HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

4. kötet
ÁPRILIS

ÁPRILIS

ÁPRILIS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

+" FELSZABADU LAS ÜNNEPE"

4.

,

+A FÖLD NAPJA

22.

+ABEL Niels Henrik

Norvég matematikus

6.

+ADENAUER Konrad

Német államférfi

19.

+ ALBERTI Leon Battista

Itáliai építész, művészeti teoretikus

25.

+AMRITSZARI

Indiai város

13.

+ANDERSEN Hans Christian

Dán költő, író

2.

+ANTALL József

Magyar történész, politikus

8.

+ARBES Jakub

Cseh író

8.

+ARCHE Jorge

Kubai festő

6.

+ARNICHES Carlos

Spanyol drámaíró

16.

+AUDUBON John James

Amerikai ornitológus

26.

+ BARANY Róbert

Magy.szárm. svédorvos

+BARTHOLDI Frederic Auguste

Francia szobrász

2.

+BAYARD Pierre Terrail de

Francia hadvezér

20.

+BEECHAM Thomas Sír

Angol karmester

29.

+BELMONTE y Garcia Juan

Spanyol torreádor

14.

+BELYEGNAP ES A MAGYAR POSTA

BELYEGMUZEUMA

28.

+BENZ Carl Friedrich

Német mérnök

4.

+BERGANDER Rudolf

Német

+ BERWALD Franz Adolf

Svéd zeneszerző, hegedűművész

3.

+BIADA Miguel

Spanyol üzletember

2.

+BISMARCK Otto Eduard Leopold von

Német államférfi

1.

+ BIZMAYER Ignac

Szlovák keramikus

22.

+BLIXEN Karen

Dán írónő

17.

+BLUM Léon

Francia politikus, író

9.

+ BODELSCHWINGH Friedrich von

Német evangélikus pap

2.

+BONHOFFER Dietrich

Német evangélikus

9.

+BORDET Jules Jean Baptiste Vincent

Belga bakteriológus

8.

N

festő

10.

N

6.

+BOULVIN Jules

Belga gépészmérnök

29.

+BRAHMS Johannes

Német zeneszerző

3.

+BRANT Mary - Molly

Mohawk matriarcha, angol hazafi

16.

+BRONTE Charlotte

Angol költő-

21-

+BRUNELLESCHI Filippo

Olasz építész, szobrász

és

regényírónő

15.

+BUDAPESTI 2-ES METRO

2.

+BULFINCH Charles

Amerikai építész

4.

+CABALLERO Fernan

Spanyol írónő

7.

+CAERNARVONI EROD Angliában

25.

+CANALETTO

Olasz festő

20.

+CARRIERA Giovanna Rosaiba

Itáliai festőnő

15.

+CARSON Rachel Loiuse

Amerikai tenger-biologus, írö

14.

+CASEMENT Roger David Sír

Ir diplomata

24.

+CERVANTES Miguel de

Spanyol író

23.

+COELLO Claudio

Spanyol festő

20.

+COTONER Y DE OLEZA Nicola

Máltai Lovagrend Nagymestere

29.

+COUDER Louis Charles Auguste

Francia festő

1-

+CREMONA TranquilIo

Olasz festő

10.

+CUNARD Samuel Sír

Angol kereskedő

28.

+CURIE Pierre

Francia fizikus

+CUSHING Harvey William

Amerikai agysebész

8.

+CYRILL és METHOD

Szláv apostolok, görög szerzetesek

6.

+DAMIEN de Veuster Joseph

Belga katolikus pap

15.

+DE LA GASCA Pedro

Spanyol politikus, pap

8.

+ DEBRE Olivier

Francia festő

14.

N

19.

14.

+DEBRECENI NAGYTEMPLOM
+DEKANI Arpád

Magyar iparmüvész

11.

+ DELACROIX Eugene

Francia festő

26.

+DELCOUR Jean

Francia-vallon szobrász

4.

+DERKOVITS Gyula

Magyar festő

13.

+DESMOULINS Benoit Camille Lucie

Francia publicista, politikus

5.

+DIAZ Eduardo Acevedo

Uruguayi író

20.

+DIETZGEN Joseph

Német filozófus

15.

+ DOBROWOLSKI Anton Boleslaw

Lengyel geofizikus, Sark-kutató

27.

+Dohnanyi Hans von

Magy.szárm. német jogász

9.

+ DOM ENICHINO

Olasz

+DOU Gerard

Holland festő

7.

+DÜRER Albrecht

Német festő

26.

+EIZAGUIRRE y ECHEGARAY José

Spanyol drámaíró, politikus

+ EL GRECO Domenikosz

Spanyol festő

7.

+ERNST Max

Francia festő

2.

+ESPINA y TOGLE Concha

Spanyol írónő

15.

festő,

építész

6.

N

19.

+ ESZAK-ATLANTI SZERZODES SZERVEZETE = NATO
+ ESZAK-ITAUAI
VAROSOK
SZÖVETSÉGE
+ FENYES Adolf

LOMBARD UGA

7.

Magyar festő

29.

+ FERENCVAROSI TORNA CLUB

FTC

15.

+FESTETICS György gróf

Magyar huszártiszt

2.

+ FRANGEPAN Ferenc

Horvát-magyr főúr

30.

+FRÖBEL Friedrich Wilhelm August

Német pedagógus

21.

+GAGARIN Jurij Alekszejevics

Szovjet kozmonauta

12.

+GALUENI Joseph Simon

Francia tábornok

24.

+GAMBETTA Léon Michel

Francia politikus

3.

+GASPERI Alcide de

Olasz politikus

3.

+GEIJER Erik Gustaf

Svéd történetíró. Költő

23.

+GOES Benito

Portugál utazó

11.

+GOYA Francisco José Y Luciente

Spanyol

+GÖRÖGORSZAGI
1967
+GRANT Ulysses

KATONAI

4.

festő

PUCCS

16.
21.

Amerikai politikus, USA 18. elnöke

27.

+GROOT Hugo de

Németalföldi tudós

10.

+GUERNICA y LUNO

Spanyolországi város

26.

Német orvos

10.

Német zeneszerző

13.

+HANSON John

Amerikai politikus

3.

+HARVEY William

Angol orvos, anatómus

1-

+HASEK Jaroslav

Cseh író

30.

+HAHNEMANN
Christian
Samuel
+HANDEL Georg Fiedrich

Friedrich

+HEARTFIELD John

Német fotóművész

26

+HEEM Jan Davidsz

Holland festő

26.

+HEINICKE Samuel

Németo.-i siketnéma intézet alapító

10.

+HELL Miksa

Magyar csillagász

14.

+ HERZMANOVSKY Fritz Ritter von

Osztrák író

30.

+HEYSE Paul

Német író, költő

2.

+HIROHITO

Japán császár

29.

+HITLER Adolf

Német politikus, diktátor

30.

+HOLLY Ján

Szlovák költ6, müfordító

14.

+HONDECOETER Melchior de

Holland festő

3.

+ HONTHORST Gerrit van

Holland festő, rézkarcoló

27.

+HOUSSAY Bernardo Alberto

Argentin fiziológus

+HRUSCSOV Nyikita Szergejevics

Szovjet politikus

17.

+HUGHES Charles Evans

Amerikai államférfi, jogász

11.

+HUTTEN Ulrich von

Német humanista

21-

+1. GEZA Arpádházi

Magyarország királya

25.

+1. KAROLY Nagy

Frank király

2.

+1. ALBERT

Belga király

8.

+1. APAFI Apanagyfalvi Mihály

Erdély fejedelm e

15.

+1. FUAD

Egyiptomi szultán

28.

+ I. IZABELLA Katolikus Kasztíliai

Kasztília királynője

22.

+1. KAROLY Frigyes Eitel Zefirin

Román fejedelem, majd király

20.

I.NYARI OLIMPIAI JATEKOK

ATHEN április lS-ig

6.

Albánia királya

9.

Nagy-Britannia királynője

21-

Franciaország királya

8.

+II. MARGIT

Dánia királynője

16.

+III. BELA Arpádházi

Magyarország királya

13.

+III.FÜLÖP

Spanyol király

14.

+ IV. KRISZTIAN vagy KESZTELy

Dánia és Norvégia királya

12.

Indiai kereskedő

14.

Kasztília és Aragónia királynője

12.

1896.

+I:ZOGU
+11. ERZSEBET
Mary
+II. JANOS Jó

+JAMSETJEE

Elisabeth

JEJEEBOOY Sír

+JOHANNA Ksztíliai Orült

Alexandra

N

10.

+JOHNSON Edward

Kanadai operaénekes

20.

+JONES John Walter

Kanadai agronómus

14.

+ JOSEPHSON Ernst

Svéd festő

16.

+JOZSEF Attila

Magyr költö

ll.

+JUHASZ Gyula

Magyar költő, tanár, újságíró

4.

Hollandia királynő

30.

+JULIANNA
Lujza
Emma
Vilhelmina
+KANADAI POSTASZOLGALAT

Maria

6.

+ KAVAFISZ Konsztantinosz Petrosz

Görög költő

+KAWABATA Yassunari

Japán regényíró

+KENT William

Angol

+KIELLAND Alexander Lange

Norvég regényíró

6.

+KNOWLES Elsie Dorothy

Kanadai festőművész

7.

+KOENIG Friedrich

Német nyomdagépész

17.

+KOLBE Georg

Német szobrász

15.

+ KOLLATAJ Hugo

Lengyel író, politikus

1.

+ KOMAROV Vlagyimir Mihajlovics

Szovjet űrhajós

23.

+KOREB Karl

Osztrák festő

26.

+KÖRNER Theodor

Osztrák tábornok, politikus

24.

+ KÖRÖSI CSOMA Sándor

Magyar nyelvtudós

4.

+KRAL Janko

Szlovák költő

24.

+KRAUS Karl

Osztrák újságíró

28.

+ KRISZTINA

Svédország királynője

19.

+LA FONTAINE Jean de

Francia

+LAFONTAINE Henri-Marie

Belga szenátor

+LAMPICH Arpád

Magyar gépészmérnök, pilóta

30.

+ LANGE Helena

Német pedagógus

9.

+LATINKA Sándor

Munkásmozgalmi aktívista

5.

+LAUE Max Theodor Felix

Német fizikus

+LAWRENCE Thoms Sír

Angol portréfestő

13.

+ LEHAR Ferenc

Magyar zeneszerző

30.

festő,

17.
N

16

építész

12.

költő

14.
N

N

22.

24.

9.

+LEIGNITZI CSATA 1241.
+ LEONARDO DA VINCI

Itáliai festő, szobrász, építész

15.

+LINCOLN Abraham

Amerikai politikus, USA 16. elnöke

15.

+LIPPI Filippino

Fi renzei festő

18.

+ LISTER Joseph Sír

Angol sebész

5.

+LOMONOSZOV Mihail Vasziljevics

Orosz író, költő

15.

+LONDONI TOWER

2l.

+LOPES Francisco Higino Craveiro

Portugál politikus, tábornok

12.

+LORANTFFY Zsuzsanna

Magyar nagyasszony

18.

+LUNA -4 HOLDSZONDA

2.

+MacARTHUR Douglas

Amerikai tábornok

5.

+MacDonald Angus Lewis

Kanadai politikus

13.

+MACOUN John

Kanadai botanikus és felfedező

17.

+MAGELLAN Ferdinand de

Portugál tengerész

27.

+MAGYARORSZAG CSATLAKOZASA AZ

EUROPAl UNIOHOZ

16.

+MAIPUI CSATA 1818,
+ MAJAKOVSZKIJ
Vlagyimirovics
+MARAI Sándor

5.
Vlagyimir

Orosz költő

14.

Magyar költő, író

11

+ MARCONI Guglielmo

Olasz fizikus

+MARCUS AURELIUS

Római császár

25.
26.
30,

+MARGIT - HID BUDAPESTEN
+ MARGIT Navarrai

N

Navarrai királyné és író

ll.
28.

+MARYLAND SZÖVETSEGI ALLAM
+MAYNO Juan

Spanyol festő

l.

+MEDICI Lorenzo de II.Magnifico

Firenzei államférfi

8.

+MELANCHTON Philipp

Német filozófus

19.

+MENUHIN Yehudi Sír

Amerikai hegedűművész

22.

+MERIAN Maria

Svájci rézmetsző

2.

+MEUCCI Antonio

Olasz feltaláló

13.

+MEUNIER Constantin Emile

Belga szobrász, festő

12.

+MIKLUCHO Nikolaj Nyikolajevics

Orosz utazó

4.

+MILLÖCKER Karl

Osztrák zeneszerző

29.

+MIRO Joan

Katalán festő, szobrász

20.

+MOLNAR C. pál

Magyar festő

28.

+ MOLNYIJA -1

Mesterséges hold

26.

+MOLYN Pieter de

Holland festő

6.

+MONROE James

Amerikai politikus, USA 5. elnöke

28.

+MONTMORENCY Francois de

Kanadai katolikus püspök

30.

+MORILL Justin Smith

Amerikai politikus

14.

+MOWAT Oliver

Kanadai politikus

19.

+MUSSOLINI Benitó Amilcare Andrea

Olasz politikus, diktátor

28.

+NEMETH László

Magyr író

18.

+NORMANDIE GOZHAJO

5.
Bolgár festő

27.

+OCHS Adolf Siegfried

Német karmester, zeneszerző

19.

+ONDRICEK Frantisek

Cseh

+ PALLADY Theodor

Román festő

+OBRESHKOV

Bencho Yordanov

hegedűművész

29.
24.

+PANNONHALMI FOAPATSAG

25.

+PARKES Henry Sír

Ausztrál államférfi

20.

+PEARSON Lester Bowles

Kanadai politikus

23.

+PENZIAS Arno Allan

Amerikai asztrofizikus

+PERKINS Frances

Amerikai politikiúusnö

10.

+PERRY Matthew Calbraith

Amerikai tengerésztiszt

10.

+PETAIN Henry Philippe

Francia államférfi

24.

+ PHILIPPOTEAUX Felix

Francia festő

3.

+PIAZZETTA Giovanni Battista

Itáliai festő

28.

+PLANCK Max Karl Ernst Ludwig

Német fizikus

+PLANTE Raymond Gaston

Francia fizikus

22.

+POMPIDOU Georges Jean-Raymond

Francia politikus

2.

+POTTECHER Maurice

Francia színházalapító

16.

+PROKOFJEV Szergej Szergejevics

Orosz zeneszerző, zongoraművész

11.

+PRUNNER Johann Michael

Osztrák építész

26.

+PULITZER Joseph

Magy.szárm. amerikai újságíró

10.

+RACINE Jean de

Francia drámaíró

26.

+RAFFAELLO Giovanni Santi

Itáliai festő, építész

6.

+ RESPIGHI Ottorino

Olasz

+ROBESON Paul

Amerikai énekes, színész

9.

+ROMERO Silvio Vasconcelos da Silveira

Brazíliai portugál író, kritikus

21.

zeneszerző

N

N

26.

23.

18.

+ROOSEVELT Franklin Delano

Amerikai államférfi, USA 32.elnöke

12.

+ROSS James Clarc Sír

Angol tengerész

3.

Olasz író

24.

+RUKAVISNYIKOV Nyikolaj

Szovjet kozmonauta

10.

+RUYTER Michel Adriaanszoon

Holland admirális

29.

+SALLE Jean Baptiste de La

Rheimsi kanonok

7.

+SALMERON Y ALONSO Nicolas

Spanyol államférdi

10.

+SARGENT Harold Malcolm Watts Sír

Angol karmester

29.

+SCHEIBE Richard

Német szobrász

19.

+SCHLEMMER Oscar

Német festő, szobrász

13.

+SCSUKIN Borisz Vasziljevics

Szovjet színész

17.

+ SHAKESPEARE William

Angol drámaíró, költő

23.

+SITTE CamilIo

Osztrák építész

17.

+SKLENáR Zdenek

Szlovák festő

5.

+SKOCZYLAS Wladislaw

Lengyel képzőművész

8.

+ SLABY Adolf

Német elektrotechnikus

18.

+SOFFICI Ardengo

Olasz festő

7.

+SPITTELER Carl

Svájci író

+SPOHR Louis

Német zeneszerző, hegedűművész

5.

+STARK Johannes

Német fizikus

15.

+STEINL Matthias

Osztrák építész, szobrász

18.

+STIERNHIELM Georg

Svéd költő

22.

+STOWE Emily Howard

Kanadai orvosnő

30.

+STREETON Arthur Ernest Sír

Ausztrál festő

8.

+STRICKLAND William

Amerikai építész

6.

+SZADDAM HUSZEIN

Iraki politikus

28.

+SZECHENYI István gróf

Magyar államférfi

8.

+SZENT ADALBERT

Cseh római katolikus főpap

23.

+SZENT FERENC Paolai

Olasz szerzetes

2.

+SZENT FERRER Vicent

Spanyol szerzetes

5.

GIUSEPPE
Benedetto
+SZENT
CottolenQo
+SZENT GYÖRGY Kappadókiai

Olasz pap

30.

Lovag, vértanú

24.

+SZENT IZIDOR Sevillai

Spanyol egyházi író

4.

+ROSS~I

Gabriele

N

24.

N

+SZENT MARK

Evangélista

25.

+SZIMONOV Ruben Nyi kolajevics

Szovjet-orosz rendező, színész

1.

+5ZLAVEJKOV Pencso

Bolgár

+ TANCSICS Mihály

Magyar politikus, író

21.

+ TEKAKWITHA Kateri

Eszak-Amerikai indián nő

17.

+ TELEKI Pál Széki gróf

Magyar földrajztudós, politikus

3.

+THALMANN Ernst

Német politikus

16.

+THOMPSON David

Angol geológus

30.

+TIECK Johann Ludwig

Német író

28.

+ TISO Jozef

Szlovák politikus, katolikus pap

18.

+ TISZA Istvá n gróf

Magyar politikus

22.

+ TURNER Joseph Mallord William

Angol festő

23.

+TWAIN Mark

Amerikai író

21.

+USZPENSZKIJ Gleb Ivanovics

Orosz elbeszélő

6.

+V. GREGORIUS

Konstantinápolyi patriárcha

22.

+VARSOI GETTO - LAZADAS

költő

27.

1943.

19.
festő

+ VASARELY Victor

Magy.szárm. francia

+VASARHELYI Pál

Magyar vízépítő mérnök

8.

+VASZARY János

Magyar festő

19.

+ VERONESE Paolo

Olasz festő

19.

+VIGELAND Gustav

Norvég szobrász

11.

+VlLAGKIALLITAS

BRÜSSZELBEN

9.

17.

1958.
festő

+VOGEL Christian Leberecht

Német

+ WESSELENYI Miklós báró

Magyar politikus

11.
21.
7.

+WHO
+WILDGANS Anton

Osztrák költő, író

17.

+WILKES Charles

Amerikai tengernagy

3.

+WINGQUIST Sven

Svéd mérnök

17.

+WINTERL Jakab József

Magyar orvos, botanikus

15.

+WOODSON Carter Godwin

Amerikai néger történész

3.

+WORDSWORTH William

Angol költő

23.

+XVI. KAROLY GUSZTAV

Svédország királya

30.

+ZALKA Máté

Magyar katonai vezető, író

23.

+ZOLA EMILE

Francia író, kritikus

2.

+ZSOLNAY Vilmos

Magyar nagyiparos

19.

JUAN BATTISTA MAYNO *1569. - +1649.ÁPRILIS 1.
Lombardiai származású spanyol festő. Valószínű Michelangelo
Caravaggio (lásd VII.18.)tanítványa volt. Toledóban, majd
Madridban élt. Fő műve a Buen Retiro - a spanyol királyok egykori
nyaraló-kastélya - részére festett Allegória
című képe, mely a Pradoban van kikállítva.
(Műv.L.1967.3k.273 o.)

LOUIS CHARLES AUGUSTE COUDER
+ 1873.JÚUUS 21.

* 1790.ÁPRIlIS

1. -

Francia festő. A francia klasszicizmus egyik jelentős
mestere volt. Jacob B.Regnault (*1540 k.-+ 1599)
és Jacques Louis David (lásd XII.29.) tanítványa
volt. 1837-ben Münchenben a német monumentális
festészetet tanulmányozta, és hazatérése után a
párizsi Madelein e és St. Germain l'Auxerrois
templomokat díszítette freskóival. Képeinek tárgya
többnyire mitológiai, bibliai és történelmi téma volt.
Ö készítette a Louvreban az Apolló-Galéria
~.~1l~ ~ ~l < • • !l
előcsarnokának mennyezetfreskóit. A versaillesi
történeti múzeumban tőle valók A lawfeldi ütközetet, Yorktown ostromát, Lerida bevételét, az États Généraux magnyitását és a
Labdaházi esküt ábrázoló festmények. (Műv.L.1965.1k.443 o., Révai N1.4k.688 o.)
_I fM(
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WILLIAM HARVEY *1578.ÁPRILIS 1. - +1657.JÚNIUS 3.
Angol orvos, anatómus, fiziológus. Cambridgeben
és Padovában tanult. 16D2-től dolgozott Londonban, 1615-től a Royal College
Physicians pérofesszora, 1618-47
között a királyi család udvari orvosa
volt. A vérkeringés tudományos
felfedezője. Már 1616-ban beszélt
előadásain a vérkeringésről,
és
évekig kísérletezett még állatokon,
míg 1682-ben leírta felfedezését.
Korának anatómusai tiltakoztak
megállapításai ellen. Michel Servet spanyol orvos (* 1511-+ 1553) és Giulio Cedsare
Aranzio itáliai orvos (*1530-+ 1589) töredékekben fennmaradt munkái alapján megbízhatóságuk gondos vizsgálata után - megalkotta a vérkeringés elméletét.
Megfigyelte és először írta le a vérköröket, a szív működését, a sziv - és a
vénabillentyűk szerepét. Vizsgálta a regenerációs jelenségeket is. Neki tulajdonítják az
Omne vívum ex ovo - minden élet a tojásból ered - elvet. (Larousse 1992.2k.58 o.,Új
Magy.L.1960.3k.214 o., MNL.9k.253 o.)

HUGO KOLLATAJ *1750.ÁPRILIS 1. - +1812.FEBRUÁR 28.
Lengyel író, politikus, pap. 1782-86 között a Krakkói Egyetem
rektoraként
megújította
az
intézményt
a
felvilágosodás
szellemében. Írásaival és liberális, republikánus elveket valló
politikai csoportosulás vezetőjeként, döntő hatással volt az
1791.május 3-i alkotmányra, részt vett annak elfogadtatásában.
Élesen bírálta a feudális viszonyokat és kifejtette a parasztság
felszabadításának szükségességét. 1791 után szervezte a lengyelek
" KOUU-,1I1lQ felkelését. Közreműködött az 1794-es KosCiuszkó-féle felkelés
I'\UOO
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előkészítésében, amiért 8 évi várfogságra ítélték, melyet 1795-1803
között töltött le Olmützben. 1807-08-ban Moszkvában volt
börtönben. Demokratikus nézetei miatt "Iengyel Robespierre"-nek
nevezték. Filozófiai nézetei ben közel állt a XVIII.századi francia materializmushoz.
(Révai NI. llk.800 o.,Új Magy.L.1961.4k.169 o., MNL.llk.191 o.)

HERCEG OTTO EDUARD LEOPOLD VON BISMARCK
*1815.ÁPRILIS 1. - +1898.JÚUUS 30.
Német államférfi. Porosz junker családból származott. Göttingenben és Berlinben jogot
tanult. 1847-ben a porosz országgyűl,és tagjaként, majd az 1848-as forradalmak
idején ultra konzervatív álláspontról védelmezte az abszolutizmust. Poroszországot
képviselte a frankfurti szövetségi gyűlésben 1851-59 között. 1859-62 között
Szentpétervárott, Párizsban 1862-ben képviselte hazáját. 1862-1890 között porosz
miniszterelnök volt. Keresztülvitte - a liberális többség ellenére - a hadseregreformot,
megszavaztatta a hiteleket, és nélgy évig
parlamenti felhatalmazás nélkül
kormányozott. 1864-71 között több szakaszban végrehajtotta Németország porosz érdekeit érvényesítő egyesítést, miszerint a hercegségek háborúja
következtében l864-ben háború robbant ki Ausztria ellen, amelyet a
Sadowánál aratott győzelem után kizárt a germán konföderáCióból,
majd a francia-német háború l870-7l-ben, mely Németország
teljes diadalával, Elzász-Lotaringia hozzácsatolásával, illetve
1871.január 18-án Versaillesben a Német Császárság kikiáltásával
végződött. Birodalmi kancellárként és porosz miniszterelnökként
Bismarck húsz évre irányt szabott a nemzetközi politikának, s
Európára olyan szövetségi rendszert kényszerített, amely FranCiaország elszigetelésére törekedett. Németországban számolnia kellett a katolikusokkal,
akiknek először brutálisan nekitámadt, Elzász-Lotaringia lakóival, akik nehezen vették
tudomásul, hogy német alattvalókká váltak, a szociáldemokratákkal, akiken haladó
szociális törvényhozás bevezetésével próbált felülkerekedni. Az ifjú II. Vilmos császár
(ur.l888-l9l8), aki trónrelépése után beleavatkozott a külügyek intézésébe,
igyekezett megszabadulni az öreg kancellártól. 1890.március 18-án lemondatták és
lemondását a császár március 20-án elfogadta. (Larousse 1991.1k.329 o.,Révai
N1.3k.349 o.)

RUBEN NYIKOLAJEVICS SZIMONOV

*1899.ÁPRILIS 1 .. - +1969.

Szovjet-orosz rendező és színész. A Saljapin stúdióban, majd
a Moszkvai Művész Szinház 3.stúdiójában tanult. 1924 óta a
, Vahtangov Szin ház rendezője, majd főrendezője volt. Mint
színész Jevgenyij Bagratyionovics Vahtangov orosz színész,
rendező (*1883-+1922) vezetése alatt kezdte működését.
Eleinte vígjátéki és szatírikus szerepeket játszott, később
romantikus hősöket alakított mély átéléssel. Rendezéseit éles
kontrasztok, finomság és a forma kifejező ereje jelemezte.
Legjobb rendezései a Pogonyin: A puskás ember, Sz/avin:lntervenció című darabok
voltak. (Színházi Kisl.424 o.)

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
+1875.AUGUSZTUS 4.

* 180S.ÁPRILIS 2.

-

Dán
költő
és
regényt ro.
Művelt
csizmadia és vallásos parasztlány házasságából született. Apját
hamar elvesztette, gyermekkorától
dolgoznia
kellett.
Dickensi
hányattatású
gyermekkora volt. Szegényház, szövödei, dohánygyári,
patikai munka voltak legfontosabb állomásai. 1819-ben Koppenhágába ment és balett-tácosként, majd
énekművészként próbált szerencsét, míg végre híres ismerősei révén iskolához és
utazáshoz jutott. Felolvasó kőrutakon járta be Európát. Hírnevét útirajzaival alapozta
meg. Első útirajza az Árnyképek egy harzbeli utazásból címmel jelent meg 1831-ben.
Útirajzai közül a legjelentősebb a műfaj klasszikusának számító Egy költő bazárja, melyet 1842-ben írt. Írt verseket, regényeket, novellisztikus
történeteket, útirajzokat, és 1835-től kezdte közzé tenni mesé....~-'I'.
it, melyekkel a dán ikrodalom egyik
legismertebb alakjává vált. A romantika óta
közkedvelt műfajt, a népmesékből és a
romantikus, fantasztikus történetekből meríCe s k '
k
tette és újította meg,
o s o ven s o és teremtett egyéni
80 h
hangvételű alkotáso•
kat.
Tematikája
lJr1tUltl'n,@I1I1l BOD
~.
sokrétű, a társadalmi
U\1t1W YUVl!a
r
=~
igazságtalanságtól
Minden a helyén legyen - , a technikai fejlődésig - A nagy tengeri kígyó - , a művészet szabadságától - A
fülemüle - , a történelemig - Dán Holger - terjed. A hókirálynő című meséje példázza
a hideg racionalitás antihumánus jellegét, A kis hableány vagy A rendithetetlen
ólomkatona sorsa az erkölcsi értékek semmibevételét. Saját megfogalmazása szerint
élete is szép mese volt. Önéletrajza 1855-ben jelent meg Életem meséje címmel.
Műveit csaknem 100 nyelvre fordították le. Az első magyarul megjelent kötetét Petőfi
özvegye Szendrey Júlia (*1828-+ 1868) válogatta és adta ki könyv alakban 1856-ban
Andersen meséi címmel. Ránki György (*1907-+1992) szerzett operát A király új
ruhája című meséből, Pomádé király új ruhája címmel, 1953-ban. (Larousse
1991.1k.l09 0.,Világir.KisencikI.1976.1k,48 o., MNL.2k.5 o.)
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BUDAPESTI 2-ES METRÓ
A budapesti metró építése 1950-ben, öt munkahelyen indult
meg, de az építkezés költségeit az állam nem tudta fedezni,
ezért 1953-ban további intézkedésig megszüntették az
építkezést. Tíz éven át csak állagmegóvási munkák folytak.
1963-ban újra megindult az építkezés és 1970.április 2-án
felavatták a kelet-nyugati metró-szárnynak első szakaszát a
Deák tér és az Örs vezér tere között. A második szakasz, a
Déli pályaudvarig 1973-ben készült el. A vonal hossza 9,1
km. (Larousse 1992.2k.910 o., XX.Század Kr.1994.1019 o.)

ÉMIlE ZOLA *1840.ÁPRILIS 2. - +1902.SZEPTEMBER 29.
Francia regényíró, kritikus, publicista. Olasz származású mérnök apja korán meghalt,
anyja nehezen nevelte a sikertelen érettségiig. A félárvának megítélt iskolai ösztöndíj
sértette önérzetét, személyiségét neurotikussá tette, és egyúttal fogékonnyá is mások
rossz szociális helyzete iránt. 1862-től a Hachette kiadó propagandistája,később
reklámfőnöke lett.
1864-től kezdett írásaiból
élni. Ekkor jelentek meg az
impresszionistákat népszerűsító művészeti írásai, elbeszélései, majd első regénye.
Rendkívüli bőségben írta elbeszéléseit, regényeit, újságcikkeit. Művészetében két
irányzat érvényesült, és ezek húzódtak meg minden műve mélyén. Az egyik az élet
hatalmának ünneplése, a természet, a termékenység és a másik a megsemmisülés
kísértete, az erőszak, a gyilkosság, a magtalanság. Személyisége állandóan változott,
akárcsak művei, egymást követően néha ellentétes jelszavak hirdetője voll. Két
orvosnak az öröklődés törvényszerűségeiről és a szenvedélyek fiziológiájáról végzett
kutatásai hatására belekezdett egy hatalmas - 20 kötetes regény-sorozatba a Rougon-Macquart ciklusba, mely egy család
tagjainak az öröklődés, a környezet és a kor által determinált
sorsát mutatja be a Második Császárság idején. Mindegyik
regénye megélt tapasztalatain nyugszik, aprólékos kutatások
eredménye, a helyszíneken végzett nyomozásait összekapcsolta
olvásmányaival és az emberi sorsokat irányíró természeti erők
játékának ábrázolását személyes intuíciója tette elevenné.
Innen ered nagy regényeinek epikus és lírai sodrása, akár Párizs
népét ábrázolja a Patkányfogó-ban, a kurtizánok félvilágát vagy
a névtelen tőke romboló hatalmát a Hölgyek öröme című
művében, a bányát és a bányászokat a Germinal-ban, vagy a
paraszti életet A föld-ben. 1894-ben a Vatikán indexre tette A három város című
ciklusának első darabját, mert főhöse, - az egyházzal szakító pap - nem tudta
összeegyeztetni a hitet és a tudományt. Az 1800-as évek utolsó negyedében egyre
jobban vonzódott a szocialista eszmékhez, melyekből főleg a társadalmi fejlődés
gondolatát vette át. Az 1890-es évek belpolitikai viharában, harcos cikket írt a
köztársasági elnök ellen, az Aurore című lapban Vádolok címmel 1898.január 13-án, a
kémkedéssel vádolt zsidó származású katonatiszt Dreyfus (*1859-+ 1935) kapitány
védelmében, és mert az igazságtalanul elítélt mellé állt, egyévi börtönre és 3000 frank
kártérítésre ítélték.és megfosztiották az 1893-ban kapott Becsületrendtől. Ekkor
Angliába emigrált. 1899 júniusában tért haza, ahol irodalmi szerepén kívül valóságos
"lelki irányítóvá" lett. Három évvel később párizsi lakásában gázmérgezéses
balesetben halt meg. Regényírói munkásságán kívül fennmaradt több kötet novellája,
operalibrettója és kiadatlan drámája, valamint kritikáinak gyűjteménye, melyben
kifejti a naturalizmus esztétikáját. Temetésén Anatole France (*1844-+1924) "az
emberiség
lelkiismereté,,-nek
nevezte.
(Larousse
1994.3k.1170
0.,Világir.KisencikI.1976.2k.539 o., MNL.18k.858 o.)

FREDERIC AUGUSTE BARTHOLDI
+ 1904.0KTÓBER 4.

* 1834.ÁPRIlIS 2.

-

Francia szobrász. Építésznek, majd festőnek készült, de
Görögországban és E9yiptomban tett utazása után a
szobrászat felé fordult. Oriási méretű szobrok mestere lett. A
német-francia háború után sok szabadság-tárgyú szobrot
készített. Az ő műve az 1886-ban készült New-York-j kikötő
bejáratánál a 46 m-es talapzaton álló 46 m magas és
világítótoronyként is használt Szabadságszobor, melynek 100
tonnányi, 300 darabból álló rézalkatrészét hajóval szállították át az óceánon. Ismert
műve még Rapp tábornok lovasszobra, Washin gton és Lafayette emlékműve.
(MŰv.L.1965.1k.169 o.)

PAOLAI SZENT FERENC *1436. - +1507 ÁPRILIS 2.
Olasz szezetes, a minimíták vagy paulánus barátok rendjének
alapítója. Egy ideig minorita szerzetes volt, majd 14 évesen remete
lett egy calabriai barlangban. A híre miatt a hozzá csatlakozottakkal
külön rendet alapított Minimi frates néven, melyet a pápa 1474-ben
jóváhagyott. Igen nagy hírnévnek örvendett spirituális hatalma és
gondolatolvasó képessége következtében. l482-ben Franciaországba
hívták XLLajos francia király (lásd VIL3.) halálos ágyához, abban a
reményben, hogy meghosszabbítja az életét. A király uitódai
gondoskodtak róla, hogy a próféciái és csodatételei révén már
életében híres Ferenc ne hagyhassa el országukat, és segítették rendje elterjedését is. X.Leó pápa (1513-1521) 1517-ben emelte a szentek sorába. (Révai
N1.7k.4l5 o., Larousse lk.848 o., MNL.7k.881 o.)

MAX ERNST

* 1891.ÁPRILIS 2. - + 1976.ÁPRILIS 1.

Német származású francia festő, grafikus és szobrász. August
Macke (lásd IX.26.) és Hans Arp (*18871~ +1966), majd Pablo Ruiz Picasso (lásd
~s X.25.) és Giorgio Chirico (lásd VILlO.)
hatására kezdett művészettel foglalkozni.
rn:; 19l9-ben a kölni dadaista csoport alapítói
Z~ közé tzartozott. 1922-től Párizsban a
~~ szűrrealista mozgalom egyik fő alakja lett.
=~ 1925-ben kezdeményezte az úgynevezett
frottázs-technikát - egy felület reprodukálásának technikáját - Ő a frottázs, a rajzi automatizmus feltalálója. Grafikáiban és
kollázs-sorozataiban a valóságos és vizionárius elemeket ötvözte. Korai dadaista
korszakából híresek kollázsai, amelyekben a tárgyakat a meghökkentő hatás
érdekében társítja. Erre jó péld a Természetrajz, A százfejü nő, A jócselekedetek hete
című munkái. 1941-ben települt át Amerikába, és 1950-ben tért vissza Párizsba.
Festményei eleinte naturalista elemek bizarr összeállításai, majd a tudatalattinak
automatikus vetületei, később ősi, az ember előtti természet dús vegetáciÓja és
gigantikus geológiai képződményei jelennek meg rajtuk. Ismertebb képei: A csönd
szeme, Az egész város, Fuzsijama című művei. Szobrászatában ugyancsak a
természeti elemekből indult ki, mint pl. a Madárfej, vagy aBak című szobrai
(Műv.L.1965.lk.638 o., MNL.7k.453 o.)
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PAUL HEYSE *1830.MÁRCIU5 15. - +1914.ÁPRILIS 2.
Német próza-, drámaíró és költő. Klasszika filológiai és nyelvészeti
tanulmányok után, még romantisztikát tanult Bonnban. Tudósként
kezdte pályafutását 1852-ben, amikor román és klasszikus nyelvekkel
foglalkozott. 1854-ben a bajor király meghívására és évjáradékával
Münchenbe költözött, ahol E.Geibel (*1815-+ 1884) mellet az ottani
költői kör egyik vezére lett. A kiegyensúlY070tt formai tökélyre és a
valóság "égi mása"-nak ábrázolására törekvő, költői realizmus híve.
Tőle származik a hatásos fordulatra épülő novella-forma elméleti és
gyakorlati kidolgozása.Terjedelmes irodalmi életművéből kiemelkednek Giovanni Boccaccio (lásd XII.21.) mintájára írt, szinte kizárólag a szerelem
problematikájával foglalkozó novellái, amelyek közül a legsikerültebb a L'Arabiata.
Késői regényeiben enyhe kor- és társadalomkritikai hangot üt meg. Drámái közül,
csak a hazafias darabokkal ért el sikert. Az irodalmi Nobel-díjat 1910-ben kapta,
"elismerésül idealizmustól áthatott művészetéért, amely hosszú tevékenysége során
lírai, drámai műveiben, regényeiben és világhírű novelláiban nyilvánult meg". (Nobeldíjasok Kis1.1985.349 o., MNL.9k.442 o.)

FRIEDRICH VON BODELSCHWINGH *1831.MÁRCIU5 6. +1910.április 2.
Német evangélikus pap. Előbb bányász, majd
1854-től
Baselben,
gaLdálkodó
volt.
Erlangenben és Berlinben teológiát tanult.
1858-tól a párizsi német, 1864-től pedig a
dellwigi evangélikus hitközség papja volt.
Mint tábori pap részt vett az 1866 és 187071-es hadjáratokban. 1872-ben Bielefeldbe
hívták az epileptikusok intézetének igazgatására. Azóta egész tevékenységét nagy
sikerrel az evangélikus belmissziónak szentelte. 1905-ben Bethelben - Bielefeld
mellett - teológiai intézetet alapított pozitív-hívő irányzattal az egyetemeken uralkodó
hitetlen kritikai irányzat ellensúlyozására.. Ezen kívül munkáskolóniát és
munkásotthont alapított. Halála után ezeknek az intézeteknek a vezetését fia
Johannes vette át. (Révai N1.3k.432 o.)

LUNA - 4 HOLDSZONDA
1963.április 2-án startolt a Luna-4 holdszonda, amely négy
nappal később elrepült a hold felszíne fölött és számos adatot
sugározott a földre. (A XX.század Kr.1994.919 o.)

I.NAGY KÁROLY *747.ÁPRILIS 2. - +814.JANUÁR 28.
Frank király 768-814-ig, és római császár 800-814-ig. Kis
III.Pippin (ur.751-768) idősebbik fia. A Frank Birodalom e~yedüli
uralkodója ként, és házassága révén meghódította a Pápai Allamot
veszélyeztető és a frank terjeszkedések útjában álló Longobárd
Királyságot. 774-ben felvette a Rex Francorum et
Longobardorum kettős címét, majd Itáliából
egyfajta alkirályságot hozott létre és azt fiának
Pippinnek adta. Folytatva terjeszkedési poltikáját
781-ben másik fia Lajos számára királysággá
emelte a 769-ben megszerzett AQuitaniát. Később
hűbéresévé tette Bajorországot Tasziló IlLherceg
(ur. 749-788)
száműzésével
és
a
Frank
Birodalomhoz csatolta 788-ban. Több mint harminc
évig harcolt a Rajna és Elba közt lakó szászok ellen, akiknek keresztény hitre térítése
és meghódítása volt a cél. A Kárpát-medencében az avarok ellen is vezetztt "térítő"
hadjáratokat 791-96
között.
811-ben
a Dunántúl
észak-nyugató részén
határőrgrógaságot szerveztek. Győzelmes harcaival olyan hatalmas birodalomra tett
szert, amely az Atlanti Óceántól a Dunáig, az Elbától a Volturnóig terjedt. Birodalmát
őrgrófságokra osztotta, élükön az őrgrófokkal. Később Aachenben rendezkedett be
véglegesen, a Nyugat döntőbírája lett. Uralma jelentős kulturális fellendülést is hozott.
Az egyház védelmének biztosítása érdekében III.Leó pápát (795-816) visszasegítette
a pápai trónra, cserébe 800 karácsonyán megkapta tőle a császári koronát, így a
Nyugatrómai Császárság újjászületett. Bizánc az új császárt csak alárendeltként
fogadta el, de I.Mikháél császár (ur.811-813) végül 1812-ben elismerte
egyenrangúságát. Ezzel az addig hivatalosan a Római Birodalom - Bizánc fennhatósága alatt álló pápa és a Nyugat ezzel jogilag független né vált Bizánctól. Nagy
barátja volt a tudományoknak és művészeteknek, bár kardforgatáshoz szokott keze
soha nem tanult meg írni. Bölcsességének, hatalmának híre messze-földön elterjedt.
Jámborságáért az egyház a boldogok közé sorozta. Az aacheni székesegyházban van
nyughelye. Nincs a középkornak még egy olyan uralkodója, kinek egyénisége olyan
mély nyomot hagyott volna a germán és román népek mondáiban és költészetében,
mint LNagy Károly. (Larousse 1992.2k.353 o.,Révai Nl.llk.276 o.), MNL.10k.594 o.

GEORGES JEAN-RAYMOND POMPIDOU *1911.JÚUUS 5. -

+1974.ÁPRILIS 2.
Francia politikus. A tanárképző elvégzése után
,/...- irodalomtanárként dolgozott a két világháború között.
.-/
A ILvilágháború idején katona volt, részt vett az
-.-/ ellenállásban. 1944-től Cvharles de Gaulle (lásd XL9.)
~ személyes tanácsadója volt. 1946-54-ig a különböző
közhivatalok
munkatársa
volt.
1954-től
a
RotschildRotschild-bankház munkatársa, majd 1956280 tól
1962-ig
főigazgatója
volt.
1962.áprilistól
1968.júliusáig miniszterelnök. Az 1968.május-júniusi
ltIl "UlOlNT' IOMptDOU lP4
válság idején döntő szerepet játszott a hatalom viszszaszerzésében és a grenellei megállapodások létrehozásában. De Gaulle mégis
eltávolította hivatalából és Couve de Murville-t nevezte ki a helyére. Ennek ellenére
Cantal megyében ismét képviselő-mandátumotszerzett és továbbra is fontos politikai
GEORGES POMPIDOl./-

szerepet betöltve De Gaulle egyik lehetséges utódjának
ta rtották.
1969.júniusában
megválasztottá k
köztársasági elnöknek a tábornok lemondása után, 58
%-os szavazattöbbséggel. A belügyi kérdéseket a
miniszterelnökre bízta, ő maga inkább a külpolitikával
foglalkozott és igyekezett nemzetközi síkon erősíteni
FranCiaország autonómiáját és tekintélyét. Elnöksége
alatt a modernizált "gaulle-izmus" politikáját kezdemé
nyezte és folytatta. (Larousse 1994.3k.349 o.,A XX.század Kr.1994.1083 o.)

GRÓF FESTETICS GYÖRGY *1755.JANUÁR 1. - +1819.ÁPRILIS
2.
Magyar huszártiszt, nagybirtokos. Festetics Pál (*1722-+ 1792) fia, Festetics György
(*1815-+ 1883) nagyapja, Széchenyi István (lásd IV.8.) nagybátyja. A bécsi
Theresianumban tanult. 1778-től a császári hadseregben szolgált. 1790-ben a
kormány felé javaslatot készített a magyar katonák szolgálati rendjével és
nyelvhasználatával kapcsolatosan, jelesül, hogya magyarországi kiegészítésű
ezredeket magyarul vezényeljék. Pozsony, válaszul a haditanács rendeletére lefogatta,
őrizetbe vették, vizsgálatot indítottak ellene. Ekkor - 1791-ben - elhagyta a katonai
pályát és Keszthelyre vonult vissza, ahol nagy kiterjedésű birtoka volt. Itt a Zala
vármegyei rendi ellenzék egyik vezetője lett. Nagyváthy János jószágkormányzó
(*1755-+ 1819) tanácsai szerint a birtokán folyó gazdálkodás korszerűsítésén
fáradozott. Jó tejelő nyugati fajtájú szarvasmarhákat hozatott, bevezette az értékes
gyapjút adó spanyol merinó-juhfajták tenyésztését. A hazai
• ,
visszamaradt mezőgazdaság fellendítése érdekében 1797ben 5 tanárral és 1 hallgatóval indította meg a tudományos
gazdasági tanintézetet vagy Georgikont, mely 1801-ig
kizárólag az uradalmi fiatal gazdatisztek oktatását szolgálta.
A továbbiakban megnyílt 1798-ban a második iskola
parasztfiúk és cselédek számára, 1804-ben a Pristaldeum a
jogvégzett fiatalok mezőgazdasági szakoktatására, 1806ban az erdész- és vadásziskola, majd a kertésziskola, 1808ban a mérnökiskola építészet, öntözés, lecsapolás stb. tanítására, 1807-ben a
ménesmesteri és lovásziskola és 1808-ban még egy gazdasszonyi iskola is. 1808-12
között egy szakkönyvtárat rendezett be a tanulmányok kiegészíthetőségére. A
Georgikon, mint gazdasági tanintézet egyedüli volt akkor Európában. Az intézethez
901 holdas gazdaság, szőlő, erdő tartozott gyakorlás céljából. Nevéhez fűződik Hévíz
gyógyfürdővé tétele. 1802-ben 40.000 forintot ajánlott fel, hogy kamataiból 3
fiatalembert a bécsi hadmérnöki akadémián képezzenek ki. A Georgikon hallgatóinak
szorgalmát az alapító jutalmazta. A díjat nyert pályamunkákat a minden évi május
havi Helikon-ünnepségeken ismertették, melyeken a kor legjelesebb írói, költői,
tudósai, politikusai, előkelőségei és gazdái vettek részt. (Révai NI. 7k.456 o., Révai
N1.8k.467 o., Larousse 1991.1k.853 o., MNL.7k.918 o.)

MIGUEL

BIADA

*1789.NOVEMBER 26. - +1848.ÁPRILIS 2.

Spanyol üzletember. Mataroban született, iskoláit is ott végezte. 1808-ban a várost
ért francia támadás idején otthagyta szülővárosát és Dél-Amerikába utazott majd,
Venezuelában telepedett le. Ott egy hajó- és egy hajózási ügynökség tulajdonosa
lett. Az ott folyó függetlenségi mozgalmak során annak vezetői ellen aktív harcot
folytatott és 1810-13 között több expedíciót is szervezett a spanyolok védelmében.
BoJivár (lásd XI!.17.) függetlenségi törekvései - az állandó mozgalmak - nem biznyugalmat családja
számára,
ezért
biztosítottak
visszatért Spanyolországba. Onnan 1825-ben Kubába
telepedett át családjával együtt, ahol mezőgazdasággal
és kereskedelemmel foglalkozott. 1837-ben indult meg
az első kubai vonat. Ez olyan hatással volt rá, hogy
az
1840-ben
visszatért
Spanyolországba
azzal
, elhatározással, hogy hozzásegíti szülővárosát egy
Barcelonával összekötő vasútvonal kiépítéséshez. Otthon
nem talált e témában megértésre, ezért Londonba utazott, ahol sikerült tervéhez
olyan befektetőt találnia, aki a költségek 50 %-ának finanszírozását vállalta. 1846ban hazatért és minden erejét terve megvalósítására használta. Angol mérnökökből
álló társaság alakult, mely angol technika alkalmazásával megkezdték a vasút
tervezését, majd kivitelezését. Az első vonat 1848.októberben indult útjára, melyet
Biada nem érhetett meg, mert erejét és egészségét felőrölték a vasút létrehozására
tett erőfeszítései. (Internet: http://www.caixalaietana.es/Biada
)

MARIA SIBYLLA MERlAN
13.

*1647.ÁPRILIS 2. - +1717.JANUÁR

Svájci rézmetsző és rajzoló. A XVI.-XVII!.századi Merian svájci
müvészcsalád tagja. Idősebb és ifjabb Matthaus mesterek húga.
Nagyon ügyesen festett virágokat és rovarokat. Maga készítette a
metszeteket entomológiai - rovartani - müveihez, melyeket 1679ben, 1683-ban és 1705-ben adtak ki. (Révai N1.13k.631 o.,
Műv.L.3k.299 o.)

FELIX PHILIPPOTEAUX *1815.ÁPRILIS 3. - +1884.NOVEMBER 9.
Francia
festő.
Léon
Cogniet (*1794-+1880)
tanítványa volt. Főleg
csataképeket
festett,
többnyire a XIX.század
vett
hadjárataiból
jelenetekkel. Ilyenek pl.
a
Visszavonulás
Moszkvából,
Ypern
bevétele,
Antwerpen
ostroma 1792-ben, XV
.Lajos ·a fontenoyi csatatéren, A rivolii csata, A cimberek veresége, A chasseurs
d'Afrique támadása Balaklavánál, PuebIo ostroma, IV.Henrik és Sully találkozása az
ivryi csata után, Bayard a gariglianoi hídon, A montebellói csata, Csata az Alma
mellett, Párizs ostromának panorámája stb. (Révai N1.15k.427 o.)

JOHANNES BRAHMS *1833.MÁJUS 7. - +1897.ÁPRILIS 3.
Német zeneszerző. Előbb apja, a városi zenész
Johann JaKob Brahms, majd O. F. W. Cossel és E
folytatott
zenei
Marxsen
irányításával
tanulmányokat. Óraadó zenetanárként , szinhászi
valamint
szórakoztató
zenei
zongorisztaként,
áétiratok
komponistájaként
kezdte
mujzsikusi
pályáját. A magyar hegedűművész Reményi Ede
(*1828-+ 1898) zongorakísaérőjeként vált ismertté egy európai koncert-turné során
1852-53-ban. A hangverseny-körút során ismerkedett meg Joachim Józseffel (*1831+1907), Liszt Ferenccel (lásd X.22.) valamint Robert (lásd VII.29.) és Clara (lásd
V.20) Schumannal. 1854-ben ismerkedett meg a karmester H von Brülow-val, aki a
későbbiekben számos szerzeményét vezényelte. A késői
romantika legkiválóbb mestere, rendkívüli tehetsége már első
műveiben megnyilatkozott 1857-62 között Hambnurgban élt
és egyidejűleg Detmoldban vállalt udvari karnagyi, zongorista
és zongoratanári állást. 1862-ben Bécsbe költözött. A
komponálás mellett a Bécsi Ének-akadémia vezetője és a
Zenebarátok Társaságának művészeti igazgatója is volt. 1879ben - művészetének elismeréseként a boroszlói ma Wroclaw
egyetem bölcsészkari díszdoktorává
avatta.
Ennek
viszonzására komponálta az Akadémiai ünnep nyitányt.
Hangjának eredeti fénye, ereje, dallamkincsének tisztasága és
nemessége,
valamint
egész
művészetének
hitteljes
komolysága és nyugalma, a felsőrendű művészt igazolják.
Szimfóniái, koncertjei, kamara- és kórusművei, dalai, requiemjei, zenekari művei,
zongora-művei, egyházi kórusműveri duettjei az emberiség közkincsévé váltak.
Nálunk is népszerűvé tették magyar népdal-átiratai, melyek zongorára alkalmazva
külföldön is elterjedtek. (Brockhaus: Zenei L.1985.1k.235 o. ,Falk G.: Zenei Kis
L.1938.99 o., MNL.4k.483 o.)

