első
anglikán püspöke. A tartományban a vallástalanság, a
tudatlanság szánalmas méreteket öltött, ezért tervbe vette
egy
King's
College
létrehozását,
ahol
nyilvános
szemináriumot. akadémiát vagy főiskolát lehet szervezni a
környékben dolgozó tanárok részére éppen úgy, mint a középiskolai oktatás céljára
is. Elgondolását a tartományi Vallási és Irodalmi Intézettel egyeztette, majd
megvalósította. A helyettes kormányzó, a püspök, a Tanács elnöke 1788.november
l-én megnyitotta az Akadémiát. 1795-ben már 150 fiatal látogatta az intézményt
Nova Skótia és New Brunswick tartományokból. Fia, John szintén Nova Scocia
püspöke volt. (Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hJ=hu&
sl=en&u=
)

PIERRE AUGUSTE RENOIR
+1919.DECEMBER 3.

* 1841.FEBRUÁR 25.

-

Francia festő. Pályáját 13 évesen mint porcelánfestő kezdte
Limoges-ban, majd legyező festéssel tartotta fenn magát.
1862-64 között Charles Gleyrenél (*1806-+1874) tanult, itt
találkozott Edouard Manetval (lásd 1.23.), Alfred Sisleyvel
(lásd I.29.L Claude Oscar Monetval (lásd XI.14.) és Jean
Frédéric de Bazilleal (*18451-+1870) és együtt kezdtek el a
szabadban - a barbizoni erdőbe - festeni. Ott készültek többek között - a Vadászó Diana, a Lise című képei. 1869 után
készült képein az impresszionizmus a maga teljében jelenik
meg: a fények játéka lombok között, tükröződések a vízen, a
levegő állandó vibrálása és a művész laza ecsetvonásokkal
valósággal feloldja a formákat az áttetsző színekben. E
korszakának fő műve a Pont Neuf és a Páholy. 1873-ban csatlakozott a Monet által alakított impresszionista csoporthoz. Kezdetben sok bírálat érte
műveit, második tárlatán figyeltek fel munkáira. Plein-air tájképei mellett életművében
mindvégig meghatározóak maradtak az alakos, aktos kompozíciók. PI. a Le moline la
Galette, Madame Charpentier gyermekeivel, Az evezősök reggelije stb. Az 1881-82-es itáliai
utazása után Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) és Jean Auguste Dominique Ingres
(lásd 1.14.) hatására az 1880-as évek első felében kompozícióit és a rajzosságot
helyezte előtérbe, a vonal ismét dominálóvá lett és hidegebb színeket használt. Az
laaO-as évek közepétől a fürdözö nőket ábrázoló aktokat festette előszeretettel. Ilyen
pl. A Nagy Fürőzők, A hajfonat stb. 1890 körül lazább, színesebb technikára tért át,
gyöngyházfényű színeit később vörösek és narancsos árnyalatok váltják fel. 1900-tól
hírneve egyre nőtt, új műkereskedőkkel, műgyűjtőkkel került kapcsolatba. 1902-ben
egészsége megromlott, tolószékbe kényszerült, de a festést nem hagyta abba. 1907
körül még szobrászattai is foglalkozott. Művészetének fő ihletője a női szépség volt
mind portréin, mind aktjain, vagy munkatársaival megvalósított szobrain. Eletműve,
betegsége ellenére a derű és a teljesség jegyében zárult le. (Larousse 1994.3k.456 o.,
MNL.15k.412 o., Műv.L.4k.48 o.)
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CARLO GOLDONI *1707.FEBRUÁR 25. - +1793,JANUÁR 8.
Olasz vígjátékíró. Apja óhajára ügyvédi képesítést szerzett.
később
Tanulmányai
befejeztével
törvényszéki
segédbíró,
Velencében ügyvéd volt. Hamar felhagyott a jogi pályával, mert
igazi érdeklődést gyermekkora óta csak a színház iránt érzett. Első
eredeti darabja A Velencei gondolás már tehetségéről tanuskodott.
1734-ben írt Belizár című drámáját Velencében nagy sikerrel
mutatták be. Megpróbálkozott azzal, hogy a rögtönzést kedvelő
színészek ellenállását megtörve - rögtönzések helyett - rögzített
szövegű szerepeket bízzon a színészekre. Kitűzött programját csak
fokozatosan tudta megvalósítani. Az 1742-43-ban bemutatott A tapiraesett lány című
darabjának szövege már teljes egészében az ő munkája. Gyors egymásutánban
születtek újabb színművei, tragédiák, operalibrettók, vígjátékok és anagyoperák szüneteiben előadásra kerülő rövid,
komikus intermezzók. Ilyenek
voltak pl. Momolo a világfi, Két
úr szolgája, A kávéház stb. 1748.
körül a legtermékenyebb néhány
éve
következett.
Ebben
az
időben alkotta egyik fő művét a
Mirandolina-t.
Antonio
Lucio
IlIA.)
és
Vivaldival
(lásd
Baldassare Galuppival (*1706+ 1785) dolgozott, a zenés komédia az ő librettóival emelkedett európai hírnévre. Tiz év alatt 60 vígjátékot írt. Hősei
mindennapi lények, akik gyengeségeikkel, emberi indulataikkal élővé varázsolják a
színpadot. Sikerei vetélytársai hadjáratát indította el ellene. A viszályokba belefáradva
1765. után XV.Lajos lányának és XVI.Lajos nővéreinek nyelvmestereként a királyi
udvarban élt, és francia nyelvű emlékiratai n dolgozott, amely Emlékezései címmel
1787-ben jelent meg. A forradalom kitörése után szegénységben élt, mert nyugdíját a
Konvent megvonta. Visszavonultan élt és korábbi műveinek kiadásán fáradozott.
Életében 250 színdarabot írt, tragédiákat, melodrámákat, intermezzókat és kb. 150
vígjátékot.
Jó
néhány
darabját
ma
is
sikerrel
játszák
világszerte.
(Világir.KisencikI.1976.1kA07 o., MNL.8k.684 o.)

JOHN FOSTER DULLES *1888.FEBRUÁR 25. - +1959.MÁJU5 24.
Amerikai politiku , ügyvéd. Republikánus politikus, a nemzetközi Jog
s akértője. Részt vett 1919-ben a pári si békekonferenCián, s a két
világháború közötti nagy nemzetközi konferenciákon. A II.világháború
idején fontos szerepe volt az ENSZ alapít okiratának előkészítésében.
'0''''
..
1946-50 között az USA ENSZ képviselőjeként tevékenykedett. 1950ben Hany Spencer Truman (lásd XII.26.) megbízására előkészítette a
japánnal kötendő szerződést. 1952-ben Dwight David Eisenhower
(lásd X.14.) külügyminiszterré nevezte ki. 1959-ig a diplomácia élén
az erőpolitika híveként ádáz harcot folytatott a kommunizmus és a Szovjetunió ellen.
Nagyban hozzájárult a hidegháború kibontakozásához. A párizsi szerződések és a
SEATO létrejöttében (lásd IX.8.) szintén felelősségtelje munkát végzett.. 1954-ben
bejelentette a tömeges meg torlás doktrináját, mely szerinl egy esetleges lámadásra
Washington akár nukleáris csapással is válaszolhat. (Larousse 1991.1k.633 o.,
MNL.6k.828 o.)
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SOPHIE SCHRŐDER *1781.FEBRUÁR 25. - +1868.FEBRUÁR 25.
llEVl'SOlUVNllI!Sl'Oo.,

Német színész- és énekenö. Leánykori neve Sophie Burger.1795-ben
képett először 5zínpadra szentpéterváron. Bécsben 1789-99 között,

Breslauban ma Wroclaw - 1799-1801 között, Hamburgban 1801-13
között játszott. A bécsi Burgthealer, színésznője voll 181S-29-ig,
majd 1836-40-ig. A müncheni, udvari színház tagja vott 1831-36-ig..
Sikereit szellemi eszközökkel, szép mozdulataival és zengő hangjával
érte el. A weimari iskola idealizmusának képviselője, a SiÓ müvéSLe,
zordon és fenséges egyéniség. Némi ingadozás után a drámai hősnő
szerepkörénél állapodott meg. A Lady Macbeth, Kleopátra, Stuart
Mária alakítója. A Pesti Nemzeti Színházban több alkalommal is
vendégszerepelt. Férje Friedrich Ludwig Schrőder (*1744-+1816)
szintén színész és rendezö, színigazgató. Gyermekeik: Auguste 1828-31 között a Pesti
Színház, fia Alexander 184S-ben a budai Német Színház tagja volt. (Szinházi
L.1969.389 O., MNL.15k.886 O.)