MELCHIOR DE HONDECOETER *1636. - +1695.ÁPRILIS 3.
Holland
festőcsalád
legkiválóbb
tagja.
Flandriából
a
protestánsüldözések idején menekült a család Hollandiába. Apjánál
Gillis de Hondecoeternál (-+1638) tanult Háhában, majd
Amszterdamban.
Rendkívüli
termékenységgel,
csodálatos
festette
csendéleteit
és
madárképeit,
a
ügyességgel
baromfiudvarok népét, a tavak, mocsarak lakóit. Megkapó
valószerűséggel jellemezve az egyes fajokat, tollaik színes
felületét. Dekoratív hatásuk miatt igen kedveltek voltak képei. A
"madarak Raffaelljé"-nek is nevezték. München, Párizs, Brüsszel
múzeumaiban vannak képei. Stílusát számosan követték, köztük a
magyar származású Bogdány Jakab (lásd 11.11.) angol festő is.
(Műv.L.2k.415 o., Révai Nl.l0k.240 o.)
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FRANZ ADOLF BERWAlD *1796.JÚUUS 23. - +1868.ÁPRIlIS 3.
Svéd zeneszerző és hegedűművész. 1811-ben É. Du Puy tanítványa volt. 1812-től 1818-ig a stockholmi udvari zenekar tagja volt.
Hangversenykőrútak után 1829-ben Berlinben telepdett le. 1842ben hazatért Svédországba. 1867-ben a zeneszerzés tanára és egy
mesteriskola vezetője lett a stockholmi konzervatóriumban. Jelentős
szerepet játszott a svéd szimfónikus zene fejlődésében.
Szerzeményei között szimfóniák, hegedűversenyek, operák és
operettek, kantáták és kamaraze található. (Brockhaus:Zenei
L.lk.190 o.)

SÍR JAMES CLARC ROSS *1800.ÁPRIUS 15. - +1862.ÁPRILIS 3.
Angol tengerész. Első utazása William Edward Parry (*1790+1855) négyexpedíciójában való részvétele volt az Észak-nyugati
átjáró kutatásakor 1809-25 között. Második útján 1829-ben
nagybátyját - John Rosst(*1777-+ 1856) - kísérte a Föld Északipólus helyének
sarkának felfedezésére és a mágneses
meghatározására. 1839-ben az Erebus és Terror nevű hajóival a
Déli-sarkot kutató expedíció élén a Déli szélesség 78°4'-ig jutott el
1841-ben és 1842-ben, de a déli mágneses sarkot nem találta
meg. Felfedezte viszont a V;ctór;a-földet és a két hajójáról
elnevezett - Erebus és Terror - vulkánokat, valamint a nevét
viselő Boothia Felix és King William - Föld közötti Ross tengerszorost. Leírta az Antarktisz jellegzetes madárvilágát. Miután három oldalról - James
és Ross-tenger - is körbejárta az Antarktiszt,
Ross-szoros, Victoria-föld
bebizonyította, annak önálló kontinens voltát. (Révai N1.16k.370 o., MNL.15k.614 o.)

DR. CARTER GODWIN WOODSON -1875.DECEMBER 19. -

+ 1950.ÁPRILIS 3.
Amerikai
néger
történész.
Szegény
szülők
gyermekeként
szénbányában dolgozott és 20 éves koráig nem volt módja iskolában
tanulni. 20 évesen igyekezett lemaradását pótolni és kevesebb, mint
2 év alatt a szükséges vizsgákat letette és tanítani kezdett. Tovább
képezte magát és 1912-ben a Harvard Egyetemen a filozófia doktora
az
amerikai
néger történelem
kutatásában.
lett.
Élenjárt
Összegyűjtötte történelmük jeles adatait, eseményeit és annak
megőrzésére és ápolására 1915-ben megalapította a Néger élet- és
történelemkutató Társaságot. 19l6-ban több mint 30 évig működő
folyóiratot szerkesztett A néger történelem napló-ja címmel. 191920-ban a Harvard Egyetem, 1920-22-ben a Nyugat-Virginia-i Egyetem dékánja. 1926tól lapot Kiadói Egyesülést alapított és a feketék életéről, kultúrájáról szóló könyveit
adta ki. Dolgozott egy hat-kötetes művön - Afrikai Encíklopédia - , melyet hirtelen
bekövetkezett halála miatt befejezni nem tudott. A fekete történelem atyjának tartják.
(Internet: http://members.aol.com/ klove ......•www.greatschools.net/ .... )

LÉON MICHEL GAMBETTA
31.~~. . . . . . . .

* 1838.ÁPRILIS 3. - +1882.DECEMBER

Francia politikus. Eredeti neve Napoléon Gambetta volt. 18960-tól
liberális ügyvéd, a császárság ellenfele.A radikális republikánus
ellenzék
tagja.
A
francia-péorosz
háborút
ellenezte,
l870.szeptember 4-én ő hírdette ki a III.Köztársaságot és tagja lett
az ideiglenes kormánynak belügyminiszterként. A porosz hadsereg
átal körülzárt Párizst léggömbön hagyta el október 7-én. A toursi
delegációt vezette, mint ideiglenes belügy- és hadügyminiszterként
megszervezte a nemzeti védelmet egy 600.000 fős hadsereggel, de a
végső
összeomlást nem tudta elhárítani. 1871.március l-én
lemondott képviselői mandátumáról, július 2-án Belleville-ben újraválasztották, s a szélsőbal republikánus Unió vezére lett. Győzött az l876.februármárciusi törvényhozói választásokon, az 1877.május 16-j válság során amonarchista
Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon (*1808-+1893) személyes riválisa volt, de
Mac-Mahon lemondásakor 1879.január 30-án Gambetta nem fogadta el a köztársasági
elnöki kinevezést. A képviselőház elnökeként igen jelentős szerepet játszott a
köztársaság megszilárdításában. Végül a köztársasági egység nagy minisztériumának
az élére került l881.novemberben, de ellenfelei nyomására l882.január 27-én
lemondott tisztségéről. Lángoló hazaszeretetével és a német háború alatt kifejtett
hazafias munkájával halhatatlanná tette magát Franciaország történelmében.
(Larousse 1991.lk.959 o.,Révai N1.8k.337 o., MNL.8k.457 o.)

GRÓF SZÉKI TELEKI PÁL *1879.NDVEMBER 1. +1941.ÁPRILIS 3.
Magyar földrajztudós és politikus. A budapesti egyetemen államtudományi
doktorátust szerzett, de földrajzot és társadalomtudományokat is tanult. 1905-től
1910-ig országgyűlési képviselő. 1907-ben beutazta Észak-Afrikát, NyugatEurópában pedig tanulmányúton járt. A Földrajzi Intézet igazgatója, majd a Magyar
Földrajzi Társulat főtitkára illetve alelnöke 1909-23 között. Tudományos
eredményeivel már az I.világháború előtt nemzetközi hírnevet szerzett. Az
I.világháborúban főhadnagyi rangban a szerb és az olasz fronton szolgált. A
háborús vereség után a magyar politikai életben tevékenyen résztvett, részben a
különböző társaságok alapítója illetve elnökeként, majd 1920.július 19-től és
közben
lemondásáig
1921.április
14-ig
miniszterelnökként
külügyminiszterként is. Rendkívüli szervező tehetségével az ország közhangulatát
tudta irányítani. Fellépett a tiszti különítmények túlkapásai
gróf Teleki Pál .879 194'
ellen, francia-barát politikát folytatott, és törvényt hoztak a
szélsőjobb és a szélsőbal visszaszorítására, elfogadták a
Nagyatádi-féle
föld reformot,
ratifikálták
a
trianoni
békeszerződést és bevezették a numerus clausust. Lemondása
után tudományos jellegű tevékenységet folytatott. Az 1930-as
évektől a magyar revíziós törekvések szószólója, de felismerte
történő
ennek
a
náci
Németország
segítségével
megvalósulásában rejlő veszélyeket is. 1938-ban az Imrédykormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, 1939.február 16tól ismét miniszterelnök és a Magyar Élet Pártja vezetője. Ekkor
lépett ki Magyarország a Népszövetségből, csatlakozott az antikomintern
paktumhoz és ekkor fogadta el az országggyűlés a második zsidótörvényt. A
szélsőjobb visszaszorítása
érdekében betiltotta Szálasi Ferenc pártját és
megakadályozta a német csapatok Lengyelország elleni felvonulását magyar
területen keresztül és befogadta a lengyel menekülteket. 1940-ben csatlakozott a
háromhatalmi egyezményhez és "örökbarátsági" szerződést kötött Jugoszláviával.
Amikor 1941-ben Németország kérte Magyarország együttműködését a Jugoszlávia
elleni támadáshoz, a szerződésszegést vállalni nem akaró Teleki Pál nem találva
más kiutat a drámai helyzetből, öngyilkos lett. A magyar történelem egyik sokat
vitatott személyisége, miután politikai megnyilvánulásai, nézetei, tettei sok
tekintetben ellentmondásosak voltak .. (Larousse 1994.3k.841 o., MNL.17k.280 o.)

CHARLES WILKES *1798.ÁPRILIS 3. - +1877.FEBRUÁR 8.
Amerikai
tengernagy.
Iskolái
elvégzése
után
egy
kereskedelmi hajón dolgozott, majd 1918-ban belépett a
Haditengerészetbe, ahol 1826-ban a kadetségtől a
századosi rangig jutott el. 1830-ban a Térképészeti és
Műszer Ezredtörzs vezetője lett. Az Egyesült Államok
Kormánya által szervezett expedíció vezetője 1838-ban,
melynek célja az Észak-nyugati és Antarktiszi partvidékek
felfedezése volt. E felfedező út során körülhajózta a Földet, majd felfedezte a Délisark partvidékén a róla elnevezett Wilkes-földet. 1844-ben tért vissza és
elkészítette a Beszámoló az Egyesült Államok felfedező expedíciójáról című
ötkötetes könyvét. Ezen kívül 202 tudományos adatokat tartalmazó könyvet is
kiadott. Az amerikai polgárháborúban hajóparancsnokként - 1861.november 8-án a Bahama-szigeteknél megállította a Trent nevű angol hajót és elfogta a déli
államok két angol-francia küldöttjét. A "Trent-ügy" miatt 1864-ben hadbíróság elé
állították ugyan, de két évvel később ellentengernagyi rangban vonult nyugalomba.
(Révai N1.19k.S60 o. Internet:encarta.msn.com/ ...... ,www.history navy.... ))

ALCIDE DE GASPERI

* 1881.ÁPRILIS 3.

- +1954.AUGUSZTUS 19.

Olasz politikus. A II.világháború előtt az II Trentino című lap
szerkesztŐjeként dolgozott. 1911-ben a katolikus Népi Politikai Unió
jelöltjeként a bécsi birodalmi gyűlés képvselŐje lett. 1919-ben
belépett az Olasz Néppártba. Benito Mussolini (lásd IV.28.) első
kormányát még megszavazta, mint pártja frakcióvezetője, de 1923ban - pártjával együtt - az ellenzékhez csatlakozott. 1926-ban 4 év
börtönbüntetésre
ítélték,
de
XLPius
pápa
(lásd
V.31.)
közbenjárására 16 hónap múlva szabadlábra helyezték, és a
vatikáni könyvtárban dolgozott. 1943-ban a Kereszténydemokrata
Párt alapító tagja és képviselője volt a Nemzeti Felszabadító
Bizottságban. 1944.decembertől 1945 decemberig külügyminiszter,
majd 1945.decembertől 1953 júliusig miniszterelnöki teendőket látta el. 1946.június
12-én Olaszország lakossága népszavazással a köztársasági államforma mellett
döntött. Akkor a trón bírtokosa 11.Umberto király (*1904-+1983) volt, aki apja
lemondása után 1946.május 9-én került a trónra. A népszavazás másnapján,
1946.június B-án, II.Umberto - 35 napi uralkodás után - lemondott a trónról és
elhagyta az országot. Alcide de Gasperi lett az ideiglenes államfő, majd kormányfő.
1948.áprilisi kereszténydemokrata választási győzelem után a kisebb középpártok
bevonásával alakított kormányt. Az egyesült Európa híve volt, jelentős szerepet
játszott abban, hogy Olaszország az európai integrációs folyamat egyik élharcosa lett.
(A XX.század Krónikája 1991., MNL.6k.385 o.)
Al.CIDE DE GASPfRt 1881'1~

JOHN HANSON

* 1721.ÁPRILIS 3.

- +1783.NOVEMBER 15.

Amerikai
politikus.
1756-tól a brit gyarmatok fegyveresei
hadjáratokat indítottak a csekély létszámú francia gyarmatok ellen, s
a hétéves háborúban kiszorították a franciákat Észak-Amerikából.
Ebben az időszakban 1757-1773 között volt Hanson amerikai
szenátor. 1775-től Fredericktonba költözött és ott az önkormányzat
kincstárnoka, a marylandi gyűlés tagja. Aktívan közreműködött a
függetlenségi harcban is. Az angoloktól való fúggetlenség kivívására
szövetkező 13 ország küldötteiből álló Kontinentális Kongresszus
1781.november 5-én őt jelölte amerikai elnöknek, miután Amerika
első alkotmánya, - az úgynevezett Konföderációs cikkelyek - erre
lehetőséget adott. Ezt a funkciót 1 évig töltötte be, majd az USA mindmáig
érvényben lévő alkotmánya alapján, - mely 1789-ben lépett életbe - az
Alkotmányozó Konvenció, 1789-ben az Amerikai Egyesült Államok első elnökévé
George Washingtont (lásd 11.22.) választotta 4 éves ciklusra. Haláláig Marylandban
élt, ahol aktívellenharcosa volt az adótörvényeknek. (Internet:http://biooguide.
congress.gov .... , www.deskmenu.com/sub/hanson ...

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR

* 1784.ÁPRILIS 4.

- +1842.ÁPRILIS ll.

Magyar nyelvtudós. Székely
köznemesi családból származott.
15 éves korától a
nagyenyedi Bethlen Kollégit- umban
tanult 1807-ben a
főiskola bölcsészeti és hiittudományi karára íratkozott
be. Megtanult latinul, görögül,
németől, franciául és héberül. 1815-ben Göttingenben folytatta tanulmányait. Ott
megtanult még arabul, perzsául és törökül. Az ázsiai magyarok felkutatásának
szándékával indult útnak l8l9-ben gyalog Zágrábba, hogy ott még megtanulhasson
horvátul, szerbül és szlovénul. 1819.novemberben hagyta el az országot, Szófián
keresztül Ródoszt érintve, áthajózott Alexandriába. Innen kereskedő-karavánnal
l820.októberben érkezett Teheránba, ahonnan nagy viszontagságos út után érkezett
Kasmirba 1822.május 19-én. Onnan Lehbe ment, ahol találkozott William Moorcroft
tudóssal, a brit indiai kormány megbízottjával, aki szerződést kötött vele egy tibei
nyelvkönyv és szótár elkélszítésére. l823-24-ben a zanglai kolostorban,majd a
kánumi kolostorban kutatott és tanult. Több mint 40.000 tibeti szót gyűjtött össze és
elkészítette az első tibeti nyelvtant és a tibeti angol szótá rt. Rengeteg nélkülözésben,
fáradságban volt része mindaddig, amíg az angol konzulátus nem segítette. l831-től
Indiában - Calcuttában a Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárának 1.100 kötetböl álló
tibeti kéziratát rendszerezte és újabb erővel kezdett a szanszkrit nyelv
megtanulásához. l834-ben megjelentette két fő művét a Tibeti nyelvtant és a Tibetiangol 5zótárt.1842-ben eredeti tervének megvalósítására Tibet felé indult, de
útközben Dardzsilingben maláriában megbetegedett és meghalt. Az ázsiai angol
társaság emlékoszlopot emelt sírja fölé. A Magyar Tudományos Akadémia 19l0-ben
egy Széchenyi-idézettelellátott
emléktáblát helyezett el a sírján.
(Larousse
1992.2k.544 o.,Révai N1.12k.173 o., MNL.llk.452 o.)

NIKOLAJ NYIKOLAJEVICS MIKLUCHO - MACLAV *1846. + 1888.ÁPRILIS 4.
Orosz utazó. l866-ban Haeckellel Madeirába, a
Kanári-szigetekre, 1869-ben Marokkóba ment. Sokat
utazott, a pápuákat tanulmányozta, akik között 16
töltött.
Később
a
Filippi-szigeteken,
hónapt
Hongkongban és Batáviában, azután ismét ÚjGuineában kutatott. Sidneyben zoológiai állomást és
múzeumot
alapított.
Gazdag
etnográfiai
gyűjteményeket vitt Oroszországba, ahol munkája
befejezése előtt meghalt. (Révai N1.13k.747 o.)

JUHÁSZ GYULA *1883.ÁPRILIS 4. - +1937.ÁPRILIS 6.
Magyar költő, tanár és hírlapíró. Középiskoláit Szegeden és Vácott végezte. 1902-6
között végezte egyetemi tanulmányai tBuapesten magyar-latin szakon. 1906 őszétől a
máramarosszigeti piarista gimnázium, majd 1908-tól a nagyváradi premontrei
gimnázium tanára volt. Első verseskötete 1907-ben jelent meg és Ady Endre (lásd
1.27.) líráját tükrözi. Nagyváradon ismerkedett meg szerelmi lírájának ihletőjével
Sárvári
Anna
színésznővel.
Nagyváradon
születtek
első
Anna-versei és
tájköltészetének első darabjai, mint pl. a Tiszai csönd. Korai költészetének második
kötete az Új versek, az impresszionizmus és a parnasszizmus vonzásában formálódott.
1911 után Szakolcán, majd 1913-ban Makón tanított. 1914-ben öngyilkosságot kísérelt meg. 1917-ben visszatért Szegedre és egyre többet írt.
Szerkesztőségekben dolgozott és versei, cikkei a baloldali lapokban
jelentek meg. 1919-ben üdvözölte a proletárforradalmat, a szegedi
színház direktóriuának tagja volt, ahonnan a bukás után elűzték.
Hírlapírói tevékenysége igen sokrétű volt, nagy műveltségét,
felelősségérzetét mutatja.
A XX.századi magyar líra kiváló
képviselője. Szerelmes versei kezdettől fogva a reménytelen
vágyakozás és a beteljesületlen rajongás darabjai. Szerelme
szimbólummá vált, alakja litánia formájú műveikben jelenik meg,
mint pl. Profán litánia. Az Lvilágháború alatt írt verseit Késő szünet
című kötet tartalmazza. Az 1920-as évekbeli költeményei alkalmi
versek, dedikációk és a népi világot idéző versei, mint a Tápéi lagzi, A tápéi Krisztus
stb. Költészetét végigkísérik a "magyar versek", amelyek közül különösen a táj-versek
jelentősek. A humanizmus életművének egyik meghatározója, és a munkásság sorsa
verseinek kiemeit tárgya. Ilyen pl. a Sebesült munkás a Rókusban, A Munkásotthon
homlokára stb. Az emberi szenvedés, bánat iránti együttérzése sajátos
vallásosságával párosult. Költői alkotásainak kb. negyedrésze szonett. Prózai írásai
csaknem valamennyi önéletrajzi vonatkozásúak. Egészsége nagyon fiatalon
megromlott és kínzó tünekkel járó idegbetegsége életének utolsó éveire
visszavonulttá, melankólikussá és depresszióssá tette. Végül önkezével vetett véget
irodalmi munkásságban gazdag és értékes életének. (Világir.KisencikI.1976.1k.SS6 o.,
MNL.1Dk.367 o.)

CARL FRIEDRICH BENZ *1844.NOVEMBER 25. - +1929.ÁPRIlIS 4.
Német mérnök. 1883-ban Mannheimben megalapította a Benz & Cie
Rheinische Gasmotorenfabrikot, 188S-ben megszerkesztette az első
kétütemű gázmotort, 1886-ban bemutatta a Gottlieb Daimlertől (lásd
III.17.) függetlenül tervezett és megvalósított első, gyakorlatban is
bevált
háromkerekű,
egy
lóerős,
egy-hengeres,
négyütemű,
elektromos gyujtású, benzinmotoros gépkocsit, melyet saját gyárában
ellított elő. A gázmotor meghajtású autójára 1886.január 29-én kapott
szabadaimat. Később szabadalmaztatott benzinmotort akkumulátoros gyujtással,
porlasztót,
vízköpenyes
hűtőrendszert,
négykerekű
járművet
tengelycsapos
kormányzással, tökéletesítette a villamos gyújtást, a porlasztót, a hütőrendszert,
növelte a motor teljesítményét. 1926-ban egyesült Daimler Motorgesellschafttal, azóta
Daimler-Benz AG néven működik és készítik a Mercedes gépkocsikat.(Új
Magy.L.19S9.1k.288 0.,MNL.3k.63D o.)
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SEVILLAI SZENT IZIDOR

* 560

KÖRÜL - +636.ÁPRILIS 4.

Spanyol egyházi író, egyháztanító. Előkelő romanizált
családban született, amelyet a bizánci hatóságok elűztek
és Sevillában telepedtek le. Bátyja Szent Leander, Sevilla
püspöke, nővére Florentina, szerrzetesnő volt. Az utolsó
nyugati egyházatya. Sevilla püspökeként, 601-36 között
~~1~~L~J~2~~~ folytatta az ariánus vízigótok áttérítését, és gondot
'"'
"C fordított a papság tudományos és lelki képzésére,
számtalan iskolát létesített. Enciklopédikus jellegű munkái a középkor legnépszerűbb művei közé tartoztak. Írt szerzetes regulát" liturgikus
és egyházjogi kézikönyvet, számos allegórikus bibliamagyarázatot, lejegyezte agótok
és vandálok történetét. Fő műve a 20 könyvnyi Etymológia című enciklopedikus
munkája, kora világi és vallási ismereteinek tárháza. Emléknapja április 4-én van.
Spanyolország nemzeti szentje. (Larousse 1992.2k.244 o,Révai N1.10k.658 o.,
MNL.10k.98 o.)

ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE - NATO.Regionális nemzetközi politikai, katonai szervezet.
Székhelye Brüsszel. Szövetségi egyezmény, melyet
1949.április 4-én Washingtonban aláírt 14
cikkelyből álló alapító okmányában lia részt vevő
államok kötelezték magukat nemzetközi viszályaik
békés rendezésére, arra, hogy tartózkodnak az
. erőszakkal fenyegetés vagy erőszak alkalmazásától,
valamint bármelyikük ellen irányuló fegyveres
támadás esetén egyénileg és kollektivan támogatják a
megtámadott felet, megteszik a béke és biztonság
helyreállítására szolgáló intézkedéseket, beleértve a katonai erő alkalmazását is." A
szervezet alapító tagjai: Belgium, Dánia, USA, Franciaország, Hollandia, Izland,
Luxemburg, Kanada, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország és Portugália. 1952-ben
csatlakozott hozzá Görögország és Törökország, 1955-ben az NSZK, 1982-ben
Spanyolország, 1999-ben Csehország és Magyarország. Az aláírók által létrehozott
szervezet célja a béke megőrzése al észak-atlanti övezetben. Egyesített
főparancsnokságokat fog össze. Az illetékesség területe a mindenkori tagországok
szárazföldi területe, légtere, valamint a Földközi-tenger és a Ráktérítőtől északra lévő
atlanti-óceáni térség. (Larousse 1991.1k.765 o., MNL.13k.587 o.)

"FElSZABADUlÁS ÜNNEPE - 1945. - 1989.ÁPRIlIS 4."
A Magyar Népköztársaság nemzeti ünnepe volt 1990-ig az április
4. A II.világháború magyarországi harcai 1944.szeptember 23-án
kezdődtek, amikor a Vörös Hadsereg a német és velük
szóvetséges csapatok visszaverésekor átlépték a keleti magyar
országhatárt. A legpusztítóbb ütközetek Debrecen mellett, a
főváros birtoklásáért és és a Balaton térségében zajlottak. A
német csapatok utolsó offenzívája a Balaton térségében kudarcot
vallolt, így a 2. és 3. Ukrán Front Bécs és Pozsony mielőbbi
birtokbavételére utasított seregtestjei 3 hét alatt elfoglalták az
ország teljes területét. 1945.áDriljs 4-én Nemesmedves község ,Jelszabadításával"
gyakorlatilag a német megszállás az egész ország területén megszünt. A Fertő-Hanság
Nemzeti Parkhoz tartozó , a II.világháború magyarországi hadműveleteinek
befejezésére
emlékeztető
Nemesmedves
Történelmi
Emlékhely
1989
óta
Természetvédelmi Terület lett. 1946-ban készített összegzés szerint az ország katonai
és polgári embervesztesége kb. 1 millió fő, a háborús károk összege 22 milliárd
pengő, azaz Magyarország 1938.évi nemzeti jövedelmének kb. ötszöröse volt. A
nemzeti vagyon mintegy 40 %-a semmisült meg. (MTI 88/185 Nysz., MNL.12k.480
o., 18k.464 o.)
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CHARLES BULFINCH *1763.AUGUSZTUS 8. -

+ 1844.ÁPRILI5 4.

Amerikai építész. A Boston Latin School, majd a Harvard
Egyetem növendéke volt. 1781-ben szerzett építészdiplomát,
majd 1784-ben érte el az első tudományos fokozatot. 17851787. között európai utazást tett, amelynek során különösen
az olasz klasszikus- és neoklasszicista stílus, valamint az
angol építészet gyakorolt rá nagy hatást. 1788-ban legelső
...""'... _ ....önálló terve alapján épült meg a bostoni Hollís úti templom,
rchitccturcU J\ 15c
amelyet többek között 1793-ban az amerikai forradalmi
emlékmű, 1793-1794-ben az azóta lebontott bostoni Tontine
Crescent nevű épület, 1798-ban a bostoni capitólium. Ezeken kívül számos privát
lakóház, középület, templom, bér- és családiház épült meg tervei alapján. 1791-95
között Boston város önkormányzatának a tagja, 1799-től 1817-ig pedig elnöke volt. Ez
idő alatt a város modernizálására törekedett, többek között a csatornázás, az utcai
közvilágítás fejlesztésére, a rendőrség átszervezésére stb. 1818-ban a washingtoni
Fehér Ház építésze lett és befejezte saját tervei alapján az épület addig befejezetlen
központi szárnyait, elődje (Benjamin Henry Latrobe lásd IX.3.) elképzelései alapján
megkonstruálta a rotundát, az úgynevezett ovális irodát, megtervezte az új nyugati
szárnyat és az oszlopcsarnokot. 1830-ban tért vissza Bostonba. Művészetének
őszintesége, . egysezrűsége, kifinomult ízlése nagy hatással volt az amerikai
(Internet: http://en .wiki pedia .org/wi ki/Charles-Bulfinch '"
,
építészetre.
www.britannica.com/ eb/article
, www.nnbd.com/people/698
)

JEAN DELCOUR *1627. - +1707.ÁPRILI54.
Francia-vallon szobrász. Fiatalon elismerést szerzett Rómában, ahol
Giovanni Lorenzo Bernini olasz szobrász (lásd .7.) tanítványa volt.
1657-től haláláig Liégében élt. Többalakos szoborkompozícióit, melyeket márványból, bronzból vagy fából készítette,
mozgalmas anyagformálás jellemzi. Korának jelentős
francia szobrásza. Főbb művei közé tartozik Allamont
püspök emlékműve, Halott Krisztus, Kálvária hét
márványalakkal, Mária gyermekkel stb. (MNL.6k.431
o.)

WLADISLAW TATARKIEWITS

*1886.ÁPRIUS 3. - +

1980.ÁPRILIS 4.
Lengyel filozófus, történész, esztéta. Egyetemi tanulmányait
Varsóban kezdte, de 1905-ben a kirobbant forradalom az
egyetem bezárásához vezetett. Külföldön - Marburgban folytatta tanulmányait 1907-10 között. Az 1. világháború előtt
már megnyílt a varsói egyetem is, ahol 1915-1919-ig a filozófia
előadója volt. 1919-21-ig a Báthory István Egyetem professzora
volt. 1921-23-ig a poznani, majd 1923-tól 1961-ig ismét a
varsói egyetem munkatársaként dolgozott. A II.világháború
alatt többször kockáztatta az életét, amikor a németek által
megszállt Varsóban német ellenes propaganda-előadásokat
tartott. Az 1944.augusztusban induló felkelésnek aktív résztvevője volt. Tatarkiewits a Lwow-Warsawa Shool of Philosophy nevű magas színvonalú
szakmai körhöz tartozott, melyet Kazimierz Twardowski hozott létre. A háború után
sajnálatos módon kiszorult az egyetemről, elméleti munkáját, kutatását nem tudta
folytatni. Tudományos munkái azonban nagy értéket képviselnek, többek között: Mi
a művészet? A probléma mai fogalma, A romantika esztétikája, A boldogság és az
idő,
Két
filozófus
és
a
klasszikus
művészet
stb.
(Internet:http://translate.googleuserconent.com/translate_c?hl=hu&sl=
)

síR JOSEPH LISTER *1827.ÁPRILIS 5. - +1912.FEBRUÁR 10.
Angol sebész. Az aszepszis vagy
csíramentesség
elméletének
volt
megalapozója.
Tanár
Glasgowban, majd Edinburghban.
1877-ben William Fergusson skót
sebész (*1808-+ 1877) halála után,
mint utódot hívták meg Londonba.
Kezdetben élettani és szöövettani tanulmányokkal, később csak a sebészettel
foglalkozott. Ö vezette be az antiszeptikus kötéseket, ami korszakalkotó hatással volt
a sebészeti betegellátásra. 1884-ben kapta meg a bárói rangot.Róla nevezték el
Listeriának azt a baktérikumnemzettséget, mely a természetben, vízben, bomló
növényi maradványokban gyakoriak, és egyesa fajtájaik állati illetve emberi b
etegségeket idéznek elő. (Révai N1.12k.782 o., MNL.12k.172 o.)

LOUIS SPOHR

* 1784.ÁPRILIS 5.

- +1859.0KTÓBER 22.

Német zeneszerző, hegedűművész és karmester. Eredeti neve
Ludewig Spohr volt. 1802-03-ban Franz Eck hegedűművész
(*1774-+1804) tanítványa volt. 1805-12 között Gothában
hangversenymester, 1812-től Bécsben, 1817-től Frankfurtban
volt karmester. Európa-szerte koncertezett. 1822-57 között
udvari karmester és zenei főigazgató volt Kasseiben. A korszak
legnagyobb hegedűsének nevezték Niccofo Paganini olasz
hegedűművész (*1782-+ 1840) mellett és elsősorban megragadó
adagio-játékáért csodálták. Számos hegedűművészt nevelt az 1832-ben alapított
Hegedűsiskolájában, mely a XIX.századi hegedű-pedagógia mintája volt. Kompozíciói,
amelyek a kései Mozart-stílusból is merítenek, nem mentesek bizonyos
szentimentálizmustól. Idős korában síkra szállt Richard Wagner (lásd V.22.)
művészete mellett. Igen termékeny, minden műfajban alkotó mester volt. Komponált
miséket, kantátákat, zsoltárokat, 4 nyitányt, 4 klarinétversenyt, 15 hegedűversenyt, 9
szimfóniát, kamarazenét, zongoradarabokat, dalokat. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.387
o., MNL.16k.238 o.)

BENOIT CAMILLE LUCIE SIMPLICE DESMOULINS *1760.MÁRCIUS
2. - +1794.ÁPRILI5 5.
~~

Francia publicista és politikus. Ügyvédként jelentős szerepe volt az
1789.júliusi párizsi népfelkelés kirobbantásában. Mint aradikálisok
újságírójának és a Cordelier-klub tagjának része volt 1792.augusztus
10-én a királyság megdöntésében. A Nemzeti Konventben Párizs
küldötte és a Hegypárt tagja volt. Az 1793.decemberében megindított
Vieux Cordelier című lap alapítója és írója, melyben már a terror
mérséklését és a diktatúra enyhítését követelte. Georges Jacques
Danton (*1759-+ 1794) védelmére kelt, felkeltve Maximilien Marie
Isidore Robespierre (*1758-+1794) bizalmatlanságát, szembefordult
a jakobinus diktatúrával. A dantonistákkal együtt kegyvesztett lett, s
velük együtt végezték ki. Feleségét, Lucile-t nem sokkal később szintén kivégezték.
Emlékét szülővárosában Guise-ben és Párizsban emelt szobrai és művei őrzik.
(Larousse 1991.1k.589 o.,Révai N1.5k.469 o., MNL.6k.508 o.)

LATINKA SÁNDOR *1886.ÁPRILIS 5. - +1919.SZEPTEMBER 16.
A magyar munkásmozgalom harcosa. Az 1910-es évek elején
kapcsolódott be a Galilei Kör propagandamunkájába. Részt vett az
I.világháborúban. 19l0-től a Szociáldemokrata Párt, később a
Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja volt. 1917-ben a
Földmunkások Országos Szövetségének szervező titkára lett.
19l8.decemberben
a
párt
Somogy
megyébe
küldte,
a
földmunkásmozgalom megfékezésére, de ő a földfoglaló mozgalom
\I\GY: RPO. rA
élére állt. Kezdeményezésére 19l9.februárban a kaposvári munkástanács birtokba vette az Eszterházy hercegi hitbizomány 44.000
holdas somogyi birtokát, és megalakította az ország első mezőgazdasági
termelőszövetkezetét. A Tanácsköztársaság idején ő szervezte az élelmiszerszállításokat Budapestre. A proletárdiktatúra bukása után letartóztatták, majd a
nádasdi erdőben meggyilkolták. (Új Magy.L.1961.4k.3225 o., MNL.llk.834 o.)

NORMAN DIE - GŐZHAJÓ
A francia Normandie nevű gőzhajó 1937.április S-én új
gyorsasági rekordot állitott fel. 3 nap és 23 óra 2 perc alatt
kelt át az Atlanti-Óceánon, amivel megszerezte a "Kék
Szalag "-ot. 1937.augusztus 4-én ezt a rekordját is
megjavította. Ez a híres trófea a személyszállító hajók
kitüntetése volt. Az a hajó kapta, amelyik a legrövidebb idő
alatt szelte át az Atlanti-ócíeánt, teljesítette a brit Sci lIyszigetek-i Bishop-szirt világítótornya és a New York-i Ambrose világítóhajó közötti 2.938 tengeri mérföld távolságot. A Kék Szalag egy ideig
eszmei kitüntetés volt, valóságos kék szalagot pedig soha nem adtak át. (A XX. Század
Kr.1994., MNL.l0k.707 o.)

MAIPUI CSATA
l810.májusában kezdődtek a latin-amerikai függetlenségi
háborúk. Ekkor Santiagóban, Chile fővárosában létrejött junta
kikiáltotta függetlenségét. 1811.novemberi felkelés után José
Miguel Carrera került hatalomra, majd 1813.augusztusban
Bernardo O'Higgins (lásd VIII.20.) vette át tőle a katonai
irányítást, de VII.Ferdinánd spanyol király (ur.1813-1833)
fennhatóságának elismerésére kényszerült. 1814.októberben
Carrera és O'Higgins egyesített csapatai Rancaguánál vereséget
szenvedtek a királypártiaktól. José de San Martin (lásd 11.25.) segített az
újraszervezödö, O'Higgins vezette chilei seregnek és a chacabucói csatában
1817.februárban legyőzték a királypártiakat és kikiáltották a Chilei Köztársaság
függetlenségél 1818.február 12-én. A maipui csata után 1818.április 5-én végleg
függetienné vált az ország. Déli részén azonban a háború 1824-ig elhúzódott. 1818-tól
1823-ig az új köztársaság államföjeként O'Higgins diktátori teljhatalommal
kormányzott. /Lásd még augusztus 20./ (MNL.1997.5k.333 o.)

DOUGLAS MacARTHUR *1880.JANUÁR 26. - +1964.ÁPRILIS 5.
Amerikai tábornok. 1903-ban a West Point Katonai Akadémián végzett. Az
I.világháború idején Franciaországban a 42. Hadosztály parfancsnoka volt és
kitüntette magát 1918-ban a marnei csatáb an, ahol megsebesült. 1930-35-ben az
USAS hadseregének vezérkari főnöke, 1937-ben tábornagyként vonult nyugdíjba. A
Fülöp-szigeteken élt, amikor 1941.júliusban - a várható japán agresszió idején - viszszahívták aktiv szolgálatba és a Fülöp-szigeteki haderők főparancsnoka
lett. Ekkor mnegszervezte a szigeteket védelmező haderőt. A japán
támadás 1941.decemberi megindulása után hosszú ideig tartotta
magát. 1942.márciusban
Franklin Delano Rosseveit elnök (lásd
a
délnyugat
Csendesóóceáni
szövetséges
haderők
IV.12.)
főparancsnokává nevezte ki. Ő irányította a szigetről-szigetre ugrás
hadműv eleteit és a Fülöp-szigetek felszabadítását. Az amerikai
egységek 1945.szeptember 8-án vonultak be Tokióba. A Szoövetséges
Hatalmak Éekfelsőbb Parancsnokmságának vezetőjeként a megsztálIt
DOUGlAS MacARTHUR
Japán kormányzója volt. Ebben a pozíciójában 1946.októberében
feloszlatta a monopóliumokat, földreformot rendelt el, új demokratikus
alkotmányt adott ki, mely 1947.május 3-án lépett életbe. A koreai háború kirobbanása
után, 1950.július 14-én kelt ENSZ határozat értelmében az ENSZ-haderők
főparancsnoka lett. Mivel a kínai beavatkozás után hajlandó lett volna kiterjeszteni a
háborút Kínára is, Harry Spencer Truman elnök (lásd XII.26.) attól tartott, hogy
MacArthur megkockáztatná az atomháborút is. Ezért 1951.áprilisban visszahívta.
(Larousse 1992.2k.746 o., A XX.Század Kr.1994., MNL.12k.327 o.)
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*1910.ÁPRILIS 5. - +1986.ÁPRILI519.
grafikus, bélyegtervező. Az 1940-es
való korai munkáin egy álomszerű világ
elevenedik meg, mely később a szürrealizmushoz
fejlődött. Majd képeit Giuseppe Arcimboldo (lásd VI!.l1.)
sajátos manierista stílusa inspirálta. Ezeken a képein,
testek, halak, kígyók stb. összefonódásából és a tájak
elmosódó körvonalai ból egy horror-világ jött létre. 1955ben Kínába utazott, ahol néhány hónap alatt ismerkedett
meg a keleti kalligráfia titkaival. Utazását követően készült
munkáin - bélyegtervein - már megjelennek ezek a
kalligráfikus jegyek is. (Internet: hltp://home.tonline de
home/barz.hausen ....... )
Szlovák

évekből

festő,

SZENT VICENTE FERRER

*1350.JANUÁR 23. - +1419.ÁPRILIS S.

Spanyol szerzetes. Szulővárosában - Valenciában - tizennégyéves
korában befejezte bölcsészeti tanulmányait. 3 év elteltével - 1367ben - belépett a dominikánus rendbe, és Barcelónában, majd
Toulouseban folytatta tanulmányait. 1370-től - 20 évesen - már
filzófiát tanított Leridában. 1373-ban visszatért Barcelónába és a
rendben dolgozott. 1379-től Pedro de Luna aragónai udvari kardinális
szolgálatába lépett. 1385-90 között a valenciai katedrálisban tanított
teológiát. Az 1390-es évek elején egy értekezést írt Júdás bűnbánatáról, melyért inkvizíció elé állították. Akkor már XIILBenedek pápaként(1394-1417)
Pedro de Luna megmentette és Avignonba helyezte át és kinevezte az apostoli börtön
gyóntatójává. 1399 és 1408 között a pápa apostoli követeként bejárta csaknem egész
Európát. 1408-ban visszatért Spanyolországba és 1416-ig a pireneusokban végzett
hittérítő munkát.
1458-ban avatták szentté. (Internet: http://www.newadvent.
orgj
, catholic-forum.com/ ",)

CHARLES FREER ANDREWS
+1940.ÁPRILIS S.

*

1871.FEBRUÁR 12. -

Angol lelkész, indiai békeharcos. Iskoláit szülővárosában kezdte, majd Cambridgeben
tanult latin és görög nyelvet, irodalmat. 1896-ban lett diakónus és Londonban a
Pembroke College Missionnál kezdett dolgozni. 1897-ben pap lett és a cambridgei
teológiai főiskola igazgatóhelyetteseként dolgozott. Csatlakozott a keresztényszocialista unióhoz és érdeklődni kezdett a gyarmatosító Brit Birodalom és India
közötti küzdelem iránt. 1904-ben csatlakozott a Delhiben működő Cambridge Testvériség nevű társasághoz. Támogatta a függetlenségért és az
INDIA
indiaiak sorsának javításáért küzdőket. 1913-ban pl. segítette a
sztrájkját.
Tevékenysége
során
pamutipari
munkások
találkozott a függetlenségi harc vezetőivel, többek között
Mahatma Gandhi indiai politikussal (1869-1948), akinek
segítségére volt az India Álláspontja című lap létrehozásában.
1925-27 között elnöke volt az Indiai Kereskedelmi Uniónak és
részt vett az első londoni kerekasztal-konferencián, amelynek
keretében a brit kormánnyal tárgyaltak az indiai autonómiáról.
Politikai tevékenysége közben igyekezett a hinduk és keresztények között megfelelő párbeszéd kialakítására. 1935-től Angliában pedagógusként
dolgozott, miközben 1936-ban látogatást tett Ausztráliában, Új- Zélandon és a Fidzsiszigeteken, hogy saját maga győződjön meg a foglalkoztatott munkások embertelen
munka körülményeiről .és tegyen az ilyen munkafeltételek javításáért. Egy calcuttai
látogatása alatt halt meg, ott is temették el, ahol a "szegények barátja" címet
(Internet: http: = =www.publicationsdivision-nic-in=Langérdemelte
ki.
Pub/GujaratijLG13.htmm, http://en.wikipedia.org/wikijCharles_Freer-Andrews)

SUNG CHIAO - JEN

*1882.ÁPRILIS 5. - +1913.MÁRCIU522.

Kínai politikus. 1904-ben elmenekült Kínából, és Japánban tanult. Ott
ismerkedett meg a nyugati gondolkodásmóddal és az elgondolások
tettekkel történő összekapcsolásának módjával. Szoros kapcsolata
volt a Japánban tanuló kínai hallgatókkal is. Közeli barátja pedig a
japán neves nacionalista gondolkodó, Kita Ikki volt. 1905-ben Szun
Jat-szen (lásd 111.12.) segítőtársa és vezető aktívistája volt a három
népi elven működö úgynevezett Tongmenghui Szövetséges Liga
megszerzvezésében, melynek elsődleges célja a Csing-dinasztia hatalmának a megdöntésére volt. 1910-ben tért vissza Kínába. ott a Liga időszerű
átalakításán fáradozott, és Szun Jat-szen vezetésével megalapították a Kínai Nemzeti
Pártot, a Kuomintang-ot. 1912-13-ban győzelemre vitte a pártot és az Országgyűlés
mindkét házába bekerült. Yuan Shikai tábornok, a Ház ideiglenes elnöke törekvéseinek
megakadályozóját látta az agilis politikusban. A sanghaji vasútállomáson merénylet
és
sérüléseibe
néhány
nap
múlva
belehalt.
áldozata
lett,
(Internet:http://translate.googleusercointent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u
)

*

PIETER DE MOLYN
1595.ÁPRllIS 6. CA KERESZTELÉS NAPJA) +1661.MÁRCIUS 23. CA TEMETÉS NAPJA)
Flamand származású holland festő, rézkarcoló. Haarlemben
működött. Esaias Van
de Velde (*1591 k.--i;" 1630)
tanítványa volt, később Jan Van Goyen (lásd 1.13.) hatott
művészetére. Művei a holland tájképfestészet átmeneti
manierista
fázisától
a
XVII.század
új,
realista
szemléletmÓdjához vezető szakaszát képviselik. Korai
alkotásainak egyik jellegzetessége a dinamikus kompozíció,
mint pl. Dűnés táj fákkal és kocsikkal című képe. Pályája
második szakaszában művei egyszerűsödtek, melyet a
Hazatérő parasztok című műve is érzékeltet. 1648 után
festett képei korábbi kompozícióinak változatai. Tanítványai
közé tartozott - többek között - Allaert van Everdingen
(*1621-+ 1675) is. (Műv.L.1967.3k.363 0.,MNL.13k.241

o.»

GLEB IVANOVICS USZPENSZKIJ *1843.0KTÓBER 25. -

+1902.ÁPRllIS 6.
Orosz elbeszélő. Egyetemi tanulmányait anyagi gondok miatt abba
kellett hagynia, hivatalnoki állást vállalt és haladó szellemű
" folyóiratok munkatársa lett. Első nagyszabású műve szülővárosának
- Tula-nak - szegénynegyedét, az ital rabságában tengődő
nincsteleneket mutatja be A Rasztyerjajev utca erkölcsei című
művében,
riport-szerű
érzékletességgel.
Tulajdonképpen
életképeket ír, elsősorban népi témakörökből. Minden részletre
kiterjedő megfigyelőkészség, hiteles típusalkotás, nyelvi lelemény
jellemzi írásait, melyek időhöz kötöttségük miatt, ma már kevéssé
olvasottak. Sorsa tragikusan alakult, mert 1889-ben már tudathasadásos tünetek jelentkeztek és élete utolsó 10 évét elmegyógyintézetben töltötte.
(Világir.KisencikI.1976.2k.453 o.)

ALEXANDER LANGE KIELLAND

*1849.FEBRUÁR 18. -

+ 1906.ÁPRILIS 6.
Norvég regényíró és elbeszélő. Gazdag kereskedő családban született,
mindíg jómód vette körül, ezért arisztokrata módon élő radikális
baloldali értelmiségi volt. Társadalomkritikája, maró szatírája az elavult
oktatási rendszer, az üzleti élet, a vallási képmutatás ellen irányult.
Stílusát szellemes párbeszédek, realista környezetrajz, fölényes irónia
teszik élvezetessé. Műveire S0ren Aabye Kierkegaard (*1813-+1855)
gondolatrendszere, Andersen (lásd VI.1.) és Charles Dickens (lásd
II. 7.) írásmódja volt a legnagyobb hatással. Írt családregényt is
Garman és Worse címmel. Élete utolsó évtizedében felhagyott az írással,
polgármester
és
tartományfőnök
volt.
Levelezése
művészi
értékű.
(Világir.KisencikI1976.1k.585 o., MNL.10k.878 o.)

JULES JEAN BAPTISTE VINCENT BORDET *1870.JÚNIUS 13. -

+1961.ÁPRILIS 6.
Belga bakteriológus, immunológus. Orvosi tanulmányait
1892-ben fejezte be a brüsszeli egyetemen, majd a
párizsi Pasteur Intézetbe került, ahol Ilja Iljics Mecsnyikov orosz zoológus (lásd VII.19.)
mellett
dolgozott.
1901-ben
Brüsszelben az Institut Antirabique et
Bactlériologique igazgatója, 1903-tól
a brüsszeli Brabant Pasteur Intézet
vezetője,
1907-től
a
brüsszeli
egyetem
professzora
volt.
Munkássága a bekteriológia és szerológia területén jelentős. Egyik legfontosabb eredménye a komplementrendszer
felfedezése. 1906-ban Octave Gengou-val (*1875-+ 1957) együttműködve felfedezte a
pertussis vagy szamárköhögés kórokozóját és immunizálási eljárást javasolt a
betegség megelőzésére. Foglalkozott a véralvadás mechanizmusával is. Az 1919-es
fiziológiai vagy ovostudományi Nobel-díjat 1920-ban kapta "az immunitás területén
tett felfedezéseiért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.100 o., MNL.4k.319 o.)

NIELS HENRIK ABEL

*1802.AUGUSZTUS 5. - +1829.ÁPRILIS 6.

Első
cikke
1823-ban jelent
meg
a
1824-ben - Paolo Ruffini itáliai matematikus
(*1765-+ 1822) hasonló tárgyú munkáját nem ismerve - bebizonyította,
hogy az általános ötötdfokú egyenlet csupán a négy alapművelettel és
gyökvonással nem oldható meg. 1825-27-ben állami ösztöndíj
segítségével bejárta Európát. Hazatérve az osloi egyetemen helyettesített és a Norvég Katonai Akadémián tanított. Kimagasló eredményeket mutatott fel a
sorok, az algebrai egyenletek, valamint az elliptikus és hiperbolikus függvények
elméletében. Az algebrai egyenletek vizsgálata közben lerakta a csoportelmélet
alapjait. Ezért nevezik a kommutatív csoportokat Abel-csoportoknak. Nevét még több
matematikai fogalom, tétel is viseli. (MNL.lk.34 o.)

Norvég

matematikus.

függvényegyenletekről.

KANADAI POSTASZOLGÁLAT
A kanadai császári kormány 1851.április 5-én ruházta át a
kanadai postaszolgálat igazgatását a postai hatóságokra.
Ennek alapján 1851.április 6. a kanadai postaszolgálat
hivatalos kezdetének időpontja. (Kanadai L.)

DOMENICHINO *1581.0KTÓSER 21. VAGY 28. - +1641.ÁPRILIS 6.
Olasz festő és építész. Eredeti neve Domenico Zampieri.Annibale
Carracci (1560-1609) tanítványa és segédje volt. Később
Rómában maga is festőiskolát nyitott, ahol nagy fontosságot
tulajdonítottak a figurák kifejező voltának. Poussin (lásd .15.) is
itt tanult. Templomok és paloták termékeny, kifinomult
elegánciájú festője, freskók és táblaképek alkotója. Kiváló a
tájképfestészete is. Korai római művén Caravaggio (lásd VII.18.)
hatása érződik, így Péter kiszabadítása című oltárképén és
András vértanúsága című freskóján. Ugyancsak ide festette
architektonikus háttérrel András megvesszőzését. 1614-ből való
egyik fő műve a Szent Jeromos áldozása című oltárképe.
Arcképei közül Aguccia bíborosné és Scamozzi építészé a
legkiválóbb. Mint építész is működött, tőle származik a római
Sant' Ignazio egyik terve, a Palazzo Lancelotti kapuja és az elpusztult Villa Ludovisi. (Larousse 1991.1k.614 o., Műv.L.1965.1k.552 o.)

WILLIAM STRICKLAND

* 1788.ÁPRILIS 6.

- 1854.ÁPRILIS 6.