BENEDETTO CROCE 1866.FEBRUÁR 25. - +1952.NOVEMBER 20.
Olasz történész és kritikus, filozófus. Gazdag földbirtokos családból
származott. Jogi, filozófiai és irodalomtöorténeti tanulmányokat
folytattott Rómában. Miután csalódott a7 egyetemi oktatásban,
autodidakta módon képezte magát tovább. Ifjúkorában Antonio
labriola olasz filozófus, az erkölcsfilozófiai és pedagógiaiu tanszék
professzorának (*1843-11904) hatására foglalkozott a marxizmussal,
de csakhamar a marxizmus reviziójának álláspontjára helyezkedett,
majd a politikai liberalizmus talajára tért át. 19D3-ban La Critica
címmel indított történelemtudománnyal, filozófiával és irodalommal
foglalkozó tekintélyes kritikai folyóiratot, melyet 1944-ig szerkesztett. 1920-21-ben
közoktatásügyi miniszter, 1944-ben tárca nélküli miniszter
volt a koalíciós
kormányban. 1947-ben a Liberális Párt elnöke lett. 1947-ben Nápolyban alapította
meg az Olasz Természeltuományi Intézetet. Politikai tevékenységében a fasizmus és a
német megszállás ellen, az olasz nemzeti egység megteremtéséért szállt síkra.
Gondolkodására Georg Wilhelm Friedrich Hegel (lásd VIII. 27.) és Giambattista Vico
(lásd VI.21.) hatottak, miszerint feltételezte a történelem és filozófia önállóságát és a
hagyományos logikát viszszavezette a történelmi megismerés elméletéhez. Az
esztétizmus és az irracionalizmus minden formáját elítélte és arra törekedett, hogy
minden műben különválassza az ideológiai tartalom tiszta fejlödését. Hozzájárull a
barokk művészet fogalmának meghatározásához. Az olasz új hegelianizmus egyik
legnevesebb képviselöje, a fasizmussal szembehelyezkedő polgári humanizmus
jelentős alakja volt. (Larousse 1991.1k.S07 o., MNL.Sk.673 o.)

JosÉ DE SAN MARTIN *1778.FEBRUÁR 25. - +1850.AUGUSZTUS
17.
Argentin
tábornok
és
politikus.
1784-től
szüleivel
Spanyolországban élt. 1793-tól a spanyol hadseregben szolgáiti
és 1808-tól a francia megszállók ellen harcolt. 1812-től LatinAmerika spanyol uralom alóli felszabadításáért küzdött. Ennek
megvalósítását Chilén keresztüli Peru elfoglalásával vélte
kivitelezhetőnek. 1817.január-februárban
átkelt 500 fős
seregének élén az Andok hegységen és a chacabucói csatában
vereséget mért A spanyolokral majd Maipunál kivívta Chíle
függetlenségét. 1820 augusztusban az újonnan kiépített chilei
flottával Peruba hajózott l és 1821.júliusban bevonult Limába. A
független Peru protektora ként felszabadította a hadseregbe lépő
rabszolgákat és eltörölte az indiánok kényszermunkáját. A spanyolok elleni összefogás érdekében 1822.júliusban találkozott Guayaquilben Simon
Bolivárral (lásd XII.17.). Limába visszatérvel átadta a hatalmat a perui
Kongresszusnak és 1822-ben lemondott. Visszavonult a politikától és 1824-ben
betegen önkéntes száműzetésbe FranCiaországba távozott. Az argentín kormány
1909-ben Boulogne-surMer-ben szobrot állított emlékének. (Larousse 1994.3k.548 o.,
MNL.15k.781 o.)

LANDLER JENŐ *1875.NOVEMBER 23. - +1928.FEBRUÁR 25.
A
magyar
munkásmozgalom
kiemelkedő
alakja.
Már
joghallgatóként kapcsolatba került a mozgalommal és korának
egyik legnépszerűbb munkás-szónoka volt. Az 1904.április 19-én
kezdődő
vasutassztrájk vádlottjainak védője, a Vasutasok
Lapjának szerkesztője, a Vasuti Szolgálati Rendtartás tervezetének
kidolgozója volt. Tagja volt a Szociáldemokrata Pártnak. Az
I.világháború idején a békéért, a háborúellenes küzdelembe
bocsájtkozó munkástömegek egyik vezetője volt. 1918 júniusában
a MAV gépgyárban letartóztatták, de néhány hónap múlva
szabadon engedték. 1918. október 31-én fontos posztot töltött be,
később a tömegek vezére lett. A Tanácsköztársaság idején minden fontos poszton
dolgozott. Annak bukása után emigrációba kényszerült, ahol a Kommunisták
Magyarországi Pártjának egyik vezetője. Szívbetegségében halt meg Cannes-ban,
hamvait Moszkvában helyezték el a Kreml falában. (Évfordulók 1975.,Új
Magy.L.1961.4k.310 o.)

KARL MAY *1842.FEBRUÁR 25. - +1912.MÁRCIUS 30.
Német regényíró. Egy 15 gyermekes család negyedik gyermeke.
, Nagymamája tündérmeséin és édesapja által kezébe adott
kalandos és tudományos könyveken nőtt fel. Már 7 éves korától
dolgoznia kellett, miközben csekély ismereteket sajátított el az
elemi iskolában. 1859-től középiskolákkal próbálkozott, de kisebbnagyobb bűncselekményei miatt mindenhonnan eltanácsolták. PI.
1861-ben
lopásért,
1865-ben
szélhámosságért,
1889-ben
tartozásaiért ítélték el különböző időtartamokra, vagy egyéb nem
börtönben letöltendő büntetésekre. Börtönévei alatt kezdte meg
írói pályafutását. 1874-ben töltötte le utolsó börtönbüntetését és szabadulása után
egy drezdai kiadó jóvoltából érzelmes történetei
megjelentek különböző
magazinokban többnyire név nélkül. 1875-ben a prostitúcióról és annak eredetéről
szóló Szerelem regénye, és a Vénusz temploma című munkáit Ausztriában és
Németorszságban
betiltották.
Ebben
az
időszakban
kezdett
kalandos
indiántörténeteivel, fiktív útleírásaival rendkívüli népszerűségre szert tenni. 1875-től
kezdve több mint 70 könyvet írt, melyek között a három-kötetes Winnetou a
leghíresebb. 1883-ban készült a Vadölő, majd Az Ezúst-tó kincse, Az inka öröksége, A
medveölő fa stb .. Az 1890-es években vált a világ leghíresebb ifjúsági regényírójává.
Cselekményes művei nagy sikert arattak az egész világon. Ma is az egyik legolvasott
ifjúsági regények közé tartoznak munkái. Műveinek jelentős része magyar fordításban
is megjelent. 1909-ben súlyos vádak jelentek meg róla. A legsúlyosabbakat Rudolf
Lebius írta le, miszerint May egy erdőben tanyázó rabló, leánykereskedő, pedofil stb.
Végül rágalmazóit ugyan megbüntették, de a folyamatos perek, tárgyalások
hozzájárultak az 1911-ben kezdődő betegségéhez. 1908-ban írt végrendeletében
vagyonát egy jótékonysági alapítványra hagyta. (Világir.KisencikI.1976.2k.56 o.,
Internet: http://www.karl-may.stiftung.de..... )

PIERRE LAPORTE *1921.FEBRUÁR 25. - +1970.0KTÓBER
Kanadai politikus. Tanulmányainak befejezése után - 1946-tól újságíróként dolgozott, és ugyanannak a lapnak a tudósítója marad
1961-ig. Szemben állt Maurice Duplessi québeci tartományi
kormányának konzervatív politikájával. 1960-ban könyvet is
publikált Duplessi igazi arca címmel. 1959-ben tagja lett a quebeci
törvényhozásnak. A liberális Jean Lesage tartományi kormányában
dolgozott 1962-től a közszolgáltatásokkal, majd 1964-től a kulturális
ügyekkel foglalkozó tárca minisztereként. Az 1966-os választásokat
a liberálisok elvesztették, így 1966-1970-ig a törvényhozás
ellenzékében politizált. Amikor J. Lesage 1969-ben lemondott a
Liberális Párt vezetéséről, ő lépett a helyébe. Az 1970-ben a québeci
tartományi kormányra került Robert Bourassa liberális kabinetjében miniszterelnökhelyettes lett. 1970. október 10-én az 1960-as évek elején alakult terrorszervezet a
Quebeci Felszabadítási Front megbízásából elrabolták és a tartományi kormány elleni
tiltakozásul túszként tartották fogva. Ez váltotta ki az "októberi krízis" néven ismert
eseményeket, amelynek során utcai harcok törtek ki Québecben és hajtóvadászat
indult a terroristák elfogására. Laporte-ot megölték, hottestét október 17-én találták
meg egy gépkocsi csomagtartójában. (Internet:http://en.wikipedia.org/wikijPierre
Laporte, www2.marianopolis.eduj
, en.wikipedia.orgjwikijRobert Bourassa
.
archives.cbc.cajIDD-1-71-101..
)