Amerikai épitész. Apja ácsmester volt. Az 1800-as évek elején
megismerkedett a kor legismertett építészével : Benjamin Henry
Latrobe-al (lásd IX.3.), akinek 1803-ban gyakornoka lett. Nála
szerezte meg az építőművészeti és az építészmérnöki
ismereteket. Két év elteltével önállósította magát, mint
építőművész és műszaki rajzoló. 1808-ban alkotta meg első
épületét, a philadelphiai szabadkőműves házat Az 1812-es
angol-amerikai
háborúban
elsősorban
a
védelemmel
kapcsolatos munkákkal foglalkozott, ezt követően különböző
megbízásokat kapott, amelyek fordulópontot jelentettek további karrierjében. 1818ban - az athéni Parthenonra alapozott tervével. -megnyerte a Amerika Második
Bankja épületére kiírt pályázatot. A neoklasszicista épület a görög hagyományok
újjáélesztését jelentette az amerikai építészetben, egyszersmind elismert
építőművésszé tette Philadelphiában. Nagyszámú további megbízásokat kapott, neves
testületek tagja lett, 1826-ban az amerikai haditengerészet philadelhpiai menhelye
épületét, 1829-ben az amerikai tőzsdepalota épülétét tervezte meg, amelynek
főépítészévé is kinevezték Ezek további komoly megbízásokat szereztek számára.
Sokoldalúságát jellemzi, hogy 1830-ban a columbiai és a philadelphiai vasúttársaság,
1835-ben a Wilmington- Susquehanna vasúttársaság is foglalkoztatta. Az 1830-as
évek közepén azonban - a gazdasági depresszió és más építészek színrelépése
következtében is - megbízásai megcsappantak. Ezért fogadta ell845-ben Tenessee
állam meghívását a nashvillei parlament tervezésére. Nyolc esztendőt töltött
Tenessee-ben; ez alatt jelentős épületeket hozott létre. Így az állam első római
katolikus katedrálisát (1845-47), az első presbiteriánus templomot Nashville-ben
(1848-1851). 1850 után egészsége megromlott, és fiának Francisnak segítségével
dolgozott
több
olasz-stílusú
lakóház
létrehozásában.
(Internet:
www.britannica.com/eb/ ......• philadelphiabuldings.org/pab/
gophila.com/C/
)

SZENT CYRILL
*828 KÖRÜL - +868.FEBRUÁR 7.
SZENT METHOO *825 KÖRÜL - +885.ÁPRILI5 6.
Szláv apostolok, görög szerzetesek. Nemes
görög
családból
származó
testvérpár.
Methoddal együtt a szláv írásbeliség
megteremtöje. Method szerzetesi fogadalma
után a küzikoszi kolostor apátja lett. Cyrill,
pappá szentelése után, a Hagia Sophiatemplomban Ignatius pátriárka könyvtárosa
lett, késöbb a Schola Magnaurában filozófiát tanított. A képromboló mozgalom
hatására fellángolt teológiai vitákban a képek tisztelete mellett foglalt állást. A bizánci
kormányzat 851-ben hivatalos követségben az arabokhoz, 860 körül pedig a
kazárokhoz küldte. Visszatérte után bátyjával, Methoddal együtt, a bolgárokat
igyekeztek a keresztény vallásra téríteni, majd 861-ben 1. Szent Borisz bolgár királyt
(ur. 852-889) is megkeresztelték. 862-ben Methoddal együtt szláv ábécét állítottak
össze, s lefordítottak néhány részletet az újszövetségi evangéliumokból a Szaloniki
környékén élő bolgár szlávok nyelvére. 863-ban Rasztiszláv morva fejedelem (ur.846870)
kérésére
II1.Mikháél
bikzánci
császár
(ur.842-867)
mindkettőjüket
Morvaországba küldte, a szláv nyelvű kereszténység terjesztése céljából, ahol - mint a
szláv nyelv ű istentisztelet gyakorlói
összeütközésbe kerültek a latin nyelvű
liturgiát használó német hittérítökkel. Három
évi munka után - 868-ban - Rómába
zarándokoltak, ahol sikerült az eretnekség
vádja alól tisztázni magukat, és II.Adorján
pápa (867-872) áldását kérték a szláv nyelv
templomi használatára. Cyrill halála után
Methodot püspökké szentelték és II.Adorján
pápa (867-872) Sirmium érseke címmel
Pannonia és Morávia egyházi fejévé és pápai
követté nevezte ki. 870-ben a regensburgi zsinat Német I.Lajos császár (ur.817-876)
elnökletével elítélte és kolostorba zá ratta , ahonnan VIII.János pápa (872-882)
követelésére szabadult 873-ban, és Moráviába ment., ahol megszervezte az önálló
érsekséget. 882-ben Bizáncban járt, hogy közvetítsen a császár és a pápa között.
Moráviába visszatérve, haláláig fordítással foglalkozott. Jelentösek Cyrill irodalmi
alkoitásai, melyek közül a legeredetibb az Evangélium fordításához írt több mint 100
soros költeménye. A szláv egyházi és irodalmi nyelv megteremtésével előmozdították
a szláv kultúra fejlödését. Cyrill és Method 1980-tól Európa társvédösszentje,
valamennyi szláv nép apostola, csehek, morvák és bolgárok ország-patrÓnusa. (larousse 1991.1k.477 o.,Révai N1.4k.525 o., MNL.5k.441 o., l3k.51 o.)

JORGE ARCHE

*190S.ÁPRILIS 6. - +1956.NOVEMBER 9.

Kubai festő. Festészeti tanulmányit már 13 éves
korában kezdte egy havannai alapítvánnyi iskolában.
1923-tól - négy évig - a San Alejandro Nemzeti
Képzőművészeti Akadémián
tanult, de hivatalos
képesítést nem szerzett. Az 1920-as évek végén
társult Victor ManuelIel és követte annak művészeti
irányultságát és tanácsait. Barátja elhunyta után
portréfestészettel
foglalkozott.
Megörökítette
önmagát, feleségét és korának vezető értelmiségi és
művész tagjait valamint a kubai függetlenségi harc
apostolát José Martit. Portréit hihetetlen pontos
részletek és fényes felületek jellemzik. Kedvenc témái voltak az életképek is. 1937-ben egy falfestmény-tervet is bemutatott, miközben
tanított - más modern művészekkel egyeütt - a Festészeti és Szobrászati
Sazabadegyetemen. 1946-tól segített megszervezni a képzőművészek első iskoláját
Camagüeyben. Több alkalomml járt Mexikóban, ahol előszeretettel festette a
bennszülötteket és a csodálatos tájat. (In ternet:http://www.cubanvisualarts.com/
modules
, cubanet.org/lee
, cernudearte.com/cgi-Iocal.
)

ÚJKORI OLIMPIAI JÁTÉKOK

Olimpia vagy Olympia a régi görögök legnevezetesebb nemzeti szentélye volt, az ókori
olimpiai játékok szent kerülete Elisz tartományban,a Kronosz-hegység tövében. Az
egész Peloponnézosz ünnepévé Iphitos eliszi királynak Lykurgos spártai királlyal kötött
szerződése tette, mely a játékok időtartamára, - előbb egy, majd öt napra négy
évenként- biztosította a szent békét a megrendezés évében 3 hónapra, és ezek az
ünnepségek a torzsalkodó, pártokra szakadt államok összefűző intézményévé
fejlődtek. Az I. olimpiai játékokat időszámítás előtt 776-tól rendezték meg Zeusz
tiszteletére. Ekkor jegyezték fel először a győzők nevét. Tibérius és Néró császárok is
résztvettek a versenyeken, melyek kezdetben csak futásból, majd pentatlon ból (futás,
ugrás,súlydobás, bírkózás és dárdahajítás) állt. Húsz évvel később felvették az
ökölvívást, kocsiversenyeket, fegyveres futást, lovaglást stb. A győztesek pálmaágat,
majd olajkoszorúkat kaptak és a legnagyobb dícsőségnek számított e győzelem,
melyet a költők megénekeltek, szobrot kaptak és életük végéig adómentességet
élveztek. Az utolsó - 293-ik olimpia - 393-ban volt. Ezeknek az ókori görög
játékoknak időszámitás után 394-ben LNagy Theodósuis császár vetett véget. Másfél
évezred után az antik versenyek felélesztésének eszméje, az ókori Olümpia
feltárásával - 1829-61 között - összefüggésben támadt fel. Az újkori olimpiai játékok
felélesztésére a XIX. század közepe táján egy dúsgazdag görög Evanjelisz Zappasz
ajánlotta fel a költségek fedezését, ha a játékokat kiállítással kapcsolják össze. Az első
ünnepélyt 1859 októberében meg is tartották, de a folytatás elmaradt. A játékok
újabbkori kezdeményezője a francia Pierre de Cubertin báró volt. Az ő szervező és
előkészítő munkája eredményeként 1894.június 16-23 között a párizsi Sorbonne
egyetemen az ő elnöklete alatt tartott tanácskozáson résztvevő államok képviselői az
olimpiai játékok újra-indítását határozták el, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyidejű
megalakításával, a testi nevelés és a nemzetközi érintkezés előmozdítására. Ezt
követően megszületett az alapszabály, az Olimpiai Charta, amely - többek között kimondta, hogy az ókori olimpiák mintájára a versenyeket négyévenként kell rendezni
más-más városban és valamennyi nemzet részvételével.

Az újkori olimpiák

Száma
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
I.
VIII.

időrendi

sorrendje, fajtája és helye

Ev, h6, nap

1896.április 6.- 15.
1900.július 14.- 22.
1904.július 2.- 23.
1908.július 13.- 25.
1912.iúnius 29.- iúlius 22.
1916. Az I.világháború miatt
1920.augusztus 14.- szeptember 12.
1924.január 25 - február 5.
1924.iúlius 5.- 27.

Fajtáia

Rendező

Rendező

orszáa

város neve

Nyári
Nyári
Nyári
Nyári
Nyári

Görögország
Franciaország
USA, Kalifornia
Nagy-Britannia
Svédorszáa
elmaradt
Belgium
Franciaország
Franciaorszáa

Athén
Párizs
St.Louis
London
Stockholm

Nyári
Téli
Nyári

Antwerpen
Chamonix
Párizs

II.
IX.
III.
X.
IV.

1928.február 11.- 19.
1928.iúlius 28.- auausztus 12.
1932.február 4.- 13.
1932.július 30.- augusztus 14.
1936.február 6.- 16.

Téli
NYári
Téli
Nyári
Téli

Sváic
Hollandia
USA New York
USA
Németország

XI.
XII.
XIII.
V.
XIV.
VI.
XV.
VII.

1936.augusztus 1.- 16.
1940. A II. viláaháború miatt
1944. A II. világháború miatt
1948.ianuár 30.- február 8.
1948.iúlius 29.-auausztus 14.
1952.február 14.-25.
1952.július 19.- augusztus 3.
1956.január 26.- február 6.

Nyári

Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli

Németország
elmaradt
elmaradt
Sváic
Naay-Britannia
Norvégia
Finnország
Olaszország

XVI.

1956.iúnius 10.- 17.
1956.november 22.- december 8.
1960.február 18.- 28.
1960.augusztus 25.- szeptember 11.
1964.ianuár 29.- február 9.
1964.október 10.- 24.
1968.február 6.- 18.
1968.október 12.- 27.

Nvári
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári

Svédorszáa
Ausztrália
USA Kalifornia
Olaszország
Ausztria
Jaoán
Frandaország
Mexikó

1972.február 2.- 13.
1972.auausztus 26.- szeDtember 11.
1972.augusztus 26.- szeptember 11.
XII.
1976.február 4.- 15.
XXI.
1976.július 17.- auausztus 1.
XIII. 1980.február 12.- 24.
XXII. 1980.iúlius 19.- auausztus 3.
XIV.
1984.február 7.-19.
XXIII. 1984.július 18.- augusztus 12.
XV.
1988.február 13.- 28.
XXIV. 1988.szeotember 17.- október 2.
XVI.
1992.február 8.- 13.
XXV. 1992.iúlius 26.- auausztus 9.
XVII. 1996.február 12.- 27.
XXVI. 1996.július 20.XVIII. 2000.február 7.- 14.
XXVII. 2000.szeptember 15.- október 1.

Téli
Nyári
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
NYári
Téli
NYári
Téli
Nyári
Téli
Nyári

Jaoán
Ném.Szöv.Közt.
Ném. Szöv. Közt.
Ausztria
Kanada
USA New York
Szovietunió
Juaoszlávia
USA
Kanada
Dél-Korea
Franciaorszáa
Soa nyolorszáa
Norvéaia
USA
Japán
Ausztrália

VIII.
XVII.
IX.
XVIII.
X.
XIX.
XI.
XX.

St. Moritz
Amsterdam
Lake-Placid
Los Angeles
GarmischPartenkirch.
Berlin

St. Moritz
London
Oslo
Helsinki
Cortina
d'Ampezzó
Stockholm
Melburne
Sauaw Vall.
Róma
Innsbruck
Tokio
Grenoble
Mexikóváros
Szaoooró
München
Kiel
Innsbruck
Montreál
Lake-Placid
Moszkva
Szaraievó
Los Anaeles
Calgary
Szöul
Albertville
Barcelona
Lillehammer
Atlanta
Naaano
Sydney

(Dr. Takács Ferenc, Füles, 1995-96., Emberiség Kr.1994., MN1.9k.408 0.,124 o., Új
ML.5k.273 o.)

II.
IX.
III.
X.
IV.

1928.február 11.- 19.
1928.iúlius 28.- auousztus 12.
1932.február 4.- 13.
1932.július 30.- auousztus 14.
1936.február 6.- 16.

Téli
Nyári
Téli
NYári
Téli

Svájc
Hollandia
USA New York
USA
Németország

XI.
XII.
XIII.
V.
XIV.
VI.
XV.
VII.

1936.auCJusztus 1.- 16.
1940. A II. viláoháború miatt
1944. A II. viláCJháború miatt
1948.ianuár 30.- február 8.
1948.iúlius 29.-auausztus 14.
1952.február 14.-25.
1952.július 19.- augusztus 3.
1956.január 26.- február 6.

Nyári

Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli

Németorszáo
elmaradt
elmaradt
Sváic
Nagy-Britannia
Norvégia
Finnország
Olaszország

XVI.

1956.június 10.- 17.
1956.november 22.- december 8.
1960.február 18.- 28.
1960.auausztus 25.- szeptember 11.
1964.ianuár 29.- február 9.
1964.október 10.- 24.
1968.február 6.- 18.
1968.október 12.- 27.

Nyári
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári

SvédorszáCJ
Ausztrália
USA Kalifornia
Olaszország
Ausztria
Jaoán
Fra nciaorszáa
Mexikó

1972.február 2.- 13.
1972.augusztus 26.- szeotember 11.
1972.auausztus 26.- szeotember 11.
XII.
1976.február 4.- 15.
XXI.
1976.július 17.- augusztus 1.
XIII. 1980.február 12.- 24.
XXII. 1980.július 19.- aUCJusztus 3.
XIV.
1984.február 7.-18.
XXIII. 1984.iúlius 18.- auausztus 12.
XV.
1988.február 13.- 28.
XXIV. 1988.szeotember 17.- október 2.
XVI.
1992.február 8.- 23.
XXV. 1992.július 26.- aUCJusztus 9.
XVII. 1994.február 12.- 27.
XXVI. 1996.július 20.- aUCJusztus 4.
XVIII. 1998.február 7.- 14.
XXVII. 2000.szeptember 15.- október 1.

Téli
Nyári
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
Nyári
Téli
NYári
Téli
NYári
Téli
Nyári

Jaoán
Ném.Szöv.Közt.
Ném.Szöv.Közt.
Ausztria
Kanada
USA New York
Szovietunió
Jugoszlávia
USA
Kanada
Dél-Korea
Franciaorszáa
Soa nyolorszáCJ
Norvéoia
USA
Japán
Ausztrália

VIII.
XVII.
IX.
XVIII.
X.
XIX.
XI.
XX.

St. Moritz
Amsterdam
Lake-Placid
Los Anoeles
GarmischPartenkirch.
Berlin

St. Moritz
London
Oslo
Helsinki
Corti na
d'Amoezzó
Stockholm
Melburne
Squaw Vall.
Róma
Innsbruck
Tokio
Grenoble
Mexikóváros
Szaoooró
München
Kiel
Innsbruck
Montreál
Lake-Placid
Moszkva
Szarajevó
Los Angeles
Calgary
Szöul
Albertville
Barcelona
Lillehammer
Atlanta
Nagano
Sydney

(Dr. Takács Ferenc, Füles, 1995-96., Emberiség Kr.1994., MN1.9k.408 0.,124 o., Új
ML.5k.273 o. Újságcikkek)

I. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1896.ÁPRILIS 6. - lS. ATHÉN,

GÖRÖGORSZÁG
Az első ujkori olimpia színhelye az athéni stadion volt, melynek - úgymond - alapjait
valójában az Kr.e. 8. században rakták le. Ekkor építettetett földes versenypályát
Lükorgosz spártai király. Ezt azután Héródész Attikosz (*101 - +177) görög szónok,
aki vagyonából nagyszabású építkezéseket támogatott, 131-ben márványból
felújíttatta. Az antik versenyjátékok megszüntével kőbánya lett a helyén. 1895-ben
építették át a modem olimpiai játékok számára. A stadion megtartotta klasszikus
hosszított patkóformáját, a márványból készült lelátón 70.000 ember várhatta az
1896. áprilisi nyitóünnepséget. A játékoknak antik tragédiák ünnepi bemutatása adott
kultúrális keretet.
Az olimpiai játékokra 13 ország 311 sportolója gyűlt egybe, hogy 9 sportág 43
versenyszámában, összemérje erejét és tudását.
Az atlétikai számokon kívül felvették a vízisportokat, vívást, birkózást, lovaglást,
céllövést, kerékpározást stb.
Az első két magyar olimpiai aranyérmet Hajós Alfréd (eredeti neve Guttmann Arnold
*1878.február 1. - +1955.november 12., lásd XI.12.) magyar úszó, labdarúgó,
építészmérnök nyerte a 100 m-es és 1.200 m-es gyorsúszó számban. 1895-ben 100
m-es gyorsúszásban már nem hivatalos Európa-bajnokságot nyert. 1897-ben az első
magyar labdarúgócsapat, 1901-ben és 1902-ben az első magyar bajnokcsapat és az
az első magyar labdarúgó-válogatott tagja. Építészmérnökként Lauber Dezsővel 1924ben művészeti versenyek építész kategóriában olimpiai második helyezést ért el. Ő
tervezte a Margitsziget-i fedett uszodát, mely ma a nevét viseli, továbbá a győri
versenyuszodát.
A játékokon résztvevő 12 fős magyar csoport Hajós 2 aranyérmén túl 1 ezüst- -Dáni
Nándor 800 m-es síkfutásban - ,és 2 bronzéremmel - Kellner Gyula maratoni futásban
és Szokoly Alajos (lásd VI.19.) 100 m-es síkfutásban - tért haza.

GERARD DOU *1613.ÁPRILIS 7. - +1675.FEBRUÁR 4.
Holland festő. 1628-tól 1630-ig Rembrandt tanítványa volt. 1631ben mint önálló mester Leidenben működött. Rembrandt nagy
hatása mutatkozik képein, melyeket aprólékosan, nagyítóüveg alatt
festett. Finom részletező modora miatt képei már a maga idejében
Európa-szerte népszerűek voltak. Tárgyköre is rendkívül vonzó.
Kedves fiatal asszonyok, ifjú anyák csecsemőikkel, a holland
polgárok meghitt, polgári környezetben jelennek meg. A féloldalról
megvilágított belső térbe helyezett jelenetek elé képzeleti ablak
kőkeretét festette. Színeit előbb szürkésbarnákból és a kékes ibolya
változataiból válogatta, később aranybarna tónusait vörös
árnyalatokkal élénkítette. (Műv.L.1965.1k.561 o.)

ARDENGO
19.

SOFFICI

* 1879.ÁPRILIS 7.

- +1964.AUGUSZTUS

Olasz festő, művészeti író és költő. Firenzében a Scuola
Libera del Nudo nevű iskolában, majd 1900-1907 között
pedig Párizsban tanult. Baráti köréhez hires művészek
tartoztak, például P. Picasso (lásd 111.25.), G. Apollinaire
(1880-1918.). Hazájába történt visszatérése után cikkeket
írt művészbarátairól, amelyeket első ízben a La Voce
közölt. 1910-ben a lap pártfogásával kiállíítást szervezett
Firenzében impresszionista művészek munkáiból. Noha
1911-ben elmarasztaló kritikát írt a futuristák kiállításáról;
lelkes hive volt ennek a művészeti irányzatnak és 1913ban kiállítást rendezett futurista művészek alkotásaiból, és
tudósítást közölt róluk a Lacerba c. folyóiratban. Ebben az
időszakban tapasztalatokat szerzett a különböző festészeti
stílusokról, amelyek közül leginkább Cézanne (lásd 1.19.) és a kubisták tették rá a
legnagyobb hatást. 1913-ban rövid ideig a futurizmushoz csatlakozott és 1915-ben
futurista vel'5eket publikált. Később visszatért az erőteljes verista ábrázolásmódhoz.
Az I. világháború után nagy hive lett a toscánai hagyományoknak, és ez fejeződik
ki naturalisztikus tájképein is. Legjobb műveinek az önéletrajzi és kritikai írásait
tartják. Ilyenek pl.az 1920-as A futurizmus esztétikája és az 1931-ben megjelent
Jegyzetek a művészeti életről és az irodalomról Freskói a prátói Municipio
épületében látahtók.(Műv.L.1968.4k.302 o., Internet:http://the artist.org/artist/....
, aIbiog ra phies. com/biog ra phy-Ardengo
amazon .com/Biogra phy-Soffici ....... )

FERNAN CABALLERO *1796.DECEMBER 24. - +1877.ÁPRILIS 7.
Spanyol regényírónő. Eredeti neve Cecilia Böhl von Faber. Német
apját
követve
16
évesen
került
Spanyolországba.
Két
megözvegyülés után D'Arrom de Ayalának lett a felesége. Első
regénye 1848-ban álnéven jelent meg. Az andalúz paraszti élet
ábrázolásával a hagyományos, katolikus szellemű spanyol vidéki
életformát védelmezte a XIX. század liberalizmusával szemben.
Konzervatív szemléletű táj regényei ben - mint pl. A sirályban - a
vidéki életet eszményíti, és szembeállítja a liberalizmussal
megfertőzött városi élettel. A falusi szokások, a népi életmód alapos
ismeretéről tanuskodnak regényei, pl. a Clemencia, a Könnyek, Az
alvareda család, az Előítélet és felvilágosodás című regényei. Az
1868-as forradalom után visszavonultan élt és inkább a közjónak, mint az
irodalomnak élt. (Larousse 1991.1k.424 o.,Révai N1.4k.198 o., MNL.7k.897 o.)

JEAN BAPTISTE DE LA SALLE *1651.ÁPRILIS 30. - +1719.ÁPRILIS
7.
Rheimsi kanonok. Még pappá szentelése előtt, 1674-ben
volt a Roland abbé által
alapított
leányiskolának Rheimsben. Roland halála után tanítónőkre
bízta az oktatást és ezek szakszerű kiképzésére
tanitóképzőt alapított.
A szép sikerektől lelkesítve
fiúiskolát is szervezett, melyet előbb ő maga vezetett.
Később társakat vett maga mellé, akiket szintén megfelelő
kiképzésben részesített és az ország többi részén alapított
népiskolák vezetését bízta rájuk. Így jött létre 1680-ban
az iskolatestvérek társulata, melyet XIILBenedek pápa
(1724-1730) erősített meg. Az alapítót az 1900-as jubileumi évben szentté avatták.
(Révai NI. 16k.S07 o.)
társvezetője

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION
A WHO az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében működő
EgészségügYi Világszervezet, mely 1946.július 22-én alakult meg
New Yorkban. Feladata a nemzetközi egészségügYi munka
irányítása és koordinálása. Célja a lehető legjobb egészségügyi
helyzet elérése a világ minden országában. A szervezet tanácsadói
és technikai segítséget nyújt a tagállamoknak az egészségügYi
személyzet képzésében, a fertőző betegségek megelőzésére,
kezelésére vonatkozó ismeretek terjesztésében, az anya- és
gyermekvédelemben, a táplálkozáSi helyzet javításában, a
környezeti problémák feltárásában. Különleges feladata a
katasztrófa sújtotta és háborús területek egészségügYi ellátásának
megszervezése és az ellátás segítése. Működését 1948.április 7-én kezdte meg.
(Nemzetk.Almanach 1960.1108 o., MNL.7k.36 o.)
rt~~~~

ÉSZAK-ITÁLIAI VÁROSOSK SZÖVETSÉGE - LOMBARD LIGA
1167-ben alakult önvédelmi szövetség volt. Eredetileg 16, majd
további 4 észak-táliai város alakított ligát a városi önkormányzatok
megvédésére. III.Sándor pápa (ur.1159-1181) is támogatt a
szövetség létrejöttét, mivel az elsősorban a német-római császáok ellen irányult. Esküjüket 1167.április
7-én tették le. A Liga 1176.május 29-én
érte el első nagy győzelmét, amikor döntő
vereséget mért I. Barbarossa
Frigyes
német-római császárra (ur.1155-1190),
aki 1177-ben kénytelen volt megkötni a
velencei fegyverszünetet 6 évre a pápával,
a lombard városokkal és Sziciliával. (Larousse 1992.2k.720 o., Az emberiség Kr.1994.,
MNL.8,12, 15k-ek.)

ELSlE DOROTHY KNOWLES

* 1927 .ÁPRILIS

7. -

Kanadai festőművész. Eredetileg biológiát tanult szülővárosa - Saskatchewan egyetemén, ahol 1948-ban szerzett diplomát. Művészeti tanulmányokat az 1940-es
évek végétől az 1950-es évek elejéig folytatott hazájában, majd 1952-től Londonban
képezte tovább magát. Művész-pályájának fordulópontja volt, amikor 1962-ben egy
Clement Greenberg nevű amerikai műkritikus tanácsára - a kortárs művészeti
stílusokra való tekintet nélkül a természet festésével kezdett foglalkozni.
Festményei a 60-as évek közepétől Nyugat-Kanada szerte óriási befolyást gyakoroltak
a fiatal festőkre. Változatos színgazdag akvarelleket és olajfestményeket alkotott a
környezetében talált témáiról. Műveit kanadai nagyvárosokban, valamint Európában Londonban, Párizsban -, Amerikában - Los Angelesben, Chicagoban- mutatta be.
Számos munkája megtalálható a legtekintélyesebb kanadai múzeumokban iS. Az 51
centes bélyeg a Repceföld című képét, a 89 centes Az Északi-Saskatchewan-folyó című
munkáját ábrázolja. Munkája elismeréséül 2004-ben Kanadai Érdemrenddel tüntették
ki.
(Internet:http://www.artplacement.com/gallery/.
, www.
Famouscanadianwomwn.comj
)

Dorothy Knowles
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KORB FLÓRIS NÁNDOR
16.

*1860.ÁPRILIS 7. - 1930.SZEPTEMBER

Magyar építész. Berlinben tanult. Hazatérése után Hauszmann Alajos
(*1847-+ 1926) irodájában dolgozott. 1894-ben Giergl Kálmán
(*1863-+1954) építésszel társult. Közös munkájuk Budapesten az
úgynevezett Klotild-palota, mely 1901-ben készült el, valamint a
Zeneakadémia épülete 1907-ben. Önállóan tervezett épületei közül
legjelentősebb a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Égyetem
épülete. (MNL.llk.321 o.)

WLADISLAW SKOCZYLAS *1883.ÁPRILIS 4. - +1934.ÁPRILIS 8.
Lengyel képzőművész. 1901-1904 között a Bécsi Iparművészeti Fő
iskolán,
majd
1907-ig
a
Krakkói
Képzőművészeti Fősikolán tanult. 1909-től
Zakopánéban élt és dolgozott. Az ottani
grafikát
és
Lumber
Ipariskolában
szobrászatot tanított. A váratlanul fellépő
allergiája miatt nem tudott olajjal dolgozni,
ezért az 1910-11-es évet Párizsban töltötte
Émile Antoine Bourdelle (*1861-+1929)
szobrainak tanulmányozásával. Itt született első fémtechnikával készült nyomata is.
1913-ban a Lipcsei Grafikusművészeti Akadémián fafaragás-technikát tanult. 1918ban a varsói Politechnikai Intézet Építészeti Tanszékének professzora, majd 1922-ig a
varsói Díszítőművészeti és Festészeti Főiskola igazgatója volt. 1922-34 között
professzori állást kapott a Képzőművészeti Főiskolán, ahol a grafikai fakultást vezette.
Megalapította - tanítványaival közösen - a Grafikus Művészek Egyesületét. 1932-ben
lett akadémiai tag. Ezt követően kritikusként is dolgozott a Gazeta Polska nevű lapnál,
de más hazai és külföldi lapokban is jelentek meg írásai. (Brockhaus NI., Internet:
http://www.culture pljen/culture/artykuly ..... )

SíR ARTHUR ERNEST STREETON
+1943.5ZEPTEMBER 1.

* 1867.ÁPRILIS 8.

-

Ausztrál festő és grafikus. Tanulmányai befejeztével a
melbourni
National
Gallery
Schoolban
litográfusként
dolgozott. 188S-ben Tom Robertssel és Frederick McCubinnal
megalapította a művészek Heidelbergi Iskoláját. Később
hozta létre az Eaglemont művész-kolóniát. 1889-ben mutatta
be 40 alkotását. 1897-1919 között több alkalommal járt
41c
.\USTR.\LI.\
Londonban, ahol tárlatot rendezett, valamint Joseph Mallord
WilliamTurner (lásd IV.23.) és Costable alkotásait tanulmányozta. Az impresszionisták táborához tartozott, főleg tájképeket és csendéleteket
festett. 1937-ben művészi munkájának elismeréseként lovaggá ütötték. (Brockhaus
NI.,Internet: http://www.artistsfootsteps.com/htm.... , masters/s/streeton-sir..... )

JAKUB ARBES

*1840.JÚNIUS 12. - +1914.ÁPRILIS 8.
Cseh író, újságíró. Cikkeiben az utópista szoCializmus és az
anarchizmus hatása alatt bírálta a társadalmi viszonyokat. Rendkívül
gazdag és sokoldalú szépírói munkássága során az emberi lét
csaknem minden problémájával foglalkozott, kora aktuális politikai
és társadalmi gondjai mellett. Romanetóknak nevezett kisregényei
közül néhánya cseh sci-fi-irodalom első alkotásainak tekinthető.
Híres politikai pamflettje A cseh korona siralma című munkája. (Új
Magy.L.1k.148 o., MNL.2k.31S o.)

DR. BÁRÁNY RÓBERT *1876.ÁPRILI5 22. - +1936.ÁPRILIS 8.
Magyar származású svéd orvos. Bécsben
végezte orvosi tanulmányait, majd Freiburgban
pszichiátriai, Bécsben pedig fül- orr- gégészeti
tanulmányokat folytatott. 1905-ben Politzer
asszisztense, 1909-ben magántanár lett. 1914ben a hollandiai groningeni egyetem Guyotdíját kapta az előző öt év legfontosabb
fülgyógyászati felfedezéséért. Az I.világháború
MAGYAR POSTA
kitörésekor önként jelentkezett a keleti frontra,
ahol hadikórházi osztályvezető orvos volt és az
agysérülések kezelésével foglalkozott. 1915-ben fogságba
került, de ott is orvosi munkát végzett. 1916-ban a svéd
kormány közbenjárására szabadult és visszatért Ausztriába.
1926-ban az uppsalai egyetem felkérésére a fül-orr-gégészeti
tanszék professzora lett és maradt haláláig. A fiziológiai vagy
orvostudományi Nobel-díjat 1914-ben kapta "a vesztibuláris
apparátus (egyensúlyszerv) fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáiért".
(Nobel-díjasok KisI. 1985.53 o., MNL.3k.223 o.)

LORENZO de MEDICI IL MAGNIFICO *1449.JANUÁR 1. +1492.ÁPRILIS 8.
Firenzei államférfi, a tudományok és művészetek
pártfogója. A Mediciek leghíresebb tagja, aki apja halála
után
1434-től
testvérével
Giulianovai
uralkodott
Firenzében. 1478-ban a Pazzi bankárcsalád IV.Sixstus
pápa és Salviati pisai érsek támogatásával összeesküvést
szőtt a Mediciek ellen. amelynek során testvérét, Giulianót
meggyilkolták, de neki sikerült elmenekülnie. A város
lakossága mellé állt, az orgyilkosokat megölték, ő pedig a
nép támogatásával - fejedelmi cím nélkül - uralkodott
haláláig. Vagyonából bőkezűen támogatta a művészeteket
és tudományokat. A Bibliotheca Laurentiana és a San
Marco-kerti szobrásziskola megalapítója, amelyet Michelangelo is látogatott. Nagyapjához - Cosimohoz - hasonlóan ő is gyüjtötte a
kéziratokat és elősegítette a platoni akadémia továbbélését. Fia X.Leó néven lett
pápa. (Larousse 1992.2k.850 o., MNL.12k.848 o.)

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN *1791.SZEPTEMBER 21. -

+ 1860.ÁPRILIS 8.
Magyar nagybirtokos, államférfi. Gróf Széchenyi Ferenc (lásd
XII.13.) és gróf Festetics Julianna fia. Tanulmányait Pesten,
Szombathelyen és Sopronban végezte 1803-08 között. 1809ben jelentkezett katonának, főhadnagyként vett részt a győri
csatában, majd átlépett a császári-királYi hadseregbe és végig
harcolta a napóleoni háborúkat. 1813-ban századossá
léptették elő. 1814-15-ben diplomáciai megbízatást kapott.
1815-16 ban Angliában a gazdasági és poltikai éIletet
tanulmányozta. Beutazta Nyugat-Európát 1816-25 között, ahol
megismerkedett a fejlett polgári államok viszonyaival, s
tapasztalatai a hazai tarthatatlan állapotok megváltoztatására
ösztönözték, amit a nagybirtokos réteg vezetésével képzelt el.
Az 1825. évi pozsonyi országggyűlésen birtokai egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia számára. 1826-ban kilépett a
hadseregből és Pestre költözött. 1828-ben Pesten - angol mintára - meghonosította a
lóversenyeket, 1828-ben megalapította az Első Lótenyésztő Egyesületet és
megjelentette a Lovakrul című könyvét 1828-33 között elkészült a három fő műve a
Hitel, Világ, Stádium, melyeket a hazai cenzúra miatt csak Lipcsében nyomtathatott ki.
1832.tavaszán kezdeményezésére alakult meg a Pestet Budával összekötő híd létreho-
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zását segítő Hídegyesület. 1830-tól több gazdasági vállalkozást szervezett. Részt vett
a Duna Gőzhajózási Társaság, a Pesti József Hengermalom, az óbudai hajógyár és a
téli kikötő létrehozásában. 1833-tól irányította az AI-Duna szabályozását és 1836-tól a
Lánchíd építését. 1841-ben jelentős szerepe volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
megalapításában. Ezeken kívül foglalkozott a selyemhernyó tenyésztés, bortermelés
kérdéseivel. Az 1830-as évek második felében szembekerült báró Wesselényi Miklós
(lásd IV.21.) barátjával és Kossuth Lajost (lásd 111.20) is támadta politikai nézetei
miatt.
Az
1841-ben
Kossuth
szerkesztésében
megindult
Pesti
Hírlapot
veszedelmesnek, feszültség növelőnek tartotta. Az 1840-es években vezető szerepet
játszott a Tisza szabályozásában és az ármentesítés i munkálatokban és a balatoni
gőzhajózás beindításában. 1843-44.évi országgyűlés idején publikálta a Jelenkorban
az Adó, illetve Két garas című cikksorozatát a közteherviselésről és az országos
pénztárról. Részt vett az 1846-ban létrehozott Konzervatív Párt alakuló ülésén, de a
pártba nem lépett be, mint ahogy egy évvel később az Ellenzéki Pártba sem. 1847-ben
tette közzé Politikai programtöredékek eimmel véleményét Kossuth forradalomszításáról. 1848-ban megalakult Batthyány-kormányban vállalta a közlekedésügyi és a

közmunkák miniszteri tárcát. 1848.szeptemberében a bécsi udvar és a forradalmi
Magyarország közötti ellentétek elmélyülése, a kirobbanó háború víziója
idegrendszerét felőrölte és a döblingi elmegyógyintézetbe vonult.A szabadságharc
leverése után erősödő önvád kínozta a történtek miatt és évekig nem fogadott
látogatókat. 1854-től állapota fokozatosan javult és érdeklődött a politika iránt. 1859ben Londonban névtelenül megjelent, de az osztrák titkosrendőrség figyeltette és a
házkutatás során megtalálták egy a Bach-rendszert dicsőítő röpiratra írt válaszát,
melyben megsemmisítő kritikát mondott az abszolutista kormányzatról, valamint a
Nagy Magyar Szatíra kéziratát, melyben maró gúnnyal állította pellengérre az
abszolutizmus rendszerét. Miután A.Thierry rendőrminiszter burkoltan megfenygette,
hogy egy állami elmegyógyintézetbe szállítják át, főbe lőtte magát. (Larousse
1994.3k.697 o., MNL.16k.549 o.)

HARVEY WILLIAM CUSHING
+1935.0KTÓBER 7.

* 1869.ÁPRILIS 8.

-

Amerikai agysebész. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen végzett, majd a sebész
W.S.Halsted munkatársa volt. Európai tanulmányútján - 1900-01-ben - Emil Theodor
Kocher (*1841-+1917) intézetében sebészetet, K.H.Kroneckernél idegélettant tanult.
Hazatérése után az idegsebészetre szakosodott. Részt vett az I.világháborúban, az ott
vezetett naplója igen fontos dokumentuma az utókornak. Előbb a Johns Hopkins
Egyetem, majd a bostoni Harvard Egyetemen volt idegsebész professzor
nyugállományba vonulásáig. Klinikai működését mindíg laboratóriumi kísérletekre alapozta. A róla elnevezett szabály, hogyakoponyaűrön belüli nyomás
emelkedése fokozza a szisztolés vérnyomást. Ez a Cushing-reakció vagy
reflex. Az agyalapimirígy-daganatok kutatása vezette az endokrinológia
területére. A daganatokat szövettani és fejlődéstani alapon szabályozta.
Felismerte a III.agykamra környékén végzett műtéteknél jelentkező
pszichés tüneteket, s a gyomor-bél vérzések lehetőségét. Nevét viselik a
Cushing-műtétek, az újszülöttek koponyaűri vérzésének műtéte, a
dekompressziós koponyalékelés, az agyalapimirígy-tumor eltávolítása,
az arcideg, az agyideg ana6ztomózisa
műtéti úton történő összeköttetése az erek,
nyirokerek vagy idegek között - . Közismert eredménye a Cushing-szindróma a
mellékvesekéreg túlműködése által okozott kórkép, melyet ő írt le és Cushing-kómak
nevezett. Nyugdíjas korában még a Yale Egyetemen a neurológia tanára volt. Cushing
az agy- és idegsebészet egyik legjelentősebb egyénisége. (MNL.6k.233 o.)

VÁSÁRHELYI PAL *1795.MÁRCIUS 25. -

+ 1846.ÁPRILIS 8.

Magyar
vízépítő
mérnök.
Diplomáját
a
pesti
tudományegyetemen, a Mérnöki Intézetben szerezte 1816ban. 1829-től részt vett a Duna és a Kőrösök felmérési
munkálataiban, majd a Duna-felmérés vezetője lett.
Vezette a Duna Pétervárad-Orsova közötti szakaszának
felvételezését és az al-dunai szakasz térképezését 1832-34
között. Irányította az AI-Duna szabályozásának munkálatait
és a vaskapui Széchenyi-út létrehozója volt 1833-1837 között. Megépítette a Fertő-tó lecsapolócsatornáját. 1843-ban elkészítette a Duna és
mellékfolyóinak az Adriai-tenger szintjéhez viszonyított magasságtáblázatát.
Kidolgozta a Tisza szabályozásának az ármenlesítést és folyószabályozást egységes
feladatként kezelő tervezetét 1845-46-ben. (Larousse 1994.3k.1036 O., MNL.18k.242
o.)

ANTALL JÓZSEF *1932.ÁPRILIS 8. - +1993.DECEMBER 12.
Magyar történész, politikus. Id.Antall József
(*1896-+1974)
kisgazdapárti
politikus,
menekültügyi kormánybiztos, majd ujjáépítési
1950-62-ig
az
ELTE
miniszter
fia.
Bölcsésztudományi Karán történelem-magyar
szakos
tanári,
levéltárosi,
könyvtá rosi,
muzeológusi
diplomát,
illetve
1986-ban
történelemből bölcsásztudományi doktorátust
szerzett.
Az Országos Levéltár és a
Pedagógiai Tudományos Intézet munkatársa,
az Eötvös József, majd a Toldy Ferenc
gimnázium tanára volt 1957-től 1959-ig. Az
1956-os forradalom idején részt vett a Független Kisgazdapárt ujjászervezésében és a Keresztény Ifjúsági Szövetség
megalapításában. Ezért 1957-ben letartóztatták, állásából felfüggesztették és 1963-ig
nem publikálhatott. 1964-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár
főmunkatársa, majd 1984-től főigazgatója volt. 1987-88-ban aktívan részt vett a
Magyar Demokrata Fórum meg szervezésében és a Független Kisgazdapárt
MDF
elnökévé,
1990.májusában
ujjászervezésében.
1989.októberben
az
miniszterelnökké választották. E funkcióit haláláig töltötte be. 1990-től Az Európai
Demokrata Unió alelnöke, és a Magyar Piarista Diákszövetség alapítója és
tiszteletebeli elnöke volt. Mint történész, főként újkori magyar orvostörténettel és
XIX.századi magyar politikatörténettel foglalkozott. Kultúrált magatartásával és
megnyilatkozásaival az új magyar demokratikus köztársaságnak elismerést szerzett
bel- és külföldön egyaránt. (Larousse 1991.1k.123 o., MNL.2k.118 o.)
A

AGYAR KÖZTÁRSASÁG

I.ALBERT *1875.ÁPRILIS 8. - +1934.FEBRUÁR 17.
Belga király. A szász-koburg-gothai
dinasztia tagja 1909-től 1934-ig
II. Lipót
(lásd
Belgium
királya.
I
XII.17.) unokaöccse és utóda a
trónon.
Uralkodása
kezdetétől
erőfeszítéseket
tett
országa
védelmének megerősítésére. Ennek
ellenére 1914.augusztusban a német
csapatok lerohanták a semleges
Belgiumot. A "lovagkirály" - ahogy
kortársai nevezték - a fennhatósága
alatt maradt területen folytatta a harcot az antant oldalán. Az I.világháború befejezése
után széles körű reformprogramot készített elő, amely többek között kiterjedt a nyelvi
problémák tisztázására is, de elképzelései csak 1932-ben, két évvel halála előtt
kezdtek megvalósulni. Szliklamászás közben halálos balesetet szenvedett. (Larousse
1991.1.k.64 o., MNL.1k.429 o.)

PEDRO DE LA GASCA *1485. - +1576.
Spanyol politikus, pap. A salamancai és az alcalái egyetemen tanult.
Pap és ügyvéd volt, amikor 1522-ben belépett a hadseregbe. 1531ben V. Károly spanyol király (ur.1516-56. lásd 11.24.) megbízta - a
nagy diplomáciai készséget igénylő - a pápával és VIII. Henrik angol
királlyal (lásd 1.28.) folytatott tárgyalásokkal. 1547-ban a császár
megbízásával - mint alkirály - Peruba érkezett, hogy véget vessen
a két évvel korábban, az akkori alkirály ellen kitört lázadásnak.
Először amnesztiát hírdetett a lázadóknak és hatályon kívül helyezte
a perui benszülöttek spanyol hódítókkal szembeni védelmét szolgáló
un. új törvényeket és csak ez után lépett fel a kalandor Gonzalo
Pizarro - a lázadók vezére - ellen, aki 1546-ban Dél-Amerika egész
nyugati részének urává nevezteti ki magát. 1548.április 8-án győzte le Pizarrot és
sok más hívével együtt kivégeztette. A Lima székhelyű perui alkirályság így a spanyol
korona része maradt. 1550. elején visszatért Spanyolországba ahol V. Károly
Plasencia-, 1561-ben II. Fülöp spanyol király (lásd V.21.) Sigüenza püspökévé nevezte
ki. (Az emberiség Kr.1994.422 o., Internet: http://en.wikipedia.org/wikijPedro de la
Gasca, naput.hu/index2.php?
, www.questia.com/library/..........answers.com/
topic
, encyclopedia.com/doc;.
, bartleby.com/67/899.html, boliviaweb.
com/cities/
)

II. JÓ JÁNOS *1319.ÁPRILIS 24. - +1364.ÁPRILIS S.
Francia király. VI.Fülöp (ur.1328-1350) és Burgundiai Johanna
fia. A százéves háború csatáinak és államközi diplomáciájának
kezdetektől aktív résztvevője volt uralkodása alatt 1350-64
között. Uralkodását a kezdeti sikerek után kudarcok követték,
sőt 1356-ban lovagserege Poitiersnél megsemmisítő vereséget
szenvedett és ő maga is angol fogságba esett. Távollététben
fia,
V.Károly
(ur. 1364-1380)
kormányzott.
1360-ban
hazaengedték, hogy váltságdíját összegyűjtse. Mivel ez nem
sikerült, önként visszatért Londonba és életét is ott fejezte be.
(MNL.l0k.177 o.)

GYETVAI JÁNOS

* 1889.ÁPRILIS 8.

-+1967.MÁJUS 14.

a

Magyar újságíró. Tanulmányai befejezése után, 1912-től
Népszava munkatársa, majd a Tanácsköztársaság idején a magyar
Vörös Hadsereg lapjának a Vörös Katonának volt a főszerkesztője.
A Tanácsköztársaság bukása után rövid ideig a Pécsi Munkás,
később a Kassai munkás szerkesztője volt. Részt vett a
csehszlovák, az osztrák, a német munkásmozgalomban, majd az
.......
USA-ba emigrált. ott az Új Előre, a Magyar Világ és a Magyar Jövő
MAGvAR3"'
című
haladó lapokat szerkesztette. 1946-ban tért vissza
POSTA
Magyarországra, Baranya megyében főispán, majd hazánk ankarai
követe lett. Később Iapszerkesztőként tevékenykedett.
(Internet: http://www.szentlorinckata.hu/telepules/híressegek/?PHPSESSID
)

_

VICTOR VASARELY *1908.ÁPRILIS 9. - +1997.MÁRCIUS 15.
Magyar származású francia festő és grafikus. Eredeti neve
Győző
volt.
Orvosi
Vásárhelyi
FR
E POSTES 1977
tanulmányait
abbahagyva
1927-től
Podolini-Volkmann
Atrúr
(*1891+
1943.)
festőiskolájában,
majd
a
" _,o" ":~ ~., ."
Bortnyik Sándor (*1893-+1976) vezette
" r
,">
Műhelyben tanult 1928-30 között. 1930.~
~,;
ban
került Párizsba,
ahol évekig
....... l
ir
f ~
és
alkalmazott
grafikával
illusztrációkkal
..,
.-r ...
~
foglalkozott. Első alkotásai figurális
, :"
, .r
..,
képek volta k. 1940-től a grafi ka mellett
fr. /~Y
.,
festészettel is foglakozott. 1947-ben
.- ...l.'I 11'
tért
át
az
absztrakt
művekre.
,
Kifejlesztette akinetizmus ,!Iapjait, a
kockákból és a körből kiinduló elemek
formanyelvét és színvilágát végtelen látszati kombinációkkal. Az 1955-ben közreadott
Sárga Kiáltvány összefoglalta a kinetikus művészet célkitűzéseit. Az op-art egyik
megteremtőjeként lett világhírű. A "fekete-fehér korszaka" 1963-ig tartott, melyet a
"vonal-korszak" váltott fel 1971-ig. Véleménye szerint a "'orma-szín egység" ipari
úton előállítható, integrálható az építészetbe, megtöbbszörözhető, kodifikálható, sőt
elektronikusan programozható. Gordesban 1970-ben létrehozta a Vasarely Oktató
Múzeumot, Aix-en-Provance-ban pedig 1976-ban a "mesterséges környezet" és az
"audiovizuális információs alapítvány"-t. A pécsi Vasarely Múzeum is 1976-ban nyílt
meg szülőházában, 1978-ban New Yorkban, 1982-ben Oslóban jött létre Vasarely
Központ. Elképzelései szerint készült a berlini Rosenthal Studio porcelán homlokzati
dísze és a Győri Nemzeti Színház homlokzatának kerámiakompozíciója 1978-ban.
Fiával Jean-Pierre Yvaral-Ial (*1934-+2002) festette a charentoni Saint-Pierretemplom két freskóját. Rendezett filmeket, több művészeti tárgyú írást publikált. Ilyen
volt pl. a Színes város, Folkklor Plantenarie, GEA, stb. (Larousse 3k.1036
o.,Műv.LAk.641 o., MNL.18k.241 o.)

...

..

.

.

"" .

.~~

;

~.

-•

~

~

"• •

HELENA LANGE * 1848.ÁPRILIS 9. - + 1930.
Német pedagógus. A női művelődés előharcosa. 1893-tól a Die
Frau című folyóiratot szerkesztette. 1888-tól a berlini női
reáliskola vezetője volt. Schmidt Augusteval és LoeperHousselle Marieval 1899-ben megalapította a német tanítónő
egyesületet, melynek elnöke volt éppen úgy, mint a berlini és a
német nőegyletnek is. (Révai N1.12k.482 o.)

DIETRICH BONHOEFFER *1906.FEBRUÁR 4. - +1945.ÁPRILIS 9.
Német evangélikus teológus. Tübingeni, berlini és NewYork-j tanulmányai után Berlinben teológiát tanított 193132-ben. Londonban lelkipásztor volt, majd Finkenwaldeban
a Hitvalló Egyház - egyházi szervezet a fasizmussal
szemben
szemináriumát vezette 1935-37-ben. A
II.világháború kitörése után részt vett az ellenállási
mozgalomban. Beszédeiben és írásaiban a nemzetiszocialista ideológiát támadta. 1943.áprilisban a nácik letartóztatták, majd a flossenbürgi koncentrációs táborban felakasztották. A hitleri korszak
borzalmai közepette formálódott gondolatrendszerével a magasabb rendű - a
dogmatikus és apologetikus elemektől megtisztított és a létezés valóságát válállaló kereszténységet hírdette, melynek középpontjában a jelenvaló Isten nyilvánul meg.
(Larousse 1991.1k.353 o., MNLAk.290 o.)

LEIGNITZI CSATA 1241.ÁPRILIS 9.
A mongolo k hatalmas birodalom fölött uralkodtak KeletÁzsiában. 1235-ben Karakorumban, Batu kán (*1206 k..>-; + 1255. ur.1236-55) fővárosában elhatározták birodalmuk
további kiterjesztését nyugat felé. Az oroszországi
~ ~ ~
;: ~:::
támadásuk készületlenül érte Nyugatot. 1240.december 6án a kán seregei elfoglalták Kijevet. Novgorod és az
északnyugati fejedelemségek sértetlenül maradtak, mert a
mongolok az időjárási viszonyok miatt nem tudtak továbbnyomulni északra. 1241.áprilisában tovább indultak nyugat felé, 1241.április 9-én a
leignitzi csatában a mongolok megverték a II.Henrik alsó-sziléziai herceg vezetése
alatt álló német-lengyel lovag-sereget. Április ll-én legyőzték IV. Béla magyar királyt
(lásd V.3.) a muhi csatában. Ögödej a Mongol Birodalom második nagy kánja
(ur.1229-1241) halála Batu kánt hazájába való visszatérésre kényszerítette.(Az
emberiség Krónik.1994., MNL.3k.380 o.)
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HANS VON DOHNÁNYI *1902.JANUÁR 1. - +1945.ÁPRILIS 9.
Magyar származású német jogász. Dohnányi Ernő zeneszerző,
és karmester (*1877-+1960), fia, Christoph
von Dohnányi karmester (*1929-) apja. 1939-től az Abwehr a nemzetiszocialista katonai hírszerzés - munkatársa volt. A
nemzetiszocialista kormányzati rendszer ellenfele, számos Hitler
(lásd IV.30.) elleni terv, akció résztvevője. Az Abwehren belüli
ellenállási központ szervezője. Az 1943.márciusi sikertelen
Hitler elleni merényletkísérletet követően áprilisban elfogták,
koncentrációs táborba hurcolták, ahol 1945-ben kivégezték.
1997-ben rahabilitálták. (Magy.NI .. 6k.700 o.)
zongoraművész
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PAUL ROBESON *1898.ÁPRILIS 9. - +1976.JANUÁR 23.
Amerikai bassz-bariton néger énekes és színésL. Édesapja
rabszolga volt, aki felszabadítása után hittérírő lett. Robeson
válogatott rugby játékos volt, de a hivatásos atlétikai pálya helyett
a Columbia Egyetemen jogot tanult.
Álláslehetőség
hiányában
próbált
szerencsét a színészet területén 1921-ben.
1924-ben kezdődött rendszeres szereplése.
Első igazi sikerét. Eugene Gladstone O'Neill
(lásd X.16.) felkérésére Jones császár című
darabjának
főszerep/őjeként
aratta.
Különleges basszbaritonjávai 1925-től koncertezett Amerika-szerte és ettől fogva ritkábban játszott
színpadon. Szuggesztiv erejű alakításaival, főleg a néger spirituá/ék előadásával vált
rendkívül népszerűvé. 1930 óta több ízben játszotta elOthellót, így 1943-ban. New
Yorkban egymás után 295-ször, s ezzel rekordot állítva fel a Shakespeare-kultusz
történetében. Emlékezetes maradt az ugyancsak O' Neill A szőrös majom című
drámájában Robert Smith alakítása is. (Brockhaus: Zenei L.1985.3k.243 o., Színházi
KisI. 1969.376 o., MNL.15k.528 o.)