VICTOR HUGO *1802.FEBRUÁR 26. - +1885.MÁJUS 22.
Francia író, költő, drámaíró. A Bourbon-restauráció idején írta első,
még a klasszicizmus hatását mutató verseit. Első megjelent verses
kötete az ódák és balladák a romantika kezdeti vallásos-reakciós,
klasszicizáló jellegét mutatja. Költészetének igazi gazdagságát Az
őszi tombok, A szürkület énekei, A lélek hangjai és a Fények és
árnyak címü kötetei tárják fel. Első regénye 1823-ban jelent meg
Az izlandi Han címmel, mely egy divatos, fantasztikus mü,
hitelesen ábrázolt szerelmi szállal. A romantikus drámaelmélel
kérdéseit a Cromwell című drámájának előszavában fogalmazta
meg, mely szerint szembeszáll a klasszicizmus kötöttségeivel. A
romantikus dráma mintapéldája a Hemani, mely a bemutatón
nagy botrányt okozott, éppen úgy,mint a Királyasszony lovagja, és mégis - többek
között - ezek maradtak a legélőbb művei. A párizsi Notre Dame című történelmi
regényével vált igazán népszerűvé, mely a XV.századi Párizs életét mutatja be. Verses
és prózai drámái elsŐsorban történelmi tárgyúak, mint pl. A király mulat - melyből a
Verdi: Rigoletto szövegkönyve készült. -, a Borgia Lucrétia, Szív és trón, a Ruy Blas. Az
1840-es években már hazájában és Európa-szerte a romantika egyik legjelentősebb

képviselőjeként tisztelték. Pályája kezdetén a legitimista nézeteket valló költő a
polgári demokrácia hívévé és harcosává fejlődött. 1841-ben a FranCia Akadémia tagja
lett. Ezt követő években egyre liberálisabb eszméket vallott és keveset írt. Az l848-as
forradalom idején - Alphonse-Marie Lamartinenel (lásd X.2!.) együtt - már a
köztársaság szószólója volt, és részt vett a l848-as eseményekben. l8Sl-ben
szembefordult III.Napoleonnal (lásd 1.9.) és száműzetésbe vonult Brüsszelbe, majd
Yersey szigetén telepedett le. l85S-ben átköltözött Guernesey szigetére. Költészete itt
bontakozott ki teljességében. Ott születeLt a Századok legendája, Válasz egy
vádiratra , a III.Napoleont támadó Fen yítések, mely a politikai szatíra csúcsa, és a
5zemlélődések című kötetei. Ott fejezte be monumentális művét, a Nyomorultakat és
még A tenger munkásai és A nevető ember című nagysikerű regényeit. 18S9-ben
viss autasítoLta III.Napoleon amnesztiáját és csak 1870-ben tért vissza PáriLsba a
köztársaság kikiáltása után. Párizsban nagy tisztelettel fogadták, de már a közéletbe
nem kapcsolódott be. PubliCisztikai írásai egyre haladóbbá váló nézetei nek állomásait
jelzik. Ilyen az Egy halálraírélt utolsó napja, a Kis Napoleon, Önéletrajza stb .. Művei a
francia romantika legnagyobb alkotásai, a legnemesebb emberi érzések kifejezései.
Stílusa ga dag, líraian árnyalt, új művészi irányok elindítója volt. Minden műfajl és
minden hangnemet kipróbált. Hatása messze túlnőtt országa határain és műveit
számos nyelvre lefordították. Magyarra először báró Eötvös József (lásd II.2.),
verseiből Kosztolányi Dezső ( 1885-+ 1936) fordított. Több művét megzenésítették, Verdi: Ernani című operája - és megfilmesítették pl. a Notre-Dame-i toronyőr,
Nyomorultak című stb.regényeit. (Larousse 1992.2k.l54 o.,Új Magy.L.196D.3k.333
o.,Világir.Kisencikll976.lk.SD6 o.,MNL.9k.68D o.)

EMMY DESTINN *1878.FEBRUÁR 26. - +193D.JANUÁR 28.

-

Cseh szoprán operaénekesnő. EredetI neve Emilie Pavlina Klttlová.
Művésznevét tanára, Marie Löwe·DesUnn tis7lelelére vette feL 1898ban aParasztbecsület Santuzza szerepében debütált a berlini Királyi
Operában, amelynek 19GB-ig tagja vott. Richard Strauss (lásd VIol!.)
őt választotta Salome címü operája berlini és párizsi bemutatójának
cimszereplöjéül. 19D1-ben Bayreuthban Senta, 1901-ben Párizsban
Salome szerepet alakította.19D4-21 között Rendszeresen fellépett a
londoni Covent Gardenben és 19D5-tól a New York.-i Metropoliten
Opera sztárjaként aratott nagy sikereket. 1916-tól újra Csehországban élt. 1927-ben visszavonult. Kora egyik legnagyobb, rendkívüli színészi
adottsága iról is nevezetes énekesnöje volt. (Brockhaus Zenei L.1983.1k.425 o.,
MNL.6k.511 o.)

GIULIO NATTA *1903.FEBRUÁR 26. - +1979.MÁJUS 2.
Olasz kémikus. Tanulmányait a milánói müegyetemen végezte,
1924-ben doktorált kemiai technológiai temából, ugyanott
habilitált és ass7isztens volt 1927-ig. 1933·tól a padovai, majd
1935-től a római egyetemen az általános és fizikai kémia, 1936ban a torinol es a milánói müegyetemen az ipari kémia professzora
voll. 1938-ban nevezték ki a milánói műegyetem kémiai
technológiai intézetének professzorává.
Kutatásai kezdetén
röntgen- és elektrondiffrakciós vizsgálatokat végzett. Ezután áttért
a
katalizátorok
tanulmányozására.
1932-ben
a
freiburgi
egyetemen tett lanulmányútja során bekapcsolódott Hermann
Staudinger nemet kémikus (*1881-+1965) makromolekulákkal
végzett kutatásaiba. Behatóan tanulmányozta az úgynevezett sztereospecifikus
polimerizáció lehetőségeit, amellyel rendezett szerkezetü polimerekel lehet előállitani.
E vizsgálatalban alkalmazta a Karl Waldemar Ziegler német kémikus (*1898-+1973.
féle kataJizátorokat. Kutatásait a híres olasz Montecatini céggel együttmüködve
végezte. Számos szabadalma volt. Vizsgálatai nagymértékben hozzájárultak a
makromolekulák szerkezetének megértéséhez, és alapvetőek a műanyagipar
kialakulásában. A kémiai Nobel-díjat 1963-ban kapta, megosztva K.Ziegler-rel "a
nagymolekulájú polimerek kémiája és technológiája területen elért eredményeikért".
(Nobel-dijasok Kislex.1985.548 o., MNL.13k.59D o.)

ALOIS SENEFELDER *l771.NOVEMBER 6. - +1834.FEBRUÁR 26.
Osztrák feltaláló, nyomdász. Fiatal korában színészettel és
színdarabírással foglalkozott. Később nyomdát alapított
művei kiadására. Nevéhez fűződik a síknyomtatás nyomtatási
elvének feltalálása, a nyomóformának zsíros festékkel és
vízzel szembeni szelektív nedvesíthetösége. Ö készítette el
az első nyomókövet solnhofeni mészpalalemezböl, s ezzel
megalapozta a litográfiát. 1799-ben találmányát eladta egy
mükereskedönek. 18D1-ben a hangjegynyomást gyakorolta
Bécsben. Kísérletezett többszínnyomással is és l81l-ben feltalált egy könnyü
kézisaJtól. l826-ban feltalálta a mozaiknyomást, l833-ban pedig a vászonra történő
olajnyomást. Berlinben, Münchenben, Solnhofenben szobrot állítottak emlékének. (Új
Magy.L.1962.6k.53 o., MNL.16k.14 o.

BUFFALO BILL *1846.FEBRUÁR 26. - +1917.JANUÁR 10.
Amerikai kalandor, bölényvadász. Eredeti nevén William Frederic Cady.
A polgárháború idején 1861-65 között vakmerő kém, futár és
nyomkereső volt.
t8G7-68-ban mint terepszakértö részt vett a
transzkontinentális vasut épftkezésén és az alkalmazott munkások
bölényhússal való ellátását kellett biztosítania, ami 4280 bölény
életébe került. Innen kapta népszerű gúnynevét is. 1868-72-ben és
1876-ban az indiánháborúk idején az egyik legtapasztaltabb nyomkeresőnek

számítolt és ezredesi rangig vitte.

Vakmerősége,

meslerlövészi képessége,

lovaglótudása miatt nagy hírnévre tett szert. Még nem létezett a mozi 1883-ban,
amikor Omahában megszervezte az első vadnyugati show-müsort. Indiánok, mexikói
kalandorok, texasi covboyok élén bivalyok, öszvére k és lovak tömegének kiséretében
járta be az USA államait társulatával és 1887. után Európában is fellépett, többször
megfordult Budapesten is. (Révai N1.4k.577 O., MNL.4k.725 o.)

I.FERDINÁND *1861.FEBRUÁR 26. - +1948.5ZEPTEMBER 10.
Bolgár fejedelem. A Szász-Koburg-Koháry család tagja, Lajos Fülöp francIa király
leányának legifjabbik fia, III.Borisz cár (lásd VIlI.28.) apja, 1887.július 7-én a bolgár
nemzetgyűlés fejedelemmé választotta. Országa egyesítésére,
modernizálására
törekedett. Trónralépését többek között Oroszország sem ismerte el mindaddig, amíg
1896-ban az orosz cárral ki nem békült. 19DB-ban elutasította a török hűbéruraimat,
országát
felvirágoztatta
és
királyságnak
nyilvánította,
kikiáltatta
országa
függetlenségét majd 19DB.október 5-én felvette a királyi illetve cári cimet.1911-12ben kezdeményezöje volt a törökellenes Balkán-szövetségnek, amely Szerbia,
Bulgária, Görögország és Montenegró katonai és politikai szövetsége volt azzal a
céllal, hogy Törökországot kiűzzék a Balkánról és az ottani birtokait egymás között
felosszák. 1912.októberben kirobbantották az I.Balkáni háborút. A győzelmüket
követő területi viták 1913 nyarán a szövetség széthullásához és a II.Balkán háború
kitöréséhez vezetett. Ennek során Bulgária jelentős területveszteséget szenvedett.
Jelentős szerepe volt abban, sőt kezdeményezője volt annak, hogy Bulgária
1915.októberében Németország és szövetségesei oldalán belépett az Lvilágháborúba.
A bolgár csapatok fegyverletétele után 1918.szeptemberben katonai felkelés robbant
ki. Az antant nyomására le kellett mondania és Németországba menekült. (Larousse
1991.1k.847 o.,Új Magy.L.1960.2k.327 o., MNL.7k.878 o.)

II.NAGY ROGER *1095.DECEMBER 22 .. - +1154.FEBRUÁR 26.
Szicíliai gróf 110S-30 között, majd szicilia első királya 1130-54

között. Szicília gr6fjának, I.Roger Guiscard (ur.l072-lll) és
Savonai Adelaid fia. Bátyja halála után kapta meg a grófi címet.
Kiskorúsága idején anyja régensként kormányozott helyette.
1122-ben lett önálló, unokatestvéreilöl megszerezle 1127-ben
egész Catabriát és 1128-ban II.Honorius pápa (1124-113D)
beiktatta Apulia, Calabria és Szicilia hercegi méltóságába. A
kikrályi méltóság megszerzésének reményében támogalla
II.Anakletus ellenpápát (1130-1138) aki 1130-ban Szicília
királyává koronázta Palermóban. 1138-ban lI.Ince pápa (11301143) is megerősítette királyi méltóságában. III.Lolhár (ur.
1125-37) ellen harcolt, hogyelkerülje országa elfoglalását. Megalapította az un.
kettős-szicíliai
királyságot. Sziciliát virágzó, gazdag területté fejlesztette,
fejlesztette a flottát és új törvénykönyvet vezetett be. Támogatta a kultúrát,
udvarában görög és arab tudósok is éltek. A trónon idősebbik fia, I.Gonosz Vilmos
(ur.1154-66) követte. Leanya, Constanca !l86-ban, VI.Henrikhez (ur.1190-97)
ment feleségül. igy jutottak a Hohenstaufok Nápoly és SziCÍlia trónjára. (Révai
N1.16k.310 o., Larousse 1994.3k.489 o., MNL.1Sk.538 o.)

VERCORS

* 1902.FEBRUÁR 26.

+ 19191.JÚNIUS 10.

Francia iró és képzöművész. Eredeti neve Jean Bruller. KeLdetben
képzőművészettel,
főként
grafikaval
folglalkozott,
rajzait
albumokban adta ki. Első könyvel saját illusztrációival jelentek
meg. 1932-től negyedévenként adta ki szatíráit. A Il.világháboni
idején részt vett az ellenállásban, a Vercors hegység fennsíkján
harcolt - innen az írói álnév - . Az 1942-ben megjelent A tenger
csendje cimű kisregénye, mellyel a francia próza élvonalába kerül,
a német megszállás elleni francia szellemi ellenállasaról szól.
Ismert regényei az Út a csillagok felé, Mint két testvér, Azon a
napon. Drámírói munkásságát a Zoo avagy az emberbarát gyilkos
vagy Az idő homokja fejezi kl legjobban. Grafikai munkássága IS PI. A kegytlen halál 21 hasznos receptje - a szüntelen keserű meditációját ábrázolja
az emberi sorsról. (Larousse 1994.3k.l058 o., Ir.KisencikI.1976.2k.468 o.
MNL.18k.351 o.)

V. MOHAMED *1909.0KTÓBER 8.

+1961.FEBRUÁR 26.

Marokkói szultán, majd király. Eredeti neve Juszuf
ben Mohamed. Apja - betegség miatt - lemondott
a trónról, ekkor lett a francia és spanyol
protektorátus
alatt
álló
Marokkó
feje
1927.november lB-án. A II.világháborút követően
egyre nyíltabban szállt szembe a franciákkaI, ezért
1953.áprHis 20-án száműzték. Csak a függetlenség
előestéjén térhetett vissza Franciaországba, ahol
tárgyalásai eredményeként 1955.november 6-án
Franciaország elismerte Marokkó fűggetlenségét,
amelyet 1956.november lB-án kiáltottak ki. 1956-ban tért vissza Marokkóba, és
1957.augusztusban felvette a királyi ömet. A trónon fia, Haszan követte.
(MNL.2001.13k.217 o.)

ARNOLD ZWEIG *1887.NOVEMBER 10. - +1968.FEBRUÁR 26.

•..

Német iró. Stefan Zweig (*1881+ 1942)
testvére.
Középiskoláit

Katovicében végezte, majd Berlin,
Göttingen és Tübingen egyetemein
folytatta bölcsészeti tanulmányait.
1915-ben besorozták katonának, de
akkor már ismert író volt. 1912-ben
írt Novellák C1audiáról címü kötete
meghozta szi1mi1ra az elsö sIkert. 1914-ben Jelent meg a tlszaeszli1rl perről frt
drámája Rituális gyilkosság Magyarországon címmel. Az I.világháboru alatt bejárta
Észak-franciaországot és Szerbia frontjait, majd imokként a keleti frontra került.
Életének ezt a szakaszát haditudósítóként zárnI. A háború alatt született meg
későbbi legsikeresebb Grisa őrmester címü regényének első színpadi változata. A
háború után író és újságíró volt Berlinben, a )üdische Rundschau szerkesztőjeként
esszékben és tanulmányokban foglalkozott a zsidóság problémáival. Egész életében
dolgozott egy regénycikluson, mely korának elemzését adja, az író belső fejlődésén
keresztül. A regényciklus megjelent kötetei: Aatafasszony 1914-ben, Verdun
iskolája, Egy király beiktatása, A tűzszünet, Megérett az idő. A nácik uralomra jutása
után 1933-tól Csehszlovákiába, Svájcba, Franciaországba, végül Palesztinába ment,
ahonnan 1948-ban tért haza. 1943-ban Palesztinában jelent meg héber nyelven A
wandsbeki bárd cimü regénye. Hazatérése után aktív szerepet vállalt az NDK
kultúrális életében. 1940-53 között elnöke volt a Német Művészeti Akadémiának.
(VHágir.KisencikJ.1976.2k.544 O., MNL: 18k.928 o.)

GRAND TETON NEMZETI PARK
Az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részén, Wyoming
tartományban található a Grand Teton Nemzeti Park. 1928ban egy koordinációs bizottság elképzelése találkozott a
völgyben lakók tervével, és megállapodásra jutottak egy park
létrehozásaban.
Wyoming
szenátora
törvényjavaslatot
terjesztett elő, melyet a Kongresszus 1929.február 26án elfogadott. E szerint 1250 km 2 összes alapterületen - a
hat jeges tavat is beleértve - létesült a Nemzeti Park, melynek névadója a 4197 m magas hegye a Teton Range. Klímája szélsőséges, az éves
legmagasabb átlaghömérséklet 340 C, a legalacsonyabb -43 0 C. Az éves átlagos hóesés
490 cm, az átlagos csapadékmennyiség 250 mm. A hótakaró gyakran november
elejétől április végéig látható. A leghidegebb hőmérséklet, amit a Parkban valaha is
mértek -53 0 C volt. A Parkban 320 km-en utak, sport- és játék-pályák állnak a túrázók
rendelkezésére. A Grand Teton Nemzeti Park szomszédságában található a világ egyik
legnagyobb érintetlen ökorendszere, melynek következtében állatvilága a két Nemzeti
Park között vándorol. A két Park állatvilága 5 kétéltű faj, 6 fajta denevér, 300 féle
madár, 17 fajta ragadozó, 16 fajta hal, 3 fajta nyúl, 4 fajta hüllö és számos
gerinctelen állat. 1000 féle a növényvilága, a fenyő számtalan változata, s a völgyben
nyárfák, éger- és füzfák találhatóak. (lntemet:http://translate.gooigleusercontent.
Com/translate_c?hl=hu&sl=en&u
)

JOHN ERNST STEINBECK *1902.FEBRUÁR 27. - +1968.DECEMBER

22.
Amerikai író. A kaliforniai Stanford
Egyetemen biológiát hallgatott, de
tanulmányait nem fejezte be. Volt
pénzbeszedő,

mezőgazdasági

idénymunkás,
kőművesés
ácssegéd, laboratóriumi asszisztens
és újságíró. Kaliforniában telepedett
le, ott játszódó regényeinek és
F
elbeszéléseinek állandó témája az
REPUBlIOUE DE CÜTE D'IVDIRE
elkívánkozás a nagyvárosi életből.
Példa erre az Égi mezők, A mohos
szikla dmű regényei és első sikkeres műve a Kedves csirkefogók is. Az 1930-as évek
körül a nagy gazdasági válság ráirányította figyeimé a társadalmi problémákra. Saját
tapasztalataira is támaszkodva írta le a válság hatását az Egerek és emberek című
kisregényében, a Késik a szüret, az Érik a gyumólcs dmü regéyeiben. A II.világháború
után meg agadta korábbi haladó elveil és a hivatalos Amerika szószólaja lett. Sokat
ulazotl a világban. Tematikáját és írói eszközeit tekintve rendkívül sokszínű alkotó
volt. Legkiemelkedőbb műve az Érik a gyumöolcs cimű regénye. Antifasiszta regénye a
Lement a hold, melyben a német megszállásról és a kibontakozó ellenálláSi
mozgalomról ír egy norvég kisvárosban. Az irodalmi Nobel-díjat 1962-ben kapta
"realista és ugyanakkor képzeletgazdag elbeszélő művészetéért, amelyet megértö
humor és társadalmi éleslátás jelleme7". (Nobel-dijasok Kis1.1985.738 o.,
MNL.16k.270 o.)