I.ZOGU *1895 OKTÓBER 8. - +1961.ÁPRILIS 9.
Albánia királya. Eredeti neve Ahmed Bey Zogu. Albán nemzetségfői családból
származott. Katonai akadémiát végzett Isztambulban. 1920-tól a Haladó Párt
vezetőjeként
többször volt belügyminiszter,
1922-től
miniszterelnök.
1924
márciusában száműzetésbe kényszerült, de még abban az évben, december 24.-én a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság katonai segítségével visszatért. Köztársasági elnökké
választják 1925.január 31-én. Három éves kormányzása alatt átszervezte a
hadsereget és a csendőrséget, olasz hitellel létrehozta az Albán Nemzeti Bankot.
1928.szeptember l-én királlyá koronáztatta magát I.Zogu néven, és
a poltikai pártokat betiltva teljhatalomra tett szert. Önkényuralmi
kormányzatot szervezett és a fasiszta Olaszországgal a szoros
együttműködés politikáját képviselte. Az 1927.november 22.-én
Olaszországgal kötött védelmi szövetség értelmében Olaszország
jogot szerzett Albánia bel- és külügyeibe való beavatkozásra és az
albán fegyeres erők ellenőrzésére. Az 1930-as évekre országa
teljesen eladósodott és szinte Olaszország gyarmatává sülyedt. 1939ben az olasz megszállás elől külföldre menekült. A II. világháború idején NagyBritanniában, 1946-55 között Egyiptomban, majd Franciaországban élt. A trónról hivatalosan - 1946-ban mondott le. 1938-ban nősült, felesége a magyar származású
Apponyi Geraldine grófnő volt. (Larousse 1994.3k.1169 o.,Ormos M.:Világtörténet
1988.2-3k., MNL.18K.857 o., MNL.18k,.857 o.)

LÉON BLUM

*1872.ÁPRILIS 9. - +1950.MÁRCIUS 30.

Francia politikus, író, újságíró. Az 1890-es évektől jelentős irodalmi és színikritikai
tevékenységet folytatott és rendszeresen közreadta politikai esszéit. 1902-től a
Jaurés-féle (lásd IX.3.) reformista orinteációjú szocialista pártnak volt a tagja, 1905ben nagy szerepe volt a Munkásinternacionálé Francia SzekciÓjának megalakításában.
1919-ben a szocialista parlamenti frakció elnöke. Vállalva Jaurés szellemi örökségét a
humanista szocializmus mellett kötelezte el magát. Ellenezte a Németrszág elleni
nacionalista külpolitikát, és fellépett a Ruhr-vidék megszállása ellen. 1934-ben
szövetséget kötött a Francia Kommunista Párttal, majd 1936-37-ben és 1938.márciusáprilisban miniszterelnök helyettes volt. Ez idő alatt bevezették a 40 órás munkahetet,
a kolletív szerződést, a fizetett szabadságot és állami felügyelet alá helyezte a Francia
Bankot. 1940-ben a Vichyi-kormány letartóztatta és kiadta anémeteknek. 1943-45ben Buchenwaldban és Dachauban raboskodott. A II. világháború után - 1946-47-ben
- egy szocialista kisebbségi kabinet miniszterelnöke és külügyminisztere volt.. 1948.
nyarán miniszterelnökhelyettesi feladatokat látott el. Irodalmi munkásságából
kiemelkedik a Stendhal ró I írt monográfiája, a Dreyfus-ügy történetét és kultúrális
vonatkozásait feldolgozó Emlékek az "ügy"-ről és a Jaurés című politikai portréja.
(MNL.4k.156 o.)
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MAURICE BOURDET

* 1902.ÁPRIU5 9.

- +1944.NOVEMBER 11.

Francia újságíró és rádióriporter. A Journal Parlé című lap alapítója
volt. A Poste Parisien című lap munkatársa volt, amely
együttműködött 1940 júniusától a Radio de la Paris-al. A "beszélő
újság" főszerkesztője volt. A német megszállás után részt vett az
ellenállási mozgalomban és nem volt hajlandó a rádióban a németek
által diktált műsorban részt venni. Ezért letartóztatták, majd
deportálták Auschwitzba, majd Buchenwaldba, ahol életét vesztette.
Emlékére
Marseille-ben
utca
viseli
a
nevét.
(Internet: http://100ansderario
)

JOSEPH PULITZER *1847.ÁPRILIS 10. - +1911.0KTÓBER 29.
Magyar származású amerikai újságíró, újság kiadó. Családja
18SS-ben költöozött Makóról Pestre. Katonai pályára akart
lépni, de az osztrák hadseregnél és a francia idegenlégiónál
egészségügyi okokból elutasították. 1864-ben vándorolt ki
Amerikába. Részt vett a polgárháborúban, mint önkéntes.
Saint Louisban a német nyelvű Westliche Post riportere lett.
Jogi képesítést szerzett. 1878-ban kiadta a máig megjelenö
első újságját Saint Louis Post-Dispatch címmel. 1883-ban
megvásároIta a New Yxork-i The World címűn napilapot, amely irányítása alatt a
modern hírlapírás mintaképe lett. Sikeres gyűjtási akciója tette lehetövé a New York-i
Szabadság-szobor felállítását 1886-ban. A politikai életben igen befolyásos lapkiadó,
az USA Kongresszusában az első magyar származású képviselő volt. 19D3-ban nagy
összegű - két és fél millió dolláros - alapítványának illetve végrendeletének
köszönhetően jótékony intézmények és iskolák alapítását tette lehetövé, valamint a
New York-i Columbia Egyetemen először létesült önálló újságíró-fakultás. Az USA-ban
1918 óta évenként, a Columbia egyetem igazgatótanácsa általodaítélt 12 irodalmi,
zenei és újságírói díj, a róla elnevezett Pulitzer-díj. Ez a díj Amerika legjobb közírói,
regényírói, színműírói, történelmi, biográfusi és költői alkotásainak jutalmazását
szolgálja. (Larousse 1994.3k.391 o.,Révai N1.15k.756 o., MNL.15k.183 o.)

HUGO DE GROOT *1583.ÁPRILIS 10. - +1645.AUGUSZTUS 28.
Németalföldi tudós, államférfi. Jogi, hittudományi és humanista ismereteket szerzett. Irodalmi munkásságával
lS98-ban a modern nemzetközi jog alapját
vetette meg. Hirdetett eszméiért 1619-ben
halálra ítélték. Életfogytiglani fogságából a
Loevenstein
várából
felesége
csellel
szabadította ki. 1621-ben Franciaországba
menekült, majd Svédország hívására tíz
évig, mint svéd államtanácsos és párizsi
konzul müködött. Lemondása után - hazatéröben - egy tengeri vihar következtében
Pomerániába került, ott is fejezte be viszontagságos életét. Emlékét emberi és
államférfiúi kiválóságáért és mint alapos tudású teológusét, kitűnő humanistáét,
éleselméjű bölcselőét és jogtudósét valamint kritikai szellemmel bíró történészét
tiszteli az utókor. Delftben nagyszabású emlékművet állítottak emlékére. (Révai
N1.9k.36 o.)

NICOLAS SALMERON Y ALONSO * 1838.ÁPRILIS 10. + 19üB.SZEPTEMBER 21.
Spanyol államférfi Filozófiai és irodalmi tanulmányai mellett, mint
republikánus politikus és újságíró is szerepelt. Az 1868-as forradalom
után az ideiglenes kormányban foglalt helyet. 1873-ban Amadeusz
király (ur.187D-73) lemondása után igazságügyminiszter, majd július
18-án a végrehajtó hatalom elnöke lett. De a karlistákkal és a déli
forradalmiakkal szemben gyengének bizonyult, ezért már szeptember
8-án lemondott. 1874-ben egy nem sikerült forradalmi kisérlete után
Párizsba ment, ahonnan 1881-ben tért haza. Ekkor a madridi egyetem
tanárává nevezték ki, majd Zorilla halála után átvette a köztársasági párt vezetését.
(Révai NL.16k.5D9 o.)

SAMUEL HEINICKE *1727.ÁPRILIS 10. - +1790.ÁPRILIS 30.
Az első németországi siketnéma intézet alapítója.
Eredetileg kántor-tanító volt és iskolájában akkor még
ismeretlen hangoztatási módszer szerint tanította az írásolvasást. Ezzel igen nagy feltűnést keltett. 1754-ben
gyerek
eredményesen
foglalkozott egy siketnéma
tanításával. 1774-ben ismét ilyen feladatot vállalt el,
melyet siker koronázott. A szász választófejedelem
meghívására, 1778-ban Lipcsébe ment, ahol megnyitotta
Németország első siketnéma intézetét. Itt valójában beszélni tanította agyerekeket,
meg védve emellett a jelbeszéd fontosságát is. (Révai NL.9k.685 o.)

MATTHEW CALBRAITH PERRY *1794.ÁPRILIS 10. +1858.MÁRCIU54.
Amerikai tengerésztiszt. Bátyja - Oliver Hazard Perry - példáját követve lépett
tengerész-pályára 1809-ben. Részt vett az angol-amerikai háborúban 1812-ben, majd
Afrikában, Nyugat-Indiában, a Földközi-tengeren szolgált. Harcosa volt a hadihajók
gőz-meghajtásának, a haditengerészeti képzés reformjának és modernizálásának.
1837-ben kapitányi-, 1841-ben sorhajó-kapitányi rangot kapott. Részt vett az afrikai
rabszolga-kereskedők elleni expedícióban 1843-ban, harcolt az amerikai-mexikói
háborúban 1846-48-ban. 1852-ben a Kelet-indiai flotta parancs-okaként négy hajóval
Japánba indult, hogy rákényszerítse a japán kormányt a
diplomáciai kapcsolatok felvételére. 1853.július 7-én érkezett
meg, és átadta Millard Fillmore elnök (lásd III. 7.) levelét a
japán császárnak. 1854.februárjában hét hajóval tért vissza a
hivatalos válaszért. Tárgyalásai eredményeként Yokohama
közelében - 1854.március 31-én - megkötötték akanagavai
egyezményt, amelyben Japán Szimoda és Hakodate kikötőit az
amerikai kereskedelmi hajók számára megnyitja, biztosítja a
hajótörött amerikai tengerészek védelmét, elismeri a jogot a szénvásárláshoz, további
kikötők megnyitását biztosítja az amerikai hajók számára, és Szimodában amerikai
konzulátus létesítéséhez hozzájárul. Az USA ezzel előkészítette Csendes-Óceán-i
terjeszkedését és Japán feladta közel két és fél évszázados elzárkózását a külvilágtól.
A sikeres egyezményt a Kongresszus a Perrynek adományozott 20.000 dollárral és az
expedícióról írt könyve kiadási költségeinek átvállalásával honorálta. Útleírása 1856ban jelent meg Washingtonban. (Révai NL.15.k.349 o., MNL.14k.695 o.,
Internet:http://www.infoplelase.com/ce6...... encarta).msn.com/ ..... )

BERNARDO ALBERTO HOUSSAY *1887.ÁPRILIS 10. + 1971.SZEPTEMBER 21.
Argentin fiziológus. Franciaországból bevándorolt család
gyermeke.
1904-ben
Buenos
Airesben
szerzett
19l1-ben
doktorált.
Ezt
gyógyszerész
diplomát,
követően 1943-ig az egyetemen dolgozott. Az 1943-as
katonai puccs után felmentették állásából, majd 1945ben visszahelyezték, egy évvel később azonban újra
felmentették. 1944-ben megalapította és 1946-tól
vezette a Biológiai és Kisérleti Orvostudományi Intézetet.
Felfedezte a hipofizishormonoknak a hasnyálmirígy kísérendokrin működésére kifejtett hatását. Kutyákon végzet letei során a hasnyálmirígy
eltávlításával cukorbetegséget idézett elő, majd a hipofizis elülső lebenyének
eltávolításával nagymértékben csökkentette a betegség tüneteit. Eredményeiért
megkapta a fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1947-ben, megosztva Carl
Ferdinand Corival és Gerty Theresa Radnitz Cori-val "a hipofizis elülső lebenye által
termelt hormonoknak a cukoranyagcserében
betöltött szerepét tisztázó
felfedezéséért". (Nobel-dijasok Kis1.1985.365 o., Magy.NI.1999.9k.653 o.)

CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL HAHNEMANN *1755.ÁPRILIS
10. - +1843.JÚUUS 2.
Német orvos, a homeopatia megalapítója. Apja akarata ellenére választotta az
orvosi pályát. Tanult Lipcsében, Bécsben, Erlangenben. Hettstedtben és Dessauban
folytatott orvosi gyakorlatot, mely mellet behatóan foglalkozott ásvány- és
vegytannal. Szerzett tapasztalata alapján alapelvként állapította meg, hogy a
betegséget nem ellentétükkel kell legyőzni, hanem a similia similibus curantur hasonló hasonlót gyógyít - elv alapján. A homeopátiás
gyógyítás egyes vegyületek olyan töredékmennyiségével
~\;(
történik, amelyek nagyobb mennyiségben hasonló
betegséget vagy tünetet okoznának. Állításait sokan
/..:-.~-e.e
~
SIMILIA
o
hevesen támadták és küzdelmei mellett megélhetési
~ SIMILIBUS ~
gondjai is voltak, ezért egyik helyről a másikra költözött.
CURE TUR <:ri
I (r.IlEnr.1l ga~T
l8ll-től újra Lipcsébe tért vissza, ahol előadásokkal
~ 21/11l1Br.2 :;;
igyekezett tanait megkedveltetni. Itt sem engedték meg
~
211mr.
5
gYógyszereinek készítését és árúsítását, ezért Köthenbe
költözött, ahol Ferdinánd herceg háziorvosává, majd udvari tanácsossá nevezte ki. Módszere csak 1819 óta terjedt el, de még akkor sem
általánosságban. Sok kolléga csatlakozott az ő gyógyítási módszereihez. 1835-ben
Párizsban váltak tanai divatossá. Halála után özvegye - Melanie d'Hérvilly, aki
férjének segédkezett a betegek kezelésében
önállóan
folytatta
a
gyógykezeléseket. 1900-ban Washingtonban szobrot emeltek tiszteletére. (Révai
N1.9k.3l3 o., MNL.9k.576 o.)
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FRANCES PERKINS

*1882.ÁPRILIS 10. - +1965.MÁJUS 14.

Amerikai politikusnő. Eredeti neve Fannie Coralie Perkins. A
Columbia Egyetemen szerzett szoCiológus diplomát és ezt
követően a New York-i Fogyasztói Liga vezetője lett. Feladata és
célja a jobb munkakörülmények elérése. Akkor ő volt az első nő,
aki vezető tisztséget kapott az Államokban. 1933-ban Franklin
D.Roosevelt (lásd IV.12.) az USA Munkaügyi Titkárságának
vezetőjévé nevezte ki. Kulcsszerepet játszott az 1930-as évek
gazdasági válsága közepette a Roosewelt házaspár által
Franc sPerkin
támogatott oktatásfejlesztési törvény megalkotásában. 1934-ben
Sc
Gazdaságvédelmi Elnöki Bizottságban is dolgozott, ahol jelentős
befolyása volt az alkalmazottak állami nyugellátására vonatkozó
ésszerű és méltányos javaslatok 1935-ben történő megvalósításában. A Munkaügyi Titkársági pozíCiÓját 12 éven át töltötte be. - 1945-ben Truman
elnök (lásd XII.26.) felkérte az USA Civil Bizottságában történő közreműködésre,
ahol 1952-ig - férje haláláig - dolgozott. Akkor visszavonult, és az állami
tanított és
szakmai
előadásokat
tartott.
megbízások helyett haláláig
(Internet: http://concise,britannica.com/ ebc/ ...... , www.spartacus.schoolnet. ... )

NYIKOLAJ

RUKAVISNYIKOV

Szovjet kozmonauta. 1971.április 19-én a Szaljut-l Föld
körüli
pályára
bocsátott
tudományos
űrá Ilomás
cccp
~
I . tJP6
2
fellövésével a Szovjetunióban új kísérlet kezdődött. A 17
tonna tömegű állomás a Föld körül keringett. 1971.április
23-án indították útnak a Szojuz-lO űrhajót, fedélzetén
három kozmonautával - Vlagyimir Satalov, Alekszej
Jeliszsejev és Nyikolaj Rukavisnyikov -, akik egy nappal
f-lPSbnrRPVl,R·nOUJA 19?9
később kézi vezérléssel csatlakoztatták űrhajójukat a
Szaljut-l-hez. Utána több mint öt óra hosszat együtt repültek vele, bár átszállási manővertnem hajtottak végre. Később szerencsésen
visszatértek a Földre.
t'bBmEl'EH I<OCmL<14ECKL<1 nonE~

1974.december 2.-án indult a Szojuz-16 szovjet űrhajó tesztrepülésre, az amerikaiszovjet Apolló-Szojuz program előkészítése Céljából. Fő feladata egy összekapcsoló
szerkezet kipróbálása volt. Anatatolij Filipcsenko és Nyikolaj Rukavisnyikov a
feladatot sikeresen végrehajtották és 1974.december 8-án tértek vissza a földre.

1979.április 10-én indult útjára az Interkozmosz-program végrehajtásának
negyedik űrhajója, a Szojuz-33 a Szaljut-6 űrállomásra. A dokkolás az űrállomáson
nem járt sikerrel. Ennerk az ürutazásnak a keretében repült Bulgária első ürhajósa
is Georgi Ivanov, a már gyakorlott Nyikolaj Rukavisnyikovval. 1979.április 12.-én
XX. Század
Kr.
1032
O.,
szerencsésen
Földet
értek.
(A
Internet: http://hu. wikipwdia .org/wiki/Szojuza
)

TRANQUILLO CREMONA

*1837.ÁPRILIS 10. - +1878.JÚNIUS 1.

Olasz festő. Osztrák kormányzati tisztviselő fia, aki már 12
évesen - 1849-ben - a paviai művészeti iskolában kezdte
művészeti tanulmányait. Az ott megsimert lombardiai
művészek munkáit a különlegesen
lágya és finom
romantikus stílus jellemezte, mely rá is nagy hatással volt.
1852-től a velencei akadémián folytatta tanulmányait,
ahol tanárai merevebb akadémiai stílust követtek, melyet
a színek lágyságáva I enyhítettek. A régi velencei
múvészek színhasználata volt rá a legnagyobb hatással, és
ez érvényesült munkáiban is leginkább. 18S9-ben
tanult
tovább
a
Piemontban,
majd
Milánóban
Szépművészeti Akadémián. Giuseppe Bertini (*1825.t 1898.) olasz festőnél kapott munkát. Élete hátralévő részében Milánóban dolgozott. Tevékenysége elismeréséül utca viseli nevét.
(Internet: http://www. artnet.comj
, emea.eu.intjpdfs
)

RUDOLF BERGANDER

*1909.MÁJUS 22. - +1970.ÁPRILIS 10.

Német festő. Porcelánfestőnek tanult 1923-ig, miközben már
1919-től a Meisseni Állami Porcelángyárban dolgozott. A
drezdai Képzőművészeti Akadémián képezte magát tovább.
1933-40 között szabadfoglalkozású művészként dolgozott
Meissenben. 1945-ig a Wermacht térképrajzolója volt. A II.
világháború után illusztráCiókat készített, majd 1949-től a
~.
Művészeti
Főiskola
Drezdai
;~ DOR
~".
tanára, később rektora lett.
::::
J
o1961-től a Német Művészeti
;;:
I
Akadémia titkári teendőit látta
el. Drezdában emlékére kőrútat
~ r
~.
neveztek el róla. (Internet:http:
jjde.wikipedia.orgjwiki
,diak
one-dresden.dej berichte
)
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JÓZSEF ATIlLA *190S.ÁPRILIS 11.- +1937.DECEMBER 3.
Magyar költő. A XX.századi magyar líra kiemelkedő alakja.
Édesanyja faluról Budapestre felkerült szolgálólány, mosónő
volt, édesapja pedig szappanfőző, munkás. Édesapja 1908-ban
elhagyta családját. József Attila kisebbik nővérével Öcsödre
került egy paraszt gazdához, ahonnan 1912-ben visszakerült
Budapestre. 1917 őszén - édesanyja betegsége miatt - ismét
menhelybe került Monorra, ahonnan megszökött. Édesanyja
1919.decemberben meghalt. Rövid időre Nyergesújfalura került
a
szaléziánusokhoz,
majd
hajósinas
lett,
végül
1Ft
1920.októberében
gyámja,
Makai
Ödön
Jolán
testvérének
MAGYAR POSTA
férje - Makóra küldte gimnáziumba és internátusba. 17 éves
volt, amikor első verses kötete megjelent Juhász Gyula (lásd
IV.4.) előszavával Szegeden a Szépség koldusa címmel. 1923-ban a Lázadó Krisztus
című verséért istenkáromlással vádolták, fogházbüntetésre ítélték, amely alól
felmentették. Magánúton érettségizett és 1924-ben beíratkozott a szegedi egyetem
magyar-francia-filozófia szakára, ahonnan Horger Antal professzor (*1872-+1946)
eltanácsoita a Tiszta szívvel című verse miatt. Második verses kötete 1925-ben jelent
meg Nem én kiáltok eimmel. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta,
miközben a nyomorral küzködött. A következő évben Hatvany Lajos irodalomtörténész
(*1880-+ 1961) segítségével a Sorbonne-on tanulhatott Párizsban. Élete mindvégig
útkeresés, a megértő és szerető közösség igénye hajtja magánéletében és a közéleti
politikai tevékenységében. Emiatt egymástól távol eső szellemi-ideológiai mozgalmakhoz csatlakozott. Párizsban ismerkedett meg a
munkásmozgalom,
mai, a marxizmussal,
, 1
és
egy
anarchista
.~,
kommunista szervezet
,
tagja lett. 1927-től
~ ~
J•
Budapesten élt. 1928ban beleszeretett Vágó Mártába, eljegyzésüket a lány családja megakadályozta. Ezt követően
neuraszténiás tünetekkel kórházba került. Hazatérte után a Bartha Miklós Társaságba
lépett be. 1929 végén az Előörs munkatársa. 1930 őszén kapcsolódott be az illegális
Kommunista Párt munkájába. Kapcsolatát a párttal a bizalmatlanság ls bizonytalanság
jellemezte, ezért életre szóló csalódások érték és 1933 végén véglegesen eltávolodott
a kommunista mozgalomtól. 1931-ben az ügyészség elkobozta a Döntsd a tőkét ne
síránkozz című kötetét, melynek verseiben - Tömeg ,Szocialisták, Munkások, Lebukott
- a politikai költészetet a tiszta költészet ragjára emelte. Lírája kiteljesedését
tanúsítják a Medvetánc és Nagyon fáj című kötetei. 1934-ben nem hívták meg a
moszkvai írókongresszusra, csalódottságának a Miért nem én? című pamfletjében
adott hangot. 1935-ben beleszeretett pszichoanalitikus orvosába, Gyömrői Editbe.
Élete utolsó időszakában a SZOCiáldemokrácia, a baloldali liberalizmus eszmekörében
kereste helyét. Költészetének kivételes jelentőségű versei a Külvárosi éj, az Óda,
Eszmélet, A Dunánál. 1936-ban Ignotus Pállal (*1901-+1978) megalapították a Szép
szó című folyóiratot. 1936-ban jelent meg utolsó verseskötete a Nagyon fáj.
Betegsége mindjobban előrehaladt, ezért 1937 nyarától állandó orvosi gyógykezelésre
szorult, barátai szanatóriumban helyezték el, ahonnan november 4-én utókúrára
JÓZSEF ATTILA 1905 1937
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Balatonszárszóra vitték nővérei panziójába . Életének utolsó, betegágyban töltött
hónapjaiban is a mikro- és a makrokozmosz összefüggéseit kutatta. - Vitatott
körülmények között - az 1284-es tehervonat kerekei alatt fejezte be életét.. Az 1930as évek első felében írt versei ben hatásosan újította meg a magyar politikai
propaganda-költészetet, de elmélyültebb műveiben a külváros, a munkásság
valójában forma: a lelki és erkölcsi üresség képi kifejezője. Költői pályájának
kiteljesedése az 1936-37-ben írt úgynevezett )eltár" versekben történt meg. Nagy
művészi felelősséggel vallott a magyarságról, hazája multjáról és jövőjéről. Felemelte
szavát a totalitárius eszmék és rendszerek ellen. Szerelmes verseiben a vágyott, de el
nem érhető harmónia, esdeklés szólalt meg. Poétika i szempontból a klasszikus
műfajok megújítására tett kísérletet. Formai letisztultság, áradó zeneiség, keresetlen
egyszerűség,
bravúros
képalkotás
jellemzi
a
kései
korszakát.
(Világir.KisencikI.1976.1k.554 o.,Larousse 2k.297 o., MNL.10k.349 o.)

MÁRAI SÁNDOR *1900.ÁPRILIS 11. - +1989.FEBRUÁR 21.
Magyar költő,
legjelentősebb

regény- és drámaíró, novellista, műfordító. A század egyik
prózaírója. Szepességi szász eredetű ügyvédcsaládból származott,
Radványi Géza filmrendező testvére. A kassai gimnázium elvégzése után Budapesten
lett újságíró. 1919-től Németországban tanult és újságíróskodott magyar és német
lapoknál. 1923-tól Párizsban, 1928-tól itthon élt, de 1948-ban felismerte, hogya
bolsevizmus uralomra jutása véget vet az általa vállalható életformának és ezért
1948-ban emigrált. Előbb Svájcban, Olaszországban, majd 1952-től az USA-ban élt.
Egész életművében a polgársághoz való viszonyának tisztázására törekedett. Pályáját
versekkel kezdte. Szociográfikus önéletrajzi regényében - Egy polgár vallomásai kíméletlen őszinteséggel nézett szembe a polgári világ zártságával, erkölcsi
képmutatásával, haszonelvűségével, a családdal. De vallja, hogy minden buktatója,
válsága ellenére is ez az egyetlen vállalható életforma, mert a
polgárság a civilizáció és a kultúra letéteményese. Az egyén
jogainak elkötelezett hirdetője, a liberalizmus szószólója. 1943-tól
írt Naplója egy kivételes gondolkodó szubjektív véleménye a
XX.századról. Emigrációbeli első regénye a Béke Ithakában
mitológiai témában jeleníti meg a haza és hazátlanság kérdését.
1948-90 között itthon nem jelenhettek meg művei. Így emigrációs
éveiben Torontóban Vörösváry-Keller kiadásában, Münchenben
Újvári Sándor kiadásában jelentek meg irásai. Magyarságtudata az
emigrációban erősödött fel. Szinte önkínzó módon őrizte
anyanyelvét. Stiláris igényessége szinte példátlan a magyar
irodalomban. Élete utolsó két évét nagy magányosságban töltötte,
sokat betegeskedett. Rövid időn belül elvesztette feleségét, fogadott fiát és mindhárom testvérét. 1989.február 21-én rosszul lett, kihívta amentőket,
de azok érkezése előtt rájött, hogy értelmetlen tovább élnie. Mire a mentők
megérkeztek, véget vetett életének. Főbb művei: Vendégjáték Bolzanóban 1940, A
gyertyák csonkig égnek 1942, Sértődőttek 1947-48, San Gennaro vére 1963, Ítélet
Cánudosban 1970 Összegyűjtött verseit 1978-ban adta ki A delfin visszanézett
címmel .. (Világir.KisencikI.1976.2k.35 o.,Larousse 992.2k.808 o., MNL.12k.670 o.)

BENITO DE GOES *1562. - +1607.ÁPRIlIS 11.
Portugál utazó. 1588-ig Kelet-Indiában barangolt, majd az
évben belépett a jezsuita rendbe. Az utazásait Abdallah néven
bonyolította le. 1603-ban a nagy mogulhoz s onnan Cathay-ba
. küldték. Lahoreból Kabulon és Járkandon át Szu-csouba ment
1605-ben. Megállapította, hogy Cathay és Kína egy és ugyanaz
a föld. Kimerítő utazásai következtében Szu-csouban halt meg.
Jegyzeteit útitársa, egy örmény férfi Pekingbe vitte. (Révai
N1.8k.597 o.)

SZERGEJ SZERGEJEVICS PROKOFJEV
+1953.MÁRCIUS S.

* 1891.ÁPRILIS

11. -

Orosz zeneszerző, zongoramuvesz. Először anyja tanította
zongorára és Rajnold Giler (*1874-+1956) 1902-3-ban
1904-14
között
a
szentpétervári
zeneszerzésre.
konzervatóriumban tanult, Anatolij Konsztantyinovics Ljadov
(*1855-+ 1914), Nyikolaj Nyikolajevics Romszkij-Korszakov
(lásd VI.21.) és Nyikolaj Nyikolajevics Alekszandr Cserepnyin
(*1873-+1945) növendéke volt. 1908-tól zongorista kén l
lépett fel, részben saját műveivel, melyek közül az elsőket
1911-ben nyomtatták ki. A konzervatívokat meghökkentette
1. és 2.zongoraversenye, a Szkíták szvitje, A bohóc című belettje. 1918-tól 15 évet
külföldön - Japánban, Amerikában, majd Párizsban - töltött, és ezek az évek voltak
pályájának legtermékenyebb és legeredetibb évei. Ebben az időben születtek A három
narancs szerelme, Tüzes angyal című balettek. 1933-ban végleg hazatelepült.
Hazájában visszatért fokozatosan a neoromantikához, sőt a folklórhoz. Ebböl a
korszakból közismert műve a Rómeó és Júlia című balett, a Háború és béke című
opera, a Péter és a farkas című zenés meséje valamint Eizenstein műveihez komponált
filmzenéi. Több belettj ét Szergej Pavlovics Gyagilev (*1872-+ 1929) társulata, az
Orosz Balett mutatta be, operái, szimfóniái, zongoraversenyei Brüsszelben, Párizsban,
Chicagóban, Velencében, Berlinben is nagy sikert arattak. A 11.világháború után
Dimitríj Dimitrijevics Sosztakovics (lásd IX.12.) mellett a legtekintélyesebb orosz
komponista és a kor nemzetköüzileg is elismert, jelentős zeneszerzője volt. Erőteljes
ritmusai, gazdag dallamvilága, zenei fantáziája a XX.század első felének egyik
legnagyobb muzsikusává teszik. (Larousse 1994.3k.378 o., Brockhaus:Zenei
L.1985.3k.155 o., MNL.)

CHARLES EVANS HUGHES
+1948.AUGUSZTUS 27.

* 1862.ÁPRILIS 11. -

Ameriki államférfi, jogász. A Republikánus Párt tagja. 1906-10 között
New York állam kormányzója, 1910-től 1916-ig az USA Legfelsőbb
Bíróságának tagja. 1921-25 között a Warren Gamalilel Harding (lásd
XL2.) és a Calvin Coolidge (lásd 1.5.) -kormány külügyminisztere.
1930-tól 1941-ig az USA ll-ik főbírája. 1935-töl fellépett az
államhatalom kiterjesztése és Franklin Delano Roosevelt elnök (lásd
OIV.12.) gazdasági és szociális reformprogramja és a Legfelsőbb
Bíróság összetételének módosítására irányuló törekvései ellen.
(MNL.9k.680 o.)

GUSTAV VIGELAND *1869.ÁPRILIS 11. - +1943.MÁRCIUS 12.
Norvég szobrász. A xX.századi norvég szobrászat legjelentősebb képviselője. 1888-lól
Oslóban, majd a koppenhágai akadémián fafaragást tanult. 1889-ben mutatta be első
önálló művét, a Hagar és Ishmaelt. 1890-től Oslóba, Bryunjulf Bergslien (*1830-1898)
szobrász-rélmetszőnél tanult. 1891-96 között Koppenhágában, Párizsban, Berlinben
és Firenzében ismerkedett a művészetekkel. Itáliában a reneszánsz alkotók műveit tanulmányozta. Párizsban főleg Auguste Rodin (lásd XL17.)
halott monumentális stílusára. Ezekben az években alakult ki
önálló, realista, a szimbolizmus felfogásából merítő stílusa,
amely a halál, valamint a nő-férfi viszony témáit ölelte fel.
Érett korszakának munkái klasszikusan tiszla monumentális
alkotások. Egy szer7ődés alapján 1902-ig a trondheimi
Nidaros Katedrális restaurációjában vett részt. Ez a munka új
témákkal gazdagílotta munkásságát (pl. a sárkány, mint a
bűnbeesés szimbóluma). Norvégia SvédorSlágtól történt függetlenedése után a
legtehetségesebb norvég szobrászként ismerték el és számos megbízást kapott hazai
hírességek - pl. Ibsen - mellszobrának elkészítésére. Egyik fő műve az 1907-ben
elkezdett, szobrokkal díszített szökőkút-csoport a norvég parlamenttel szemben,
illetve életművének java az 1924-től tervei szerint kialakított oslói Frogner parkba
került. A középpontjában álló Monolitot harminchat, az élet fázisait megjelenítő
szoborcsoport veszi körül, melyek 1929-43 között készültek.A park építése
Vigeland-park néven - csak 1943-ban bekövetkezett halála után fejeződött be.
(Műv.L.1968.4k.688 o., MNL.18k.441 o. Internet: http://en.wikipedia.org.wikij Gustav
)
Vigeland, www.museumsnett.no/Vigelandmuseet.. ....• runeberg.org/authors

NAVARRAI MARGIT

*1492.ÁPRILIS 11. - +1549.DECEMBER 21.

Navarrai királyné és író. Eredeti neve Marguerite d'Angouléme. A
Valois-ház Orleans-mellékágából származó Károly herceg és Savoyai
Lujza leánya, I.Ferenc francia király (ur.1515-1547) nővére. Első
férje Károly alenconi herceg volt, majd II.Henrik navarrai király
felesége lett. Akkor vette fel íróként a Navarrai Margit nevet. Művelt,
misztikumra hajló, de az önálló gondolkodást tisztelő úrnő volt.
Pártfogolla Kálvin Jánost (lásd V.27.) is. Kora eszmei zűrzavarában a
hitvallásokat akarta összebékíteni. Igazságérzete a bebörtönzött
Clement Marot francia költő (*1496-+1544) kiszabadítására
ösztönözte. Minden dogmatizmust elutasító gondolkodása, később
Kálvin Jánossal is szembeállította. Ebben az időben I.Ferencnek is
döntenie kellett a katolikus egyház és a reformáció között. Miután Margit nem kívánt
egyik oldalra sem állni, viss.1avonult navarrai birtokára és csak az irodalommal
foglalkozott. 1547-ben adta közre verses-kötetét, majd Giovanni Boccaccio (lásd
XII.21.) Dekameronjának mintájára tervezett száz novellából álló kötetet megírni
Szerencsés szerelmek címmel. Haláláig csupán 72 novella készült el, melyek hét
éjszaka szerelmi témájú történetét ölelik fel, levonva belőlük az erkölCSi tanulságot is.
Innen ered e leghíresebb művének címe a Heptameron. (MNL.12k.689 o.,
Internet: http://cr.middleburry.edu/public. ..... )

DÉKÁNI ÁRPÁD

*1865.ÁPRILIS 11. - +1931.
Magyar
iparművész,
rajztanár. Budapesten
tanult, majd l88S-től
i911-ig Kiskunhalason ,
majd Budapesten eredeti
tervezésű

művészi

csipkéket
készített,
melyek "halasi csipke"
néven nagyon hamar
ismertté és közkedveltté
váltak. A varrott halasi
csipke jellegzetessége a
lömőöltés után a vert csipkéhez hasonló vászonjellegében van. Először i902-ben
mutatták be al Iparművészeti Társulat karácsonyi tárlatán. i911-től az addigi
kivitelezőként dolgozó Markovics Mária vitte tovább a hagyományos csipketervezést
és kés7ítésl. Az állat- és növényfigurák helyett inkább finomvonalú, virágos
mintákat alkalmazott. A ruhadíszek helyett általánosabbak lettek a terítők. A halasi
csipke nemzetközileg is nagy elismerést kapott, 1904-ben a St.Louis-i, 1906-ban a
mllánói világkiállításon Grand Prix-díjat kapott. -. i935-től védjeggyel, három kis
hallal Jelzik a csipke valódiságát. (Műv.L.ik.516 o., MNL.9k.137 o.)

CHRISTIAN LEBERECHT VOGEL *1759.ÁPRILIS 6. +1816.ÁPRILIS 11.
Német festő és grafikus. Egy drezdai festőcsalád tagja. A
Drezdai Akadémián tanult, majd ott volt tanár. l780-ban már
ismert festő volt. l800-ban tagja lett a Drezdai Akadérriiának.
1804-ig- csaknem 25 éven át - szászországi előkelőségek
részére dolgozott Zwickau közelében. Munkássága csak
részben
ismert,
miután
műveinek
jelentős
része
magántulajdonban van. Az ismert munkáiból megállapítható,
hogy
zsáner-képeinek
stílusa
átmenetet
mutat
a
felvilágosodás-kori rokokó és a klasszikus romanticizmus
Megelőlegezte
képein
a
biedermeyer
között.
bennsőségességét. Portréin kívül jelentősek az úgynevezett
gyermek-tanulmányai, de vallásos, allegorikus és mitológiai
tárgyú kompozíció; is ismertek. Alkotásainak technikai
minősége rendkívül magas színvonalú. Több írása, könyve
jelent meg, melyekben művészeti teoretikusként is bemutatkozik. Tanítványai között volt fia, Carl Christian Vogel von Vogelstein, aki vallásos és
irodalmi témák feldolgozása mellett portréfestő is volt. (Műv.L.4k.707 o.)

MIRKO HANAK

*1921.JÚNIUS 26. - +1971.ÁPRILIS 11.
Cseh festő, grafikus, illusztrátor. Mint a "Volume 21" tagja két
évig tanult a zlini Bata Iskolában, majd Németországban
után Csehszlovákiában az
dolgozott.
A II.világháború
Alkalmazott Művészetek Egyetemén tanult, majd annak
befejezése után saját stúdiót alapított. Ott dolgozott, festett,
grafikákat készített, grafikai terveket, plakát- és bélyegterveket
készített és főként könyveket illusztrált. Ezen belül is a
specialitása az állat- és mesekönyvek illusztrációja volt. Éppen
egy Charlotte nevű pók hálójáról szóló mese-novella rajzfilm
vá Itozatá n dolgozott, amikor leukémiában megbetegedett.
Számtalan elismerést tudhatott magáénak, a hazaiakon kívül
moszkvai, bolognai díjak birtokosa volt. Könyvei az Egyesült
át
Japánig
mindenütt
Államoktól
Európán
ismertek. (Internet: http://translate.googleusercontent.com/tran
s/ate_c?hl =en&sl =cs&u = ooo ooo ooo)

CON5TANTIN EiviILE MEUNIER *1831.APRILIS i2. -

+19üS.ÁPRILI54.
Belga szobrász, festő és grafikus. Szobrásznak tanult, de festőként folytatta a
pályáját. A festészetben látta a természet utáni ábrázolás lehetőségét és ezért több
mint 30 éven át festészettel és rajzolással foglalkozott. Naturalista felfogású művei
barátja Charles de Groux (*1825-+1870) szemléletét tükrözik. Belépett a trappista
rendbe és kezdetben csaknem kizárólag vallásos képeket festett, pl. a Trappista
temetés című képe. A rendből kilépve bővitette témáit kórházi jelenetekkel,
parasztháborúkkal - Jelenet aparasztháborúból - , bányászati témákkal. 1882-83-ban
spanyolországi utazásához kapcsolódnak művei, mint pl. a Sevillai dohánygyár című
festmánye .. Bár képzőművészeti tanulmányait szobrászattai kezdte Brüsszelben a kor
divatos belga mesterénél Charlea Auguste Fraikinnál (*1817-+1893,
14
a száraz akadémiai stúdiumok annyira bénítóan hatottak rá, hogy
csak 54 éves korában talált vissza ehhez a kifejezési formához.
Festményei mellett 1885-ben kiállította új alkotókorszakának első
szobrait is. Egymás után készültek el a Liége, majd Borinage
környékének hatására a nehéz testi munkásokról, bányászokról,
kikötöi munkásokról kíméletlen realizmussal mintázott szobrai. Ilyen
a Kohómunkás, a Munka emlékműve, melyen külön látható a
BElGIQUE BELGIE
Bányászat, az Ipar, Kereskedelem, Mezőgazdaság önálló dombormű
formájában. Nem idealizált és nem torzított, hanem sokrétű
emberségükben mintázta meg nagyvonalúan alakjait. Szabadon
álló szobrokat is készített, mint pl. az Anyai szeretet. Az edzett, kemény arcok s az
alakok mozdulatainak egyszerűsége a mondanivaló igazságának fontos tényezői
voltak. Auguste Rodin (lásd XLi7.) mellett a XIX.század végének legkiemelkedőbb
szobrászegyénisége volt. (Műv.L.1967.3k.307 o., MNL.13k.57 o.)

WILLIAM KENT *1684. - +1748.ÁPRIlIS 12.
Angol festő, építész és kertművész.
Londonban eleinte
kocsifestéssel foglalkozott, majd Rómába ment tanulni, ahonnan
1719-ben tért vissza Londonba, ahol udvari festő lett. Festői
működésén kívül Londonban számos palotát épített, pá rtfogójáva I,
az építész Lord Richard Boyle Burlingtonnal (*1695-+ 1753)
dolgozott együtt. A legjelentősebb közös munkájuk a London
melletti Chiswick House 1725-ben, melynek belső tereit és kertjét
ő tervezte. Önálló művei közül a legfontosabb a norfolki Holkman
Hall, mely 1734-től készült. Belső-építészi művészete nagy
7p
hatással volt a korabeli bútorstílus kifejlődésére. Intenzíven
foglalkozott kertépítéssel is és az angol kertművészet megalapítójának tartják. (Műv.1.1966.2k.597o.,Révai NI. llk.469 o., MN L.I0k.765 o.)

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT ,1882.JANUAR 38
+1945.ÁPRILIS 12.
Amerikai államférfi. Theodore Roosevelt (lásd 104.) unokaöccse.
Vagyonos családból származott és pályafutását ügyvédként
kezdte, majd politikai pályára lépett. 1910-től 1913-ig New York
állam szenátora, 1913-20 között tengerészügyi miniszterhelyettes
volt. 1921-ben gyermekparalízisben súlyosan megbetegedett, de a
politikai tevékenységgel nem hagyott fel. 1929-33-ig New York
kormányzójaként hitzeit nyújtott a farmereknek, segélyezte a
munkan élkülieket, csökkentetette a nők és a gyermekek mujn
kaidejét. A rádió segítségével köozvetlen kapécsolatot épített ki
választóival. 1933-48 között az USA 32-ik elnöke, az ország történetében
egyedülállóan
négyszer
választották
meg.
Értelmiségiekből
és
szakemberekből álló csoportja, az agytröszt segítségével kidolgozta a New Daelnek
nevezett gazdaságpolitikai irányzatot. Miután sikerült megnyernie az amerikai
közvéleményt, jelentős ellenzéke ellenére is, elfogadtatta a törvénykezéssel a New
Daelt, amely az állami ellenőrzést tartalmazza a bankok és az ipari termelés felett, a
mezőgazdasági termelés korlátozását, az aranyalapról való letérést és a dollár
leértékelését, a hitelezés körének kiterjesztését, stb. tűz ki célul. Ezek az intézkedések
megerősítették a szövetségi kormány hatalmát és döntő szerepet adtak az USA
elnökének. A külpolitikában a latin-amerikai országokkal az expanzionista politika
helyett a jószomszédi viszony fenntartására törekedett. A fasiszta veszély
nyilvánvalóvá válásakor, minden igyekezetével fokozatosan készítette fel a
hagyományosan izolácionista közvéleményt a háború vállalására. 1939.november 4-én
hatályon kívül helyeztette a semlegességi törvényt. 1941.márciusban megszavaztatta

a kölcsönbérleti törvényt, hogy ezzel segítse a szövetséges hatalmakat Németország
ellen. 1941.augusztus ll-én Winston Leonard Churchillel (lásd XI.30.) együtt kiadta
az Atlanti Chartát, mely a két ország kormányának nyilatkozata háborús politikájuk és
a háború utáni béke közös alapelveiről. Az 1941.december 7-iki Japán Pearl Harbor-i
támadása után, december 8-án hadat üzent Japánnak, 1941.december ll-én hadat
üzent Németországnak és Olaszországnak, azaz belépett a lI.világháborúba. A háború
során Ő nevezte ki a legsikeresebb amerikai parancsnokokat, mint Dwight David
Eisenhowert (lásd X.14.), Douglas MacArturt (lásd IV.5.), Chester William Nimitzet
(* 1885-+ 1966). Az antifasiszta szövetség megerősítésére törekedett, ragaszkodott
Németország és szövetségesei feltétel nélküli kapitulációjához. Vezető szerepet
játszott a casablancai, québeci, kairói és az 1943.november 28. és december 1. között
lezajlott teheráni tanácskozáson Joszif Dzsugasvili Viszárionovics Sztalinnal (lásd
III.5.) és Churchillel, a Bretton Woods-i, majd 1945.február 4. és február l1.kÖzötti
csúcskonferencián Jaltában. Minden tanácskozáson békéltető magatartásának
köszönhetően nem került sor a Szovjetunióval való szakításra. Döntő szerepet játszott
a szövetségesek győzelmében. A II. világháború európai befejezése előtt néhány héttel
agyvérzésben meghalt. Larousse 1994.3k.506 o.,Ormos M. :Világtörténet 1988.2k.,
MNL.15k.606 o.)

JURIJ ALEKSZEJEVICS GAGARIN
+1968.MÁRCIUS 27.
S70vjet

kozmonauta,
Eredeti
foglalkozására
nézve
vasöntő, majd mérnök.
járt
Orenburgban
katonai repülőiskolába.
1960-tól kapott űrhajós
kiképzést. Mint repülő
őrnagy moszkavai idő
szerint 1961.április
l2-én 9 óra 07
startolt
perckor
Bajkonurról a Vosztok
1 űrhajóval, melynek
össz-tömege 4.725 kg. Ö az első ember, aki a
világűr földközeli részében űrutazásra indult a
Föld körül. Gagarin elliptikus pályáján 175 és
32) km k~tti magasságban kerülte meg
bolygónkat 'és moszKv'ai 'idő szerint 10 óra 55
perckor sLálll le a Szmelovka melletti SLaralov
térségében. Repülés közben 70 percig a
'súlytalanság állápotában volt. Repülését Keleten
és Nyugaton egyaránt úttörő teljesítményként
értékelték.
1968.március
27-én
Vlagyimir
kiképző
ezredessel
együtt egy
Szerjogin
sugárhajtású gyakorló repülőgéppel Moszkvából
hogya' kormányzási
tecnikát
,startoltak,
tökéletesítsék. A hivatalos közlemények szerint a
gép vissLalérésekor követkeLell be a légi
baleset, melynek következtében mindketten
életüket' vesztették. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.8k.421 o.)
repülőtiszt.
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KASZTÍLIAI JOHANNA (ŐRÜLT) *1479.NOVEMBER 6. -

+ 1555.ÁPRILIS 12.
Kasztília és Aragónia királynője. ILAragóniai Ferdinánd (lásd IIL10.)
és I. Kasztíliai Izabella (lásd IV.22.) leánya. 1496-ban nőül ment
I.Szép Fülöphöz (ur.1506). Gyermekeik közül Károly spanyol király
és V.Károly néven német-római császár (lásd II.24.), LFerdinánd
magyar király (ur.1526-1564), Eleonóra portugál, majd francia,
(*1498-+ 1558), Mária magyar és cseh (*1505-+ 1558), Izabella
dán, Katalin portugál királyné lett. Anyja halála után lett Kasztília
királynője, de a hatalmat régensként Ferdinánd, majd Fülöp
gyakorolta helyette. Férje, Fülöp halála után a skizofrénia jelei
mutatkoztak. 1507-től haláláig Tordesillasban szigorú őrizet alatt
élt. 1516-ban - apja halála után - Károly fia kormányzásra alkalmatlannak
nyilvánította és társuralkodóként átvette a hatalmat. (MNL.2000.10k.313 o.)

IV. KRISZTIÁN VAGY KERESZTÉLY *1577.ÁPRILIS 12. - +1648.
28.FEBRUÁR 28.
Dán és norvég király 1588-tól 1648-ig. II.Frigyes
(ur.1559-1588)
fia,
III. Frigyes
(ur.1648-1670)
apja.
Kiskorúsága
idején
1588-tól
1598-ig
regenstanács kormányzott a nevében.
Merkantilista
gazdaságpolitikát
folytatott, fej lesztette a hajózást,
támogatta az oktatásügyet. Az államtanáccsal szembeszállva sikertelen háborút vívott Svédország megszerzéséért 161113-ban. 1624-ben belesodorta országát a 30 éves háborúba. Amikor Lutter mellett
gróf Johann Tserclaes Tilly brabanti hadvezértől (*1559-+ 1632) vereséget szenvedett,
békekötésre kényszerült 1629-ben. A későbbiekben egy Svédország ellen viselt
háború - 1643-45 között - fosztotta meg Dániát Jamtland, Herjedalen norvég
tartományoktól, Gotiand és Ösel szigetektől, Brémát és Verdent is elvesztette. A
kormánya jó gazdaságpolitikát folytatott, mert rendezték pénzügyeiket, javították az
igazságszolgáltatást és kereskedelmi flottát szerveztek. Számos új város alapított,
köztük Kristiana néven a mai Oslót. (Larousse 1992.2k.568 o.,Révai N1.11k.515 o.,
MNL.l0k.806 o.)

FRANCISCO HIGINO CRAVEIRO
+1964.SZEPTEMBER 3.

LOPES

*1894.ÁPRILIS 12. -

Portugál politikus, tábornok. Pályafutása a salazari diktatúra (lásd
VII.27.) néven ismert rendszer időszakára esett. 1917-ben avatták
hadnaggyá. 1936-ban az indiai portugál birtokok kormányzója lett.
1944-től 1950-ig a Portugál Légió főparancsnoka volt. Antonio de
Olivieiroi Salazar 1951-ben nevezte ki köztársasági elnökké.
Elnökségi ideje alatt folyamatosan problémái voltak a tényleges
hatalmat gyakorló Salazar miniszterelnökkel, aki 1958-ban le is
váltotta. 1961-ben megkísérelték bevonni a Júlio Botelho Moniz
védelmi miniszter által vezetett Salazar megdöntésére irányuló
szervezkedésbe, de visszautasította. A visszautasítás "jutalma"
tábornoki
kinevezés
volt.
(MNL.12k.232
o.,
Internet: http://en.wikipedia.org/wikij.
)

TERRA NOVA NEMZETI PARK
Kanada keleti és északkeleti partvidékén fekszik
Newfoundland szövetségi állam, amely két részből áll.
A Szent Lőrinc öblöt lezáró Newfundland szigetből és a
Labrador félsziget csaknem negyedéből. John Cabot
angol hajós (*1450k.-+ 1498-99.) 1497 nyarán érte el
a szigetet, melyet Terra Nova-nak nevezett el. A
szigeten át húzódik 3.000 km hosszú Appalachehegység, melynek turisztikai vonzerejét is kihasználva
létesült a 400 km 2 -nyi szaggatott, göröngyös területen - hegyre, vízre vágyók örömére - a gyönyörű park, Newfundland tartomány első
tartományi parkja, melyet 460 élv multán - Terra Nova Nemzeti Park néven
1957.április
12-én
tartott
ünnepség
keretében
adtak
át
a
nagyközönségnek. (Internet: http://www.
cntralnewfoundland .conjterranova. php3,
MNL.5k.50., 13k.754 o.)

DERKOVITS GYULA *lS94.ÁPRILIS 13. - +1934.JÚNIUS 18.
Magyar festő. Apja asztalosmester volt, s művészi hajlamai
ellenére neki is ezt a szakmát kellett tanulnia. Hogy a
rá kényszerített
körülmények
elől
meneküljön,
az
Lvilágháborúban önként jelentkezett katonának. Súlyosan
megsebesült, bal keze megbénult és egész életére kihaló tüdő
bajt szerzett. 1916-ban hadirokkantként
és
Budapestre
költözött
asztalosmunkákat vállalt. Különféle esti
szakiskolákban tanult rajzolni és festeni,
de komolyabb ismerete-ket csak 1918ban Kernstok Károly (*1873-+ 1940)
iskolájában
szerzett.
A
Tanácsköztársaság
idején
a
nyergesújfa,lui művésztelepen szerezte
meg a szakmai alapismereteket. Közben
belépett a Kommunisták Magyarországi
Pártjába. A párt megbízásából készítette
1514, Dózsa cimű fametszetét, a korabeli
magyar grafika legjelentősebb alkotását.
Az Utolsó vacsora, a Püspöksüveges önarckép, a Koncert című képei arról
tanuskodnak, hogya korai kubizmus tanításai eljutottak hozzá, de arról is, hogya
művész
világmegváltó
prófétai
szerepének
gondolatát,
amely
a
német
mmmmmmmmmmexpresszionizmusban bontakozott ki, szintén magáévá tette. 1923ban 3 évre Bécsbe költözött, ahol sikeres kiállítást rendezett. Ebben az időszakban
készültek a fehérterrort, a nyomort, a kitaszítottságot, a szenvedést ábrázoló
expresszív, tördelt kompozíciói a Halottsiratás, Lovasok, Menekülök. 1927-ben az
Ernst Múzeumban mutatta be 40 alkotását, és ezzel a kortárs festészet élvonalába
került. Hazatérése után külvárosképeiben - Utca, Újpesti hídfe/járó, Mi ketten tudatosan kezdte kialakítani formanyelvét. 1930-tól nagyfokú kompozícionális
összpontosítás, érzelmi sűrűsödés figyelhető meg alkotásaiban. Kialakul jellegzetes
ezüst és arany tónusértékű színvilága, szimnbolikus tartalmat kaptak a hideg és meleg
színek. Példa erre a Végzés, Viharban, Három nemzedék, Híd télen, Anya, Dunai
homokszállítók, Hajókovács című munkái. Élete utolsó szakaszának művei a két
világháború közötti művészet egyik legmarkánsabb egyéniségévé tették, aki élesen
figyelt a kor szociális problémáira. Kiváló rajzoló, grafikus, szobrász volt. Jelentősek
agyag- és faplasztikái. Megalkuvás nélküli életművének elismerése csak a nyomor és a
nélkülözés okozla korai halála után következett el. (Műv.L.lk.529 0.,Larousse.lk.587
o., MNL.6k.493 o.)

ANTONIO MEUCCI *lS0S.ÁPRILIS 13. - + 1889.
Olasz feltaláló. A telefon egyik feltalálójának tartják Alexander Graham Bell (lásd VII!. 1.). I.Manzetti, E.Gray és
társai mellett. Ennek dokumentálására Basilio
Catania
1996-ban,
a
csak
olaszul
hozzáférhető könyvének egyik fejezetében
dokumentumot ismertet, mely Antonio Meucci
tett
hivatalos
188S.szeptember
28-án
nyilatkozatának része. Ez a NO.l jelű
nyilatkozat mellékiete egy rajz, amely négy
áramkört ábrázol hosszútávú telefonok céljaira. 1996.május 16-án szülőházán
tiszteletére a polgárok emléktáblát helyeztek el.
(Internet esanet.it/chez
basi Iiol anten na. htm)

GEORG FRIEDRICH HANDEL
13.

* 1685.FEBRUÁR 23.

- +1759.ÁPRILIS

Német
zeneszerző.
Friedrich
Wilhelm
Zachow
német
aki a hallei templom
orgona művésztől (*1663-+ 1712)
orgonistája volt - tanult zenélni. Zenei pályafutását 1702-ben a
hallei kastély-templom orgonistájaként kezdte. Egy év múlva
Hamburgba ment, ahol az operatársulat hegedűse, majd
már
csemballistája volt.
Onnan
Lübeckbe ment,
ahol
operakomponálással ismertté tette magát 1705-től. Akkor
komponálta az A/mira és a Nero című operáit. 1706 végén Itáliába utazott, ahol Francesco Maria Ruspoli márki vignelloi birtokán 48 vi/ági és 3 egyházi
kantátát, 1 oratóriumot komponált. 1709-ben Velencében mutatták be Agrippína című
operáját. 1710-ben a hannoveri választófejedelem (ur.1698-1727) - a későbbi
I.György angol király (ur.1714-1727) udvari karmestere volt. 17ll-ben a Rína/do
című operájával aratta első sikerét Angliában. Csaknem két évtizedig különböző olasz
operatársulatokat szervezett és irányított, így az Academy után saját társulatot hozott

létre, majd a Covent Garden Theatre vezetője volt 1734-37 között. Ebben az
komponált operáit a londoni opera mutatta be. 1728-tól 1737-ig gazdasági
nehézségek közepette próbálkozott talpon maradni, miközben folyamatosan születtek
újabb és újabb művei, így a legjelentősebb az Esther című oratóriuma, concertók,
csemballó- és orgonaművek, kamaraművek stb. 1737-ben szélütés következtében
féloldalára megbénult, de egy aacheni kúra talpraállította. Visszatért Londonba és
tovább alkotott. Nagy hangszeres műveinek többsége 1740 előtt született. A
többszólamú zene és a barokk stílus fölényes tudású és közvetlen kifejező eszközű
mestere volt. Művészete egyetemes. Az egyszerű daltól az operáig és oratóriumig
minden műfajban komponált. Operái kevésbé, de oratóriumai, szonátái és
orgonaversenyei a zeneművészet legnagyobb értékű alkotásai közé tartoznak. Az
1750-es évek elejétől szembetegsége rohamosan súlyosbodott, utolsó éveire teljesen
elvesztette látását. Élete folyamán 40 operát, 22 oratóriumot, 63 o/asz kantátát,
egyhézi zeneműveket, duetteket, német, o/asz, ango/ da/okat, számos coincerto
grossót, 20 orgona versenyt, triószonátákat, csemballómúveket írt. Műveinek első
összkiadása 49 kötetben látott napvilágot. 1759 nagyszombatján halt meg és a
londoni Westminster Abbey-ben temették el. (Brockhaus:Zenei L.1985.2k.l0l o.,Falk
G.:Zenei Kis L.1938.117 o., MNL.9k.183 o.)
időszakban

III.BÉLA *1148. - +1196.ÁPRILI513.
Árpádházi magyar király 1172-től 1196-ig.
II.Géza (ur.1141-62) és Eufrozina (*1130
k.-+ 1193) második fia. Már apja életében
herceg ként kormányozta a horvát és a
dalmát területeket 1161 körül. A bátyja
III.István király (ur.1162-1172) és LManuel
(ur.1143-1180)
által
bizánci
császár
Nándorfehérvárott megkötött egyezmény
nek megfelelően - a béke kezeseként 1163-ban Bizáncba került, LManuel bizánci
mert
császár
udvarában
nevelkedett,
I.Manuel őt tartotta - saját fia megszületéséig - trónörökösének, eljegyeztette vele leányát Mária hercegnőt. Ezért Dalmáciára és Szerémségre is igényt tartott mert, hogy
az Béla örökségi osztályrésze volna. De fia megszületésekor, 1169-ben Béla
elvesztette trónörökösi státuszát, majd összeházasította felesége rokonával, Chatillon
Ágnesse!. Bátyja halála után 1172-ben visszatért Magyarországra. 1172-ben lépett
trónra, de Lukács esztergomi érsek nem volt hajlandóő megkoronázni, mivel a bizánci
egyház híve volt, ezért koronázására 1l73.január 13-án kerülhetett sor. Uralkodását
sikeres belpolitika jellemezte. I.Manuel halála után 1180-ban visszaszerezte Dalmáciát
és a Szerémséget és az országhoz csatolta. Szoros kapcsolatokat épített ki a
pápasággal. 1184 körül első felesége meghalt, és 1186-ban ujra megházasodott.
Második felesége Capet Margit (* 1157/58-+ 1197) Fülöp Ágost francia király (lásd
VIII.21.) nővére volt. 1185 körül létrehozta az állandó királyi kancelláriát. Uralkodása
a gazdaság és kultúra jelentős fejlődését eredményezte. Jegyzője volt Anonymus, aki
ekkor írta meg a Gesta Hungarorumot. Esztergomban királyi palotát és érseki
székesegyházat emeltetettt. Szorgalmazta egyházi személyek külföldi egyetemre
járását. 1192-ben szentté avattatta LLászló magyar királyt (lásd VII.29.). Vagyona az
angol és a francia királyéval állhatott egy szinten. Udvartartása Európában a
legfényesebbek közé tartozott. Nagy mértékben bővültek a francia-magyar politikai,
egyházi és kultúrális kapcsolatok. Székesfehérvárott 1848-ban feltárt földi
maradványai a budavári Mátyás-templomban kerültek elhelyezésre, első feleségével
együtt 1898-ban I.Ferenc József (lásd XI.21.) rendeletére. (Révai NI.3k.l70.,Larousse
1991.lk.280 o., MNL.3k.SOO o.)

SíR THOMAS LAWRENCE *1769.ÁPRILI5 13. - +183üJANUÁR 7
A nagy angol arcképfestők
1786-ban Londonba került
Joshua Reynolds (lásd 11.23.) és Benjamin West
(lásd 111.11.) mellé s csakhamar az udvar kedvelt
festője lett. Laza ecsetkezelésű,
virtuóz, de
vezető
gyakran
teátrális
portréi
korának
politikusait, művészeit, dámákat és gyermekeket
örökítettek meg. Európa szinte minden vezető
alakját megfestette. PI. Charlotte királynő,
Elisabeth Farren, I. Ferenc császár, VII.Pius pápa,
Miss Murray, Női képmás stb. l794-től a Királyi Akadémia tagja, l820-tól, igazgatója
volt. l81S-ben a bécsi kongresszus idején a császárvárosban dolgozott, működése új
irányt szabott az osztrák miniatúra-festészetnek. (Műv.L.1967.3k.36 o., MNL.llk.8S2
o.)
Angol
késői

portréfestő.
képviselője.

III.BÉLA *1148. - +1196.ÁPRILIS 13.
Árpádházi magyar király 1172-től 1196-;g.
ILGéza (ur.1141-62) és Eufrozina (*1130
k.-+ 1193) második fia. Már apja életében
herceg ként kormányozta a horvát és a
dalmát területeket 1161 körül. A bátyja
III.István király (ur.1162-1172) és I.Manuel
által
bizánci
császár
(ur. 1143-1180)
Nándorfehérvárott megkötött egyezmény
nek megfelelően - a béke kezeseként 1163-ban Bizáncba került, I.Manuel bizánci
mert
császár
udvarában
nevelkedett,
LManuel őt tartotta - saját fia megszületéséig - trónörökösének,eljegyeztette vele leányát Mária hercegnőt. Ezért Dalmáciára és Szerémség re is igényt tartott mert, hogy
az Béla örökségi osztályrésze volna. De fia megszületésekor, 1169-ben Béla
elvesztette trónörökösi státuszát, majd összeházasította felesége rokonával, Chatillon
Ágnesse!. Bátyja halála után 1172-ben visszatért Magyarországra. 1172-ben lépett
trónra, de Lukács esztergomi érsek nem volt hajlandóő megkoronázni, mivel a bizánci
egyház híve volt, ezért koronázására 1173.január 13-án kerülhetett sor. Uralkodását
sikeres belpolitika jellemezte. LManuel halála után 1180-ban visszaszerezte Dalmáciát
és a Szerémséget és az országhoz csatolta. Szoros kapcsolatokat épített ki a
pápasággal. 1184 körül első felesége meghalt, és 1186-ban ujra megházasodott.
Második felesége Capet Margit (*1157/58-+1197) Fülöp Ágost francia király (lásd
VIIL21.) nővére volt. 1185 körül létrehozta az állandó királyi kancelláriát. Uralkodása
a gazdaság és kultúra jelentős fejlődését eredményezte. Jegyzője volt Anonymus, aki
ekkor írta meg a Gesta Hungarorumot. Esztergomban királyi palotát és érseki
székesegyházat emeltetettt. Szorgalmazta egyházi személyek külföldi egyetemre
járását. 1192-ben szentté avattatta LLászló magyar királyt (lásd VII.29.). Vagyona az
angol és a francia királyéval állhatott egy szinten. Udvartartása Európában a
legfényesebbek közé tartozott. Nagy mértékben bővültek a francia-magyar politikai,
egyházi és kultúrális kapcsolatok. Székesfehérvárott l848-ban feltárt földi
maradványai a budavári Mátyás-templomban kerültek elhelyezésre, első feleségével
együtt 1898-ban LFerenc József (lásd XL21.) rendeletére. (Révai NI.3k.170.,Larousse
1991.lk.280 o., MNL.3k.SOO o.)

SíR THOMAS LAWRENCE

* 1769.ÁPRILIS 13. - + 183üJANUÁR 7

A nagy angol arcképfestők
1786-ban Londonba került
Joshua Reynolds (lásd 11.23.) és Benjamin West
(lásd IlL 11. ) mellé s csakhamar az udvar kedvelt
festője lett. Laza ecsetkezelésű,
virtuóz, de
vezető
gyakran
teátrális
portréi
korának
politikusait, művészeit, dámákat és gyermekeket
• örökítettek meg. Európa szinte minden vezető
alakját megfestette. PI. Charlotte királynő,
Elisabeth Farren, I. Ferenc császár, VII. Pius pápa,
Miss Murray, Női képmás stb. 1794-től a Királyi Akadémia tagja, 1820-tól, igazgatója
volt. l81S-ben a bécsi kongresszus idején a császárvárosban dolgozott, működése új
irányt szabott az osztrák miniatúra-festészetnek. (Műv.L.1967.3k.36 o., MNL.11k.8S2
Angol
késői

o.)

portréfestő.
képviselője.

ANGUS LEWIS MACDONALD
+ 1954.ÁPRILI5 13.

* 1890.AUGUSZTUS

10. -

Kanadai politikus. Jogi diplomát szerzett és ügyvédként
dolgozott néhány évig, majd 1924-30. között a Halifaxi
Egyetem részeként működő, egészségügyi és gazdasági
jogot
tanító
fakultás
professzora
volt.
1930-ban
megválasztották az ÚjskóCiai Liberális Párt vezetőjévé. Az
1933-as választásokon a párt győzelmet aratott. Az új
liberális kormány élén - tartományi miniszterelnökként enyhítette a munkanélküliséget, engedélyezték a munkások
szakszervezetének létrehozását és támogatták jogaik kollektív szerződésben való
rögzítését, a munkahelyteremtés elősegítésére gyorsforgalmi utak építésébe
kezdtek, bevezették a munkanélküli segélyt, az öregségi nyugdíjazást stb. Kanada
központi kormányában - a miniszterelnök meghívására - 1940. júliustól
1945.áprilisig a nemzeti haditengerészeti miniszter pozícióját töltötte be, miközben
1944.novembertől a nemzeti légvédelmi miniszteri teendőkkel is megbízták. 1945ben vonult vissza a tárcák éléről és ismét az Újskóciai Liberális Párt vezetője és
egyben a tartomány miniszterelnöke volt haláláig. Nevéhez fűződik - többek között
- az első ujskóciai oktatásügyi minisztérium felállítása valamint a Halifaxot az
agglomerációhoz tartozó Dartmouth várossal összekötő 1.236 m hosszú kábelhíd
megépítése, mely ma is az ő nevét viseli.(Internet:http://en.wikipedia.org/wikij
Angus L.
, www.parl.gc.cajinformation/.
, MNL.9k.144 o.)

VLAGYIMIR

VLAGYIMIROVICS

MAJAKOVSZKIJ

*1893.JÚUUS 19. -

+ 1930.ÁPRILIS 14.
Orosz költő. Orosz erdész fia volt, de igen hamar árvaságra jutott. Az 1905-ös
forradalom alatt már a tüntetők között meneteit. Fiatalon belépett a bolsevik pártba.
1910-ig aktívan részt vett a munkásmozgalomban. Többször letartóztatták, utána
kilépett a pártból. 1911-ben a moszkvai Festészeti Főiskola festő szakán kezdett
tanulni. Lázadó bohémként csatlakozott a futurista mozgalomhoz, amelynek
vezéralakjává vált. 1912-ben jelentek meg versei és 1913-ban látott napvilágot a
futuristák első közös kiáltványa, a Pofonütjük a közizlést, amelynek egyik aláírója volt.

Első, J~ című verseskötetét 1913-ban adták ki. Abban az évben mutatták be Vlagyimir
Majakovszkij című drámáját, melynek főszerepét maga játszotta. 1915-ben jelent meg
Nadrágba bújt felhő című poémája, mely a futurizmus programverse volt. 1917-ben az
októberi forradalomban poltikai tevékenységet is folytatott, plakátjaival támogatta a
szovjet propagandát és újszerű szabadversekben dicsőítette a forradalmat. Drámáiban
azonban szatírikus képet festett az új rendszer gazdasági és társadalmi nehézségeiről.
Az 1920-as években számos film elkészültében vett részt, mint forgatókönyv író és
mint színész. 1922-től sokat utazott, járt az UsA-ban, Mexikóban, csaknem egész
Nyugat-Európát beutazta, megismerkedett Louis Aragonnal (*lq897-+ 1982), Pablo
Ruiz Picassoval (lásd X.25.). 1930-ban belépett a legnagyobb szovjet írószövetségbe,
a RAPP-ba. Életének utolsó éveiben súlyos támadások érték, súlyos válságokon ment
át. Az 1915-ben megismert Lili Brikhez fűződő szerelme is válságba került, darabjait
megbuktatták. A közéleti tevékenységben csalódva, magánélete kudarcai elől az
öngyilkosságba menekült. (Világir.KisencikI.1976.2k.17 o.,Larousse 1992.2k.785 o.,
MNL.12 k.563 o.)

JÁN HOllV *1785.MÁRCIUS 24. - +1849.ÁPRIlIS 14.
Szlovák költő, műfordító. Szegény paraszt szülők gyermeke.
Nagyszombaton végzett teológiát, majd falusi pap lett. Első
jelentősebb műve antik szerzők fordítása a Különféle hősi, elégikus
és lírai költemények címmel. A nyugat-szlovák nyelvjárásból alkotott
irodalmi nyelven írt, az antik auktorok formáit, képeit a nemzeti
mondanivalóval ötvözte. Irodalma számára ő teremtette meg a
klasszikus értelemben vett nemzeti eposzt: a Szvatopluk-ot 1833ban" mely 12 ének, a Cyrillo-Metodiada-t 1835-ben, mely 6 ének, a
Szláv-ot 1839-ben. Az egykori nemzeti dicsőséget énekli meg, helyenként már romantikát előlegező klasszicista stílusban. Elgiái, ádái és talán
legértékesebb művei az idilljei is a nemzet-ébresztést szolgálják. Ezeket a műfajokat ő
teremtette meg a szlovák irodalom számára. Összegyűjtött művei 1863-ban jelentek
meg. Budapesten (Világir.KisencikI.1976.1k.494 o, Révai N1.10k.206 o.

JEAN DE LA fONTAINE *1621.JÚUUS 8. - +1695.ÁPRILIS 14.
Francia költő. A tehetős hivatalnok család sarja, teológiai és jogi
tanulmányai végeztével apja hivatalát vette át, és a legmagasabb
körök befolyásos asszonyai pártfogolták. 1654ben elégiáival elnyerte XIV.Lajos kincstárnokának
Nicolas Fouquetnek (*1615-+ 1680) támogatását.
Eltartás és havi fix járadék fejében a kincstárnok
"udvari" költője lett. Hozzá, illetve a későbbiekben
más jeles személyiségekhez írt költeményeket,
verses elbeszéléseket, de nészerűségét és
világhírét
állatmeséinek
fabuláinak
köszönhette. Amikor Fouquet 1661-ben börtönbe
került, Gaston d'Orleans özvegyének személyében
új támogatóra találva kiadta verses Meséi-nek első gyűjteményét, amelyek Giovanni Boccaccio (lásd XII.21.) és más olasz szerzők
pajzán históriáinak hatását tükrözték. Újabb Meséi-nek első 6 kötete 1668-ban az
orleansi hercegnő halála miatt, Madame de La Sabliére támogatásával jelent meg. Ezt
követte Meséi-nek 2 újabb kötete 1671-74 között, megnyitva számára a Francia
Akademia kapuit. 1679-ben 2 újabb kötet, a 10-11. látott napvilágot. Állatmeséinek
utolsó kötetét a 12.kötetet 1694-ben a burgundiai hercegnek dedikálta, miután
Hervart bankárnál talált utolsó menedéket. A Meséket Aiszoposz (*Kr.e 6.sz.eleje?+Kr.e.6.sz.közepe) és Gaius Iulius Phaedrus (*Kr.e 15 k.-+Kr.u.50) állatmeséi
ihlették, mégis önálló, eredeti költészeti műfajt teremtett. Az első hat kötet jobbára a
rövid, hagyományos példákat követte, majd a későbbiekben a műfaj szatírikus
színezetet öltött, idilli jelenetekkel bővült, elégikus vagy éppenséggel politikai töltetű
lett. Meséiben állatok szerepelnek olyan tulajdonságokkal, melyekből az ember
rajzolódhat ki. Népszerűségének egyik forrása az állatok "jellem"-ének találó rajza, és
az "állatlélektant" az emberi világ, a társadalom tükrévé formálja. Érzéki költő volt, de
szerette az ártatlan pásztorjátékokat, csapodár de dicsőítette a hűséget, udvaronc, aki
a barátság szószólója volt. Élete híven tükrözte életművének sokszínűségét. (Larousse
1992.2k.604 0.,Világir.(KisencikI.1976.1k.631 o., MNL.llk.719 o.)

III. FÜLÖP *1578.ÁPRILIS 14. - +1621.MÁRCIUS 31.
Spanyol király, uralkodott 1598-1621-ig. II.Füföp spanyol
király (lásd V.2!.) fia. Országának kormányzását kegyencére,
mo
Francisco Gómez Lerma hercegre (*1552/53-+1625) bízta,
akit fia - a későbbi IV. Fülöp spanyol király (ur.1621-1665)
váltott fel 1618-ban a miniszteri székben. Folytatni kívánta
apja ambíciózus kül politikáját, de a pénzügyi nehézségek
miatt kénytelen volt békét kötni Angliával 1604-ben, és 12
éves fegyverszünetet 1609-ben a németalföldi felkelőkkel, és
ezzel elismerte függetlenségüket. Ugyancsak 1609-ben kiűzte az országból a
gazdaságilag hasznot hajtó keresztényekké lett mintegy 275.000 mórt. Ezzel, és
költekezésével újabb csapást mért a válságban lévő országára. A fontainebleau-i
szerződéssel 1611-ben leányát -Ausztriai Annát (*1601-+1666) XIILLajos francia
királlyal (ur.1610-1643), fiát, IV.Fülöpöt XIII.Lajos húgával Bourbon Erzsébettel
házasította össze. (Révai NI.8k238 o., MNL.8k.383 o.)

HELL MIKSA *1720.MÁJUS 15. - +1792.ÁPRILIS 14.
Magyar csillagász, jezsuita szerzetes. Felvidéki bányászcsalád
gyermeke. Apja - Heli Máté Kornél - bányamérnök (*1713-+1789),
jó matematikus és neves feltaláló volt. Lőcsén és Bécsben végzett
tanulmányai után Lőcsén, Nagysombatban és Kolozsvárott tanított
matematikát, majd 1755-ben meghívták a bécsi csillagvizsgáló
igazgatójának és a bécsi egyetem mechanikai professzorának. E
minőségében ő irányította az egri, budai, a nagyszombati és a
kolozsvári csillagdák építését. 1757-ben alapította - Európában
cimű folyóiratot, amely
másodikként - a Csillagászati je/enségek
36 éven át jelentős tudományos szerepet játszott. VII.Kereesztély
dán király (ur.1766-1808) mint nagy tekintélyű csillagászt hívta
meg őt 1769-ben az északi országokból 1769-ben látható vénusz-átvonulás
megfigyelésére. Sajnovics János magyar matematikus és csillagásszal (*1733-+1785)
expedíciót szervezett a norvégiai Vardő szigetére, ahol közel 8 hónapot töltöttek.
1769.június 3-án megfigyelték a Vénusz átvonulását, amelyből a Nap parallaxisára
az égitest látóirányának elmozdulása következtében történő megváltozásakor fellépő
szögkülönbségre - 8,57 ívmásodpercet kapott, ez 152 millió km-es közepes Nap-Föld
távolságnak felel meg. A mérések valódiságát Joseph Jérőme Lalande francia
csillagász (*1732-+1807) és Joseph Johann Littrow osztrár< csillagász (*1781-+1840)
kétségbe vonta, és Hellt hamisítással vádolták. Később, főképpen Simon Newcomb
amerikai csillagász (*1835-+ 1909) vizsgálatai alapján kitűnt, hogya vádak alaptalan
gyanúsítások voltak. 1770-ben Heli tökéletesítette a földrajzi meghatározás
csillagászati módszerét. (Larousse 1992.2k.81 o., MNL.9k.355 o.)

JUAN BELMONTE y GARCIA
+ 1962.ÁPRILIS 8.

* 1892.ÁPRILIS

14. -

Spanyol torreádor. Pályafutása során 1910-35 között páratlan
sikereket ért el. Forradalmasította a bikaviadalok stílusát, a
köpenymunkára helyeLte a hangsúlyt. Visszavonulásakor megírta
önéletrajzát Juan Be/monte y Garcia é/ete és tettei címmel,
lejegyezte Manuel Chaves Nogales.. Ernest Miller Hemingway
amerikai író (lásd VII.2.). Halál délután című művében emlékezett
meg róla, Zabaleta Ignaz Y Zuloaga spanyol festő (Ulásd X.31.)
pedig festményen örökítette meg. (MNL.1993.3k.549 o.)

JUSTIN SMITH MORILL

* 1810.ÁPRILIS

14. - ?

Amerikai republikánus politikus. Amerika valamennyi szövetségi
államában működő Land-Grant Collegek létrhozásának érdekében
1862. és az 1890. évi törvénykezés során kifejtett tevékenységével
köztiszteletet vívott ki magának. A federálisan támogatott oktatás
érdekén túlmenően harcolt a felszabadított rabszolgák gyermekeinek a
fehérekkel egyenlő jogaiért, ellenezte a nagy állami többlet-kiadásokat
és a túladóztatást, a Kongresszus fizetésemeléseit. Ezt azzal is bizonyította,
hogya
saját
jövedelmét
visszajuttatta
a
kincstárnak.
(Internet:joe.orgjjoejhtml)

OUVIER
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DEBRÉ

*1920.ÁPRIlIS 14. - +1999.JÚNIUS 3.

OLIVI ER DEBR~
FRANCE

Francia
festőművész.
Munkássága
az
expre'sszionizmus kezdetén az absztrakt festészet
útján indult el. Művein alkalmazott színei kivételes
hatást váltottak ki. Gyakran monumentális képeket
festett, de foglalkozott színapdi díszletek és
szobrok tervezésével is. A Loire mentén volt a
stúdiója, ahonnan a panoráma nagy hatással volt
művészetére. Sokoldalú művészete ellenére saját
magát - a táj rá gyakorolt hatása miatt - mint
absztrakt
tájképfestőt
határozta
meg.
(Internet:http://www.artcult.com
, http:// narbonne)

DEBRECENI NAGYTEMPLOM
A XIV.századi gótikus templom alapfalaira épült 1805-19 között
Péchy Mihály (*1755-+1819) tervei szerint. A homlokzatok
végleges kialakítását, a fő- és kereszthajó boltozását Rabel Károly
tervek
alapgondolatának
készítette
a
Péchy
Mihály-féle
megtartásával. Széles háromszögű oromzattal lezárt homlokzata
két oldalán egy-egy négyszögű torony. A templom belsö térhatását
a falak magassága, az erősen kiugró sarokpilaszterek fokozzák.
jelentös
szerepet
jatszott.
Debrecen
a
törtenelemben
1849.áDrilis 14-én a népgyűléssé bővült országgyűlés a nagytemplomban mondta ki Magyarorszag függetlenségét, a Habsburg-ház trónfosztását
és választotta meg Kossuth Lajost (lásd III.20.) Magyaroszág kormányzóelnökévé.
1944.december 22-én
a
A II.világháborÚ befejezése előtt pedig
nagytemplomban alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány. (Révai NL.5 k.34850 o., Műv.L.1966.510 o, Larousse 1 k.571 o.)

SIR JAMSETJEE

JEJEEBBOY

*1783.JÚUUS 15. -

+ 1859.ÁPRILIS 14.
Indiai kereskedő. A korán árvaságra jutott fiatalember 16 éves
korában indult ei első kereskedelmi útjára Calcuttába, majd
Kínába. A negyedik kínai utazása során letartóztatták és
hollandiai börtönben tartották fogva. Sok nehézség árán egy dán
hajón került vissza hazájába és Mumbaiban - szülővárosában telepedett le, ahol kiterjedt kereskedelembe kezdett ismét. 1836ra üvegpalackokkal kereskedő cége nagy vagyonra tett szert,
ahol kiterjedt rokonságát is alkalmazta. Ismeretségi köre A "Mr.
Bottlewaller" gúnynevet adta neki, amit büszkén viselt, sőt olykor
az üzleti levelezésében is felhasznált. Az indiai társadalom gondjaival rendkívül
együttérző volt és igyekezett minden lehetséges módon enyhíteni a bajokon.
Kórházakat, iskolákat, jótékonysági otthonokat létesített, nyugdíj-alapot hozott
létre. Finanszírozta víztározók, hidak és közutak építését. Élete folyamán több mint
230.000 angol fontot költött jótékonysági célokra. Munkáját a Brit Birodalom
először 1842-ben ismerte el, amikor lovaggá ütötték, majd 1858-ban Viktória
királynőtől (lásd V.24.) - honfitársai közül elsőként - nemesi rangot kapott.
(Internet: http://en. wikipedia.org/wiki/
)

JOHN

WALTER

JONES

*1878.ÁPRILIS 14. - +1954.MÁRCIUS

31.
Kanadai
agronómus
és
politikus.
Mezőgazdasági
szakképzettségével farmerként tűnt ki először, amikor a
paradicsom- és burgonyatermesztést meghonosította a
Prince Edward-szigeten, melyek a sziget gazdaságának
egyik alapját képezték. Politikai pályafutását - sikertelenül 1921-ben kezdte. Csak az 1935-ös választásokon jutott be
liberális
képviselőként
aPrince
Edward-sziget-i
törvényhozásba . Ugyanebben az évben kapta meg a tartotartomány legjobb farmerjének kijáró V.György Király Érem kitüntetést. 1943-ban
tartományi miniszterelnök lett. "Farmer Jones" kormánya hatálytalanította a szigorú
szesztilalom-törvényt és létrehozta a szesz-ellenőrző bizottságot, amely szabályozta
a tartományi szeszkereskedelmet. 1947-től munkás-ellenes poltikát folytatott. Sztrájktörők alkalmazásával letörte az Ontarióban működő legnagyobb
élelmiszercsomagoló társaság - a Canada Packers - alkalmazottainak sztrájkját és
megtiltotta,
hogya
sza kszervezetek
nemzetközi
szakszervezetekhez
csatlakozhassanak. Tartományi működésének 1953-ban lett vége, amikor a kanadai
szenátus tagja lett. (Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/John Walter
, www.
canadianencyclopedia/cajindex.dm
.

RACHEL

LOUISE

CARSON

*1907.MÁJUS 27. - +1964.ÁPRILIS

14.
Amerikai tengerbiológus, ökológus és író. Nagyobb testvétreit és őt
is édesanyjuk tanította a természet sok-sok érdekességére.
Gyermekkorától kezdett történeteket írni, melyekben gyakran
állatok szerepeltek. 1929-ben megszerzett biológusi diplomájával
az Amerikai Halászati és Vadászati Hatóságnál kezdett dolgozni,
majd áttért az írásra. Tengeri trilógiája meghozta számára a sikert
és elismerést. Ezekben a könyvekben olvasmányosan meséli el,
hogy milyen is a tengeri élet a partoktól a felszínen át a mélytengerig. Az 1950-es
évek végétől kezdte tanulmányozni az általa indított Néma Tavasz nevű mozgalma
keretében a megfelelő szak-intézmények - Nemzeti Egészségvédő Intézet, Nemzeti
Rákkutató Intézet stb. - közreműködésével a rovari rtó- és nővényvédőszerek
környezeti
hatását.
Az
összegyűjtött
kutatási
anyagot és
a leszűrt
következtetéseket a Néma Tavasz című fő művében adta közre. Művének fő jóslata
szerint a megcélozott kártevők ellenállóvá válnak a rovaritószerekkel szemben,
miközben azok meggyengítik az ökológiai rendszereket. Ez a munkája erőteljesen
hatott a környezeti mozgalmakra, ezért sokan a Néma Tavasz című könyv
megjelenését tekintik úgy a civil, mint az állami környezetvédelem kezdetének.
(Internet: http://hu.wikipedia.org/wikijRachel.
)

LEONARDO DA VINCI *1452.ÁPRILIS 15. - +1519.MÁJUS 2.
Itáliai festő, szobrász építész és természettudós. Eredeti neve
Laonardo di Ser Piero da Vinci. Egy Caterina nevű parasztlány és
Ser Piero, a firenzei Signoria későbbi jegyzőjének
a fia volt. 1469-től a festészetet és rajzolást
Andrea del Verrocchio (lásd X.7.) műhelyében
tanulta. Egyik első munkájának Verrocchio
Krisztus
keresztelése
című
képének
,; angyalfiguráját és a háttér tájképet tekintik.
már
önálló
művészként
kapott
1478-ban
lEONAROO OA VINCI \
10
1452-1519 ......, •
megrendelést a firenzei Signoria San Benedetto
O SRI ~-'
kápolnájának oltárképére.
1480-ban kezdett
hozzá a scopetói San Donato-templomba szánt
Háromkirályok imádása című oltárképéhez. 1482-ben Lodovico Sforza Milánóba hívta,
hogyelkészítesse apjának, Francesco Sforzának a lovasszobrát, amely a Castello
Sforzesco termét díszítette. Az emlékmű hatalmas agyagmodelljét a megszálló francia
katonák elpusztították. 1483-ban készült a Sziklás Madonna első változata. Milánói
tartózkodása alatt épülettervek és alkalmai dekorációk mellett készültek portréi az
udvar tagjairól. PI. Hölgy hermelinnel, Zenész képmása, NŐi képmás és a Santa Maria
delle Grazie-kolostor refektóriumának falképe, az Utolsó vacsora. Kiforrottságával, a
művészi
eszközök,
a
perspektíva
tökéletes
alkalmazásával, összetett jellemábrázolásával a
jelenet
megoldása
a
művészi
komponálás
legmagasabb fokát képviselte. A Sforzák bukását
követően
felajánlotta
hadmérnöki,
építészeti,
szobrászati és festészeti szolgálatait Lodovico
Morónak. A franciák által elűzött Lodovicót a művész
követte
Mantovába
1499-ben,
Velencébe
és
Rómába, majd visszatért Firenzébe, ahol összemérte
tudását Michelangelóval. Hírneve és népszerűsége 1500-ban érte el tetőfokát. Korábbi
vázlatai nyomán készült a Szent Anna harmadmagával című képe. A kép jelentőségét
az alakok bensőséges kapcsolata, az ellentétes irányú mozdulatokat egységes, zárt
kompozícióvá egybefűző megoldás adta. A Signoria megrendelésére kezdett hozzá az
Anghiari csata freskójának festéséhez, amely rossz alapozás miatt, később
megsemmisült. Egyetlen, forrásokkal is hitelesített portréja a Bartolomeo del Giocondo
feleségét, Lisa Gherardinit ábrázoló Mona Lisa. A festmény hátterének finom
árnyalatokkal, levegőtávlattal megoldott sziklás tája, a sfumato érzékletes
alkalmazása az arckifejezés érzékletes visszaadására, az alak és környezet szerves
egysége teszi a festményt a reneszánsz portré remekévé. Egy nagyméretű freskó
elkészítését vállalta el a Palazzo Vecchio tanácstermébe, de csak az előkészítő kartont
készítette el, az is elveszett. 1506-ban visszatért Milánóba, ahol olyan versenytá rsa kra
lelt mint Giovanni Antonio Boltraffio (*1467-+ 1516), Andrea Solari (*1477 k.-+ 1524)
és Bernardino Luini (*1480 k.-+ 1532). Kései művei közé tartozikl a Léda és a hattyú
című műve. Érdeklődése egyre inkább a tudományos, matematikai, fizikai, anatómiai,
fiziognómia i témák felé fordult. Készített építészeti terveket és tudományos
tanulmányokat egyaránt. 1513-ban Rómába ment, ahol ekkoriban Giovanni Santi
Raffaelló (lásd IV.6.) dolgozott. Itt készült a rejtélyes mosolyú Keresztelő Szent János.
Folytatta kutatásait, érdekelte a madarak röptének mechanizmusa, repülőszerkezet
tervet készített, foglalkozott várostervezéssel, a vízáramlás problémájával,
mechanikus szerkezetek konstruálásával. Megfigyelte a fényelhajlást, felfigyelt a
hajszálcsövesség jelenségére, felmerült nála a hőmérő gondolata is. Tudta, hogya
levegőnek súlya van, ismerte a surlódás jelentőségét. Tisztázta az ember és a ló
anatómiáját, botanikai rajzokat készített, kidolgozta alatinbetűs tipográfiát.
Találmányai közül néhány újrafelfedezését követően valósult meg, így pl. a búvárruha,
ejtőernyő vagy a harckocsi. 1516-ban elfogadta I.Ferenc francia király (ur.1515-1547)
meghívását és haláláig békésen élt a király c1oux-i kastélyában. Leonardót, az érett
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közül néhány újrafelfedezését követően valósult
meg, így pl. a búvárruha, ejtőernyő vagy a
harckocsi. 1516-ban elfogadta I.Ferenc francia
király (ur.1515-1547) meghívását és haláláig
békésen élt a király cloux-i kastélyában.
Leonardót, az érett reneszánsz képviselőjét
kortársai is igen nagyra becsülték, sokak számára
mintául szolgáló híres festményeiért. Mind a
tudományos kutatások, mind a művészetek terén
kimagasló tehetségnek bizonyult. A természeti
jelenségek megfigyelésének, az intellektuális
vizsgálódásnak szenvedélyes híve, korát messze megelőzve átfogó enciklopédikus
érdeklődésű alkotó volt. Számos vázlatán a valósághű ábrázolást a rendkívüli
képzelőerejével társította. Félbehagyott jegyzeteit halála után tanítványai állították
össze Ma Európa különböző könyvtárai őrzik feljegyzései nek egyes részeit. (Larousse
1992.2k.675 o., MNL.12kAO o.)

FILIPPO BRUNELLESCHI *1377. - +1446.ÁPRILIS 15.
Olasz építész és szobrász. Alapos elméleti képzés után ötvös-inas lelt. Egy
szenvedéllyel teli - Ábrahám áldozata - domborművel vett részt 1401-ben a firenzei
San Giovanni Battisterio kapujára kiírt pályázaton, amelyet végül Lorenzo Ghiberti
(*1378-+1455) nyert meg. 1402-től Donatelloval (lásd XII.13.) együtt hosszabb időt
töltött Rómában. Vele versenyezve alkotta meg legnagyszerűbb művét, a finom
körvonalú Feszületet. Negyvenes éveitől már csak építészettel foglalkozott. Rómában
tanulmányozta az ókori romoka, a régi építészeti emlékeket, és eljutott a helyes
térábrázolásig. Életrajzírója - Anton Manetti (*1423-+ 1497) neki tulajdonítja a
perspektíva felfedezését. Firenzébe visszatérve, a XIII.század végén Arnolfo di Cambio
(*1245 k.-+ 1310 előtt) korábbi terve alapján elkezdett székesegyház építésébe 1417ben kapcsolódott be. 1418-ban megnyerte a pályázatot, 1420-ban kezdett a
megvalósításhoz, a szintén pályázatot nyert Ghibertivel együtt. 1436-ra készült el a
dóm, akkor szentelték fel. Leghíresebb építészeti műve a dóm
kupolája, ami olyan mérnöki mű, amely zseniálisan továbbfejleszti
Arnolfo di Cambio tervét úgy, hogya 41 méteres fesztávolság fölé
költséges aládúcolás nélkül emeli a kettős héjú hatalmas kupolát. Az
antik modulos alaprajz elve szerint alkotta meg másik fő művét az
Ospedale degli Innocenti kecses oszlopcsarnokát. Ez volt a város első
reneszánsz
épülete
1419-ben.
A
Selyemszövő
Céh
gyermekotthonának loggiás homlokzata a reneszánsz formálás egyik
legkorábbi emléke. Épűleteinek belső elrendezését ritmikus tisztaság jellemzi. Ilyen a
San Lorenzo-templom keresztházához csatlakozva építette meg a Medici-család
emlékkápolnáját, vagy "régi sekrestyé"-t 1421-től. 1433-ban visszatért Rómába, az
ókolri alkotások tanulmányozása céljából. Utolsó nagy egyházi megbízása a firenzei
Santo Spirito-templom volt, melynek építését, saját tervei szerint 1436-ban kezdték,
de a részleges befejezés is csak 1482-ben történt. Világi alkotásai közül a
legjelentősebb a Palazzo Pitti, melyet 1440. körül kezdtek építeni, és halála után
mások fejezték be. Életének utolsó évtizedében özönlöttek hozzá a megrendelések
Mantovából, Milánóból és Písából csakúgy, mint Firenzéből paloták, templomok,
erődök megépítésére, amelyeket taítványai, többek közt Michelozzo di Bartolommeo
(*1396-+ 1472) és Leon Battista Alberti (lásd IV.25.) valósítottak meg. Brunelleschi a
firenzei kora reneszánsz legnagyobb hatású művésze volt. (Larousse 1991.1k.393 o.,
MNL.4k.611 o.)

GIOVANNA ROSALBA CARRIERA *167S.0KTÓBER 7. -

+ 1757.ÁPRILIS 15.
Itáliai
festőnő.
A
rokokó
legkedveltebb
pasztellportréfestője és miniaturistája.
XV. Lajos
Franciaorazág
királyának (lásd II.15.) párizsi és
VLKárolynémet-római
császár
(lásd X.20.) bécsi udvarának
Az
ünnepelt
vendége
volt.
akvarell- és pasztell-festés mesterségét egyes források szerint
G.A.Vucovich-Lazarri, mások szerint F. Ramelli, az olajfestést G.Diamantini és
A.Balestra iskolájában sajátította el. Uralkodók, hírességek, ismert szépségek voltak
modelljei.. A drezdai képtár 157 művét őrzi. (Műv.L.1965.1k.382 o., MNL.5k.134 o.)

GEORG KOLBE *1877.ÁPRILIS 15. - +1947.NOVEMBER 15.
Német szobrász. Az impresszionizmus utáni statikus szobrászat nagy
kultúrájú képviselője. Drezdában, Münchenben és Párizsban festészetet tanult. Kezdetben festészettel és grafikával
foglalkozott. Auguste Rodin (lásd XLi7.) és Aristide
Joseph Maillol (lásd IX.27.) hatására kezdett el
szobrászattai foglalkozni. Lipcse, München, Drezda,
Párizs, Róma, Berlin, Firenze, Egyiptom Görögország
művészi
pályafutásának
hosszabb-rövidebb
állomásai. Néhány mészkő és faszobor mellett főleg
bronz
szobrok
fűződnek
nevéhez.
Egy-két
karakterisztikus szoborportré kivételével művészeté
nek majdnem kizárólagos témái az aktok,. egészalakos körplasztikák, de készültek
monumentális köztéri munkák is. Az· előbbire a lendületes, de tőkéletesen
kiegyensúlyzott mozgású Táncosnő, vagy a Nagy térdelő akt, utóbbira a Heineemlékmű a jellegzetes példa. Klasszikus arányok jellemzik férfi alakjait, nőalakjait
pedig ritmikus taglejtés és könnyed érzékiség. Az Lvilágháború alatt és után több
háborús emlékművet készített. 1918-tól a berini Képzőművészeti Akadémia tanára
volt. Az 1920-as évektől a kubizmus formanyelvét idéző, széttört síkokból álló
portrészobrokat, majd a mozgás plasztikai megjelenítésével foglalkozó, figurális bronz
körplasztikákat alkotott. (Műv.L.1966.2k.662o., MNL.llk.185 o.)

CONCHA ESPINA y TOGLE *1877.ÁPRILIS 15. - +19SS.MÁJUS
19.
CQ«CHA (SPI

írónő. Eredeti neve Concepción Espina
Kereskedő családból származik. Házassága révén

Spanyol

de la Sema.
egy évig élt
Csílében. Spanyol és dél-amerikai lapok munkatársa volt. Sokat
olvasott, széles látókörű írónő. Realista regényei nem nélkülözik a
szociális szempontokat sem. Az észak-spanyol irodalom egyik
legnagyobbra tartott képviselője. (Meyers:Handbuch 1964.. )

JOHANNES STARK *1874.ÁPRILIS 15. - +1957.JÚNIUS 21.
Német fizikus. Gimnáziumi tanulmányait Bayreuthban és
Regensburgban végezte. 1894-től a müncheni egyetem fizikai,
matematikai, kémiai és krisztallográfiai előadásait látogatta. 1898ban az egyetem Fizikai Intézetének asszisztense lett, majd 1900ban a göttingeni, később a hannoweri műszaki egyetemen
oktatott, 1909-ben az aacheni, 1917-ben a greifswaldi, 1920-tól a
jelentős
würzburgi
egyetem
professzora
volt.
1905-ben
kísérleteket végzett a Doppler-effektusával kapcsolatosan és annak laboratóriumi igazolását produkálta. Később csősugarakkal, elektromos
gázkisülésből származó világító atomokkal kisérletezett. A Stark-Doppler jelenség
alapján értelmezni lehetett a színképvonalak természetes kiszélesedésének egyik
összetevőjét. 19l3-ban kísérletileg kimutatta a hidrogén-színképvonalak erős
elektromos térben való felhasadását. A Stark-effektus adta az első lehetőséget arra,
hogy egy viszonylag bonyolult folyamatban megvizsgálják a kvantumelmélet
teljesítőképességét. 1922-ben vonult nyugalomba a professzori teendőit illetően.
Aktívan dolgozott Adolf Hitler (lásd IV.30.) odaadó párthíveként és a germán faji
mítosz egyik vezető teoretikusaként állt a "tiszta tudomány fenntartására" indított
mozgalom élére. A fizikai Nobel-djat 1919-ben kapta "a csősugarak Dopplereffektusának és a spektrumvonalak elektromos térben való felhasadásának
felfedezéséért". (Nobel-díjasok Kis1.198S.731 o., MNL.16k.259 o.)

WINTERL JAKAB JÓZSEF *1739.ÁPRILIS 15. - +18ü9.NOVEMBER
23.
Osztrák származasu magyar orvos, botanikus és
kémikus. Bécsben szerzett orvosi és bölcsész diplomát,
Heinrich Johann Nepomuk de Crantz (* 1722-+ 1797)
vezetése
mellett
botanikai
tanulmányokkal
is
foglalkozott. Eleinte Felső-Ausztriában, majd a felső
magyarországi bányavárosokban, mint gyakorló orvos
dolgozott. A nagyszombati egyetem alapításakor 1771től 1808-ig az orvoskarán a kémia-botanika tanszék
tanára lett. Az egyetemmel 1784-ben Budára, majd
Pestre költözött. Kétszer volt később az egyetem rektora,
és tudós-társaságot alapított. Az elsők között tanulmányozta az elektromos áram hatását a kémiai vegyületekre. Az egyetemi Botanikus
Kertet Pesten a saját pénzén vásárolt telekre telepítette. Elemezte a budai
ásványvizeket, és felfedezte a vas rodanidos színreakcióját 1790-ben. Az alföldi
gyümölcstermesztés egyik úttörője. 1784-ben. Maradandó értékű munkát végzett
azzal, hogyafelismert hazai növényeket névjegyzékbe foglalta, melyben 1656
növényfaj nevét sorolta fel és egy részét képekkel is illusztrálva kiadta. (Révai
N1.19k.S72 o., MNL.18k.698 o.)

MIHAIL VASZIUEVICS LOMONOSZOV *1711.NOVEMBER 19. + 1765.ÁPRILIS 15.
Orosz író, költő és polihisztor. A moszkvai Szpasszkij-kolostor akadétanult
miáján
correos
1731-33-ban,
majd
CUBA
tanulbányatiszti
15 l'
mányokat folytatott a szentépervári
akadémián. Németországi tanulmányútján
173640-ig filozófiát hallgatott és természettudományi ismereteket szerzett, a bányászattai és fémkohászattai
foglalkozott. 1742-től a szentpétervári akadémián fizikát tanított, 1745-ben a kémia
professzorává nevezték ki. Ö volt az első, aki orosz nyelven tartotta előadásait. 1755ben életre hívta a moszkvai egyetemet. Természettudományi kutatásai során
rendszeresen végzett kísérleteket. Fizikai korpuszkula-elmélete a korabeli mechanikus
materializmus talaján állt. Jelentős befolyása volt a korabeli orosz kémia iparra.
Megírta az első, valóban tudományos orosz nyelvtant, egységesítette az orosz
helyesírás szabályait 1755-ben, ami alapjául szolgált a mai irodalmi orosz nyelvnek.
Az orosz költészet és irodalmi nyelv megújítója volt. Ő vetette meg az alapját az orosz
verstannak. Foglalkoztatta a finnugor nyelvek osztályozása. Nagy feltűnést keltett
pedagógiai tevékenysége, mert az úgynevezett beszélgető előadásain hallgatóit
gondolkodásra, logikus következtetésekre késztette. A klasszicista irodalom
képviselője volt. Költészetének alaphangja férfias, logikusan energikus, dominál benne
a hazafiság, a kötelesség és a becsület tudata Az orosz felvilágosodás legjelentősebb
egyénisége volt..
(Világir.KisencikI.1976.1k.669 o.,Larousse 1992.2k.720 o.,
MNL.12k.224 o.)