!

HENRY WADSWORTH
LONGFELLOW *1807.FEBRUÁR 27. ,
+1882.MARCIUS 24.
Amerikai
költő,
lro,
műfordító.
Magániskolákban
végzett
tanulmányai során kitűnt a nyelvek és az irodalom iránli érzékével.
1826-29
között
európai
tanulmányúton
járt.
Hazatértekor a Bowdoin College-ban a nyugati
nyelvek és irodalmak professzora lett, majd 1836-től
1854-ig a Harvardon tanított. Az európai kö tudatban
Longfellow
neve egyet jelentett az amerikai
költészettel. Történeti tárgyú műballadái mellett az
egyszerű emberek érzelmeit és gondolatvilágát megfogalmazó lírai költeményeivel aratta a legnagyobb sikert. Epikus műveiben az Északamerikai mondavilágot és mítoszokat dolgozta feiSzonettjei az angol nyelvű költészet
kiemelkedő alkotásai. Még nagy honfitársait, Edgar Allan Poet (lásd X.7.) és Wall
Whitmant (lásd V.31.) is árnyékba borította. Elismerésben gazdag élet után, páratlan
népszerűségtől övezve halt meg. Munkássága halála után javarészt elavult, s a
kritikusok a korábbi imádattal ellentétben egyre kevesebbre értékelték munkásságát.
Minden esetre remek mestere volt a romantikus melankólia modorának.
(Világir.KisencikI.1976.1k.670 o., MNL.12k.228 o.)

DAVID HUNTER HUBEL *1926.FEBRUÁR 27.
Kanadai születésű, USA-ban dolgozó orvos, neurobiológus.
1951-55-ben a montreáli McGiII Egyetem Neurológiai
Intézete, 1955-58-ban a Walter Reed Katonai Kutató

Intézet munkatársa volt. 1958-59-ben a baltimorei Johns
Hopkins Egyetem Elektroenkefalográfiai Laboratóriumának
volt a vezetöje, ahol kifejlesztette az agykérgi egyedi
neuronokból való regisztrálás módszerét. 1965~től a
Harvard Orvosi Egyetemen a neurofiziológia, majd a neuróbiológia professzoraként dolgozott. Szoros munkakapcsolat aiakult ki Torsten Nils
Wiesel svéd orvossal, neurobiológussal, (*1924-) akivel közösen kezdték
elektrofiziológiai eszközökkel tanulmányozni a macska agykérgi látómeLejének
idegsejtjeit. KÖLösen elért eredményeik vázát alkotják mindannak, amit az agykérgi
látóközpont funkcionális architektúrájáról, információ-dekódoló működeséről tudunk. A
fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1981-ben kapta "a látási rendszer
információfeldolgoLó működésével kapcsolatos felfedezéseiért". A díj egyik felét
megosztva neki és T.N.Wiesel-nek, másik felét Roger Walcott Sperry-nek (lásd
VlII.20.) ítélték. (Nobel-díjasik Kis1.1985.366 O., MNL.9k.676 o.)

IVAN PETRQVICS PAVLOV *1849.SZEPTEMBER 14 .. +1936.FEBRUÁR 27.
Orosz fiziológus. 1870-79 között a szenpétervári egyetem
matematika-fIzika karan termeszettudományokat, kémiát, majd
orvoslást tanult. Az egyetem elvégzése után 1879-ben Sz.P.Botkin
éleJ:tani
laboratóriumába
került.
Ebben
a
neves klinikus
laboratóriumban kezdte meg a kiserleti verkeringés idegi
szabalyozásának kutatását, mely nem maradt végleges kísérleti
témája. 1890-1924 között több rövid németországi tanulmányutat
tett, majd a Birodalmi - később Katonai - Orvosi Akademia
professzora volt. Itt alapította meg az Orvostudományi Intézetet,
e......, .. ,",," .......""'.......
melynek haláláig vezetője volt. A feltételes reflexek elméletének és
a kondicionálás egyik eljárásának kidolgozója. Az emberi viselkedésben kitüntetett szerepet tulajdonított a beszednek es elindította az idegrendszeri
folyamatok dinamikáján alapuló tipológiai kutatást. Munkája során felderítette, hogy
minden szerv ben specifikus, érzékeny idegkészülékek vannak, amelyek mechanikai,
fizikai vagy kemiai ingerekre reagálni képesek. Tehát az idegrendszer szabályazza és
koordinálja a szervezet sokrélü működését. Kisérleteit tovább folytatva jutott el
állatkisérletek sorozatával a magasabb idegi működések viszgálatához és szamos
idevágó jelenség értelmezésehez. Éles bírálója volt a szovjet rendszernek. Halála után
azonban természettudományos eredményeit - különösen az 1950-es években - a
Szovjetunióban és a szocialista országokban redukcionista módon kiterjesztették, és a
pszichológia, az orvoslás és pedagógia megkerdöjelezhetetlen alapja ként kezelték. A
XX.század végén tárgyilagosan értékelhetők valódi tudományos érdemei. A fiziológiai
vagy orvostudományi Nobel-díjat 1904-ben kapta "al emésztés élettanával
kapcsolatos munkásságának elismeréseül, amellyel e területen az ismereteket
lényegesen atalakitotta és kibővítette". (Nobel-díjasok KisL1985.586 O., MNL.14k.604
o.)
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ENRICO CARUSO *1873.FEBRUÁR 27. - +1921.AUGUSZTUS 2.
Olasz
tenor
operaénekes.
Guglielmo
Vergine
tanítványa. l894-ben debütált a nápolyi Tealro
Nuovoban. l899-ben keltett feltűnést Milánóban LOrfS
szerepében Giordano: Fedora című operájának milánói
ősbemulatóján.Moszkvai és szenlpé ervári szereplései
után 1900-ban Puccini:Bohémélet dmű operájának
Roda/fo szerepében lépett felelőször a milánói
Scalában.Első londoni fellépése 19ű2-ben volt a Coven
Gardenben, majd 1903-lól a New York-i Metropoliten
mutatkozott
be
Verdi: Rigolettójának
Operában
mantovai herceg s erepében. A amerikai turné után,
kora legjobb tenorislájaként tartották számon,
ünnepelt művész lett. Több mint 60 operaszerep
alakítása fűződik nevéheL. Csodálatosan hajlékony,
behízelgően lágy és ugyanakkor mégis érces tenorja
minden idők egyik legkiválóbb énekesévé avatta. A
világ valamennyi fővárosában vendégszerepelt és
szerepeit igen nagy színészi tehelséggel adta elő.
Zenei munkásságán kívül remek karikatúrista is volt, így kortársairól számos
karikatúrát
hagyot
örökül.
Összegyűjtö
karikatúráil
1922-ben
adták
ki.(Breockhaus: Zenei L.1983.lk.297 o., MNL.5k.l4l o.)

ALEXANDR PORFIRJEVICS
BOROGYIN *1833.NOVEMBER 12. ,
+1887.FEBRUAR 27.
Orosz zeneszerző, orvos és kémikus. Gegyianov
grúz herceg törvénylelen fia. A szentpétervári
orvosi akadémián tanull, l8S8-ban doklorált
Hosszab tanulmányutat tett Itáliában, Svájcban és
Németországban.
1864-től
a
szentpétervári
Sebészorvosi
Akadémián
a
szerves
kémia
professzora volt. Különböző kémiai kisériettel is
foglalkozott. Tudományos pályájával párhuzamosan
zeneszerző; fejlődése is jelentős volt.
Robert
Alexander Schumannal (lásd VII.29.), Liszt Ferenccel (lásd X.22.),Richard Wagnerrel (lásd V.22.) való találkozása irányította figyeimét a
zene felé. A programmentes ene híve voll. Pjolr Iljics Csajkovszkijjal (lásd IX.5.)
egyidőben vollt korának legjelentősebb szimfónikus zeneszerzője. Szimfóniái mellett
operát, balettet, románcokat, zongoradarabokat, kamaraműveket és dalokat is írt. Már
l847-ben írt egy D-dúr versenyművet fuvolára és /ongorára, majd egy fuvola és egy
gordonka szonátál. Sajátos, eredeti, a nem7etl 7enének nagy tehetségű újílója voll.
Az Igor herceg című operájának szövegkönyvét is ő maga írta. (Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.224 o., MNL.4k.341 o.)