,-

JOSEPH DIETZGEN *1828.DECEMBER 9. - +1888.ÁPRILIS 15.
Német szocialista filozófus. Eredeti szakmája tímár volt. Több
filozófiai kérdést dolgozott ki és vég következtetései közel
III. 14. )ésFriedrich
Engels (lásd
álltak Karl Marx (lásd
XI.28.) dialketikus materializmusához. Részt vett az 184849-es forradalomban, majd az I.Internacionálé német
szekCiÓjának szervezésében. A forradalom után az Egyesült
Államokba emigrált. 1863-69 között egy szentpétervári cserző
üzemben dolgozott, majd visszatért az USA-ba, ahol részt vett a
munkásmozgalomban. A XIX.századi marxizmussal rokonságot mutató dialektikus és
materialista elveket hirdető gondolatokat terjesztett a szociáldemokrácia köreibenn és
filozófiai művek írásával foglalkozott. (MTI.88j185. Nysz.18 o., Magy.NI.6k.572 o.)

ABRAHAM LINCOLN *1809.FEBRUÁR 12. - +1865.ÁPRILIS 15.
Amerikai államférfi. Egyszerű farmercsaládban született és
0.15 autodidakta módon képezte magát. Ügyvédi gyakorlatot folytatott
1837-től Springfieldben. A Whig Párt aktív tagja és képviselője volt
Illinois állam törvényhozásában 1834-42 között, és az USA
Kongresszusában 1847-49-ben. 1858-ban Stephen A. Douglas
(*1813+1861) szenátorral nyilvános vitái országszerte ismertté
tették a nevét. A Republikánus Párthoz csatlakozott és pártja
álláspontját képviselve fellépett a rabszolgaság további terjedése
ellen. A rabszolgaság igazságtalan voltát hírdetve, ellenségévé vált
a déli államoknak, melynek gazdasága a rabszolgaságon alapult.
1860-ban választották meg az USA 16-ik elnökévé és hivatalát
1861.március 4-én foglalta el. Hivatalbalépése tíz rabszolgatartó Déli állam
elszakadását eredményezte és borzalmas polgárháború vette kezdetét. Az
1862.szeptember 22-én tartott beszédében deklarálta a rabszolgák felszabadítását és
az erre vonatkozó rendelkezése 1863.január l-vel vált hatályossá. Keresztül vitte a
kontinentális vasút megépítéséről szóló törvényt, felállította a nemzeti bankrendszert
és nemzeti papírpénzt bocsátott ki. 1864.márciusban Ulysses Simpson Grant (lásd
IV.27.) tábornokot föparancsnokká nevezte ki. Az észak-dél háborúja 1861-től
1865.április 9-ig tartott, mely a déliek fegyverletételével végződött. 1865.április 9-én
újraválasztották, megerősítették elnöki posztján. Április 14-én John Wilkes Booth,
fanatikus fajgyűlölő színész (*1839-+ 1865) a washingtoni Ford színházban rálőtt és
sérüléseibe másnap belehalt. Becsületessége, humora, humanizmusa és a
demokratikus kormányzathoz való ragaszkodása következtében az amerikai politikai
kultúra egyik legtekintélyesebb személyisége volt. Washingtonban a felszabadított
rabszolgák, emlékének szobrot emeltek. (Új Magy.L.1961.4k.383 o.,Larousse
1992.2k.706 o.,Révai N1.12.750 o., MNL.12k.145 o.)
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Sportegyesület,
amely
a
ferencvárosi
alkalmi
labdarúgócsapatokból alakult l899.áDrilis l5-én. A Magyar
Labdarúgók Szövetségének 1901-ben alapító tagja volt. Első
bajnokságát 1903-ban nyerte. 1996-ig összesen 28-szor
végzett a hazai bajnokság élén. 1904-ben állt föl a
vizilabdacsapata. Budapest első nagy sportlétesítménye - at
Üllői úti pályája - 1911-re készült el. Az FTC elsősorban a
Ferencváros jómódú sváb polgárságának egyesülete volt. 1913
után adták át az MTK pályáját, és ezt követően a két klub
közötti versengés viszállyá fajuit, mely mögött lénygében a két
klub mögött felsorakozó tőkés csoportok érdekellentétei álltak. A két klub
szurkolótábora között ma is fennállnak az ellentétek. - A különböző sportágakban
az FTC jelentős sikereket ért el. 1928-ban megnyerték a kor leghíresebb
nemzetközi tornáját, a Közép-Európai Kupát. Az ökölvívó KoCSiS Antal (*1905+ 1994) szerezte meg a klub első olimpiai bajnokságát 1928-ban. A bírkózó Badó
Rajmund Európa-bajnok lett. A két világháború között evezős, autó-motor,
természetjáró, jégkorong, tenisz, vívó, súlyemelő és gyeplabda szakosztálya is
működött. A II.világháború után fasizmus vádjával vizsgálatot indítottak a klub
ellen és önkormányzatát felfüggesztették. 1950-51-ben ÉDOSZ SE, 1951-től
Budapesti Kinizsi SE néven szerepeltek. 1957-ben kapta vissza eredeti nevét.
Labdarúgócsapata 1965-ben megnyerte a Vásárvárosok Kupáját. Sportoló; közül
Albert Flórián (*1941) 1967-ben Aranylabdás, a kajakozó Hesz Mihály (*1943)
1968-ban, a tornász Magyar Zoltán (*1953) 1976-ban és 1980-ban olimipiai
bajnokok lettek. Csányi Béla (*1950) tekéző tízszeres világbajnok lett. A
vízilabdázók 1979-ben és 1998-ban KEK nyertesek. A jégkorongozók 1990-95
között minden évben, a női kézilabdázók 1966-tól nyolcszor voltak bajnokok.
(MNL.7k.888 o.)

,

I. APANAGYFALVI APAFI MIHALY *1632.NOVEMBER 3. +1690.ÁPRILIS 15.
Erdély fejedelme 1661-től 1690-ig. Apafi György és Petki
Borbála fia. Részt vett II. Rákóczi György erdélyi fejedelem
(ur.1648-60) lengyelországi hadjáratában. A tatárok fogságába
került. Hazatérte után, 1661.szeptember 14-én Ali pasának
(*1578.+ 1664), a török hadak fővezérének utasítására az
erdélyi rendek a kis-selyki országggyűlésen fejedelemmé
választották. Apafit kortársai tehetetlen és befolyásolható
uralkodónak ismerték, aki helyett felesége - Bornemissza Anna
(* 1630-+ 1668) - és kancellárja - Teleki Mihály kuruc ezredes
(*1671-+1720)
kormányozott. Az iskola-ügy és az
egyházközségek támogatója volt. Nagy könyvárat gyűjtött és ő
maga is foglalkozott irodalommal. Felesége halála után búskomor lett. Utolsó éveit
könyvei és óragyűjteménye között töltötte. Hamvait 1909-ben Kolozsvárra vitték.
(MNL.2k.189 o.)

JOSEPH DAMIEN DE VEUSTER *1840.JANUÁR 13. -

+ 1889.ÁPRILIS 15.
Belga katolikus pap. Farmer család gyermeke. Bátyja
példáját követve a Jézus és
Mária
Szent
Szíve
Kongregációba
lépett.
Tanulmányainak
befejezése
előtt a Hawaii-j szigeten élő
bátyja betegsége miatt 1865ben - felettesei engedélyével
Hawaiiba utazott. 1866-ban
Honoluluba rendelték, ahol a
bennszülöttek között kellett misszionáriusi munkát végeznie 1873-ig. Innen került a
szigetek egyikén lévő Molokaiban létesített lepratelepre, ahol a szükséges létszámú
orvos és ápoló hiányában igen rossz körülmények uralkodtak. Damien atya fő
feladatát a betegek szellemi és pszichikai gondozásában látta. Később - a kormány
támogatásával - mezőgazdasági és ipari munkalehetőségeket teremtett a betegek
foglalkoztatására. Szerződése ugyan 1884-ben lejárt, de önként vállalta a további
munkát, annak ellenére, hogy ő maga is súlyos beteg lett. Ott halt meg 49 éves
korában. Hawaii kormánya javaslatára 1965-ben a washingtoni Capitol Szobor-HalIban
tiszteletére szobrot emeltek. (Internet)

JERRY WILLIAMS

*1942.ÁPRILIS IS.

Svéd rock énekes. Eredeti neve Sven Erik Fernstrom. Az 1960as években robbant be a rock zene világába és nagyon hamar
vezető énekes lett. 1963-ban svédországi turnéja során
személyes kapcsolatba is kerülhettek vele. A rock zene
korszakának elhalványulásakor a Keep On című dalával aratott
osztatlan sikert és 1969-ben óriási sláger lett. Az 1970-es
években az éneklés mellett a zenekar aktív tagjává is vált.
1983-ban
megjelent életében
a film,
a filmszerep.
(Internet: http://translate.googleusercotent.com/translate_c?hl
=hu&sl=sv&u
)

FRANCISCO JosÉ y LUClENTES GOYA *1746.MÁRCIUS 30. -

+ 1828.ÁPRILIS 16.
Spanyol festő. Apja aranyozómester
volt
Zaragozában,
ahol
tanulmányait is kezdte 13 éves
korában. Később - 1763-tól Madridban sógora műtermében
dolgozott. Itáliai utazása után
templomi freskókat festett, majd a
Santa Barbara szőnyegszövőgyár
részére faliszőnyegterveket készített. Ilyen volt pl. A sárkánykergetők, Az edényárús stb. Eleinte az itáliai és a
barokk festészet iránt volt fogékony, a szerelmi jelenetek, zsánerképek, a nép
életét bemutató képek vonzották. 1786-ban már a király festője. A királyi udvar
nagyjainak, feleségeiknek és gyermekeiknek képmását puritán eszközökkel, de
lélektani érzékenységgel festette meg. Csaknem szatírikus képmásokat is festett a

család tagjairól, mindenekelőtt Mária Lujza
királynéról,
vagy
mesteri
spanyol
csoportképet IV. Károly családjáról stb. A
Bermudezné portréja a színhasználat új
értelmezésével tűnt ki. 1792-ben súlyos
betegség fosztotta meg a hallásától, így
eltávolodott a közélettől és magányban,
szenvedések közepette kegyetlenül kellett
megtapasztalnia a társadalom ostoba képmutatását. Ezt követően készítette az
aquatinta technikával 83 tapból álló első grafikai aprólékos finomságú sorozatát a
Caprichost lemezeit 1793-99 között. Ezeken drámai feszültséggel vagy szatírikus
keserűséggel ábrázolta látomását az örök emberi nyomorúságról. Ugyanekkor
festette híres Ruhás Maya illetve Meztelen Maya című képeit, amelyek festési
stílusuk szabadságával Manet előképeinek tekinthetők. Abban az időszakban
készítette a San Antonio de la F1orida-templom kupolafreskóját Madridban és
hihetetlen éleslátásról tanuskodó portréit. Az 18D8-as spanyol függetlenségi
háborúval, művészetének új korszaka kezdődött. Az laDa.május 3. című képe volt
az első drámai kompozíciÓja. Ezt követte A háború borzalma című rézkarc-sorozat,
mellyel leleplezte az erőszakot és elnyomást. 1814-től betegen, visszavonultan élt.
Szorongásaiból vallási témájú művek és házának falfestményei, A süket háza című
művei születtek, melyek komor látomásokkal terhelt expresszív művek. De ezek
mellett hétköznapi témájú műveket is alkotott, mint pl. a Köszörüs vagy a Leány
korsóval.1824-ben Spanyolországból franciaországba, - Párizsba, majd Bordeauxba
- távozott nyugalmat keresve az önkény elől. (Larousse 1991.1k.1D15 o.,
MNL.8k.728 o.)

ERNST THALMANN *1886.ÁPRILIS 16. - +1944.AUGUSZTUS 18.
Német
politikus.
Eredeti
foglalkozása
szállítómunkás volt. 1903-ban belépéett a
Német Szociáldemokrata Pártba, az SPD-be.
Az I.világháborúban a fronton szolgált. Részt
vett az 1918-as novemberi forradalomban,
majd 1918.decembertől a Németország
Kommuinista Pártjának a tagja lett. 1920ban, amikor egyesült a német Független
Szociáldemokrata párt és a Németország
Kommunista
Pártja,
jelentős
szerepet
játszott, mint Hamburg város parlamentjébe
képviselő.
1923.októberben
választott
vezető szerepe volt a hamburgi felkelésben.
1925-től a párt elnöke volt. 1925-ben szerepeit először a weimari köztársaság császár nélküli Németország elnökjelöltjeinek a
sorában, 1,9 millió szavazatot kapott.
1928-ban a Komintern végrehajtó
bizottságának tagja lett. Az 1932-es elnökválasztáson újra indult, ekkor 5 millió szaX.PARTEITAG DER SED
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vazattal alul maradt. Többször kísérelte meg a nácik uralomrajutásának
megakadályozását. 1932-től a legtöbbet vállaló antifasiszta harcos volt. 1933.március
3-án letartóztatták és 1944.augusztus 17-ig volt a náci börtönök foglya, amikor
elszállították a buchenwaldi koncentrációs táborba, és másnap kivégezték. (Évfordulók
1986.164 o., MNL.17k.417 o.)

YASSUNARI KAWABATA *1899.JÚNIUS 16. - +1972.ÁPRILIS 16.
Japán regényíró. Jómódú polgári család gyermeke. Korán
árvaságra jutott, ezért 16 éves korától teljesen egyedül élt.
Egyetemi tanulmányai idején ifjúsági lapoknak dolgozott.
Első irodalmi sikerét 20 éves korában aratta. Egy nagyobb
lélegzetű elbeszélésével, Az utcai táncosnővel vált 26 éves
korában ismertté. Könyveit számos nyelvre lefordították. A
ILvilágháború után a japán PEN Club elnöke lett, majd 1959tól a Nemzetközi PEN Club alelnöke. Állandó témája az ember
elmagányosodása a polgári világban. A Hóország című kisregénye szemléletének és
művészetének egyik legérettebb megnyilatkozása. Passzívan szemlélődő, a japán
buddhizmus tradícióiba gyökerező, magányos, szomorú figurái a természet
szépségében, az emlékezésben és belenyugvásban találnak vigaszt. Többi művében is
a multba vesző klasszikus japán szépség ideál a fő témája, melynek jegyében született
a Kyoto, Kiotói szerelmesek, A hegy hangja stb. című munkái. Öngyilkossággal vetett
véget életének. Az irodalmi Nobel-díjat 1968-ban kapta "nemes elbeszélő
művészetéért, mely gyengéd érzékenységgel fejezi ki a sajátos japán szellemet".
(Nobel-djasok Kis1.1985.396 o., Világir.KisencikI.1k.576 o.)

ERNST JOSEPHSON *1851.ÁPRILIS 16. - +19D6.NOVEMBER 22.
Svéd festő, grafikus. Éveken át élt Párizsban és több
tanulmányutat tett az európai országokba. Kiváló
rajzoló és kolorista volt. Fiatalkori képei - portrék,
családi képek - kiváló pszichológiai megfigyelései n
Később
elméje
elboruit.
alapultak.
(Műv.L.1966.2k.523 o.)

CARLOS ARNICHES *1866.0KTÓBER 11. - +1943.ÁPRILIS 16.
Spanyol drámaíró, zarzuela-író. ( A zarzuela spanyol népies
színpadi daljáték, prózai betétekkel.) Tizennégy éves korában
egy
barcelonai
bankban
kezdett
dolgozni,
majd
egy
konfekciógépgyárban vállalt munkát, majd a La Vanguardia című
folyóiratot szerkesztette. Kora fiatalságától kezdve az irodalom
foglalkoztatta. Madridba kerülve főleg a színpad izgatta és
rövidesen ünnepelt drámaíró lett. Kedvelt műfaja a rövid
3
lélegzetű színmű, amelyben a madridi kispolgárok életét festi
PTAS
meg apró zsánerképekben. A Teatro Eslava 1888-ban mutatta be
első rövid darabját, amelyet Gonzalo Cantóval közösen írt. Pályafutásának fénykora 1916-1921. közé tehető. Ebben az időben vált ismertté és
népszerűvé. Több mint kétszáz - javarészt egyfelvonásos darabot írt, melyeknek egy
részét megzenésítették. Művei keresettek voltak a vezető komponisták körében is.
Darabjaiban anekdóta és valóság, realista látás- és ábrázolásmód és könnyfakasztó
szentimentálizmus keveredik és oldódik könnyeddé a nyelvi komikumban bővelkedő
párbeszédekben. A spanyol polgárháború kitörésekor - 1936-ban - Argentinába
emigrált és karriert csinált színházban, filmen, rádióban egyaránt. A honvágy az 1940es évek elején feleségével együtt visszavitte Madridba, ahol - lánya hirtelen haláláról
értesülvén - szívrohamban halt meg. (Világir.KisencikI.1976.1k.76 o. Intern et:
http://www.britannica.com/eb/article-.......zarzuela.net/writ/arniches....... )
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MAURICE POTTECHER *1867.0KTÓBER 19. - +1960.ÁPRILIS 16.
Francia szinházalapító és vezető. Ő alapította meg 1895ben - szülővárosában - Bussang-ban a forradalom utáni
első francia népszínházat az oberammergaui passió-játékok
mintájára. Eredetileg szabadtéri színház volt, ahol népi és
erkölcsi drámákat adtak elő - gyakran helyi dialektusban.
Alacsony helyárakkal, sőt néha ingyenesen tartott előadásai
biztosították a sikert Az új színház számára írt is néhány
színművet. Haláláig vezette a színházat. Halála után munkáját családjának tagjai folytatták és a színház ma is működik s minden évben új
előadást mutat be. (Meyers Handbuch 1964., Révai N1.15k.650 o. Internet:
http://www.mehrwissen.info/wwwmaininfo.nsf/.... en.wikipedia.org/wikijTh5C3%.... )

MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ

n

Az európai tőkésországok a
II.világháború
után
különféle
szervezetekbe
tömörültek
gazdasági,
politikai,
kereskedelmi,
katonai és egyéb közös
érdekeik
hathatósabb
érvényesítése
érdekében.
1992.február 7-én hozott
határozatukkal létrehozták
sikeres
együttmüködésük
eredményeként az Európai
Uniót. Határozatuk 1993.
november
l-én
lépett
hatályba és alakult meg a
szervezet. - Az 1989-90-es
évek politikai változásai a
baloldali rendszerben működő
államokban
végbemenő
rendszerváitások nyomán felmerült
már hazánkban 1990-ben
az Európai Kőzősséghez
való tartozásunk kérdése.
Az
Európai
Unió
kibővítésének lehetőségéről

szóló sikeres tárgyalások
eredményeként 2003.áDriIis16-án Athénban az Unió
képviselői
tagországainak
jelenlétében a 10 leendő
tag-ország
képviselői
köztük
Magyarország
képviselői is - alá írták az
Unió kibővítéséről szóló
5.000 oldalas szerződést. A szerződés akkor lép életbe, ha azt az EU tagállamok és a
belépő országok parlamentjei egyaránt ratifikálták. A jóváhagyási eljárásnak határt
szab a 2004.május l-jére tervezett bővítés. A tervezett bővítés eredményeként
2004.május l-től tagállamainak száma 25. (Népszabadság cikkek 2003.április 14.,16.,
Filatéliai 5z.2003.jún., MNL.19k.290 o.)

BRANT

MARY - MOLLY

*1735.vagy -36. - +1796.ÁPRIlI516.

Mohawk matriarcha és angol hazafi. Egy mohawk indián apa és
egy irokéz anya gyermekeként született Koíiwatsiatsaiéíini néven.
A Brant nevet anyja második férje Joseph Brant mohawk-vezető
után kapta. Willam Johnsonnak, a New-York-i mohawk kolónia
indiánügyi főfelügyelőjének élettársa volt. Jó kapcsolatokat tartott
a Mohawk-völgyi benszülöttekkel. (Mohawk: Az Oneida-tóból eredő
folyó Észak-Amerikában, a Hudson nyugati mellékfolyója. Az
Allegheny-hegység és az Adriondack-hegység között folyik a
Hudsonba.) Az amerikai függetlenségi háboru során információkat
juttatott el az angolokhoz. Vezette. az angolokhoz lojális hat irokéz
nemzetség "Six Nations matrons" nevű szervezetét. Azon fáradozott, hogy
befolyásával egyesítse a különböző irokéz törzseket. A háború befejezése után az
angol kormánytól házat és nagyösszegű nyugdíjat kapott az Ontario-beli Kingstonban.
Nevét alapítvány is viseli és 1996-ban a városban emlékére Mol/y Brant-napot
rendeztek. (Internet:http://en. wikipedia.org.jwikijMary Brant, www.virtualkingston.
cal attractionsl ooo o oooo.,)
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II.MARGIT *1940.ÁPRIlI5 16. Dán királynő. Eredeti neve
Margarethe Alexandrina Ingrid
Thordilhur.
A
Gfücksburgházból származó IX. Frigyes
dán király (lásd 1.14.) leánya.
Politilógiát,
filozófiát,
régészetet és szociológiát tanult. Sokoldalúságát jelzi, hogy illusztrációkat készített John Ronaid Reuel Tolkien
angol író (*1892-+1973): A gyürűk ura című regényéhez, Simone de Beauvoir francia
írónő (*1908-+ 1986) könyveit fordította dán nyelvre, színházi jelmezeket és
bélyegeket tervez. 1967 június lD-én, mint trónörökös hercegnő kötött házasságot a
francia gróf Henri de Laborde de Monpezat-tal. 1972.január lS-én lépett a trónra
II.Margit néven, atyja IX. Frigyes halála után. Az akkori világ legfiatalabb
királynőjeként foglalta el a legöregebb királyság trónját. Fia - Frigyes - az ország
trónörököse. (A XX.század Kr.1944. Népszabadság:Juhani Nagy János 2000.02.21.,
MNL.12k.688 o.)

KAREN BLIXEN *1885.ÁPRILIS 17. - +1962.5ZEPTEMBER 7.
Dán írónő. Eredeti neve Karen Christence Blixen-Finecke. Apja
földbirtokos, férje báró volt. Festészetet tanult. 1914-31 között
Kenyában élt saját kávéültetvényén. Később egy ideig a
Népszövetség genfi irodáján dolgozott. Majdnem ötvenéves volt,
amikor első angol nyelvű kötetével jelentkezett. Kényai
élményeiről írta legismertebb, Volt egy farmom Afrikában című
művét. Az 1930-as évek naturalista színezetű, polgári dán irodalmi
közegben sajátos színfolt volt az arisztikrata "nagyasszony" alapvetően romantikus
művészete. Fantasztikus mesevilág ban, a távoli multban játszódó elbeszéléseiben és
az afrikai négerekről szólva a természetesség és a nemzeti ideálok jegyében az "élet"
és a "sors" nagy kérdéseit vetette fel. Novellásköteteiben a mítosz és a hétköznapi
valóság összefonódásának Afrikában tapasztalt példáit mutatja be a romantikussá
stilizált, környezetben játszódó, művészi gonddal kidolgozott, allegorikus jellegű
történetekben. (Világir.KisencikI.1976.1k.143 o., MNL.4k.14S o.)

ANTON WILDGANS *1881.ÁPRILIS 17. - +1932.MÁJUS 3.
Osztrák költő, drámaíró, színigazgató. Bécsben jogtudományt
tanult, 19l1-ig bírósági gyakornok volt, utána szabad íróként élt és
két ízben volt a bécsi Burgtheater igazgatója. Lírája Rainer Maria
Rilke (lásd XII.4.) és Charles Baudelaire (lásd VIII.31.) hatása
jegyében bontakozott ki. Zenei hatásokra törő versei ben két fő
téma foglalkoztatta, akárcsak később drámáiban: a szerelem és
különféle szociális kérdések. Első verseskötete 1909-ben jelent meg
Tavasz az őszben címmel. Drámáit a maguk idejében nagy sikerrel
játszották. (Világir.KisencikI.1976.2k.515 o.)

FRIEDRICH KOENIG *1774.ÁPRILIS 17. - +1833.JANUÁR 17.
Német nyomdagépész.
Lipcsében
tanult
nyomdászatot és
bölcsészetet. 1803 óta foglalkozott a könyvnyomtató berendezések
átalakításának, modernizálásának problémájával. Kisérleteinek
addigi eredményeit felajánlotta a szász és osztrák kormányoknak,
de nem tartottak rá igényt. 1806-ban Szentpétervárra, 1807-ben
Londonba ment, ahol A F Bauer stuttgarti mechanikussal együtt
műhelyt létesített. 18l0-ben még tégelyes, l81l-ben, l813-ban és
1814-ben már hengeres nyomógépeket szabadalmaztatott. 1814ben már a gyorssajtóval készített angol napilap is megjelent. 1818ban visszatért Németországba és berendezett egy hengeres nyomógépet gyártó
üzemet Würzburg mellett. A stuttgarti Cotta könyvkiadó és könyvkereskedő cég
segítségével Würzburg közelében 1828-ban alapított papír- és gépgyára jelentős
vállalattá fejlődött. 1891-ben Eislebenben emlékére szobrot emeltek. (Révai
N1.12k.134 o., MNL.llk.425 o.)

VILÁGKIÁLLÍTÁS BRÜSSZELBEN
Baldvin belga király (ur.1951-től) 1958.áorilis 17-én
megnyitotta a világkiállítást Brüsszelben. Az 1937-es párizsi
világkiállítás óta 51 nemzet és nemzetközi szervezet először
adott képet műszaki és társadalmi fejlődése 1958-as
szintjéről. Az Expo jelszava volt "Számadás egy jobb világ
érdekében". A magyar 1956-os forradalom iránti tisztelet
jeiéül a Joseph Poelaert belga építész (*1817-+1879) tervei
alapján épülő 110 m magas, Atomium kivitelezésénél - amely a világkiállítás jelképe
volt - a külföldön élő Kéthly Anna (*1889-+1976) volt államminiszter tette meg az
első kapavágást a kiállítás rendezőbizottságának felkérésére. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.18k.468 o.)

KATERI TEKAKWITHA *1656. - +1680.ÁPRILIS 17.
Észak-Amerikai indián nő. 4 éves korában családjából egy himlő
járvány után ő maradt egyedül életben. Miután szülőfalujában
bántalmazták, ezért elmenekült egy indián keresztény misszióba,
ahol a misszionáriusok vették gondozásba, majd 11 éves korában 3
jezsuita pap meggyőző ereje nyomán megpróbált vallásos katolikus
életet élni. 20 éves korában keresztelte meg egy jezsuita atya, aki a
Katerina nevet adta neki a keresztségben. A misszióban "mohawks
Iiliom"-ként emlegették. Ö volt az első észak-amerikai indián, akit a
katolikus egyház szentté avatásra javasolt. Lamberville írta meg
Kateri élettörténetét, ami boldoggá avatásához hozzájárulhatott.
(Britannica 2001.)

KONSZTANTINOSZ PETROSZ
+ 1933.ÁPRILIS 29.
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KAVAFISZ *1863.ÁPRILI517. -

Görög költő. 1885-től újságíró, 1892-től pedig állami hivatalnok
volt. Első verse 1886-ban jelent meg és ettől kezdve minden egyes
költeményét, - negyven éven át - különálló lapra nyomtatta és így
küldte el barátainak. Füzetbe gyűjtve 1904-ben és 1910-ben adott
ki belőlük válogatást. Életműve lényegében 154 költeményből áll.
Ennyit írt összesen és - a kiadott néhány füzettől eltekintve valamennyit halála után 1968-ban adták ki. Legtöbb versének
tárgyát a görög történelem alakjaiból és eseményeiből merítette, de
megformálásukban lírai költemények. (Világir.Kisencikl.1976.1k.576
o., MNL.2000.10k.672 o.)

NYIKITA SZERGEJEVICS HRUSCSOV *1894.ÁPRILIS 17. + 1971.SZEPTEMBER 11.
Szovjet politikus. Bányászcsaládól származott. 1918-ban lépett be a kommunista
pártba, és attól kezdve - csaknem élete végéig - a legkülönbözőbb pártfunkciókat
töltötte be, illetve állt a párt rendelkezésére. Emellett katonai tisztségeket is kapott.
PI. a sztalingrádi és a kurszki csata idején a tábornokok politikai tanácsadója volt.
1953.szeptember 7.-én az SZKP KB első titkárává választották, majd potenciális
vetélytársait félreállítva, 1958 márciusában Ő lett a minisztertanács elnöke is.
Energikus munkastílusa, radikalizmusa kezdetben népszerűvé tette, de egymást kioltó
reformjai a kezdeti sikerek után zűrzavart okoztak. 1956.február 14-25. között
megtartott XX. pártkongresszuson feltárta és elítélte a sztalini korszak bűneit,
megindítva ezzel a desztalinizáció folyamatát. Az úgynevezett szocialista országokban
is ekkor kezdődött meg asztalinista multtal való leszámolás,
éppen úgy, mint a Szovjetunióban. Az 1956-os magyarországi
forradalom és szabadságharc idején csapatokat küldött annak
leverésére. A Kelet-Nyugati viszonyban az enyhülésre törekedett.
1958-ban egyoldalúan lemondott a nukleáris kísérletekről.
1959.szeptemberben az USA-ban Dwight David Eisenhower
elnökkel (lásd X.,14.), 1961.augusztusban Bécsben John Fitzgerald
Kennedy elnökkel (lásd XI.22.) tárgyalt. A berlini fal felépítése
1961.augusztusban, újra feszültté tette a két nagyhatalom
viszonyát, a kubai rakétaválsággal pedig 1962-ben az atomháború
veszélyes közelségbe került. Az elmérgesedő szovjet-kínai viszony
1964-ben sza kítássa I zárult. Félbemaradt reformtörekvéseinek számos kudarca egyre
inkább ellene hangolta a hazai közvéleményt. Távollétében párton belüli ellenfelei
1964.október lS-én puccsal eltávolították a hatalomból. A Pravda közleménye szerint
Hruscsovot szubjektivizmussal, ábrándkergetéssel, kérkedéssel, személyi kultusszal,
bürokratizmusra való hajlammal, a realitásoktól elrugaszkodott döntésekkel vádolták.
Kifogásolták a Kina elleni hibás politikát, a kubai krízisben tanúsított helytelen
magatartását, a szuezi konfliktus rossz kezelését, valamint más ügyekben hozott
önkényes külpolitikai döntéseit. Élete hátralévő éveit kényszerű elszigeteltségben
kellett eltöltenie. (Magy.NI.1999.9k.671 o., A XX.század Kr.1994.943 o.)

BORISZ VASZIUEVICS SCSUKIN *1894.ÁPRILIS 17. +1939.0KTÓBER 7.
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Szovjet színész. Jevgenyij Bagratyionovics Vahtangov orosz
színész és rendező (*1883-+ 1922) egyik legtehetségesebb
tanítványa volt. Alakjait mély belső átérzéssel, szinte
eszköztelenül formálta meg. Nevéhez fűződik Lenin
alakjának leghitelesebb színpadi megformálása. Egyik
legemlékezetesebb szerepe a Gorkij: Jegor Bulicsov volt. A
Vahtangov szinházban olykor rendezőként is működött.
(Szinházi L.390 o.)

SVEN

WINGQUIST

*1876. - +1953.ÁPRIlIS 17.

Svéd mérnök. Fiatal mérnökként - műszaki szaklapokat, magazinokat olvasva találkozott a féból készült csapágyak túlmelegedésével járó meghibásodásokkal.
Ennek megoldására kereste a régi korok tapasztalatait, fejlesztéseit. Kutatásához,
elképzelései megvalósításához segítségül felszereléseket, berendezéseket is kapott
vállalatától. Ilyen támogatás mellett tudta 1907-ben Göteborgban megalapítani
a Svenska Kullagerfabriken-t, vagyis a mai nevén az
SKF-et. Az első évben a veszteséges gyár 2.200
csapágyat gyártott, de világszerte óriási érdeklődés
mutatkozott a termék iránt. A beálló csapágyak után
1911-ben megindult a görgős-csapágyak gyártása is.
Szakmai ismeretei mellett foglalkoznia kellett export
__ kereskedelmi kérdésekkel iS. Tevékenységi körében a világ vezető cége lett. Termékeit az ipar valamennyi területén használják. 21 országban 79 termelő üzem működik, világszerte 70 országban
mintegy 40.000 alkalmazottat foglalkoztat. Magyarországon 1917. óta van lerakata.
A műszaki és gazdasági sikerek mellet Wingquist figyelme kiterjedt szociális
kérdésekre is. Alkalmazottai számára saját betegsegélyző alapítványt hozott létre,
takarékpénztárat, szanatóriumot biztosított, sőt nyelvoktatásra is kiterjedt a
(MNL.16k.llS
o.,
Internet:http://www.bgf.nu/ljus/u/ ......
figyelme.
skfwwwOI.skf.sejgroup ..... )

JOHN MACOUN
JÚLIUS 18.

*1831.ÁPRIlIS 17. - +1920.JÚNIUS VAGY

Irországi születésű kanadai botanikus és felfedező. Családja 18S0-ben vándorolt ki
Kanadába, ahol Ontario tartományban telepedtek le. Gazdálkodással foglalkozott a
család, de az nem bizonyult elégségesnek, ezért 1856-ban tanítani kezdett. Ekkor
kezdődött érdeklődése a botanika iránt. Ismeretei bővítésére 1860-ban kapcsolatba
lépett ismert botanikusokkal, akik segítségével - és saját csillapíthatatlan tudásszomjával - 1868-ban már a bellevillei Szent Albert Főiskola
botanikai és geológiai professzora lett. 1872-ben Sanford
Fleming, a kanadai vasúttársaság főmérnöke az 1872-81 között
tervezett Csendes-óceáni expedíciójába beválogatta. Így módja
volt öt különböző Észak-nyugati expedícióban résztvenni. A
vasútvonalak meghatározása mellett a mezőgazdaságra
alkalmas területek felkutatása is cél volt. Az expedícióról írt
jelentésekre felfigyelt a Kanadai Földmérő Hivatal igazgatója és
tevékenységét el ismerve 1881-ben Ottawába helyezte át, mint
vezető botanikust. A Kanadai Földmérők Egyesületének 1881től - 31 évig - igazgatóhelyetteseként dolgozott. Minden nyáron terepmunkát
végzett, gyűjtötte és katalogizálta Kanada flóráját és faunáját. 1912-ben
bekövetkezett agyvérzésekor több mint 100.000 példányból álló gyűjteményét az
ottawai Nemzeti Herbáriumban helyezték el. A gyűjtést egyébként betegsége után
(Internet:http://www.explore-biography.com/ .......
is
haláláig
folytatta.
geocities.comjcraigavonhsj
)

CAMILLO SIT E ;:;: 184':;: A' DDTL'T;
~

•

.-

1'-6

•

...,

"17
~.

...

~
-; an~ llr,\/;::MR;::O
I..LJVoJ.
,-,w,-, ''''''''''-I

.'"'

4

,

... v.

Osztrák építész. Apjánál és a bécsi Technikai Főiskolán tanult.
Tanulmányutakat tett Európában, Kisázsiában és Egyiptomban.
1875-83 között a salzburgi, majd az általa alapított,
Staatsgewerbeschule igazgatója volt haláláig. Építészeti műveinél
jelentősebb a városépítészet terén kifejtett gykorlati és elméleti
tevélkenysége. Városrendezési, városbővítési tervet készített
Reichenberg és Olmütz
részére. Városépítési problémákkal
foglalkozó írása nagy hatással volt a műemlékvédelemre.
(Műv.L.1968.4k.290 o., Révai N1.16k.838 o.)

onORINO RESPIGHI *1879.JÚUUS 9. - +1936.ÁPRILIS 1 .
Olasz zeneszerző. 1902-03-ban brácsásként muzsikált az olasz
operaévadban a szentpétervári cári operában, miközben Nyikolaj
Andrejevics Rimszkij-Korszakovtól (lásd VI.21.) zeneszerzést tanult.
1903-1908 között koncerteken lépett fel. Első operáit Bolognában
mutatták be 1905-ben és 1910-ben. Zeneszerzőként egy
zongoraversennyel és a Re Enzo, valamint a Semirama című
operákkal
alapozta
meg
hírnevét.
19B-tól
Rómában
a
konzervatórium zeneszerzés tanára, majd igazgatója volt, és a
zenszerzésnek élt. Tanítványai közé tartozott pl. Farkas Ferenc (lásd
X.10.). Tartós világsikert ért el a Róma kútja és Róma fenyői című
két négytételes szimfónikus költeményével. Művészetére RimszkijKorszakov, Georg Richard Strauss (lásd VI.11.) és Claude Debussy (*1862-+ 1918)
hatottak. Dallamközpontú zenei nyelvezetének jellegzetes vonása az egyházi
hangnemektől
vett fordulatok alkalmazása
valamint
a színdús,
hatásos
zenekarkezelés. A XX.századi olasz zenetörténet jelentős európai hatású zeneszerzője
volt.(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.217 o., MNL.15k.433 o)

NÉMETH LÁSZLÓ *1901.ÁPRILIS 18. - +1975.MÁRCIU5 3.
Magyar regényíró, esszéista. Németh Judit atomfizikus (*1932) apja. 1920-ban
egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsészkarán kezdte, de már 1921-ben
orvostanhallgató volt. Az egyetem elvégzése után fogorvos, majd iskolaorvos lett.
1925-ben Horváthné meghal címü elbeszélésével elnyerte a Nyugat pályázatát, s ezzel
egy csapásra az irodalmi élet első vonalába került. 1926-tól a Protestáns Szemle, a
Napkelet, a Nyugat, a Társadalomtudomány és az ErdélYi Helikon munkatársa volt.
1932-ben szakított Babits Mihállyal (lásd VIllA.) és a Nyugattal, önálló, egyszemélyes
lapot indított Tanu címmel. Bekapcsolódott a kor irodalmi és politikai küzdelmeibe, a
népi írók mozgalmának egyik vezéralakja, fő ideológusa lett. 1934-ben a Válasz című
folyóirat egyik alapítója volt, melynek Pörje Sándor álnéven írója is volt. 1940-től a
Kelet Népe munkatársa és a Híd főszerkesztője volt Orvosi hívatását 1942-ig
gyakorolta. 1944-től - a német megszállás miatt - bujkálnia kellett. 1945-48 között
óraadó tanár volt a hódmezővásárhelyi gimnáziumban. 1949-53
között hallgatásra kényszerült, főként fordításokból élt. Sok vihart
kiváltó írásainak alapgondolata, hogy
a hitlerizmus és a
bolsevizmus kettős szorításában élő magyarságnak meg kell
találnia a maga sajátos fejlődési lehetőségét, a harmadik oldalt
vagy utat. 1954-ben súlyos beteg lett, állapotáról naplót vezetett,
mely Levelek a hipeftóniáról címmel jelent meg. Az 1950-es évek
végétől kapcsolódott be újra az irodalmi életbe. 1959-ben a
Szovjetunióban járt, és ebből az élményéből született az Utazás
című drámája. Legfontosabb regényeinek nőalakjaiban az örök
emberi magatartásformákat rajzolta meg. Megalkotta a lélektani regény új, a
lélekrajzot a társadalomrajzzal ötvöző változatát. Ilyen a Gyász című művének Kurátor
Zsófija vagy a Kárász Nelli az Iszony című regényéből és Égető Eszter. Regényei
többségükben sorsmetafórák, közülük az Irgalom a megértés regénye is. Pályáján
kulcsműnek számít az Emberi színjáték című regénye. Drámái közül a törtnelmiek VII. Gergely, Széchenyi, Az áruló, A két Bólyai - , társadalmiak - Villámfénynél,
Papucshős, Mathiász-panzíó - középpontjában egyaránt az eszmék és az azokat
képviselő emberek összeütközései, konfliktusai állnak. Élete utolsó éveit a Balaton
mellett Sajkodon töltötte. A XX.századi irodalom meghatározó szellemiségú alkotója
volt. (Larousse 1994.3k.56 o., MNL.13k.639 o.)

MATTHIAS STEINL *1644 KÖRŰL - +1727.ÁPRILIS 18.
Osztrák építész és szobrász. Az osztrák barokk egyik jelentős
képvselője. Az első biztosan neki tulajdonítható mű egy
elefontcsont Triton-figura. 1675 körül a leubusi - ma Lubiaz,
Sziléziában - ciszterci monostor oltárait és berendezését
készítette. 1688 körül a bécsi császári udvar számára
dolgozott elefántcsontszobrászként. Kisméretű alkotásai
közül I.Lipót, I.JÓzsef és VI.Károly lovas-szobra emelkedik ki.
Számos templom belső architektúrája készült tervei szerint
Fontosabb építészeti munkái: a bécsi Szent Dorottya-templom átépítése, a klosterneuburgi új refektórium, a herzogenburgi templom építése.
1708 körül fejezte be a bécsi 5tephansdom számára készült oltárok tervezését. Az
ausztriai érett barokk mestere volt. (MŰv.L.1968.4k.353 o., MNL.16k.272 o.)

ADOLF SLABY *1849.ÁPRILIS 18. - +1913.ÁPRILIS 6.
Német elektrotechnikus. 1882-től a potsdami ipariskola tanára,
1883-tól 1912-ig pedig a charlottenburgi műszaki főiskola
igazgatója volt. A drótnélküli hírközlés elméletével, gyakorlati
alkalmazásával és eszközeinek fejlesztésével foglalkozott. Részt
vett Guglielmo Marconi (lásd IV .25.) kísérletei ben, majd 1897ben gróf Georg von Arco mérnökkel (*1869-+ 1940) megépítette
az első német antennát Potsdamban. 1903-ban Karl Ferdinand
Braunnal (lásd VI.6.) megalapította a Telefunken AG. elődjét. Haláláig a rádiótávíró fejlesztésén dolgozott. (Révai NI.16k.85.0., MNL.16k.125 o.)

LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA *1600 KÖRŰL - +1660.ÁPRILIS 18.
Magyar nagyasszony. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (lásd
VI.8.) felesége lett 1616-ban. Férje életében a családi birtokok
igazgatásában működött közre. Művelt vallásos nő
volt, aki pártolta a református egyházi intézményeket.
Hozományának legértékesebb része Sárospatak vára
és uradalma volt, meJy a Rákócvzi család egyik
központi birtoka lett. Ezért is viselte legjobban a
szívén
a
sárospataki
református
kollégium
felvirágoztatásának ügyét. Kitűnő tanárokat hívott
meg és a diákok angol valamint holland egyetemeken
történő teológiai továbbképzésére alapított ösztöndíjakat. Az erdélyi és magyarországi
puritanizmus legfontosabb főrangú támogatója volt, a presbitériumot követelő
puritánokat, mint Tolnai Dali János református lelkészt (*1606-+ 1660), Medgyesi Pált
védelmébe vette és Sárospatakon biztosított számukra hivatalt. Hathatósan támogatta
a debreceni, nagyváradi, kolozsvári és gyulafehérvári református főiskolákat is. A
református teológiai írókat pártfogolta műveik megjelentetésében. Férje 1648-ban
bekövetkezett halála után Zsigmond fiával Sárospatakra vonult vissza, és 1651-ben
nyomdát állított fel. Élete alkonyán majdnem kizárólag a jótékonyságnak szentelte
munkásságát. (Révai N1.12k.852 o., MNL.12k.234 o.)

FILIPPINÜ LIPPI *i457 KÖRÜL - +i504.ÁPRILIS 18.
Firenzei festő. Fra Filippo Lippi (lásd X.9.) és Lucrezia Buti apáca fia.
Első mestere apja volt, majd Fra Diamanténál (*1430 k.-+ 1498)
tanult, 1472-ben pedig Sandro Botticelli (lásd V.17.) mellett
dolgozott. 1467-től apja mellett részt vett a spoletoi dóm freskóinak
elkészítésében, majd apja halála után Fra Diamanté irányításával
fejezte be. Korai műve az Angyali üdvözlet kettős tondója, a Madonna
négy angyallal és a lírai Padovai Szent Antal egy szerzetest ajánl
Máriának és gyermekének oltalmába című kép. Különösen
emberábrázolása nagyvonalú, portrészerű alakjai között szerepel
elmélyült önportréja is. Lírai, gazdag részletezésű és többnyire finom
táji környezetbe foglalt táblaképek sorát festette, melyek közül kiemelkedik a
Madonna Szent Jeromossal és Domonkossal és A Szűz megjelenik Szent Bernát előtt
című műve. I.Hunyadi Mátyás magyar király (lásd 11.23.) megbízásából készített két
festménye elveszett. Giampietro Caraffa bíboros (*1476-+ 1559) - a későbbi IV.Pál
pápa - bízta meg a római Santa Maria sopra Minerva-templomban lévő családi
képolnájának kifestésével. A freskócikluson Mária és Aquinói Szent Tamás életét
ábrázolja és érzékelhető az 1490-es években bekövetkezett stílusváltozása. A lírai
harmóniát a riadt gesztusok, csapongó vonaljáték, a groteszk iránti hajlam váltotta
fel. Ez látszik a Szent János és Szent Fülöp élete és mártíromságát ábrázoló freskóján
is. E korszakának fő műve a Királyok imádása 1496-ból. (Műv.L.1967.3k.95 o.,
MNL.12k.164 o.)

JOZEF TISO

*1887.0KTÓBER 13. - +1947.ÁPRILIS lS.

Szlovák politikus, római katolikus pap. Bécsben végezte a teológiát.
1910-18 között káplán, tábori lelkész, a nyitrai szeminárium lelkésze
és a helyi piarista gimnázium hitoktatója volt. Az 1920-as évek elején
püspöki titkár lett. A Szlovák Néppárt egyik újjászervezője 1918-ban.
1927-29-ben Egészségügyi és testnevelésügyi miniszter. 1929-tól a
párt alelnöke lett. 1938.október 6-án - kezdeményezésére - Zsolnán
kikiáltották Szlovákia autnómiáját, majd a német vezetéssel történt
előzetes egyeztetés után a parlament 1939.március 14-én kikiáltotta
az önálló Szlovák államot, melynek 1939.októbertől a Néppárt elnöki tisztségén túl 1942-től "vezér" címmel - 1945-ig köztársasági elnöke volt. Náci mintájú faji
törvényeket hozatott, deportáltatta Szlovákia zsidó lakosságát. Vezetése idején az
ország belépett a Lengyelország és a Szovjetunió elleni háborúba. A lLvilágháború
után háborús bűnösként halálra ítélték és kivégezték. (MNL.16k.836 o, 17k.487 o.)

ZSOLNAY VILMOS *1827.ÁPRILIS 19. - +1900.MÁRCIUS 23.
Magyar nagyiparos. A pécsi Zsolnay-gyár alapját Zsolnay Miklós
pécsi kereskedő rakta le
185I-ben.
1853-ban
MAGYAR POSTA
Zsolnay
Keménycserép
Manufaktura néven céget
alapított, amelyet 1854-ben
legidőseebb
örökrészként
fia Ignác (*1826.-+ 1900.)
kapott
meg.
1865-ben
öccse, Vilmos vette át a
nem tól sikeres üzemet és
művészi alkotásra tette alkalmassá. A céget Első Pécsi Czement Chamotte és Tűzbiztos Agyagárúk Gyára
néven jegyezték be. 1870-ben már az ország egyik legjelentősebb kerámiaüzeme
volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon felkeltette a közönség érdeklődését, majd,
1878-ban a párizsi világkiállításon pedig megszerezte gyárának világhírét. Gyárát,
illetve termékeit három találmánya tette híressé: 1. A "porcelán-fayance", a
dísztárgyak keménycserép-anyaga, Z. A pirogránit, fagyálló épületkerámia, ~. A
Wartha Vince segítségével előállított fémes fényű zománc, az eozin-máz. A
kerámiák gazdag választékát kisérletezte ki. Tervezőként segítségére voltak leányai

Zsolnay Teréz (*1854.-+1944.) és Zsolnay Júlia (*1856.-+1950.). Számos
díszkerámiát tervezett Júlia férje is, a lengyel származású Sikorski Tádé.
Hazánkban először Zsolnay foglalkoztatott tervezőként neves képzőművészeket,
mint pl. Rippl Rónai Józsefet. A XIX.század végén gyártott díszkályhákat a kor
kiváló építésze Alpár Ignác tervezte. A Zsolnay-műhelyben készült pl. a Gellért
fürdő belső tér-burkolata, mozaikja, az Iparművészeti Múzeum és a Mátyástemplom tetőzete, a budapesti Belvárosi-templom majolika-oltárai, a budapesti
Állatkert díszítései stb. Műszaki célokra úgynevezett durva-kerámiát is gyártott, így
villamos szigetelőket, egészségügyi kerámiákatat, falburkolókat stb. Zsolnay Vilmos
halála után fia, Zsolnay Miklós vette át a gyár irányítását. Az 1948-as államosítást
követően
Pécsi
Porcelángyár
néven
működött.
(MTI.88/185.Nysz.,Új
Magy.L.1962.6k.781 o.,Larousse 1994.3k.1184 o.,Révai N1.19.k765 o., MNL.18k.)

PAOLO VERONESE *1528 ... - +1588.ÁPRILIS 19.
Olasz festő. Eredeti neve Paolo Caliari. Első tanítója nagybátyja,
Antonio Badile (*1516 k.-+ 1560.) volt. Első művein a Giovanni
Bellini-féle hagyomány keveredik Correggio hatásával. Első
megmaradt képe a Beliqua-Lazise oltárkép 1548-ból és a
Férfiarckép is az észak-itáliai manierizmus stílusjegyeit mutatják.
1553-ban telepedett le Velecében, ahol a Doge-palota és a
könyvtár freskóit festette. Ott készült pl. a Villámokat szóró
Jupiter c. képe. Könnyedsége, színgazdag mozgalmassága, az
illuzionisztikus építészeti perspektívák iránti vonzódása különösen
jól érvényesül a San Sebastiano mennyezet-freskóin. Ennek is jó példája a Jelenet
Eszter történetéből című freskó-részlet. 1555-56-ban készült oltárképei is, mint pl.
Szent Katalin eljegyzése, Szent Család, Madonna nagyszerű alkotások. Az évtized
másod k felében nagyméretű biblikus
kompozícóin - mint a Bemutatás a
templomban,
Dávid
felkenése,
fennkölt mozgású alakok csoportjait
ábrázolta. 1561-ben művészi pályájának
legragyogóbb teljesítménye a Maserban
Palladio által felépített Villa Barbaro
pompás kifestése volt. Életművének
további
csúcsai
a
szerzetesrendi
refektóriumok részére festett hatalmas
vásznak, mint pl. a Kánai menyegző
1563-ban vagy a Lakoma Lévi házánál
1573-ban, melyek valójában a velencei
előkelő körök életének ábrázolásai és a művész portréfestő képességeinek kiváló
bizonyítékai. Munkái közül színpompájával egyszerre fennkölt és játékosa n
képzeletgazdag hangvételével tűnik ki az Európa elrablása, mely 1576-80 között
készült. Kései periódusának fő műve a Sala del Maggior Consiglio mennyezetfreskója
a Velence apoteózisa. Utolsó stíluskorszakára a nyugalmasabb kompozíció, a lírai,
patetikus hangsúly jellemző: Éva teremtése, Zsuzsanna és a vének. Pályája vége felé
változatlan intenzítással bár, de segítőtársakkal dolgozott, elsősorban fiaival,
Carlóval és Gabrielevel. Művészetének gazdag tárházából nemcsak Ricci és Tiepolo,
de Rubens, VelazQuez és Delacroix is merített. (Larousse 1994.3k.1063
0.,Műv.LAk.671 o., MNL.18k.372 o.»

RICHARD SCHEIBE *1879.ÁPRIlIS 19. - +1964.0KTÓBER 6.

90

Német szobrász. Drezdában és Münchenben tanult. 1925-től
Frankfurt am Mainban, majd B_erIJnben a képzőművészeti főiskola
',' : tanára volt. Jó barátjával G'éorg 'kolbeval (lásd IV.15.) együtt járt
itáliai és görög tanulmányúton és hozzá hasonló szellemben
dolgozott. Fő témaköre az akt és' a portré volt. 'Számos köztéri
szobrot mintázott. (Műv.L.1962.4k.234o.)