A REICHSTAG FELGVÚJTÁSA
1933.február 27-én a késő esti órákban - 6 nappal a parlamenti
választások elött - kigyulladt a német Birodalmi Gyűlés színhelye a
Reichstag épülete. A nemzetiszocialislák óriási propagandaval
kommunista
merénylelnek
minősítettek.
A
tett
szinhelyén
letartóztattak egy Marinus van der Lubbe nevű holland fiatalembert,
aki egy anarchista szekta tagja volt és bevallotta a gyújtogatást. A
nemzetiszocialista hatóságok azonban a kommunjstákra és a Kommu-

nista Internacionáléra terelték a gyanút. Még azon az éjszakán letartóztatták a Német
Kommunista Párt számos tagját. Lubbén kívül őrizetbe vették a bolgár vaszit Tanjevet,
Blagoj Papoval és Georgi Nihajlovics Dimitrovot (lásd VII.2.), Egon Erwin Kischl (lásd
111.31.) valamint Ernst Torgler kommunista képviselőt. 1933.szeptember 30-án
ke7dődött meg a per lipcsében. A lipcsei per során kiderült, hogyanyomozószervek
nem találtak bizonyítékat a kommunisták részvételére a gyujtogatásban. ABrodaimi
Bíróság 1933.december 22-én hirdetett ítéletet, mely szerint halálra ítélte a holland
vádlottat, Marinus van der Lubbe~t, akit kivégeztek. A többi vádlottat felmentették. (A
XX.század Krónik.1991., MNL.12k.l58 o.)

GÜNTHER WERNER HANS RAMIN
+1956.FEBRUÁR 27.

*1898.0KTÓBER 15.

Német
orgona művész
és
karnagy.
Lipcsében
a
majd
1914-től
az ottani
Thomasschulet látogatta,
•
• konzervalériumban tanult. 19l8-től a lipcsei Tamás~
templom orgonistája. 1920-ban meghívták a Gewandhaushangversenyek orgonistájának és ő lett a Gewandhaus,
kórus karnagya is 1933-38, majd 1945-51 között. 1935-43
" között a berlini filharmonikus zenekar vezetője volt. Több
alkalommal vezette a Bach-ünnepségeket. Orgona- és
csemballójátékával és karmesterként is történeti hűségre törekedett. Először
szólaltatta meg Johann Sebastian Bach (lásd 111.21.) Magnificatjának és Jánospassiójának eredeti változatát. Főként orgonaműveket, kórusokat és kamarazenéz
komponált. Egyaránt kiváló volt mint a klasszikus orgona irodalom interpretátora és
mint improvizátor. (Borckhaus:Zenei L.3k.l82 o., MNL.lSk.30S o.)
o

ROBERT HARRIS

*1849. SZEPTEMBER 18. - +1919.FEBRUÁR 27.

Angol születésű canadai festő. Családja l856-ban vándorolt ál
Edward-herceg izlandi szigetére. Itt kezdett amatőr festöként
dolgozni, majd Bostonban folytatta tanulmányait l873-74-ben,
ahol William Rimmer és Thomas Wilmar Dewing voltak a
mesterei. Európai utazásai során a nagy mesterek műveinek
másolásával foglalkozott. l877-lől Londonban, majd Párizsban
tanult tovább. Egy évvel később - rövid időre - visszatért ugyan
Kanadába és illusztrátorként dolgozott a bostoni, halifaxi és a
montreáli kőnyvkiadóknál. Ezt követően újra Párizsban, majd Olaszországban
működött, és l8BO-ban végleg hazatért. l883-ban megbízást kapott aKonfederáció
alapítóinak csoportképe cimű mű megalkotására, mely pályájának egyik legfontosabb
állomása volt. Munkái alapján Kanada egyik legnépszerűbb arcképfestőjének tartják
ma is. Alapító tagja volt az l880-ban alakult Kanadai Királyi Művészeli Akadémiának.
ta93-tól 1905-ig annak elnökeként működött. (Internet:http:jwww. virtual museum.
ca
)

BÁRÓ BRANYICSKAI JÓSIKA MIKLÓS *1794.ÁPRIUS 28. 27.

+ 186S.FEBRUÁR

,

Magyar író. Erdélyi

főnemesi

családból származott. Kolozsváron

végezte jogi tanulmányait. Fiatal éveiben lal1-lŐI katona voll
Galíciában és Olaszországban. l8iIg-ben a Nyírségbe, késŐbb
erdélyi birtokára költözött és az iodalomnak élt. 1834-töl
,
kapcsolódott be a politikába Wesselényi Miklós (lásd IV.2l.)
•
híveként. 1836-ban jelent meg legjobb történelmi regénye az
Abafi. Történelmi regénye még pl. A csehek Magyarországon,
MAGYARORSZÁG
Zrínyi a költő, )ósika István címü munkái. Romantikus és
társadalmi regényeinek, is igen nagy közőnségsikerevolt, mint pl.
A könnyelműek, Akarat és hajlam, Egy hétemeletes ház Pesten stb. Írt még
színműveket és számos elbeszélést. A szabadságharc alatt a Honvédelmi Bizottmány
tagja, a Kegyelmi Szék birája volt. A szabadságharc bukása után a haditörvényszék
halálra ítélte. Brüsszelbe emigrált és együttműködött Teleki Lászlóval (*1811-+1861)
és Kossuth Lajossal (lásd III.20.) Az emigrációban az írás jövedelemforrást is jelentett
a számára. Akkor írta többek között A zöld vadász, Jő a tanár, Klára és Klári, Eszther
stb. dmü regényeit. Müveiből angol, cseh, francia, lengyel és német nyelven 31
fordítást ismerünk. (Világir.KisencikI.1976.1k.550 o., MNL.l0k.339 o.)

,,
,
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ION ANDRESCU *18S0.FEBRUÁR 27. - +1882.NQVEMBER 3.
Román festő. A realizmus egyik első román mestere. A barbi70ni festők körében sokat
dolgozott. Tájképeket, arcképekel és népi élelképekel festell, minpl. A vásár, Szántás

stb.

(Műv.L.1965.1k.71 o.)
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FŰR ANIKÓ

*1964.FEBRUÁR 27.

Magyar szinművésznö. 1989-ben végzett a Színházés Filmművészeti Főiskolán.
1988 óta játszik
játékfilmekben, tv filmekben és szinkronizál. A
Föiskola befejezése után rögtön után a Madách
Színházhoz szerződött. 2004 óta az Örkény Színház
tagja. Klasszikus és modern darabokban egyaránt
játszik fö- és mellékszerepeket. 20Di-töl a Duna
Televízió Talpalatnyi zöld címü környezetvédelmi
magazinjának müsorvezetője. Számtalan szin házi
előadás
szereplője
volt,
így
pl.Shakespeare:Ahogy
tetszik.... Rosalinda,
Shakespeare:Téfi rege
Hermione, Perdita, GoJdoni:Két úr szolgája... Beatrice,
Mati/de Spine, Molnár
Csehov:Apátlanul ...5zofja Legorovna, Pirandello:lV.Henrik
F.:Az üvegcipö...Adé/, Herczeg F.: Kék roka ... Cecife F.Garcia Lorca: Bemarda Alba
háza...Améfia stb. Játszott az Új róldesúr, A csalás gyönyöre, Könyörtelen idők, A
bűvész, Para stb.címü filmekben is. (Internet:http:/translate.googleusercontent
.comttranslate_c?hl=hu&sl=es&u=
)

FRIEDRICH EBERT *1871.FEBRUÁR 4. +1925.FEBRUÁR 28.
Német politikus. Eredeti foglalkozása szíjgyártó
és nyeregkészítö szakmunkás vott 1889-löl a

szakszervezet
1893-tól

aktívistájaként,
újságíró
és

lapszerkeszLőkénl
dolgozott.
A
brémai helyi politikai életből került a
Németorszagi
Szociáldemokrata

Párt - SDP -

vezetői

közé. 1905-13

kózótt a párt elnökségének a tagja,
majd a párt elnöke volt 1913.szeptembertöl-1919.februárig. 1918.novemberben
II.Vitmos császár (ur.1888-1918) lemondása után Népmegbizatlak Tanácsa néven
szociáldemokrata tóbbségü ideiglenes kormányt alakított. 1919.febrűártól hatálilig
Németország első köztársasági elnöke volt. Alkotmánya széleskörű hatalommal
ruházta fel, amelyet szigorúa n érvényesített a háború utáni Németországat sújtó
gazdasági válság idején. Hivatali ideje alatt a baloldali radikálisak és a kommunisták
elleni fellépéseket elfogadta és támogatta. A Ruhr-vidék francia megszállása nyomán 1923.januárban - megerősödö német nacionalizmus megakadályozta megbékélési
politikája kibontakozását. (Larousse 1991.1k.646 o., MNL.6k.909 o.)

SVEN OLOF PALME *1927.JANUÁR 30.

+1986.FEBRUÁR 28.