VASZARY JÁNOS *1867.NOVEMBER 30. - +1939.ÁPRilIS 19.
Magyar festő. Első mestere a Mintarajziskolában
Székely Bertalan (lásd V.8.), Greguss János (*1837+ 1892) és Kelety Gusztáv (*1834-+ 1902) volt.
Tanulmányait előbb Münchenben, majd 1889-90-ben
Párizsban' folytatta. Nagybátyjáról Vaszary Kolos
főpapról (*1832-+ 1915) készített portrév aI szerepelt
első kiállításán. 1893-94-ben Párizsban dolgozott, ott
készü It a Feketekalap()s nő. 1895-1905 között készü It
munkáiban külön csoportot alkotnak a népéletet
bemutató
naturalisztikus
zsánerképei.
DélfranCiaországi és spanyolországi utazásai során 1905-ben - kisméretű, impresszionista hangvételű
képeket festett. 1910-14-ben stílusára a Nyolcak - magyar művészcsoport - hatottak.
Az Lvilágháború idején haditudósítóként megrázó erejű, dokumentatív műveken, mint
pl. Katonák a hóban ábrázolta a katonák megpróbáltatásait. 1918-20 a "Kék-korszak"a, melynek során a háború okozta traumát dolgozta fel expresszív kompozícióin. A
fekete alapú "cirkusz-képei" után a "fehér-alapos periódus"-a következett, melynek
egyik képe a Veranda álló piros pizsamás nővel. Az 1920-as évek végétől könnyed,
vázlatos szerkesztés, élénk kolorit, hajlékony vonalvezetés jellemezte munkáit. Mint
főiskolai tanár 1920-32 között az avantgard törekvéseket támogatta. 1932-ben tanári
állásából eltávo/Ították, és ezt követően haláláig Rázsó Klára magániskolájában
öktatott. Festészetében minden megtalálható a szenvedélyes drámaiságtól a puszta
technikai bravúrig. Szülővárosában - Kaposváron - nevét viseli a Képtár.
(Műv.L.1962.4k.648 o.,Larousse 1994.3k.l040 O., MNL.18k.275 o.)

ADOLF SIEGFRIED OCHS *1858.ÁPRILIS 19. - +1929.FEBRUÁR 5.
zeneszerző.
Berlinben
a
Királyi
növendéke volt. 1882-ben Berlinben
megalapította a Siegfried Ochs'scher Gesangvereint, amellyel
megrendezte Bach: Máté-passiójának első húzások nélküli
előadásait, amelyek a zenei szöveghűség későbbi eszményének
kialakulásában jelentős szerepet játszottak. Az egyidejűleg
létesített Filharmóniai Zenekarral való együttműködés alapján a
kórus 1888-ban a Filharmóniai Kórus nevet kapta. Kórusát Európa
egyik legkiválóbb ének-együttesévé fejlesztette. E mellett Anton
Josef Bruckner- (lásd X.l1.), Hugo Wolf- (*1860-+1903) és
Johann
Baptist
Joseph
Reger(lásd
V.ll.)
művek
ősbemutatójának karmestere volt. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.7

Német
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Spanyol drámaíró, politikus. 1868-ig mérnöki tanulmányokat
folytatott,
majd
politikai
pályára
lépett.
Tagja
lett a
képviselőháznak, előbb bel-, majd pénzügyminiszter lett. 1874-ben
megalapította a Spanyol Nemzeti Bankot. Ugyancsak 1874-ben
Jorge Hayaseca álnéven írt komédiát A csekk-könyv címmel, és
egy romantikus drámát A bosszúálló feleség címmel. A kard
markolata című drámája kirobbanó sikere után a drámaírásnak
szentelte idejét, és néhány év múltán már mint "spanyol Íbsen"-t idézték nevét.
Hírnevét főleg az Őrült-e vagy szent?, A halál kebelén és A nagy Galeotto című drámái
alapozták meg. Neoromantikus tézisdrámákban kora polgárságának életét,
konfliktusait ábrázolta. A XIX. század utolsó két évtizedének külföldön is legnépszerűbb
spanyol drámaírója volt. Az irodalmi Nobel-díjat 1904-ben kapta, megosztva Frédéric
Mistrral-Ial, "nagyszerű és mélyértelmű munkássága elismeréseképpen, amellyel a
spanyol dráma hagyományát eredetiséggel újította föl". (Nobel-díjasok Kis1.1985.212

o.,

MNL.6k.915 o.)

PHILIPP MELANCHTON *1497.FEBRUÁR 16. - +1560.ÁPRILI5 19.
Német filozófus, reformátor. Neve eredetileg Schwarzert volt,
melynek görög fordítása a Melanchton. Tanulmányait Heidelbergés
Tübingenben
végezte.
1514-ben
ben
előadásokat tartott az arisztoteleszi bölcselet
köréből, majd 1518-ban Wittenbergben a görög
nyelv és irodalom tanára lett.
Itt ismerkedett meg Martin
Lutherrel (lásd 11.18.), akihez
már korábban csatlakozott, és
itt
segítette
tanainak
megfogalmazásában. 1521-ben
megjelentette a reformáció első
dogmatikai értekezését, majd
1530-ban részt vett a lutheránizmus első hitvallási iratának az augsburgi hitvallásna k
a megfogalmazásában. Később megírta az Ágostai hitvallás védőiratát. Részt vett az
1541-es wormsi értekezleten, majd a regensburgi birodalmi gyűlésen. Mindkét helyen
a protestantizmus érdekeit védte a pápai küldöttséggel szemben. Megegyezésre
törekedett a reformátusok és katolikusok között, de bizonyos engedményei miatt
övéit maga ellen fordította. Tanítóként nagy tekintélyre tett szert, komoly szerepe volt
az oktatás reformjában, amely a lutheránus egyetemeken és iskolákban az ő
programja szerint szerveződött meg. Az általa megalapozott protestáns iskolarendszer
és humanista pedagógia jelentős hatást gyakorolt a magyarországi és erdélyi
reformátorokra. Kora nagyra becsülte mint tanárt, Európa csaknem minden részéből
özönlöttek hozzá a hallgatók. Szerkesztett görög és latin grammatikát, írt hit és
erkölcsi témájú műveket. Halálának 300-ik éVfordulóját nagy ünnepségek között ülte
meg a protestáns és evangélikus egyház. (Larousse 1992.2k.884 o.,Révai N1.13k.570

o., MNL.12k.886 o.)

PIERRE CURIE

*1859.~·1AJUS

15.

+1905.APRILIS 19.

Francia fizikus. iviarie Curie (lásd VIIA.) férje, Irene Curie
(*1897-+ 1956) apja. Érettségi után - bátyját Paul JaacQues
Curiet (*1855-+1941) követve - fizikai tanulmáyokba
kezdett a Sorbonne-on. Még húszéves sem volt, amikor az
egyetem fizikai laboratóriumának lett az asszisztense.
Kristálytani vizsgálataiban fizikus bátyja segítette. 1880-ban
együtt fedfezték fel a piezoelektromosságot. A kristályok,
később
általában
a
fizikai
jelenségek,
szimmetriatulajdonságai foglalkoztatták. Doktori értekezésének témájául a mágnesességet választotta. A mágneses mennyiségek méréséhez ma
is használatos torzós mér/eget szerkesztett. 1895-ben doktorált. Felállította a
szimmetria elvét, amely szerint az okok szimmetria-elemei megtalálhatók hatásaikban
is. Kimutatta, hogya ferromágnesség bizonyos hőmérséklet alatt megszűnik. Ezt a
hőmérsékletet róla Curie-pontnak nevezték ell895-ben. Nevét viseli a Curie-törvény,
a Curie-hőmérséklet, és a Curie-Weiss-törvény. Még abban az évben feleségül vette a
Párizsban tanuló varsói diáklányt Marie Sklodowskát. Az Antoine Henri Becquerel (lásd
XII.15.) által 1896-ban felfedezett radioaktivitás vizsgálatához 1897-ben feleségével
együtt kezdték el az uránszurokérc tanulmányozását. Nagyon nehéz kísérleti
körülmények között új sugárzó elemeket fedeztek fel, a poloniumot és arádiumot.
Felismerte a rádium élettani hatását. A fizikai Nobel-díjat 1903-ban kapta, megosztva
feleségével Marie Sklodowska-Curie-vel és Anton Henri Becquerel-el "a H.A.Becquerel
által felfedezett sugárzás tanulmányozásában való nagy érdemeikért". Ezt követően a
Sorbon ne-on 1904-től professzor volt. 1906-ban egy lovaskocsi által okozott ba leset
áldozata lett. (Nobel-díjasok Kis1.1985.175 o.,Larousse 1991.1k.511 o., MNL.6k.228
o.)

KRISZTINA *1626.DECEMBER 18. - +1689.ÁPRILIS 19.
Svédország királynője 1632-től 1654-ig. II.Gusztáv Adolf (lásd
Xl.16.) leánya. Atyjának a lützeni csatában bekövetkezett halála
után - 1632.november 16. - Axel Oxenstjerna
(lásd IX.7.) gyámsága alatt lépett a trónra
hatéves gyerekként, mely állapot 1644-ig állott
fenn. Siettette a vesztfáliai béketárgyalásokat
1648-ban, amelynek következtében Svédország
EUROPA
Észak-Európa
vezetőhatalma lett.
1649-ben
SU MI FI lAND UO
unokatestvérét Károly pfalz-zweibrückeni herceget fogadtatta el utódjául, aki később X.Károly Gusztáv (ur.1654-1660) néven került
trónra Határozott, sokoldalú személyiség, a tudományok, művészetek és a filozófia
kedvelője volt. Műveltségének köszönhetően udvara a humanizmus otthonává vált,
ahol nevezetes szellemi nagyságokat fogadott. Jövedelmének nagy részét képekre és
egyéb patinás értékekre költötte, mely visszatetszést keltett a svéd nemesség ben és
papságban. Látva és hallva az ellene irányuló elégedetlenséget lemondott
unoktestvére javára a trónról 1654.június 16-án. Jezsuitákkal és az udvarába hívott
René Descartes-tal (lásd Ill.3!.) fenntartott kapcsolata következtében 1654-ben
titokban katolikus hitre tért. Nem kívánt megházasodi, s hogy vallását vállalhassa,
Rómába költözött, ahol a nemzetközi diplomáciai, valamint társasági és kulturális élet
vezető személyisége lett. Pietro Alessandro Scarlatti olasz zeneszerző (lásd X.22.),
Archangelo Corelli olasz zeneszerző (lásd 11.17.) és Giovanni Lorenzo Bernini olasz
szobrász (lásd XII. 7.) támogatója volt, és megalapította az Árkádok Akadémiáját.
(Larousse 1992.2k.568 o.,Révai N1.12k.301 o., MNL.llk.566 o.)
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*1876.JANUAR 5. - +196 .A

NAU

Német államférfi. Jogi és közgzdaságtudományi
egyetemet végzett. 1906-17 között Köln
polgármesterhelyettese, majd 1917-33 között
Köln főpolgármestere volt. 1933-ig a Centrum
Párt VB tagja, támogatta a német birodalom
keretein belül létrehozandó Rajnai Köztársaság
tervét. 1918-20 között a porosz államtanács
tagja, majd 1920-tól 1933-ig elnöke és a
I
Birodalmi
Gazdasági Tanács tagja volt.
Szemben állt a nácizmussal, ezért 1933-ban
IV.30.)
lemondatta,
Adolf
Hitler
(lásd
nyugdijazták. 1944.július 20-i Hitler elleni
merénylet után bebörtönözték. 1945-től ismét
Köln föpolgármestere lett. A CDU alapító tagja.
Támogatta a szövetségesek 1946 utáni
elképzeléseit,
Németország
angol-franciaamerikai megszállás alatti, nyugati területeinek
politikai újjászervezését. 1949.szeptember 15én - már mint a CDU elnökét - az 1949.májusban megalakult NSZK szövetségi
kancellárjává választtották. Külpolitikájának két legfontosabb eleme a nyugat-európai
egység
megteremtése
és
a
franCia-német
viszony
normalizálása
volt.
Kezdeményezésére lett Bonn az NSZK fővárosa. A Marshall-tervre támaszkodva gyors
gazdsasági fellendülést ért el, és sikerült a szoCiális ellentéteket is elsímítania.
Kancellársága alatt csatlakozott az NSZK az Európa Tanácshoz, az Európai Szén- és
Acélközösséghez és a NATO-hoz. 1963.október lS-én - 87 éves korában - mondott le
tisztségéről. (Larousse 1991.1k.26 o., MNL.lk.14l oi.)

Zum ersten Todestag des Bundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer am 19. April 1968
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VARSÓI GETTÓ-LÁZADÁS 1943.ÁPRILIS 19.
Varsó 1939.szeptemberi elfoglalása után, a korábbi zsidónegyed területén,
1940.november lS-én fejezték be a varsÓi gettó falainak felhúzását és ebbe a
városrészbe zártak, illetve zsúfoltak össze több mint fél millió embert. Ez a városrész
3,5 km 2 -es terület, 4 m magas fallal körülvett gettó volt, ahol nyomasztott a
zsúfoltság, a ki- és bejárást engedélyhez kötötték. Az élelmiszerkészlet rendkívül
kevés volt. A zsidókat a hús-, tej, zsír és tojásellátásból kirekesztették. Havonta
mindegyikük csak 2 kg kenyeret kapott. A gettón kívül dolgozókat is gettópénzzel
fizették, amelyért gyakorlatilag semmit sem lehetett vásárolni. Százával haltak éhen
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az emberek. 1942.júliuS 22.-én megkezdték az emberek tömeges - napi 12.000
ember - elszállítását a treblinkai és a majdaneki megsemmisítő táborokba. A
deportálások valódi céljairól értesülve, a földalatti - 1942-ben alakult - Zsidó Harci
Szervezete, a tOB 1943.január 18-án az újabb csoportokért bevonuló német
egységeket fegyverrel meghátrálásra kényszerítette. Ezt követően a deportálások 3
hónapig szüneteltek. Heinrich Himmler (*1900-+ 1945) parancsára Krüger
1943.április 19-re igérte a gettó felszámolását. Ezért a Waffen-SS két zászlóalja
harckocsikkal, gyorstüzelő ágyúkkal és lőszeres kocsikkal bevonult a gettóba, hogy
lakóit összeterelje és koncetrációs táborokba szállítsa. Erre 1943.áDrilis 19-én
felkelés tört ki. Zivia és Yitzhak Zuckerman, valamint Mordesai Anielewicz vezetésével
750-en várták a behatoló németeket a 9 puskájukkal, 59 pisztolyukkal és néhány
gránáttal. A kegyetlenkedő SS-eknek így is súlyos veszteségeket okoztak, 16-ot
megöltek, 85-öt megsebesítettek. A felkelők kb.60.000 embert vesztettek. Április 20án a németek Iángszórókkal és harci gázzal felszerelkezve tértek vissza és házról
házra haladva, azokat módszeresen felgyújtva, megkezdték a gettó elfoglalását. A
túlélőket a
zsidótemetőhöz
hajtották. Május 5-én a varsói zsinagógát is
felrobbantották. Május 8-ára bevették a tOB parancsnokságát, és május 16-ra vérbefojtották a felkelést. Április 19-től május 16-ig tartott az egyenlőtlen küzdelem, de
május 23-ig még elszigetelt csoportok a romok között és a csatornákban folytatták a
harcot. Varsóban emlékmű őrzi a gettó hős harcosainak emlékét. (Az emberiség
Kr.1994.,Magyar Nemzet 1993.04.19.,MTI.88j185 Nytsz., MNL.18k.234 o.)

OUVER MOWAT *1820.JÚUUS 22. - +1903.ÁPRILIS 19.
Kanadai politikus.
Ügyvédi diplomát szerzett, majd
ügyvédként dolgozott 18S8-ig, amikortól politikai pályára
lépett. 1864-ig George Brownnak munkatársa és a
népképviselet buzgó támogatója volt. 1864-ben a Quebec
Konferencián képviselő, majd kinevezték Ontario helyettes
kancellárjává, amely tisztségében 1872-ig dolgozott. 1872től Ontario tartomány miniszterelnöke, 1896-ban Ottawa
képviselője és Igazságügyi Minisztere volt, 1897-től haláláig pedig Ontario kormányzóhelyettesi posztját töltötte be. (Internet:http://www. Wikisearch.netjenjwikipedia ...,
hpedsbj.on.caj ....

JOAN MIRO *1893. ÁPRILIS 20. - +1983.DECEMBER 25.
Katalán festő és szobrász. 1912-től Francesco Gali
barcelonai művészeti iskolájába járt, ahol mestere ismertette
meg
a
párizsi
avantgárd
művészeti törekvésekkel. Első munkáit
a fauvizmus és a kubizmus hatását
tükröző kavargó vonalak és színek
jellemzik. 1915-19 között felváltva
Barcelonában,
Mallorcan
és
Montroigban
élt.
Ez
volt
az
úgynevezett "részletező" korszaka,
amikor a vidék tájainak darabokra
~!."ll.et'o~~rul1""61
tördelésében
eljutott
a
realista
ábrázolás határáig. A dadaistákkal és
szürrealistákkal 1919-től rendszeressé vált párizsi találkozásainak hatása figyelhető
meg álomképeket festő korszakán. A foltok, nyomok, hieroglifák az automatikus
művészettel mutatnak rokonságot. Majd egy különös mesevilág felé keresett kiutat.
Absztrakt képeit - pl.A Harlequin kameválja, Anyaság, Kompozíció - fantasztikus
formák, élőnek ható, színpompás organikus képződmények népesítették be. Hollandiai
utazását követően stílusa megváltozott, a képi elemek valószerűbbekké váltak.
Szokatlan anyagokkal is
kísérletezett, pl. a Zsákok-sorozata. Megpróbálkozott a
litográfiával és a rézkarccal is, a gouache-festés - vízfestés különböző kötőanyagokkal
- eszközeivel sikerült megteremtenie a Csillagképek-sorozat költői gazdagságát. A
II.világháború alatt kezdett kerámiával és szobrászattai foglalkozni. Az 1950-es évek
elejétől monumentális faliképeket készített. Művészi lendülete és örök humora
kontrasztos elemekből felépített szobrain, valamint J.L1orens Artigasszal közösen
készített kerámián jelentkezett. (Larousse 1992.2k.938 o., MNL.13k.178 o.)
IOlt(~

CANAlETTO *1697.0KTÓBER 18. - +1768.ÁPRllIS 20.
Olasz festő. Eredeti neve Giovanni Antonio Canal. Apjától, a színházi díszletfestőtől
tanult, majd Luca Carlevaris*1663-+1729) oktatta a perspektíva ábrázolására. A
velencei városképfestészet - veduta - kiemelkedő mestere. Rómában tanult, itteni s
későbbi londoni tartózkodásán kívül szinte állandóan Velencében élt. A római, londoni,
velencei városképeket mértani hűséggel, de festőien, levegősen, a fényhatások finom

kiaknázásával, áttetsző árnyékokkal ábrázolta. Jó példája ennek a Velencei dogana, A
Piazzetta dél felől című képe. A távlati megoldás helyessége végett camera obscurát sötétkamrát - használt. Az 1740-es évektől - miután a velencei látképek iránti
kereslet lecsökkent - képei képzeletbeli táji és építészeti elemekből álló kompozíciók
voltak. 1746-55 között Londonban dolgozott. Képeinek alakjait viszont nem egyszer
Giovanni Battista Tiepolo (lásd 111.27.) festette meg. Szellemes rézkarcai külön 31
kötetben jelentek meg. (Műv.L.1965.1k.366 o., MNL.5k.68 o.)

PIERRE

TERRAIL

DE

BAYARO

*1473 KÖRÜL

-

+1524.ÁPRILIS

20.
Francia hadvezér.. VIII.Károly (ur.1483-1498), majd XILLajos
(ur.1498-1515), és végül I.Ferenc (ur.1515-1547) francia királyok
szolgálatában állott. Nagy dicsőséget szerzett a háborúkban, így a
fornuovoi csatában 1495-ben, Canossa ostrománál, 1502-ben
Bresciánál, Ravennánál és Mezieresnél. amiért "a félelem és gáncs
nélküli lovag" elnevezést nyerte. 1495-ben VIII.Károly lovaggá
ütötte, majd LFerenc királyt - a király külön kérésére - Bayard
ütötte lovaggá. Dicsőséges élete történetét többen feldolgozták.
(Larousse 1991.1k.262 o., Révai N1.2k.721 o., MNL.3k.397 o.)

SIR HENRY PARKES *1815. - +1896.ÁPRILIS 20.
Ausztrál államférfi. 1839-ben vándorolt ki Angliából
Ausztráliába és Sidneyben az Empire című lapot
alapította. 1854-ben beválasztották az Új-Dél-Wales
törvényhozásába. 1887-től 1892-ig Új-Dél Wales
miniszterelnöke volt. Nagy érdemeket szerzett a
közoktatásü9Y rendezésével. Buzgón támogatta az
Ausztráliai Allamszövetség megalakulását, mely halála
után - 1901-ben - létre is jött. (Révai N1.15k.207 o.)

EDUARDO ACEVEDO OlAZ
18.

* 1851.ÁPRILIS

20. - + 1921.JÚNIUS

Uruguayi író, diplomata. Jogot tanult, majd szeátor lett, s több
országban hazája nagykövete. Több regényében
pl.
trilógiájában IIsmael, Natíva, Grito de glorial - a spanyol
gyarmatosítók elleni szabadságharcot dolgozta fel. A gaucsó
romantikával szakítva, naturalsztikusan mutatta be az uruguayi
parasztok életét. (MNL:1993.1k.97 o.)

CLAUDIO COELLO *1642.MÁRCIUS 2. - +1693.ÁPRILIS 20.
Portugál származasu sanyol festő.
A
XVII.század utolsó nagy barokk mestere.
Francisco Rizi (*1614?-+ 1685) tanítványa
volt.
Behatóan tanulmányoLta
Vecellio
Tiziano (lásd VIII.27.), Pieter Pauwel Rubens
(lásd VL28.) és Anthonis van Dyck (lásd
III.22.) műveit. Gondos rajz, erőteljes,
ragyogó, bár nem világos színek jellemzik
monumentális
alkotásait.
Számos
oltárképet, freskót és arcképet készített.
Különleges pl. az Alcantarai Szent Péter
csodája című oltárképe, vagy II.Károlyról
készített portréja. Leghíresebb műve az Escorial sekrestyéjében lévő Sagrada
Forma című oltárképe. 1685-től Juan Carreno de Miranda(U*1614-+1685)
utóda ként udvari festő lett. (Műv.L.1965.1k.424o., MNL.5k.518 o.)

FRIGYES ElTEL ZEFIRIN I. KÁROLY *1839.ÁPRRILIS 20. -

+ 1914.0KTÓBER 10.
Román fejedelem, majd király.
1864-ben a porosz hadsereg tisztjeként
részt
vett
a
porosz-osztrák-dán háborúban. Alexandru Ion
Cuza
(lásd
V.1S.)
elűzése után, 1866.május 13-án népszavazássaI Románia fejedelmévé választották. Igen
választották. Igen nagy befolyással volt az ország életére úgy bel-, mint külpolitikai
tekintetben. Belső politikájában a pártérdekkel szemben az egész ország jólétének
emelését tartotta szemelőtt. Uralkodása idején jött létre az aranyalapra épített pénz-

rendszer, kiépült a vasúthálózat, modern román oktatási rendszert vezette k be, stb.
Külpolitikájában a szomszédos nagyhatalmakkal igyekezett barátságban élni. A nép
javáért folytatott munkássága miatt népszerűsége bel- és külföldön egyaránt nőtt.
1877-78-as orosz -török háború idején személyesen vezette a román hadsereget és
1877.december 1Q-én Plevnánál győzelmet aratott a török csapatok felett. Miután
Törökország és az európai nagyhatalmak is elismerték országa függetlenségét,
1881.március 26-án a román országgyűlés két háza Károlyt királlyá proklamálta és
május 22-én ünnepélyesen meg is koronázták. Amikor az I.világháború kitört,
I.Károly, mint a balkáni uralkodók békebírája szerepelt, s tekintélyének ekkor jutott
tetőpontjára. A trónon unokaöccse, I.Ferdinánd (ur.1914-1927) követte. (Révai
Nl.llk.281 o., MNL.l0k.600 o.)

EDWARD JOHNSON *1878.AUGUSZTUS 22. - +1959.ÁPRILIS 20.
Kanadai operaénekes. Édesapja - Edoardo di Giovanni -, aki kanadai tenor és
impresszárió volt, azt szerette volna, ha a fia nem követi a példáját, hanem ügyvéd
lesz. De a fia középiskolái elvégzése után 1899-ben New Yorkba ment zenét tanulni.
1902-ben már színházi szerepet kapott Bostonban és 1908-ban a Broadway-n, ahol
operett szerepekben mutatkozott be. Enrico Caruso (lásd 11.27.) tanácsára 1909-ben
Firenzébe utazott, hogy Vincenzo Lombardi segítségével továbbfejlessze tudását. Edoardo di Giovanni néven debütált Olaszországban, Pádua
városában 1912-ben Umberto Menotti Giordano (lásd
XI.12.): Andrea Chenier című operájában. Ildebrando
Pizzetti (*1880-+ 1968) és Franco Alfano (lásd 111.8.)
olasz zeneszerzők műveinek premiérjén, majd Richard
Wagner (lásd V.22.):Parsifa/ című operájában debütált
a milánói Scálában 1914-ben és Puccini (lásd
XI.29.):Gianni Schicchi című operájában, annak 1919es itáliai premierjén énekelt a római operában. Olaszországi sikerei után visszatért az Egyesült Államokba és 1919-22 között a Chikagoi
Operának, 1922-től 1935-ig New Yorkban a Metropolitennek volt vezető tenoristája.
1923-ban Sigfried és Faust szerepében több alkalommal fellépet a londoni Covent
Gardenben is. Muzikalitása, romantikus megjelenése, és egyéb jó adottsága
összekapcsolódott a lírai hanggal, a jó hangszínnel és a technikai tudással. Herbert
Witherspoon
főigazgatói

társa,

Gatti

munkakörében.

Casazza's

örököse

1935-től

1950-i9

a

Metropoliten

(Internet:http://www.bach-cantatas.com=Bio/Johnson-

Edward.htm)
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A már működő Szakszervezet csúcsszerveként alakult meg 1956ban a Kanadai Munkaügyi Kongresszus. Tevékenysége során
támogatta azokat a szociális törekvéseket, amelyek előre vitték a
társadalom jogainak gyakorlását, életformájának kialakítását és
egészségének
védelmét.
Tevékenységének
eredményeként
könyvelhető el az egészségügyi ellátásra, állami nyugdíjra és
munkahelyi biztonságra vonatkozó törvények elfogadtatása és
bevezetése. 50 éves fennállását ünnepelte 2006.áDrilis 20-án.
(Kanadai Lexikon)

EDUARD URX

*1903.JANUÁR 29. - +1942.ÁPRILIS 20.

Cseh újságíró, politikus, irodalomkritikus, teoretikus. A Rózsahegyi gimnázium után a Prágai Károly Egyetemen folytatta
tanulmányait. Baloldali világnézete egyetemi évei alatt elmélyültek
Az egyetem befejezése előtt is vállalt munkát. 1924-től
újságíróként dolgozott, majd a Klement Gottwald (lásd XI.28.)
tá rsa ként a Cseh Kommunista Párt megalapításában is részt vett.
1929-től ismét lapszerkesztő volt Pozsonyban és köze volt az
1929-31 között és 1938-ban megjelent Vörös újsághoz is.
Újságírói tevékenysége kiterjedt az irodalmi és művészeti élet
kritikájára, a politikai ideológiai alapjainak boncolgatására, a polgári filozófiára, a marxista magyarázatokra stb. 1941-ben a Gestapo letartóztatta és
1942.április
20-án
a
mauthauseni
koncentrációs
táborban
kivégezték.
(I nternet http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =csu
)

MARK TWAIN *1835.NOVEMBER 30. - +1910.ÁPRILIS 21.

Amerikai Iro. Eredeti neve Samuel Langhorne Clemens. Kimaradt az iskolából, volt
nyomdászinas, majd gőzhajókormányos a Mississipin, és révkalauz. Katonáskodott
egy ideig, a déli seregben harcolt a polgárháború idején, majd a tElekspekuláció után
ezüstbányászattai pbóbálkozott, végül újságíróként alkalmazták. Fölvette a Mark
Twain írói nevet, mely a hajózásban kétölnyi vízmélységet jelent, majd sikeres
riportok, karcolatok kerültek ki tollából. Kalandos ifjúsága, polinéziai és európai
utazásai, felolvasókörutak, a gazdasági válság okozta csőd, sikertelen vállalkozásai és
a kilábalás, magánéleti tragédiái és korának visszásságai egyaránt hatottak írásaira,
műveire. Első sikeres, Smiley Jim híres békája című kötete burleszktörténeteket
tartalmaz. A siker nyomán egy kaliforniai lap európai útilevelek írásával bízta meg,
melynek nyomán született a Jámbor lelkek külföldön című útibeszámolója. Majd újabb
úti beszámolókat adott közre, mint Élet a Mississippin. A Tom Sawyer kalandjai, Tamás
úrfi, Koldús és királyfi és a Huckleberry Finn kalandjai című remek ifjúsági regényei
tették világhírűvé, melyek az ifjúsági irodalom örök darabjai. A modern amerikai
irodalomban az elsők között teremtette meg a beszélt nyelv varázsát, s Amerika
"felfedezését" a couleur-Iocale sajátosságaival és fiórklórjának bemutatásával
igyekezett kiterebélyesíteni. A Puddingfejű Wilson című regényének köxzéppontjában
a fekete rabszolgák helyzete áll. (Larousse 1992.2k.819 o., MNL.17k.841 o.)

CHARLOTTE BRONTÉ *1816.ÁPRILIS 21. - +1855.MÁRCIUS 31.
Angol költő és regényírónő. Két húgával Anneval (*1820+1849) és Emilyvel (lásd XII.19.) együtt mindhárman
irodalomhoz vonzódó gyermekkor után írással foglalkoztak
Anne és Emily 29 illetve 30 éves korában tüdőbajban
meghalt, A legtehetségesebb Emily volt, de Charlotte volt a
legszívósabb és legerősebb akaratú. Ő tartotta a violággal a
kapcsolatot, néhánykortárs írót személyesen is ismert. Így
írói sikereinek kibontakozását csak ő érhette meg. Kitűnő
elbeszélő. Laza szerkezetű, humor nélküli regényeiben a puritán lelkület és a lázadó
szenvedély küzdelmének sajátos világát jeleníti meg. Legjelentősebb műve Jane Eyre
(1847), melynek címváltozata A lowoodi árva, melyben sok a melodrámikus elem, de
érzelmeinek színes mély rajza feszültséget tud teremteni. Rövid életének utolsó
éveiben
lelkész
édesapja
egyik
káplánjának
a
felesége
volt.
(Világir.KisencikI.1976.1k.171 o., MNL.4k.586 o.)

SILVIO VASCONCELOS DA SILVEIRA ROMERO *1851.ÁPRILIS 21.
- + 19145.JÚNIUS 18.
Brazíliai portugál író, irodalomkritikus és tudós. Sokoldalú
tevékenységet folytatott Rio de Janeiró-i egyetemen. A
jog bölcsészet tanáraként és kiterjedt irodalmi munkássága mellett
a filozófia, irodalomtörténet és népismertetés terén rendkívül
jelentős tevékenységet fejtett ki. Igen jártas volt költészeti és
társadalomtudományi témakörökben is. Tevékenysége nem csak a
fenti témák irodalmi megjelenítését, hanem annak oktatását is
magábafoglalta. Föbb munkái: A bölcsészet Braziliában, Braziliai
irodalom, A braziliai irodalom története, A portugál haza stb.
(Révai N1.16k.356 o.), Internet:http://www.itaucultural.orgg.br/
aplicexternas
, kereso. hujyrkjG byany
)

FRIEDRICH WILHELM AUGUST FRŐBEL *1782.ÁPRILIS 21. + 1852.JUNIUS 21.
Német pedagógus. Johann Heinrich Pestalozzi (lásd 11.17.)
yverdoni intézetének volt 1808-10 között a munkatársa.
Elsősorban
az iskoláskor előtti nevelés érdekelte. Első
nevelőintézetét Griessheimben hozta létre 1816-ban. 1837-ben
megalapította az első ovodát, akkori nevén "gyermekkertet".
Jean-Jacques Rousseau (lásd VIL2.) és Pestalozzi követőjeként
abból az elvből indult ki, hogy hagyni kell a gyermeket önállóan
tevékenykedni. A gyerekek fejlődésének elősegítése érdekében
javasolt foglalkoztatásokat, játékokat és éneklést a szabadban. Kidolgozta a
tevékenységet előmozdító játékszerek rendszerét. Pedagógiai felfogását Embemevelés
című könyvében fejtette ki. A XIX. század második felében, rendszere széles körben
elterjedt Európában és az USAS-ban. (Larousse 1991.1k.932 o., MNL.8k.334 o.)

ULRICH VON HUTTEN *1488.ÁPRILIS 21. - +1523.SZEPTEMBER
29 ..
.

Német humanista. A fuldai kolostor-iskolából meg szökve bejárta az
erfurti, kölni és odera-frankfurti egyetemeket, humanisztikai
c
tanulmányokkal foglalkozott, majd atyja kívánságára a páviai és
bolognai egyetemeken jogtudományt tanult. Az itt töltött egyetemi
évek után katonáskodott és verseket írt. 1517-ben visszatért
Németországba, és LMiksa német-római császár (lásd IlL22.)
Augsburgban költővé koronázta. Irodalmi tevékenysége egyszerre
irányult a római egyház németországi politikája és minden
lelkiismereti zsarnokság ellen. Latin dialógusai legjavát képezi az
Aula, Fortuna ,A világszemlélők, Vadiscus stb. Számos gyalázkodó és gúnyolódó írását
adta közre Ulrik württembergi herceg ellen, aki testvérét kivégeztette. 1519-ben
csatlakozott Martin Lutherhez (lásd 11.18.), és buzdította honfitársait is a
reformáCióhoz való csatlakozásra, melyet az egyházi és világi fejedelmek
megdöntésére, a birodalom egységének helyreállítására akart felhasználni. 1520-ban
csatlakozott Franz von.Sickingen lovaghoz (*1481-+1523), majd a Sickingen-felkelés
bukása után, 1522-ben Svájcba menekült. Szegényen, a szabadság diadalában vetett
reményén kívül, mindentől és mindenkitől elhagyatva halt meg a Zürichi-tó Ufenau
szigetén. 1889-ben - Sickingennel együtt - szobrot emeltek emlékének. (Révai
N1.10k.416 o.,Új Magy.L.1960.3k.346 o., MNL.9k.718 o.)
.I:i

TÁNCSICS MIHÁLY *1799.ÁPRILIS 21. - +1884.JÚNIUS 26.
Magyar
politikus,
író.
Eredeti
neve
Stancsics
volt.
Jobbágycsaládból
származott,
ta kács mesterséget
tanult,
tanítóképzőt végzett,
majd különböző előkelő családoknál
nevelősködött. Az 1830-as évektől sorra jelentek meg nyelvészeti
tárgyú munkái, tankönyvei. Irányregényeiben - többek között gróf Széchenyi István (lásd IV.8.) gondolatait népszerűsítette. A
cenzúra miatt politikai írásainak jelentős részét külföldön adták
kl. A Népkönyv című művében, 1846-ban alapjaiban támadta a feudális rendszert,
ezért körözést adtak ki ellene. 1846-ban Nyugat-Európában járt, majd hazatérve
1847.márciusban elfogták és sajtóvétségért bebörtönözték, ahonnan az l848.márciusi
forradalom szabadította kl. A Munkások Usága című lap kiadója és szerkesztőjeként,
és mint országggyűlési képviselő fellépett a jobbágyrendszer teljes felszámolásáért.

l848-49-ben, tovább
küzdött a jobbágyfelszabadításért. Alosztálynélküli
társadalomról vallott nézeteit a ]ózanész és a Nap szava Isten szava című műveiben
fejtette ki. A szabadságharc leverése után bujkáini kényszerült, felesége rejtegette.
l85l-ben - távollétében - halálra ítélték. l857-ben kegyelmet kapott. l860-ben
röpiratai terjesztése és a március 15-iki tüntetés szervezése miatt 15 évi börtönre
ítélték, l867-ben szabadult félig vakon. 1869-72 között független országgyűlési
képviselő. Az Arany Trombita című politikai hetilap kiadója volt. l872-ben visszavonult
a közélettől, de élete végéig a dualista rendszer ellenfele maradt, nyelvészettel,
utópisztikus renszerek kidolgozásával, életműve sajtó alá rendezésével foglalkozott.
(Larousse 1994.3k.8l0 o., MNL.17k.15l o.)

LONDONI TOWER
A régi London egyik híres erődje, melyet a középkori várostól
keletre építtetett I Hódító Vilmos normandia hercege (lásd
IX.9.). XI-XIV. század között épült ki. A központi tornyot
kettős falrendszerrel vették körül. A belső falat 13 torony, a
külsőt 6 torony és 2 bástya erősíti. Területe 7 ha. Az angol
történelemben fontos szerepet játszott. Egy időben az angol
királyok lakóhelyéül szolgáló palotaként is funkcionált.
Utoljára e célra VII.Henrik vette igénybe haláláig
1509.április 21-ig. Ezt követően börtön és fogház céljára
használták. Falai között a legkiválóbb államférfiak, politikusok sínylődtek, sőt az angol
történelem sok neves szereplőjét gróf Warwickot, Morus Tamást l535-ben, Boleyn
Annát l536-ban, Howard Katalint l542-ben, Essex grófot l60l-ben stb. itt fejezték le.
1810-ig pénzverde is működött benne. Fogház funkciÓja 1820-ban szűnt meg. Ma
nagy része múzeum, ahol többek között a brit koronázási ékszereket és a híres
fegyvergyüjteményt őrzik. (Révai N1.9k.752 o., MNL.17k.62l o.)

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS *1796.DECEMBER 30. + 1850.ÁPRILIS 21.
Magyar politikus. A reformkor reprezentatív alakja. Előbb az
erdélyi, később a magyarországi rendi országggyűlés liberális
nemesi ellenzékének egyik kiemelkedő vezetője, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja. Páratlan aktivitása, politikai
zsenialitása, irányító szerepe a tehetségekben nem szűkölködő kor
legnagyobbjai közé sorolja. 1820-ban megismerkedett gróf
Széchenyi Istvánnal (lásd IV.8.), akivel 1822-ben Angliában járt.
Széchenyivel együtt a főrendi reformerek élére állt, később a
SzéchenYi-Kossuth vitában pedig Kossuth Lajos (lásd 111.20.)
t\1AC,YARORS7ÁC.
mellé.
1834-ben
az
örökváltság
ügyében
a
szatmári
megyegyűlésen elmondott beszédéért perbefogták, Kölcsey Ferenc
(lásd VIII.8.) volt a védője. Elítéltetése előtt az 1838-as pesti árvíz idején százak
életét mentette meg, s ezzel népszerűsége tovább nőtt. Akkor kapta "az árvízi hajós"
nevet. 1839-ben befejeződő eljárásban 3 évi börtönre ítélték, de 2 hónapi raboskodás
után - egyre súlyosbodó szembetegsége miatt - engedélyezték számára, hogya
sziléziai Grafenbergbe utazzon gyógykezelés Céljából. 1840-ben amnesztiát kapott.
Visszatérve újra bekapcsolódott a politikai életbe, de egyre romló egészsége és 1844ben vaksággal végződő szem-betegsége miatt jelentős szerepet nem tudott vállalni az
1848-as forradalom feladataiból. 1848.május-júliusi erdélyi országgyűlésen mégrészt
vett, majd Grafenbergbe költözött, ahonnan 1850-ben tért volna haza, de az út során
meghült és Pesten meghalt. (Új Magy.L.1962.6k.735 o.,Révai NI.19.k.539 o.,
MNL.18k.667 o.)

GÖRÖGORSZÁGI KATONAI PUCCS
Görögországot
1951-ben
felvették
a
NATO-ba,
majd
Konsztandinosz Karamanlisz (*1907-+ 1998) és pártja a Nemzeti
Radikális Unió - kormányzása idején az Európai Gazdasági Közös.
ség társult állama lett 1961-ben. A
,>~.;,,~~~
meggyengült, jogaiban is korlátozott
baloldalt a parlamentben az Egyesült
Demokratikus Baloldal képviselte. A
külpolitika középpontjába 1955-től a
I. ciprusi válság került. Mivel Görögország
támogatta a ciprusi brit uralom elleni
görög függetlenségi mozgalmat, kapcsolatai a Cipruson szintén érdekelt Törökországgal is megromlottak. A mérsékelt
Centrum Unió 1964-es választási győzelme a polgárháborús sebek begyógyításának
kezdetét jelentette, a jobboldalnak azonban a királyi udvar segítségével 1965-ben
sikerült megbuktatnia Jeorjiosz Papandreu (*1888-+ 1968) kormányát. 1967.áDrilis
21-én - a baloldal választáSi győzelmét megelőzendő - Jeorjiosz Papadopulosz
ezredes (*1919-+1999) vezetésével katonai junta vette át a hatalmat.
Felfüggesztették az alkotmányt, betiltották a politikai pártokat, a király egy sikertelen
ellenpuccs után elmenekült az országból. 1973.júniusban kiáltották ki a köztársaságot.
A katonai kormányzat az elért gazdasági sikerek ellenére népszerűtlen maradt és
1974-ben a diklatúra megbukott. (MNL.1999.8k.774 o.)

ELISABETH ALEXANDRA MARY II.ERZSÉBET *1926.ÁPRILIS 21. Nagy-Britannia
királynője.

és

ÉszakÍrország

(ur.1952-től).
Apja
király (lásd 11.6.) legidősebb

VI.György
leánya. Férje Fülöp, edinburghi herceg
(*1921), gyermekeik Károly walesi
herceg (*1948), Anna (*1950), András
(*1960) és Edward (*1964). Apja
1952.február 6-án bekövetkezett halála után leánya és trónörököse II.Erzsébet néven Nagy-Britannia és Észak-Írország,
illetve a Nemzetközösség királynője lett. A koronázási ceremónia 1953.június 2-án
volt a Westminster-apátságban a hagyományos szertartás szerint. Házasságot 1947ben kötött Fülöp Edinburgh hercegével, aki egyidejűleg lemondott a görög és dán
trón-igényéről és felvette a Mountbatten nevet. Férje egyébként különböző angol
egyetemek kancellárja, flotta tengernagy, légi-marsall, angol és nemzetközi
szövetségek elnöke valamint 1948-52 között VI.György király szárnysegédje volt.
II.Erszébet trónrakerülésével ötven éwel Viktória királynő (lásd V.24.) halála után,
ismét női uralkodója lett Nagy-Britanniának. A Nemzetközösség neve - The
Commonwealth of Nations - 1947-ig Brit Nemzetközösség volt. A gyarmatok
függetIenné válásával kibővült, 1995-ben 52 államot vagy domíniumot foglalt
magában. Mint a Nemzetközösség feje a tagországok összetartására törekszik,
utaztásai során Nagy-Britannia és a világ többi országa közötti kapcsolatokat kívánja
erősíteni. Ő volt az első megkoronázott brit uralkodó, aki Magyarországra látogatott
1993-ban. A királyi család magánéleti botrányai ellenére változatlan közéleti
népszerűségnek örvend. (Larousse 1994.3k.67 o., Az emberiség Kr.1994., MNL.7k.479
o.)
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L'UDOVIT FULLA *1902.FEBRUÁR 27. - +1980.ÁPRILIS 21.
Szlovák festő, illusztrátor. Művészete a
szlovák
modernista
festészet
szempontjából jelentős. Stílusát a
képzelet
költészete
jellemzi.
Munkáiban egyesítette a racionális és
érzelmi
elemeket
a
ragyogó
színérzéket és a népi művészet
ismeretét,
a
világban
elterjedt
modernizmussal.
A
Bauhaus
tehetséges
képviselője
volt.
Alkotásaira nagy hatással voltak a
prágai modernisták, valamint Marc
Chagall (lásd VII. 7.), Pabro Picasso
..
.. ..
,.,
" ,
(lásd X.25.). Legismertebb munkája
tobbek kozott a Legha)ok, Kiuzes, a paradicsomból, Keresztrefeszítés, Szlovák
stb.
(Internet:
http://en.wikivisual.com/index.php/%C4%
,
Madonna
http://nabut.com/%C4%
)

RADEN ADJENT KARTINI
+ 1904.SZEPTEM BER 17.

* 1879.ÁPRlLIS 21. -

Indonéz feminista. Arisztokrata családban született. Holland iskolában
tanult, a tradídók szerint mindössze 12 éves koráig. Ekkor szülei
kijelölték számára a férjet, de apja engedékenysége folytán
engedélyezték számára, hogy társaságban néha megjelenhessen.
Ezen rendszabályok motiválták abban, hogy csatlakozzon a feminista
mozgalmakhoz a maga módján. Főként a nők oktatását tartotta szem
előtt. Iskolát alapított Indonéziában, amelyben a lányok írni, olvasni
tanultak, nyugati-tipusú oktatás szerint. Könyvet írt Sötétségből a
fénybe, Egy indonéz feminista. Kartin levelei Stella Zeehandelaarhoz
címmel. Foglalkozott külön - elítélően - a többnejüsg ellen. Neki is
félrjhez kellett mennie negyedik feleségnek. 1904-ben a szülésbe belehalt. Április 21.ét Kartini Nap-ként tartják nyilván. Levelei alapján életéről és harcáról film készült
(Internet: http:jjwww.answers.com/topic/raden-ajeng. melandri. blogspot.comj2009j
lOjbiography- ....... )

GEORG STIERNHIELM *1598.AUGUSZTUS 7. - +1672.ÁPRILIS 22.
Svéd költő. Ősi bányásznemzedék sarja Greigswaldben végezte
egyetemi tanulmányait, majd németországi és hollandiai utazásai
különböző
hívatalokban
dolgozott
közigazgatási
és
után
igazságszolgáltatási területeken. 1631-ben nemesi címet kapott.
Sokoldalúsága és tehetsége tette lehetővé sokirányú foglalkozását
és irodalmi tevékenységét. Ő az első nagy nemzeti költő
Svédországban. Poétikai fő műve az 1658-ban készült Herkules
c.költeménye. Ebben a művében bebizonyította a svéd nyelv
költészetre való alkalmasságát és annak lírai erejét. Nyelvészeti és
filozófiai kutatásai jelentősek és kezdeményező jellegűek.
(Világ ir. Kisencikl.
1976.2k.361 o.)

v.

GREGORlOS *1745. - +1821.ÁPRILIS 22.

Konstantinápolyi patriárcha. 1784-ben Szmirnában metropolita és
1797-ben konstantinápolyi patriárcha lett. Nemsokára azután, hogy
a franciák támadást intéztek Törökország ellen, azzal kezdték
gyanúsítani, hogy szövetségben áll a haza ellenségeivel. Ezért
száműzték az Athosz hegyére, ahol nagy buzgalommal foglalkozott
a tudomáyokkal. 18D6-ban hívták vissza és a todományok
terjesztésével vonta magára a figyelmet. Újabb száműzetésbe került
18D8-ban, ahonnan 1819-ben tért vissza, mint pátriarcha. Amikor a
görögök függetlenségi mozgalmat indítottak, gyanúba keveredett a
görögök támogatása miatt. Ezért husvét ünepén a patriárchátusi templom
főkapujában - teljes ornátusban - felakasztották. (Révai N1.9k.6 o.)

RAYMOND GASTON PLANTÉ *1834.ÁPRILIS 22. - +1889.MÁJUS
21.
Francia fizikus. Pályáját elméleti fizikusként kezdte, 1854ben fizikai segédelőadó volt. Hat évvel később már egy
politechnikai intézet professzora lett Párizsban .. Éveken át
és fáradozásának
foglalkozott a galvánpolarizációval
eredménye 1859-ben az elektromos akkumulátor feltalálása
• volt, melyet később mások fejlesztettek tovább. Később
légköri elektomossággal is foglalkozott. Összegyűjtött
értekezéseit 1879-ben adták ki. Művei több nyelvű fordításban is megjelentek. Révai N1.15k.5Dl o., Internet:http://panlog.com/cgi-bi.... , www.
answers.comjtopicj ..... )

GRÓF TISZA ISTVÁN

* 1861.ÁPRILIS 22. - +1918.0KTÓBER 31.

Magyar politikus. Tisza Kálmán politikus és nagybirtokos (*1830-+1902) fia. Berlinben
és Heidelbergben jogot, közgazdaságtant, államtudományt és statisztikát tanult. A
budapesti egyetemen államtudományi doktorátust szerzett. 1881-ben Bihar vármegye
főjegyzője volt,
1882-től a család
uradaimán gazdálkodott. Jellemének és
tehetségének fejlettsége korán megmutatkozott és már 1886-tól a Szabadelvű Párt
képviselője lett. Felkészültségével, vitatkozó erejével pártjának egyik legnagyobb
erőssége volt. 1903.novembertől 1905.júliusig a miniszterelnöki és abelügyminiszteri
feladatokat látta el. Kormányzásának alapelvei a dualista rendszerhez és a
kiegyezeséhez való ragaszkodás, az arisztokrácia és a dzsentrik között kialakult
szövetség megőrzése, külpolitikában a kettős szövetség fenntartása voltak. Nagy
számú ellenzéke dacára több szükségesnek tartott reviziót sikerült megszavaztatnia.
Első hivatali ideje alatt az újonclétszám növelése miatt kirobbant obstrukciót még a
házszabály megsértésével sem tudta letörni. Az 1905-ös súlyos válaaztási vereség
után lemondott. 1906-ban feloszlatta a Szabadelvű Pártot, visszavonult a
politizálástól, csak a felsőház munkájában vett részt. Az 1910-es választásokon
győztes Nemzeti Munkapárt egyik megalakítója és tényleges vezetője volt. A
Képviselőház elnökeként - 1912.májustól 1913.jÚniusig - a képviselőket kivezettetve
a teremből, letörte az obstrukciót és elfogadtatta a háború esetén érvényes kivételes
intézkedésekről szóló törvényt. 1913.júniustól 1917.júniusig ismét
miniszterelnök lett. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása után - 1914.június
28. - 1914-ben az I.világháborÚ elhárításán dolgozott. az OsztrákMagyar Monarchia többi felelős döntéshozójával szemben ellenezte a
Szerbia elleni fegyveres fellépést. Miután biztosítékot kapott a német
szövetségesektől, hogy
délszláv területeket
nem
fognak
a
Monarchiához csatolni, megváltoztatta álláspontját. Kormánya a hadüzenet után bevezette a cenzúrát, a postaforgalom ellenőrzését és még számos egyéb
intézkedést tett. Minden erejét a nemzeti erők koncentrálására fordította. mint
miniszterelnök. 1915-ben kudarcba fulladt az a töreIvése, hogy koalíciós kormányt
állítson fel. Az I.világháború során fellépett a katonai túlkapások, a civilekkel való
kegyyetlenkedések ellen, ezért gyakran konfliktusba keveredett a katonai vezetéssel.
A német vezető körökkel szemben is voltak észrevételei, hallatta intő szavát a
búvárhajóharc terve ellen, a kérlelhetetlen számonkérése a kárpáti harcok során a
hadvezetés hibáinak feltárása, mindezhzel ellenséget szerzett magának. 1917.január
22-én Thomas Woodrow Wilson (lásd XII.28.) amerikai elnök, béketörekvésekre hívta
fel a monarchia figyel mét, melyekkel szemben Tisza István hajlandóságot fejezetti ki,
mert azok a háború befejezése irányába hatóak voltak. I.Ferenc József Ausztria
császárának (lásd XI.21.) halála után nem volt hajlandó a választójogot kiszélesíteni
és a mérsékelt ellenzéki politikusokat bevonni a kormányba, ezért IV.Károly Ausztria
császára (lásd VIII.17.) 1917.májusban felmentette miniszterelnöki tisztéből. 56 éves
korában bevonult az orosz frontra, ahol katonai szolgálatát önfeláldozó
kötelességtudással és bajtársiassággal végezte. 1918.október 16-án egy sikertelen
merényletet kíséreltek meg ellene. Másnap a parlamentben elismerte a háború
elvesztését és hangsúlyozta egy önálló magyar hadsereg és külügyminisztérium
felállításának fontosságát. 1918.október 31-én kitört az "őszirózsás" forradalom és
Tisza Istvánt lakásán a forradalom katonái agyonlőték. ((Révai N1.18k.296 o"A
XX.század Kr.1994., MNL.17k.489 o.)