Svéd politikus. Jogot végzett. Tage FriUof Erlander
svéd mniszterelnök (*1910-+ 1985) személyi
.'
titkára volt 1953-63 között. A Svédországi
,,,,., . '.
.,,",
Szociáldemokrata
Munkáspárt
parlamenti
'" , ,
",' ,'o,
,,~~':.'.
képviselöje
volt
haláláig.
1963-ban
lett
elöször
•
hírközlési,
1967~ben
tárca
nélküli,
1965-ben
2 II) '."
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oktatási és vallásügyi miniszter. 1969-1976
között, majd 1982-töl haláláig Svédország miniszterelnöke volt. Kormányzása idején a legnagyobb jövedelműek adóját jelentösen
megemelve szociális biztonságot és jólétet ért el. A külpolitikájában megörizte
Svédország semlegesség éti de aktiv közvetítö szerepet vállalt a nemzetközi
konfliktusok rendezésében. Igy az 1980-as évek elején az ENSZ különmegbízottjaként
megpróbált közvetíteni az iraki-iráni háborúban. Élesen bírálta az USA vietnámi
háborúját és befogadta a katonai szolgálat elöl Svédországba távozó amerikai
állampolgárokat. Ellkenezte a nukleáris fegyverkezést. Fellépett a dél-afrikai apartheid
rendszer ellen. Bár antikommunista volt, elfogadta a svéd eurokommunista pártot és
jó kapcsolatot tartott fenn a Szovjetunióval. 1986.február 28-án feleségével egy
mozi ból tartott hazafelé, amikor egy máig ismeretlen férfi két lövéssel hátulróllelötte.
(Larousse 1994.3k.240 o., MNL.14k.453 o.)

.
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WALLISCH KÁLMÁN *1889.FEBRUÁR 28. - +1934.FEBRUÁR 19.

~An3f;

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom mártírja. 1905-töl volt
szervezett munkás, a baloldali szocráldemokratákhoz tartozott. A
Tanácsköztársaság idején a szegedi direktórium tagja volt. A
proletárdiktatúra bukása után emigrált Jugoszláviába, majd Ausztriába.
vett
az
ottani
munkásmozgalomban
és
Tevékenyen
részt
1934.februárjában a munkások fegyveres felkelésének leverése után
elfogták és kivégezték. (Új Magy.L.1962.6k.726 o.)

JOST SÜRGI

* 1552.FEBRUÁR 28.

-

+ 1632.JANUÁR 31.

Svájci órásmester, matematikus.. Előbb IV.Vilmos hesseni
tartománygróf, majd Prágában I.Rudolf császár (*1552-+1612)
udvari órása volt 1579-től 1592-ig. Johannes Keplernek (lásd
XI.15.) is dolgozott. Éggömböket, csi lIagászati műszereket és
számológépet is készített. 1592-ben megjelent könyvében
elsőként alkalmazta a tizedestörtek ma is használt írásmódját.
Elsőként állított össze 1603-11. között logaritmus-táblákat,
melyeket munkái során használt fel. (Révai N1.4k.189 o.,
MNL.4k.860 o.)
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SÍR WILFRED THOMASON GRENFELL

* 1865.FEBRUÁR 28.

-

+1940.0KTÓBER 9.
Angol orvos, misszionárius. Misszionáriusként élte le egész életét. A londoni
egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, amikor 1887-ben az amerkiai evangélista
Dwight L. Moody prédikációinak hatása alá került. Még abban az évben csatlakozott a
Mélytengeri halászok Királyi Nemzeti Missziójához. Első útja 1892-ben Újfoundlandra
és Labradorra vezetett. Mélyen érintette a labradoriak elszigeteltsége és szegénysége,
akik nyáron halászatból, télen favágásból éltek. Ettől kezdve életét az egészségügYi-,
szociális- és gazdasági segítségnyújtásnak szentelte. A
gyermekek egészségügyi ellátáshoz sem orvosok, sem
ápolók nem voltak. 1893-ban hozzálátott az életkörülmények
javításához. Munkáját az egészségüggyel kezdte. Kórházat és
árvaházat létesített, majd iskolát kereskedelmi szövetkezetet
szervezett, és megalapozta a hajógyártást. Felvásárolta,
majd eladta az asszonyok által készített szőnyegeket,
takarókat, melyeknek hasznából fedezte a céljai megvalósításához szükséges kiadásokat. 1907-1928. között négyszer részesült magas
kitüntetésekben, 1927-ben lovaggá ütötték. Munkásságával ezrek életét javította,
tette gazdagabbá. Emlékének, szellemi kisugárzásának fennmaradását szolgálja a
Grenfell-ház St Anthonyban és az 1978-ban alakult" The Sir Wilfred Thomason Grenfell
HistoricaI Society" (Sir W. T. Grenfell Történeti Egyesület), mely ma is működik. A róla
elnevezett parkban álló múzeum őrzi fotóit, életének emlékeit, szobrát. Nevét főiskola
viseli, életéről könyveket adtak ki. 1997-ben beválasztották az egészségügy terén
legemlékezetesebb eredményeket elértek emlékének ápolására alapított társaságba.
(Internet: http://www.britannica.com/eb/article-9038058/
academic.bowdoin.
edu/ arcíticmuseum/
,en. wikipedia.org/wikijWilfred
)

FRIEDRICH EBERT *1871.FEBRUÁR 4. +1925.FEBRUAR 28.
Német politikus. Eredeti foglalkozása szijgyártó
és nyeregkészítö szakmunkás volt 1889-töl a
szakszervezet
aktívistájaként,
tag 3-tól
újságíró
és
Iapszerkesztőként
dolgozott.
A
brémai helyi politikai életből került a
Németországi
Szociáldemokrata
Párt - SDP vezetöi közé. 1905-13
között a párt elnökségének a tagja,
majd a párt elnöke volt 1913.szeptembertöl-1919.februárig. 1918.novemberben
II.Vitmos császár (ur.1888-1918) lemondása után Népmegbízottak Tanácsa néven
szociáldemokrata tőbbségű ideiglenes kormányt alakított. 1919.febrÜártÓI haláláig
Németország első köztársasági elnöke volt. Alkotmánya széleskörű hatalommal
ruházta fel, amelyet szigorúan érvényesített a háború utani Németországol sújtó
gazdasági válság idején. Hivatali ideje alatl a baloldali radikálisok és a kommunisták
elleni fellépéseket elfogadta és támogatta. A Ruhr-vidék francia megszálJása nyomán 1923.januárban - megerösödő német nacionalizmus megakadályozta megbékélési
politikája kibontakozását. (Larousse 1991.1k.646 o., MNL.6k.9ű9 o.)

SVEN OLaF PALME *192iJANUÁR 30. - +1986.FEBRUÁR 28.
Svéd polilikus. Jogot végzett. Tage FriUof Erlander
svéd mniszterelnök (*1910-+198S) személyi
titkára volt 1953-63 közölt. A Svédországi
,,,'" Szociáldemokrata
Munkáspárt
parlamenli
,.~~J_::,,'.
képviselője volt haláláig. 1963-ban lett először
tárca nélküli, 1965-ben hirközlési. 1967-ben
2
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oktatási és vallásügyi miniszter. 1969-1976
között, majd 1982-től haláláig Svédország miniszterelnöke volt. Kormányzása idején a legnagyobb jövedelműek adóját jelentősen
megemelve szociális biztonságot és jólétet ért el. A külpolitikájában megőrizte
Svédország semlegességéti de aktív közvetítő szerepet vállalt a nemzetközi
konfliktusok rendezésében. Igy az 1980-as évek elején az ENSZ különmegbízottjaként
megpróbált közvetíteni az iraki-iráni háborúban. Élesen bírálta az USA vietnáml
háborúját és befogadta a katonai szolgálat elől Svédországba távozó amerikai
állampolgárokat. Ellkenezte a nukleáris fegyverkezést. Fellépett a dét-afrikai apartheid
rendszer ellen. Bár antikommunista volt, elfogadta a svéd eurokommunista pártot és
jó kapcsolatot tartott fenn a Szovjetunióval. 1986.februar 28-án feleségével egy
mozi ból tartott hazafelé, amikor egy máig ismeretlen férfi két lövéssel hátulról lelőtte.
(La'ousse 1994.3k.240 O., MNL.14k.453 o.)
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WALLISCH KÁLMÁN *1889.FEBRUÁR 28. - +1934.FEBRUÁR 19.
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A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom mártírja. 1905-től volt
szervezett munkás, a baloldali szociáldemokratákhoz tartozott. A
Tanácsköztársaság idején a szegedi direktórium tagja volt. A
proletárdiktatúra bukása után emigrált Jugoszláviába, majd Ausztriába.
vett
az
ottani
munkásmozgalomban
és
Tevékenyen
részt
1934.februárjában a munkások fegyveres felkelésének leverése után
el[ogták és kivégezték. (Új Magy.L.1962.6k.726 o.)

JAMES WHITE

*1863. FEBRUÁR 3. - + 928.FEBRUÁR 28.

,
B

R
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o
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Kanadai
földrajztudós.
1884-ben segéd topográfusként kezdte páyafutását,
vett
mint
majd
részt
geográfus Ontario, Quebec
és
a
SZiklás-hegység
számos
feltérképezési
Később
a
munkájában.
vezetője
lett.
csoport
Cspatával felelős volt az
19ű6-ban kiadásra kerülő
Kanada At/asz előkészítésé
ért, mely akkor a világon a
második ilyen megjelent
nem e i atlasz volt. 1909ben lemondott főgeográfusi
tisztéről és a továbbiakban
a
természetvédelemnek
szentelte életét. Az 1913ban megalakuló természetvédelemmel
foglalközó
titkárság elnöke volt. 1917től aktívan részt vett a
természetvédelmi munkákkban. Kiemelten foglalkozott és szorgalmazta a
vándormadarakra vonatkozó Kanada és USA között
létrejött
nemzetközi
egyezmény
elfogadását.
1921-ben az igazságügyi
miniszter tanácsadója lett.
Ekkor
az
úgynevezett
Labrador határmegállapító
bizottság
számára
készítette el a megfelelő
térképeket,
melyeket
a
londoni titkos államtanács
elé terjesztettek. 1927-től a
Kanadai Földrajzi Tanács
állandó tagja és elnöke
volt. 1901-ben jelent meg a
Hegycsúcsok
Kanadában,
majd 19D3-ban a Hegycsúcsok szótára című munkái.
(Internet: http://www.theca
nadianencyclopedia.
copm/index cfm
..

BALTHUS *1908.FEBRUÁR 28. - +2üü1.FEBRUÁR 18.
Francia festő. Eredeti neve Balthasar Klo sowski de
Az 1930-as éávekben kerüll kapcsolatba a
Rola.
szürrealistákkal. Szigorú szerkezetű, visszafogott,
tompa színhatású tájképein é enteriőrJein zereplő
fiatal
lányalakjaival,
szűrrealisla
hállérelemekkel
különös
egyszerre bensőséges és távolságtartó,
hangulatot teremtett. Az 1940-es évektől kezdve
lefojlott erotikájú képekel festett, minl pl. a Sza/on
című
műve.
Képeit a műértők "lranszcendens
szépségűnek" itélték. Már életében művei bekerültek a
párizsi Louvre gyüjteményébe. Szinházi díszleleket is
tervezett. (Larousse 1991.1k.234 o., MTI.2000.02.20., MNL.3k.143 o.)

MARTIN BUCER

1491.NOVEMBER 11. - +1551.FEBRUÁR 28.

Némel reformátor. 1506-ban belépett a domonkos rendbe.
Teológiát és filozófiát tanult a heidelbergi egyetemen, ahol Martin
Luther (lásd 11.18.) és Desiderius R.Erasmus (lásd VII.12.) tanai
megnyerték a reformáció ügyének és 1521-ben kilépett a
rendből.
1523-ban összeházasodott egy apácával, ezért
kiközösítették a katolikus egyházból. Strassburgban közvetíteni
próbált a lutheri és a Zwingl-féle svájci irányzat között, valamint
a protestáns és katolikus egyház kiegyezése érdekében is. 1549ben V.Károly (lásd II.24.) politikai okból száműzte Strassburgből
és Th.Cranmer canterbury érsek meghívására Angliába ment. Tanításait, gondolatait a De regno Christi című VLEdward királynak (ur. 1547-53) ajánlott
művében összegezte. Holttestét a cambridge-i főtemplomból Tudor Mária (+1558)
eltávolíttatta és nyilvánosan megégettetle, L Erzsébet (lásd IX.7.) azonban
emlékművet állíttatott neki. (MNL.1995.4k.629 o.)

DZSABAJEV DZSAMBUl

* 1846.FEBRUÁR 28.

-

+ 1945.JUNIUS 22.

Kazah költő. Nomád szülők gyermeke, aki kitűnő énekhangjával
hamar kitűnt és népi dalnok lett. Népi hangszere a dombra
kiséretével járta a kazah s tyeppék nomád s állásait és bár
esküvői
köszöntőket
írástudatlan volt verses énekeket,
népmeséket adott elő, és ezzel nagy népszerűségre tett szert.
1881-ben szülőföldjének - Dzseliszunak - első énekes költője akinja - lett. Az 1900-es évek elején sokat betegeskedett, ezért
elhallgatott. 1917-től ismét lelkesülten hallatta hangját. 1938ban verseinek gyűjteményes kölete jelent meg orosz nyelven is.
Művészetét, előadásmódjál, rögtönzéseit a néphez kapcsolódás
őszinte vágya, az érzések, gondolatok bősége, egyszerű és világos megfogalmazása jellemzi. (Világir.Kisencikl.1k.304 o.)

MARY LYON *1797.FEBRUÁR 28. - +1849.MÁRCIUS 5.
Amerikai pedagógusnő. Ötéves korában vesztette el édesapját, és 13 éves korában
édesanyja újraházasodásakor rokonokhoz került. Szülővárosában - Bucklandban - a
leányoknak csak a nyári szünetekben volt módjuk valamilyen szemináriumon részt
venni. Miután ez nem elégítette ki tudásvágyát, ezért más magasabb színvonlú képzésekben vett részt, de ezek is csak korlátozattan segítették szellemi
fejlödését, tudás-anyagát. Ezek a nehézségek sarkallták arra, hogya
nők számára felsőfokú képzést tegyen lehetövé. Amikor 1836-ban
örökség hez jutott, megalapította a Női Szemináriumot, melynek 12
évig állt az élén. Létrehozta a Szeminárium kezdeti tananyagát és
~
1837-töl 80 hallgatóval megkezdte müködését. A vezetése alatt álló
intézmény sikerét és szükségességét bizonyítja, hogy 1B49-ben már
több mint 300 hallgatója volt. Az iskolaalapítás történetét A hittéritő ajándéka címü
könyvében írta meg. 1BBB-ban a "Seminary" főiskolai rangot kapott és a nők felsőfokú
képzésére szolgáló amerikai intézmények elődjévé vált. (Internet:http://www.
britannica .com/eb/a rticle-9049535/
,
infoplease.com/ce6/people/
,
)
en. wiki pedia .org/wikijMary

DR. ADOLF SCHARF '1890.ÁPRILIS 20.

+1965.FEBRUÁR 28.

Osztrák politikus, jogász. Ügyvéd voit i l916ban belépett a szociáldemokrata pártba. 191834-ig parlamenti képviselő. Az Anschluss után
időre
1934.márciusában
rövid
letartóztatták. A II.világháború alatt felvette a
kapcsolatot a Hitlerrel szemben állókkal, és
1945-ben részt vett Ausztria Szocialista
Pártjának megszervezésében. 1945-57 között
alkancellár, majd 1957.május S-től haláláig az
Osztrák
Köztársaság
elnöke.
(Új
Magy.L.1962.6k.35 O., MNL.15k.a53 o.)

ANTONIO GIOACHINO ROSSINI * 1792.FEBRUÁR 29. +1868.NOVEMBER 13.
Itáliai zeneszerző. A bolognai Liceo Musicajéban gordonkázni
és zongorázni tanult 1806-10 között. Amikor a liceumot
elvégezte már operát komponált és Velencében mutatkozott
be. Sikerét 1813-ban alapozta meg a Tancredi és az Q/asz nő
Algírban cimű operáival. Domenico Barbajával a nápolyi,
milánói színházak és a bécsi Kartnertottheater vezetőjével (*1778-+1841) kötött szerződése értelmében 1815-23 között
évente két operát komponált. A legnagyobb diadalt 1816-ban
aratta A Sevillai borbély című operájával és ez lett a
leghíresebb műve is, melyet 13 nap alatt komponált 24
évesen. Európai hírnevét is ezzel a művével szerezte meg.
1822-ben a Ze/mira és a Hamupipőke aratott nagy sikert
Bécsben. 1824-ben a párizsi kormány meghívására 1826-ig Párizsban az Olasz
Színházat vezette, majd zenei főintendássá nevezték ki. Legnagyobb párizsi sikere a
Tell Vilmos című operájával volt. 1836-ban tért vissza hazájába. 1830 után egyházi
műveket komponált. Az olasz romantikus opera jelentős képviselője, a vígopera és a
nagyopera stílusteremtő művésze Zenéjéből életszeretet, romlatlan friss bölcsesség
árad. Muzsikája vidámságot, pergő áriákat, áradó napfényt varázsol a színpadra, mély
ember- és valóságismerettel, s az olasz föld, az olasz ember örök optimizmusával.
Hagyatékáb61 1882-ben Pesaroban zenei líceumot alapítottak. (Brockhaus:zenel
L.1985.3k.261 o.,Révai N1.16k.372 o., MNL.15k.616 o.)
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LEO VON KlENZE *1784.FEBRUÁR 29. - +1864.JANUÁR 27.
Német építész. Mintaképe a klasszikus örög kor volt, de
alkalmazott az itáliai reneszánszból és néha a korai keresztény
építészetből kölcsönzött megoldásokat is. Berlinben Friedrich
Gillynél (lásd 11.16.) tanult, 1803-ban Párizsban Charles Percier
(*1764-+1838) mellett dolgozott. Kasseiben JérQme Bonaparte
francia herceg (*1784-+1860) építésze volt 1807-1813-ig.
1816-tól Münchenben ajos koronaherceg, a későbbi LLajos
bajor király (ur.1864-1886) udvari építésze lett. Első nagy
70
munkája az ókori szoborgyűjtemény számára 1816-1830 között
épített müncheni G/yptothek. Jellemző műve az I. Bonaparte
Napoleon (lásd V.5.) fölött l8l3-ban aratott lipcsei győzelem
emlékére 1830-1842 között épült, a germán mitológia hőseinek ünnepi csamokáról
elnevezett Wa/haifa Regensburg mellett. Nevezetes késői u aélkotása Münchenben a
Propy/aia 1846-1863 között, a reprezentatív térként létesített KönigspJatz
kapuépítménye. 1834 után részt vett Athén klasszicista városképének kialakításában.
Tervei szerint épült Szentpéterváron az Új Ermitázs 1839-1852 között. (MNL.llk.128
o.)
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