I. KASZTILIAI, KATOLIKUS IZABELLA *1451.ÁPRILIS 22. +15ü4.NüVEMBER 26.
Kasztília királynője 1474-től 1504-ig. II.János kasztíliai
király (ur.1406-l454) és Portugál Izabella
leánya, Őrült Johanna (lásd IV.12.)
anyja, IV.Tehetetlen Henrik kasztíliai
(ur.1454-1474)
húga.
Henrik
király
elismerte Izabellát utódjának, aki eLUtán
titokban nőül ment Aragóniai Ferdinánd
III.10.),
Aragónia
herceghez
(lásd
trónörököséhez 1469-ben. Henrik ekkor
megfosztotta a trónutódlás jogától, leánya La Bertraneja Johanna javára. Kasztília
grandjai azonban tiltakoztak ellene. A segoviai találkozón 1473-ban Izabella kiegyezett
bátyjával és egy év múlva követte őt a trónon. II.Aragóniai Ferdinánd (ur.1479-l516)
segítségével, aki Kasztília felett semmiféle hatalommal nem rendelkezett, legyőzte
Portugália királyát V.Alfonzot (ur.1438-1481), aki XI.Lajos (lásd VII.3.) támogatásával
lerohanta 1475-ben Kasztíliát. Seregeik felszámolták a Pireneusi félszigeten az utolsó
mór maradványt, a Granadai Királyságot 1492-ben. A spanyol és portugál keresztény
államok hadjáratsorozatának befejezéseként kiűzték országukból l492-ben a zsidókat,
1502-ben a mórokat, a katolizáltak hitének vizsgálatára felújították az inkvilíciót.
Uralta a nemességet, támogatta Kolumbusz Kristóf (lásd V.20.) amerikai felfedező
útjait. Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd 1494-ben elnyerte a pápától a
Katolikus Királyok titulust és megkezdte Spanyolország egyesítését. (Larousse
1992.2k.243 o., MNL.l0k.96 o.)

HENRI -MARIE LAFONTAINE * 1854.ÁPRILIS 22. - + 1943. MÁJUS
14.
Belga szenátor, nemzetközi jogász. A brüsszeli egyetemen jogot
tanult, majd l877-től ügyvédként dolgozott. l883-ban H Pratt
angol békeharcos hatására csatlakozott a békemozgalomhoz és
1889-től - megalakulásától - a belga Békeszervezet titkára volt.
1893-tól a nemzetközi jog előadója az egyetemen. l895-ben
P.Otlettel alapította meg a Nemzetközi Bibliográfiai Intézetet.
1895-től a belga Szenátus tagjává választották. 1908-ban a Berni
Állandó Nemzetközi Békeiroda elnöke lett. 1910-ben és 1913-ban
ő szervezte meg Brüsszelben a L'Associacions Internationales
I G E
sv
elnevezésű
nemzetközi
egyesülés
kongresszusát.
Ezt a
szervezetet ő maga hívta életre 1907-ben P.Otlettel, aki szintén
békeharcos volt. A Nobel-békedíjat 1913-ban kapta. (Nobel-díjasok Kis1.1985.427 o.)

SIR YEHUDI MENUHIN *1916.ÁPRILIS 22. - +1999.MÁRCIUS 12.
Amerikai hegedűművész. ötéves korában kezdte el hegedűtanulmányait és nyolc éves
korában - csodagyerekként - lépett a nagyközönség elé. Számos nagy zenekarral és
neves karmesterrel szerepelt. A II.világháború idején 500 jótékony célú koncertet
adott. 1952-ben Jawaharlal Nehru lásd V.27.) meghívására Indiába ment, ahol
megismerkedett a hindu kultúrával. Számos zenei fesztivált és Ünnepi Játékokat
alapított 1956-69. között. 1959-től Londonban élt, ahol 1963-ban zenei tanintézetet
alapított. 1969-ben az UNESCO nemzetközi zenei tanácsának, 1972-ben a londoni
Trinity College of Music elnöke lett. 1981-lől a londoni Royal Philharnonic Orchestra
elnöke és kamestere. Számos olyan mű bemutatját játszotta, amelyet neves
zeneszerzők az ő felkérésére komponáltak. A modern zene népszerűsítője, aki igen
sokat tett az ifjúság zenei neveléséért és a politikai okokból üldözött művészekért.
Amerikában aktív támogatója volt Bartók Bélának (lásd III.25.), aki az ő felkérésére
komponálta 1944-ben szólószonátáját. A klasszikus hegedű-irodalom kiemelkedő
lolmácsolója volt. (Brockhaus:Zenei L.2k.521 o., MNL.12k.927 o.)
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* 1922.ÁPRILIS

22. -

Szlovák keramikus. 14 éves korában kezdődött keramikusi
kiképzése a modrai Kerámiai Iskolában. 1952-57 között olaszországi
tanulmányútja alatt 50 kisalakos plasztikát készített. Hazaérkezése
után Modraban telepedett le, ahol kisméretű figurális kompozíciókal
alkotott. Annak ellenére, hogy tevékenységéért állami kitüntetést
kapott, megítélése nem egységes. Egyes eszéták, kritikusok szerint
munkája giccsgyártásnak tekinthető. (Internet: http://mesto.sk/prispevky velke ..... , regiopartner sk./huj index..... , opaczvykni.sk./ke/
zaznam ..... )

A FÖLD NAPJA

ÁPRILIS 22.

A környezetvédelem témája első alkalommal 1962-ben került terítékre, az USA egyik
szenátora - Gaylard Nelson - felszólalásában, annak ellenére, hogy akkoriban
mindenkit a hidegháborús téma foglalkoztatott. Robert Francis Kennedy (lásd VI.6.)
1963-tól egyik témájaként foglalkozott ezzel a poblémával a 25 államot felölelő
elnökválasztási kampánya során. Időközben megjelentek különbözó írásművek,
melyek olyan termékekkel, eljárásokkal foglalkoztak, melyeknek hatása káros és/vagy
egészségtelenek az élővilágra, a Földre, a környezetre. 1969-től
az amerikai tüntetések témái között már a környezetvédelem is
ott szerepelt. Az ENSZ égisze alatt e téma aktívistái vésztjósló
kijelentéseket tettek. Egyre szaporodtak a tanácskozások és
előadások, majd 1970.december 2-án megalakult az EPA - a
Környezetvédő Ügynökség - , amely megszervezi minden év
április 22. napján a Föld Napját. Az ENSZ-charta a
Természetért (ENSZ Természeti Világchartája) szervezetének
jóváhagyó okiratát 1982-ben írták alá, melyben az ENSZ
közgyűlése kimondta, hogy mivel a civilizáció a természetben
gyökerezik és az "élet minden formája egyedülálló", a "természetet tiszteletben kell
tartani, és nem szabad kárt okozni alapvető folyamataiban". Ez a dokumetum azt a
felismerést tükrözi, hogya természet megóvása az emberiség létérdeke, s
együttműködésre hívja fel a világ valamennyi országát. (MNL. 7k. 77 O., Internet
http.//www.tajolo.hu ..... )

FRITZ STRASSMANN

*1902.FEBRUÁR 22. - +1980.ÁPRILIS 22.

Német kémikus. A Hannoveri Műszaki Egyetemen doktorált 1929ben. A Kaiser Wilhelm Institut kémiai intézetének kutatója volt
1929-1942-ig. A mainzi egyetem oktatója, a szerveskémia és
nukleáris kémia professzora volt 1946-ban, ugyanott a Max Planck
Kémiai Intézet tisztviselőjeként dolgozott 1953-ig. 1939-ben Otto
Hahnnal (lásd VII.28) és Lise Meitnerrel (lásd XI. 7.) felfedezte az
uránatommag hasadását, analitikus kémiai gyakorlata segített a
keletkező könnyű magok azonosításában. Jelentős eredményeket
ért el a mesterséges Izotópok ell:íállftása terén ls. (MNL.16k.292 o.)

BROR HJORTH

*1894.ÁPRILIS 22. - +1968.MÁJUS 21.

Svéd festő, szobrász. Már kisgyermekként megmutatkozott a
rendkívüli rajzkészsége, iskolai füzeteit gyakran érdekes
vázlatokkal díszítette. 1915-ben kezdte meg művészeti
tanulmányait, de ezt egy hónap után meg kellett szakítania négy
évig tartó betegsége miatt. 1919-ben Dániában a Koppenhágai
Királyi Szépművészeti Akadémiára iratkozott· be. Itt másfél évet
töltött el, majd PárIzsban folytatta tanulmányaIt négy éyen át. Itt
főként a szobrászattai foglalkozott. Tanulmányai befeJeztével
Uppsalában telepedett le,' a'hol saját stúdiót hozott :l~tre. 'Az
uppsalai 'templomokban oltárképekét 'festett, 'öolgozo,tt a
norrköpingi városi színházépületben és szobrai dfszítik' az
'uppsalai vasútállomást is Szonbrászként' gyakran fából' faragott
figurákat készített. Festőként tájképeket és' öket alkotott. Tájképfestészetében adalbodai farmerek között eltöltött gyermekévek hatása látható.
1949-59 között a Stockholmi Királyi Szépművészeti Főiskola professzora volt.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wikijBror_Hjorth)

WILLIAM SHAKESPEARE
23.

* 1564.ÁPRILIS

23. - + 1616.ÁPRILIS

Angol drámaíró, költő. Kevés pontos életrajzi adat
áll rendelkezésre és azokat is nehéz elválasztani a
Ft W 1.'Il"CI.~
.. ro
..- 2
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hozzájuk tapadó legendáktól. Mégis annyi biztos,
..
hogy felsőfokú tanulmányokat nem végzett,
,.
:;:
tehetős, tekintélyes polgári családban született,
"
apja műhelyében dolgozott aki viszonylag hamar
tönkrement.
18 évesen megnősült, feleségül vette
...
::"
a nálánál nyolc évvel idősebb Anne Hathawayt.
:...
1587-ben
csatlakozott
egy
vándorszínész
társulathoz. Később Londonba ment, ahol 15901AAGYAR pO~n~
től folyamatosan nagy sikerrel adták elő darabjait.
ÍrÓi pályáját vélhetően átdolgozásokkal kezdte, és
társszerzője
lehetett Christopher Mariownak (*1564-+1593), Robert Greennek
(*1559-+ 1592), Thomas
Kydnek
(*1558-+ 1594).
Első
darabjai
zömében
királydrámák, mint pl. VI.Henrik III. Richard, II. Richard, IV. Henrik, V.Henrik. A kritika
élesen bírálta műveit és sikerét, mégis elnyerte Henry Wriothesleynek, Southampton
grófjának kegyét. 1594-ben az újonnan alakuló Lord Chamberlain's Company társulat
színésze és háziszerzője lett. A színház, a színpad jó üzletnek látszott a számára.
1596-ra visszaszerezte a családi vagyont és apjának nemesi cimet szerzett. Ebben az
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időszakában születtek korai vígjátékai, mint A makrancos hölgy, Tévedések vígjátéka,
Vízkereszt vagy amit akartok, Sok hűhó semmiért stb. 1597-ben házat vett
Stratfordban, miközben Londonban bérelt lakásban lakott. Társulata 1598-ban
megépítette a Temze partján a Globe Színházat mely az előkelőbb rétegek izlésének is
megfelelt. !.Jakab Anglia és Írország királya (ur.1603-1625) trónralépésekor - 1603ban - a Királyi Társulat cimet adományozta társulatának. 1608-ban a Királyi Társulat
magánszínházat nyitott, mely nem csak a Társulat, hanem Shakespeare anyagi jólétét
is tovább növelte. Közben folyamatosan születtek sokszínű művel.
Nyelvi bravúrja élvezhető a Szentivánéji álom, Ahogy tetszik, Minden jó, ha a vége jó, Szeget szeggel című
vígjátékaiban.
Az angol
irodalom
egyik
jellegzetessége a tündéri elem is sajátja
vígjátékainak. A római kort idéző tragédiái, a
Július
Caesar,
Antonius
és Kleopátra
Plutarkhosz nyomán
születtek.
Regényes
szín művei ben , mint a Téli rege vagy A vihar
változatos forrásokból merített és váratlanul összekapcsolt motívumokból építette fel
világukat. 1613.júliuS 29-én leégett a Globe Színház. Ekkor kéziratainak egy része,
köztük az utókor számára soha meg nem ismerhető darabja is oadavesztek a
tűzvészben. Írt elbeszélő és lírai költeményeket, mint pl. A szerelmes vándor, Lukretia
meggyalázása, Vénus és Adonis stb. Lírájának csúcspontját szonettjei képviselik. A
154 szonett egy része az 1590-es évek elején íródott, a másik része 1601-re készül-

hetett el. Az l6ü9-ben megjelent versei ből és szonettjeiből tisztán kiolvasható a
borúlátás, a nyugtalanság. Egyfajta fejlődés biztosan nyomonkövethető műveiben: a
stílusé, mely a barokk retorikából indul és tiszta költészetté emelkedik. A mintegy
negyedszázados alkotói pályája ugyanazon logika mentén halad. Személyét és élet-

~)
(

művét rejtély övezi. Felmerült a kérdés, hogy valóban ő irta-e a drámáil. A kételkedők
egy része felsorol néhány nevet, mint igazi szerzőét, de ezt nem tudják bizonyítani. A
darabok keletkezésének időpontjai is bizonytgalanok, miután egyetlen kézirat sem
maradt fenn. Annyi bizonyos, hogya tűzvész után l6l4-ben újjáépült a színház, de
Shakespeare több darabot a Társulat számára nem írt. Mióta darabjait színpadokon
játszák, nincsen olyan színész, akinek próbára ne tette volna becsvágyát, képesség ét
valamelyik művének szerepvállalása. Kultusza páratlan a világirodalom történetében
és ez jelentős mértékben köszönhető a XVIII.századi német szerzőknek, és annak,
hogy műveit állandóan színpadon tartották Európában. A "magyar Shakespeare"
megteremtését először Kazinczy Ferenc (lásd X.27.) tűzte ki célul l79ü-ben, óriási
fordító-szervező munkával. Végül 1860-ban megalakult a Kisfaludy Társaság
Shakespeare Bizottsága és 1864-78 között létrejött a magyar nyelvű Shakespeare.
(Larousse 1994.3k.586 0.,Világir.KisencikI.1976.2k.322 o., MNL.16k.39 o.)

WILLIAM WORDSWORTH *1770.ÁPRILIS 7. - +18S0.ÁPRILIS 23.
Angol költő. Cambridgeben végzett tanulmányai után 1791-ben
Franciaországba utazott, mert a forradalom eszméiért lelkesedett.
1793-ban vissza kellett térnie Angliába. A terror és a pesszimizmus
érzése krízissé fajult Alfoxdenben telepdett le, közel költő barátjához,
Samuel Taylor Coleridgehez (* 1772-+ 1834). 1798-99-ben együtt
látogattak el Németországba. Miután visszatértek, közösen adták ki a
Lírai bal/adák című verseskötetüket, a romantika igazi kiáltványát
1798-ban. Az l8ül-es második kiadás előszavában megfogalmazta a
természethez fordulás és egy új, a természetes, beszélt nyelvhez
közeli költői nyelv megteremtésének programját. Még a németországi
tartozkodása idején kezdett hozzá önéletrajzi költeményéhez, amelyet egy nagyobb terjedelmű filozófiai költemény bevezetésének szánt. Előjáték címmel
adták ki halála után 18S0-ben. A mű epikus szerkezete John Milton (*1608-+ 1674)
Elveszett Paradicsomának felépítését követi. (Larousse 1994.3k.1142 o., MNL.18k.712
o.)
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA *1547.5ZEPTEMBER 29. -

+1616.ÁPRILIS 23.
Spanyol író. Gyermekkorában vándor-orvos apjával
bejárta Spanyolország nagy részét. Több egyetemen
folytatta tanulmányait. 22 éves korában Itáliába
utazott, és ez az út mély nyomokat hagyott
műveltségében. 1570-ben beállt az itáliai spanyol
hadseregbe katonának. Harcolt 1571-ben Lepantónál a
törökök ellen, megsebesült, elveszítette az ütközet
NR HUl6ARIA
során balkezét, karja pedig megbénult. 1573-ban részt
tuv POSlA LEV 1
vett a tuniszi hadjáratban, majd 1575-ben fivérével
haza indult Spanyolországba, azonban Marseille előtt
kalózok fogságába estek, akik rabszolgaként Algírba vitték őket. 1580-ban váltságdíj
fejében szabadult, akkor tért vissza Madridba. Megnősült és a Győzhetetlen Armada
ellátásával megbízott élelmezési felügyelő lett. 1588 után helyzete nehezebbé vált,
fizetését nem kapta időben, sokat kellett nélkülözniük. Pontatlan elszámolása; miatt
visszaélésekkel vádolták, ezért kiközösítették és két alkalommal is bebörtönözték. Ez
idő tájt írta a Don Quijote című regény első részét, melyet 1606-ban Madridban adott
ki és még abban az évben öt kiadást ért meg. A mű sikere megoldotta anyagi
problémáit, így élete utolsó éveit viszonylagos nyugalomban tölthette el. Könyvével,

mely a világirodalom egyik legismertebb műve, híressé vált, nagyurak védelme alatt
állt, így a irodalomnak szentelhette életét. Több komédiájának és tragédiájának
témáját kalandjaiból merítette. Legjobb színpadi művei ből gYűjteményes kötetet
állított össze Nyolc komédia és nyolc közjáték eimmel 1615-ben. Ezekből a kis
remekművekből néhány magyarul is megszólalt: A csodaszinpad, A felszarvazott
aggastyán, A salamancai varázsló című darabok. A Don Quijote másodIk részében 1616-ban - a humor átadja a helyét a szatírának. A regény Cervantes életében 16
kiadást ért meg és azóta csaknem minden nyelvre lefordították. Számos zenei és
filművészeti feldolgozás született belőle. Prózai munkái közül igen jelentős még a 12
darabos Példás elbeszélések. Kisebb prózai művei e nagy regényének árnyékában
kevésbé érvényesültek. Nagy formai változatosságról tanúskodó költeményei zömében
alkalmakra írÓdtak. Terjedelmével kiemelkedik közülük a Parnasszusi utazás. 1835ben a spanyol nép a háza előtti téren szobrot emelt tiszteletére. Halála napja - április
23 - a Spanyol Könyvnap, ekkor adják át Madridban a róla elnevezett díjat az év
kitüntetett
spanyol
nyelvű
írójának.
(Larousse
1991.1k.453
0.,Világir.KisencikI.1976.1k.211 o., MNL.5k.252 o.)

ERIK GUSTAF GEIJER *1783.JANUÁR 12. - +1847.ÁPRILIS 23.
Svéd történetíró és költő. Svédország vezető irodalmi és kulturális
személyisége, a svéd nemzheti romantika egyik legjelentősebb köoltője
és teoretuikusa. 18ll-ben a Götiska Förbuindet irodalmi társaság egyik
alapítója volt. AZ társaság Iduna című lapjában közölte két leghíresebb
poémáját A viking és A szabadparaszt címmel. Az uppsalai egyetem
történettudományok professzora volt. 1817-től 1846-ig és ez időszak
alatt többször volt képviselő a svéd országggyűlésben. Európai hírnevét
elsősorban a Svédországról írt A svéd királyság krónikája és A svéd nép története 3
kötetben. Című nagy történeti munkájával szerezte meg, mely német nyelven is
megjelent 1832-36 között. Arvid Agost Afzheliusz svéd kö/tővel (*1785-+1871)
közösen megjelentette a népdalokat és b al,l,adákat tartalmazó folklórgyűjteményt
Régi svéd népdalok címmel. Utolsó nagy munkája XIV. Károly János svéd király
(ur.1818-1844) életrajza volt. Shakespeare Macberth cím drámáját csonkítatlan
formáb an elsőkélnt fordította svédre. Összes művei ből díszkiadás jelent meg 1856ban és 1876-ban Stockholmban. (Révai NI.8.k,428 o.,Új Magy.L.19603k.37 o.,
MNL.8k.532 o.)

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER
+1851.DECEMBER 19.

* 1775.ÁPRILIS

23. -

Angol festő. A Royal Academyn tanult. 1794-97-ben Thomas
Girtinnél (*1775-+ 1802) kezdte művelni az akvarellfestést és
vele közösen a műgyűjtő Thomas Monro (*1759-+1833)
megrendelésére dolg070tt. Ebben az időszakban számos
tanulmányt készített az angol tájról, képeit a romantikus
télmaválasztás és a fényjelenségek iránti fogékonyság
jellem/i, mint pl. a Halászok a tengeren című olajfestményén.
Első korszakában
al 1800-as évek elején - színei sötétek,
tudato<>an szerkesztett tájain Claude Lorrain (lásd XI.23.) hatása érezhető. 18ü7-től a
Temze partvidekét megörökítő munkál . pl. a Párás napkelte - közvetlen
természetábrálolásukkal új látásmódot teremtettek. Kűlönösen a légkör és a fény
remegése izgatta, mely történelmi tárgyú képein, - mint Hannibál és serege átkel az
Alpokon címú képén IS - érzékelhető. Az 1819-e<> és 1828-as itáliai utazásait követően

színei kivilágosodtak, festésmódja csupa Izgalom, dinamika lett. A természetI
látványok világából csak az átmeneteket
köd, pára - kereste és fogadta el. Főként
második útja során, körűl nem határolt s7ínfoltokkal jelenítette meg témáit. Bámulatos
fénykompozíciója a Petworthi enteriör című képén éri el legmagasabb fokát. Késel
periódusának a pillanat hangulatát megragadó, oldott festőiségű alkotásaIn a telt,
gazdag s7ínárnyalatok váltak a kifejezés eszkö/eivé. Az impresszioni/must előlege7ő
képei: A londoni Parlament égése 1834.október 16-án, Part felé közeledő jacht és Eső,
gőz és sebesség. Műveit végrendeletében az angol nemzetre hagyta, de a képek kÖLűl
csak néhányat mutattak be, a többit elraktározták. 1871-ben néhány fiatal franCia
festő - Claude Oscar Monet (lásd XI.14.) Camillo Pissarro (lásd XI.13.) fedezte fel
képein saját kisérleteik megvalósulását. Turnert tekintik a francia impresszionizmus
előfutárának. (Műv.L.1968,4k.596 o.,Larousse 1994.3k.954 o., MNL.17k.801 o.)

MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK * l8SS.ÁPRILIS 23. +1947.üKTÓBER 4.
Német fizikus. Érettségi után a müncheni
egyetem természettudományi karán tanult
matematikát és fizikát. Fizika professzora
Philipp von Jolly (*1809-+ 1884) volt. Már a
gimnáziumban is olyan fizikai problémákkal
foglalkozott, amely messze meghaladta a
tananyag
színvonalát.
Pályaválasztásakor
nehéz problémája volt, mert érzelmileg a
zenéhez állt közel és rendkívül tehetséges
volt mint zongorista is. Tanulmányait mégis matematika-fizika területén folytatta
Berlinben. A XIX.század három nagy gondolatköre, amelybe Planck beleszületett, és
amelynek árnyékában életének első fele és ifjúságának alkotásra hívatott évei
elteltek:!./ az először R.Mayer által kimondott energiamegmaradási elv; 2./ S.Carnot
tétele, amelyet a termodinamika második fő tételének neveznek és 3./ a MaxwellFaraday-féle elektromágneses térelmélet. Planck első dolgozatát huszonegyéves
korában írta és kritikájával mélyen belenyúlt a Clausius-féle fogalmi alkotásba.
Érdeklődése a második fő tételen nyugvó termodinamika felé fordult. Vizsgálatai igen
jeletősek
a tudomány történetében.
A termodinamikával
kapcsolatos működése megmutatta munkájának nagyvonalúságát,
de a nevét halhatatlanná tevő teremtő új gondolatot, az energia
kvantáltságának elképzelését nem a termodinamika, hanem az
elektromágneses sugárzások vizsgálatának területén alkotta meg.
műveltség
befolyásolta
és
Gondolkodását
a
humanista
termékenyítette. A hitleri időkben tanúsított emberi példája, az
ifjabb fizikusnemzedék felneveléséért vállalt fáradozásai Planck nevét az egész művelt világ előtt ismertté teszik. Az 1918-as fizikai Nobel.díjat 1919-ben
kapta "azon érdemeinek elismeréséül, melyeket a fizika továbbfejlesztésében a
hatáskvantum felfedezésével szerzett". (Nobel-díjasok Kis1.1985.598 o.)

ZALKA MÁTÉ *1896.ÁPRILIS 23. - +1937.JÚNIUS 11.
Magyar katonai

vezető,

író. Eredeti neve Frankl Béla volt. A
érettségi után pénztáros volt. Az I.világháború
idején az olasz és az orosz fronton szolgált, 1916-ban orosz
hadifogságba
esett.
1919-ben megszökött a krasznojarszki
hadifogolytáborból, és a vörösök oldalán század-, zászlóalj-, majd
ezredparancsnokként részt vett a polgárháborúban. 1920-ban
belépett az Oroszhországi Kommunistga - bolsevik.
pártba és
Moszkvában élt. Elbeszéléseket, regényeket írt, melyeknek témáit az
I.világháborúból és az orosz polgárháborúból merítette. 1936-tól
Lukács Pál néven a köztársaságiak oldalán harcolt a spanyol polgárháborúban, 1937
tavaszától tábornoki rangban, a 45. hadosztály parancsnoka volt. 1937.júniusban a
terueli csatában Huescánál - sok más társával együtt - életét vesztette.
(MNL.18k.783 o.)
felsőkereskedelmi

SZENT ADALBERT *956. - +997.ÁPRILIS 23.
Cseh római katolikus főpap. Eredeti neve gróf Libicenszky Vojtech.
Fejedelmi családból származott. Magdeburg dómiskolájában tanult
972-81 között, a "szász Cicero"-nak nevezett Otrik mester
tanítványaként.
Bérmálásakor
Adalbert
érsek a saját nevére bérmálta. 981-ben
hazatért Prágába. Még nem volt 30 éves,
amikor ILBoleszláv cseh herceg (+999)
jelölése és ILOttó német-római császár
(ur.967-983) jóváhagyása alapján 983-ban
a mainzi érsek püspökké szentelte. Fő
célkitűzése az erkölcSi fegyelem megszilárdítása volt, melyet azonban sok siker nem koronázott. 989-ben alhagyta a püspöki
székét, és Rómába ment, ahol az Aventinuson lévő Szent Elek és Bonifác-apátságba
lépett. 994-ben Aachenbe ment IlLOttó német-római császárhoz (ur.996-1002), hogy
lemondjon a püspökségről, de a pápa kötelezte, hogy foglalja azt el ismét. Ekkor itáliai
szerzetesekkel visszatért Prágába, megalapította a brevnovi Szent Benedek-BonifácElek hármas titulusú monoistort, de egy év után összeütközésbe került a cseh
világiakkal. 996-ban végleg lemondott tisztségéről, elhagyta az országot és a
kereszténység elterjesztésén fáradozott - többek között - Magyarországon is, Géza
fejedelem támogatásával. (Állítólag ő bérmálta a későbbi Szent Istvánt.) Ezt követően
bejárta Franciaország szent helyeit. Hazatérése meghiúsult, mert IL Boleszláv 995-ben
Nyugati zarándokutat tett,
majd
öccseit és egész rokonságát kiirtatta.
Lengyelországba ment, megalapította a meseritzi kolostort, majd a poroszok között
végzett hittérítő munkája során a Visztula torkolata közelében társaival együtt
megölték. LBoleszláv lengyel fejedelem (ur.992-1025) Gnieznóban temettette el,
1000-ben egykori barátja, IlLOttó császár Adalbert ereklyéinek egy részét Aachenbe
vitette és szentté avatatta, Querfurti Szent Brunó német hittérítővel (*974 körül+ 1009) megíratta életrajzát, és templomokat emeltetett a tiszteletére Rómában,
1991.1k.24 o.,
Aachenben és Ravennában.
(Révai
Nl.1k.77 o.,Larousse
Magy.NI.1993.1k.117 o., MNL.lk.117 o.)

VLAGYIMIR MIHAJLOVICS KOMAROV

*1937. - +1967.ÁPRILIS

23.
űrhajós,
repülőmérnök.

Szovjet

ezredes,
1960-tól
űrhajóskiképzésben vett részt.
A Voszhod-l űrhjó parancsnoka
volt 1964-ben. 1967.április 23án kezdődött a Szojuz-program,
melynek keretében a Szojuz-l
űrpilótájaként
leszállási
manővere
közben
halálos
balesetet szenvedett. Emlékére
a Hold tulsó oldalán krátert
neveztek
el
róla.
(Új
Magy.L.Kieg.k.300
o,
XX.Száz.Kr.977 o.)

LESTER BOWLES PEARSON
+1972.DECEMBER 27.

* 1897.ÁPRILIS

23. -

Kanadai politikus. Közép- és főiskolai tanulmányait
Torontóban és Hamiltonban végezte. Tanulmányai
befejezése után a Torontó-i egyetem történelem tanára
volt 1924-től 1928-ig. Ekkor külügyi szolgálatba lépett,
Canada '6
majd a londoni, később a washingtoni nagykövetség
munkatársa lett. 1942-45 között washingtoni nagykövet
volt. 1946-ban visszatért Kanadába és a külügyminisztériumban dolgozott. Az ENSZ megalakulása után Kanada ENSZ megbízottja lett.
1947-ben az ENSZ politikai és biztonsági tanácsának vezetŐjeként szerepe volt a
Palesztínáról szóló határozat megszületésében. A Liberális Párt parlamenti
képviselője 1948-tól 1968-ig, miközben vezetője volt a külügyminiszteri tárcának is
1948-57 között. Miniszterelnökként 1963-68 között működött. Az 1956-os Szuez-i
válság idején (lásd XI.5.) végzett közvetítő munkájáért Nobel-békedíjat kapott
1957-ben. (Nobel-díjasok Kisl.588 o., MNL.14k.611 o.)

STEFAN DRZEWIECKI

*1844.JÚUUS 26. - +1938.ÁPRILIS 23.

Lengyel mérnök. A középiskola elvégzése után a Párizsi Ecole Centrale
növendékeként kitüntetéssel szerzett mérnöki diplomát. Visszatért hazájába, ahol
forradalmi hangulat uralkodott az l863-64-es újabb sikertelen felkelés után. A
porosz megszállás alatt élő lakosság az erőszakos germanizáció ellen küzdött.
Elhagyta Lengyelországot és Franciaországban telepedett le. De 187D-ben kitört a
porosz-francia háború, ezért otthagyta Franciaországot és Bécsbe települt át, hogy
végre nyugodtan dolgozhasson. l872-ben már kiállította első két találmányát az
automatikus tengelykapcsolót és a taxi km-számlálóját.
Meghívást
kapott Konstantin
orosz
nagyhercegtől
Szentpéterváron történő további tevékenységre. l873-ban
Szentpétervárra költözött. ott kezdett foglalkozni a tenger
alatti utazás lehetőségével. Közben kitört az orosz-török
az új
háború.
Odesszában
1877-ben
bemutatta
tengeralattjárót, melyen az emberi izomerő helyett egy
propellert helyezett mozgásba, periszkóp tornyot készített
és négy személy szállítására volt alkalmas már a vízi
jármű l88l-ben. Ezt követően visszatért Franciaországba
a madarak repülését kezdte tanulmányozni és kizárólag a
siklás problémája foglalkoztatta. A vízi és légi járművek
alapkelléke a légcsavar. Számtalan műszaki műve
..."
foglalkozik ezzel a problémával, így pl. A légiközlekedés
holnap, A légi jármúvekről, A légcsavar, A madarak, mint
élő repülőgépek stb. Részletesen foglalkozik ezekben a légellenállással, a szárnyak
optimális szögével, a modem aerodinamikai kérdésekkel. 1909-ben egy prototípus
került már bemutatásra. Igen népszerű alakja volt sokáig a francia tudományos
világnak. Ajtaja mindig nyitva állt az érdeklődő fiatalok előtt. Az I. világháború
végéig dolgozott főként a propellerekkel kapcsolatos vizsgálatai kötötték le. 1920ban már általánosan elfogadott volt a propeller-elmélete.
(I ntemet: http :/translate.googleusercontent.comJtranslate_c?hI =hu&sl =pl&u
.0 .•• )
ooo ooo

JANKO KRÁL

* 1822.ÁPRILIS 24.

- +1876.MÁJUS 23.

Szlovák költő. 1840-43 között a pozsonyi evangélikus líceum
tanulója volt, majd jogi tanulmányai befejeztével ügyvédjelölt
lett Pesten, ahol élénken figyelte az irodalmi és társadalmi
életet. Az 1848-as magyar forradalom
hatására Hont megyében parasztfelkelést
szított,
ezért
a
magyar
kormány
bebörtönöztette és az osztrák csapatok
szabadították
ki.
A forradalom
után
volt
Znióváralján,
illetve
szolga bíró
Balassagyarmaton,
majd
haláláig
ügyvédeskedett Aranyosmaróton. A szlovák
romantikának talán a legfontosabb költője. Irásai népies elemben bővelkednek.
Művészien érzékelteti a szlovák népballadákból származó költői világot. Az 1848-as
forradalom után csaknem teljesen felhagyott a költészettel, életében kevés művét
adták ki. Örökké nyugtalan, a helyét sehol nem lelő egyéniség volt. Számos kézirata
megsemmisült. Munkáinak első kiadása jóval halála után, 1893-ban jelent meg. Lírája
a XX.századi szlovák költőkre, elsősorban a szürrealizmus követőire volt nagy
hatással. (Világir.KisencikI.1976.1k.614 o., MNL.llk.S29 o.)

CARL SPITTELER *1845.ÁPRILIS 24. - +1924.DECEMBER 29.
Német nyelvű svájci dráma- és regényíró. Különböző német és
svajci egyetemeken jogot, majd teológiát tanult. Lelkész lett
egy
graubündeni
faluban,
később
házitanító.
Ateista
meggyőződésre jutva, 1871-ben hivatását feladta. Írói
pályafutását 37 éves korában kezdte. Pesszimizmus, egy
pusztító világ hangulata jellemzi pszichológiailag kiváló
novelláját a Conrad hadnagy-ot. Fő műve az Olimpiai tavasz
című verses eposz, mely 18.000 sorban énekel a görög istenekről, feltámasztva a görög mitológia világát. Eposzai mind nyelvileg, mind formailag
kiválóak. Prózai művei modern pszichológiai érzékenységről tanuskodnak. Ö a
Gottfried Keller után jelentkező svájci írónemzedék jelentős alakja, aki az Európai
kultúra eredményeit próbálta összefoglalni és megújítani. Az 1919-es irodalmi Nobeldíjat 1920-ban kapta "különösen eposzának, az Olimpiai tavasz-nak méltatásaként""
(Nobel-díjasok Kis1.198S.729 o.)

JOSEPH SIMON GALLIENI

* 1849.ÁPRILIS

24. - + 1916.május 27.

Francia tábornok. Gyarmati hadjáratokban vett részt, majd
1896-tól 1905-ig Madagaszkár kormányzója volt. 1914-ben
Párizs katonai kormányzója. Az I.világháború elején a marne-j
csatában gyors beavatkozásával a franciák javára döntötte el az
ütközetet. 1915-16-ban hadügyminiszter volt. (Új Magy.L.1960.
3k.13 o., A XX.század Kr.1994.)

THEODOR PALLADY

Műv.L.1967.3k.683
o.,
www.artnet.comjartist

* 1871.ÁPRILIS 24. - + 1956.AUGUSZTUS
Román festő. Előbb Bukarestben majd Drezdában
mérnöki tanulmányokat folytatott, mialatt Erwin
Oehmetől
(1831-1907) festészetet tanult. Az ő
javaslatára Párizsban folytatta művészi tanulmányait.
Gustave Moreau (1826-1898) tanítványaként, - többek
között - Henri Matisse-al (lásd XII.31.) dolgozott
együtt. 1904-ben tért vissza hazájába, de intenzív
kapcsolata maradt a párizsi művészekkel és a
művészeti élettel. A II. világháború kitöréséig több
alkalommal rendeztek munkáiból Párizsban kiállítást.
Aktkompozíciókat, csendéleteket, tájképeket és párizsi
utca részleteket festett tiszta, keveretlen színekkel.
Internet:http://en.wikipedia.
orgjwikijTheodor
Pallad,
,findanrtinfi .comj search;. )

MAX THEODOR FELIX VON LAUE *1879.0KTÓBER 9. + 1960.ÁPRILIS 24.
Német fizikus. 1891-től Berlinben tanult.
Érdeklődését a matematika és fizika
kötötte le. 1899-ben a strassburgi, 1900ban a göttingeni, 1902-3-ban a berlini
egyetemen tanult. 1905-ben Max Planck
(lásd IV.23.) a berlini egyetemre hívta
tanársegédnek. 1906-ban a müncheni
egyetem magántanára, 1912-ben a zürichi egyetem rendkívüli tanára, 1919-től a berlini egyetem professzora, majd 1921-től
a fizikai intézet igazgatója volt. Javaslata alapján vizsgálta meg W Friedrich és
P.Knipping 1912-től a röntgensugarak elhajlását kristályrácsokon. Az eredmény
elméleti értelmezését Laue adta meg, egyszerre bizonyítva, hogya szilárdtestek
kristályos szerkezetűek, a röntgensugarak pedig elektromágneses hullámok.
Vizsgálatai kiterjedtek a relativitáselmélet alkalmazásaira, kidolgozta a relativisztikus
termidinamikát.
Hozzájárult
a
szupravezetés
fenomenológiai elméletének kifejlesztéséhez is. 1933 után
ellenezte
a
nemzeti
szocializmus
befolyását
a
tudományban, és fellépett az üldözött tudósok érdekében.
1943-ban
elbocsátották
pofesszori
állásából.
A
II.világháború után angol fogságba került. 1947-ben a
göttingeni egyetem professzora, majd 1951-től a Max
Planck Társaság berlini fizikai, kémiai és elektrokémiai
intézetének vezetője volt. Jelentősek fizikatörténeti vizsgálatai is. A fizikai Nobel-díjat
1914-ben kapta "a röntgensugár kristályokon létrejövő diffrakciójának felfedezéséért".
A Nobel-díj harmadrészéről kisérleti munkatársai, W.Friedrich és P.Knipping javára
nyilvánosan lemondott. (Nobel-díjasok Kis1.1985.438 o.,Larousse 1992.2k.635 o.,
MNL.llk.841 o.)

SíR ROGER DAVID CA5EMENT *1864.SZEPTEMBER 1. +1916.AUGUSZTUS 3.
Ír diplomata, politikus, szabadsághős. 1892-ben lépett brit külügyi
szolgálatba. Konzul volt Mozambikban, Angolában, Kongó Szabad
Államban és Brazíliában. 1911-ben nyugdíjazták, majd lovagi rangot
kapott. 1913-ban tért vissza hazájába, és támogatta Az Ír
Önkéntesek megszervezését. Élesen fellépett az írországi brit
újoncszedés ellen. Az USA-ban, majd az I.világháború kitörése után
Németországban próbált az ír függetlenség ügyében támogatást
szerezni. Az önálló Írország megteremtéséért fellépő csoportok
húsvét hétfőjén fellázadtak és az ír fővárosban, elfoglalták Dublin
legfontosabb épületeit és tereit. Casement egy német tengeralattjáró
fedélzetén ekkor érkezett Írországba. A brit hatóságok a felkelés első
napján - 1916.április 24-én - letartóztatták, hazaárulás vádjával halálra ítélték és
kivégezték. A függetlenségükért harcolókkal szemben a brit katonai túlerő brutális
keménységgel járt el és így az ír szabadságtörekvések meghiúsultak. (A XX.század
Kr.1994.196 o., MNL.5k.147 o)

HENRY PHILIPPE PETAIN

* 1856.ÁPRILI5 24.

- + 1951.JÚLIUS 23.

Francia államférfi. 1876-tól a francia
hadsereg tisztje, 1901-1910 között a
hadiakadémia gyalogsági
karának
Az
I.világháború
tanára
volt.
kitörésekor
ezredesi
rangban
dandárparancsnok
volt.
A
Guise
környéki csatákban játszott szerepéért
1914.augusztusban
tábornokká
léptették elő, hadosztgály-, majd
hadtestparancsnokká nevezték ki.
1916.februártól decemberig a hatalmas véráldozattal járó verduni csatában a győztes
2.hadsereg parancsnoka volt. 1917-ben főparancsnoki kinevezése után, sikerült
helyreállítania a francia hadsereg állóképeségét, marsall, a hadsereg főfelügyelője
1922-31 között. 1925-ben Marokkóban kapott feladatot, 1934-ben hadügyminiszter,
1939-ben madridi nagykövet. 194D.májusban Paul Reynaud (*1878-+1966)
kormányának
miniszterelnök-helyettese,
júniusban
miniszterelnök,
júliusban
teljhatalommal felruházott államfő lett. A II. világháború során Észak-Franciaország
német megszállás alá került. A meg nem szállt déli övezetben - formailag - független,
lényegében báb-állam létesült. A Vichyben megalakult "szabad" francia állam.
miniszterelnöke, államfője Petain. Köztársasági elnökként 1940-44 között olyan politikát folytatott, amely a németek követelései vel
szembeni ellenállás és az együttműködés
között ingadozott. 1944.augusztus l7-én Adolf
Hitler
(lásd
IV.30.)
kételkedett
Petain
megbízhatóságában és Sigmaringenbe viteti.
1945.júliusában Párizsban bíróság elé állították
a német megszállókkal való együttműködésé
ért. A győzelmesen hazatért emigráns kormány kíméletlenül leszámolt a vichyi rezsim
vezetőivel. Augusztus 14-én - több hetes tárgyalás után -a francia haditörvényszék
halálra ítélte. A hadbíróság kegyelmi javaslatot terjesztett be Charles De Gaulle (lásd
XI.9.) tábornoknak, az ideiglenes államfőnek. Az akkor 90 éves Petain végleges ítélete
életfogytiglani fegyházbüntetés lett, melyet a bíróság 1945.augusztus 17-én hirdetett
ki. (A XX.század Kr.1994., Ormos M. :Világtörténet. .. 1988.2k.,Larousse 1994.3k.304
o., MNL.14k.723 o.)

KAPPADÓKIAI SZENT GYÖRGY *

?

- +303.körül

Lovag,

vértanú. A legenda szerint kappadókiai
családból származott és Caius Aurfelius Valerius Diocletianus császár (ur.284305) kortársa volt. Anyja hatására
vált
kereszténnyé.
A
római
hadsereg magas rangú tisztje lett.
• A legenda szerint ebben az időben
alibiai Siulena város melletti
tóban lakott egy sárkány, és
naponta embneráldozatot követelt.
György megszabadította az áldozatul sorra kerülő királylányt. A királylány övével
György végigvezette a városon a sárkányt, majd megölte. Ennek hatására a királylány
családja és az egész város áttért a keresztény hitre. A katonaságnál hite megtagadására akarták kényszeríteni, de ellenállt, ezért
börtönbe került, majd fvejét vették. Mint római
tiszt, a kereszténységért vértanúságot
1.- III
szenvedett.
A
gorog
'"
egyházban,
mint
a
előkelő

győzelem

védőszentjét

tisztelik,
ennyiben
emlékeztet Mithras isten
alakjára.
Tisztelete
valószínűleg

keletről

származott és nyugaton
is
hamar
elterjedt.
Angliának már a normann királyok alatt védőszentje lett. A moszkvai nagyhercegség és később az egész
orosz birodalom pedig címerébe vette fel képét. Több lovagrend is védőszentként
tiszteli. Emléknapja április 24-én van. A lovagok, katonák, fegyverkovácsok,
szíjgyártók, vándorlegények és cserkészek patrónusa. Szent György alakját a
tudományos kutatás nem tudta hitelesíteni, ezért a pápai kongregáCió a XX.században
törölte a szentek sorából. (Révai N1.9k.22D 0.,Magy.NI.1999.9kAD o., MNL.9kAD o.)

THEODOR KÖRNER *1873.ÁPRIlIS 24. - +1957.JANUÁR 4.
Osztrák tábornok, politikus. 1915-18 között vezérkari főnök, részt
vett az Isonsonál folyó ütközetekben, majd tábornokkénti
az
osztrák
nyugállományba
vonulása
után,
1924-ben
Szociáldemokrata párt, 1934-től a Bundesrat tagja. Az 1934.
követően
februári
úgynevezett
Schutzbund
felkelést
1934.februártól decemberig, majd 1944.július 20-tól rövid ideig
börtönben volt politikai fogolyként. A II.világháború befejezése
után, 1945.áprilistól 1951.május 27-ig Bécs első polgármestere
volt. 1951.május 27-én Ausztria szövetségi köztársasági elnökévé
választották, mely funkcióját haláláig töltötte be. (A XX.Század
Kr., Brockhaus NI.CD., MNL.llkA46 o.)

GABRIELE ROSSI;TTI *1783.FEBRUÁR 28. - +1854.ÁPRILIS 24.
Olasz író, költő. Eredetileg festő és restaurátor volt a Királyi
Múzeumban. Az 1820-as nápolyi forradalom után megírta a
népszerű Himnuszt, majd Máltán folytatta munkáját. Később a
londoni egyetem olasz-irodalmi karának professzora lett. Egyik
legjelentősebb munkája Dante: Divina Commedia elemzésével
kapcsolatos megjegyzései, gondolatai 1826-ban, egy nagyobb
lélekzetű értekezése 1840-ben, 1842-ben pedig szintén nagy
hatású művében dolgozza fel Dante és Beatrice kapcsolatának
problémáit. Ezek mellett értékes hazafias és vallásos irodalomi
műveket is alkotott. (Meyers: Über die Lit. 718 o.)

LUCY MAUD MONTGOMERY

*1874.NOVEMBER 30. -

+ 1942.ÁPRILIS 24.
Kanadai írónő. Prince Edward-szigeten született, ahol dédapja a sziget törvényhozó
testületének, nagyapja pedig a szigeti Parlament tagja volt több évtizeden keresztül.
Édesanyját még két
éves
sem
volt,
amikor elvesztette,
ezért nagyszüleihez
került. A kis szigeti
falucskában játszótársai sem akadtak,
••••..••••.•...••....•.......•............ ....
ezért
könyvekkel
szórakoztatta magát. 9 éves korában
megírta első versét
és elkezdett naplót
vezetni, mely szokását egész életében
megtartotta. 1890ben édesapjával a
költökontinensre
o
,
költözött
és
újra
együtt éltek, de röután, és
vid ideig, mert honvágya támadt a szigeti élet, barátok, életforma
visszaköltözött a szigetre. A Prince of Wales Főiskolán tanult 10 hónapot, majd
tanítónőként dolgozott. A tanítás mellett írt is, cikkeit, történeteit általában kiadták.
189S-től a halifaxi Egyetem hallgatója lett. 1898-tól 1911-ig nagyanyjáról kellett
gondoskodnia. Ez alatt a 13 év alatt több száz rövid történetet, verset írt. 1905-ben
írta le Anne Shirley, az árva kislány megható történetét, mellyel a kiadó is hatalmas
sikert aratott. A kiadó kérésére folytatta Anne történetét, mely könyvben is eljutott a
világ minden pontjára. A mesélő lány című regényének átdolgozásából született a
nagysikerű TV-sorozat Váratlan utazás címmel. 1912-ben férjhez ment egy
presbiteriánus lelkészhez. Lelkiismeretes lelkész-feleség volt, szerepet vállalt a
közösség életének irányításában is, miközben nevelte két két fiukat és az írást sem
hanyagolta el. 1935-ben Torontóba költöztek, férje depressziós lett és ez az ő életére
is kihatott. Az 1930-as évek végén egészsége megromlott, majd egy influenza
súlyosbította állapotát. 1941 végén már sem olvasni sem írni nem tudott.
(Internet: http://hu.wikipedia.org/wikijLucy_Maud Montgomery)
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LEON BATTISTA ALBERTI *14ü4.FEBRUÁR 16. - +1472.ÁPRILIS

25.
Itáliai építész, művészeti teoretikus, humanista tudós, matematikus, jogász, író, költő.
Firenzei családból származott. Kánonjogi, fizikai, matematikai tanulmányok után
1428-ban Bolognában egyházjogi dipolomát szerzett, de valamennyi humanista
tudományágat tanulmányozta Velencében, Padovában és Bolognában. 1432-34-ben
Rómában élt, ahol festészettel ejtette ámulatba környezetét. 1432-ben a római pápai
kancellária titkára lett. Ekkor kezdett behatóan foglalkozni az antik építészettel és
Pollio Vitruvius (Kr.e.Lsz.) építészeti tanulmányaival. 1434-ben IV.JenŐ pápa (14311447) kíséretében Firenzébe látogatott, és ott szoros kapcsolatba került Filippo
Bruneiieschi (lásd IV.15.) és Donatello (lásd XII.13.) művészi körével, aminek
hatására születtek festészeti és építészeti értekezései, melyeknek alapján nevezik őt a
reneszánsz művészet első nagy teoretikusának. 1443-ban tért vissza Rómába. 1447től Róma antik emlékeinek felügyelőjeként, V.Miklós pápa (14471455) építészeti
tanácsadójaként és restaurátoraként több más középület helyreállítása mellett vezette
a római Santo Stefano Rotondo, a San Prassede és az Aqua Vergine
vízvezeték restaurálását. Az ókor, a természet, az emberi értelem
törvényszerűségeinek tanulmányozásával, a tudományos alapon
nyugvó harmóniát kutatta. Kora zeneelméletén alapuló harmóniatanát már első nagyobb szabású építészeti művén a rimini San
Francesco 1450-ben tervezett homlokzatán a klkasszikus diadalívek
arányrendszeréből kiindulva igyekezett gyakorlatilag megvalósítani. A
római Colosseum pillérrendszerével új, reneszánsz homlokzattípust
teremtett. Az 1460-as évektől szabadabban alkalmazta az antik motívumokat, így a mantovai San Sebastiano és Sant' Andrea templomok építésénél.
Jelentős hatást gyakorolt a reneszánsz kertművészetre. Kiemelkedő művészetelméleti
munkássága iS. A reneszánsz építészet technikai és elméleti ismereteit a Tiz könyv az
építészetről című művében összegezte és megfogalmazta benne a perspektivitás
alaptörvényeit. A humanistáktól kevéssé becsült olasz nyelvű költészet érdekében
1441-ben Firenzében költőversenyt rendezett, és olasz nyelvtant állított össze. A
Della famiglia című morálfilozófiai munkája a reneszánsz pedagógiai irodalom
kulcsműve. Momus című mitológiai regénye egyben politikai szatíra is. Szerinte a
művésznek a harmónia létrehozásához, a szép alkotásához "tudományos" alapokra
van szüksége. Érdeklődése a természettudományokra is kiterjedt. Tevékenysége
Firenze és Róma szellemi életére döntő hatást gyakorolt. Alakja a kora reneszánsz
gondolkodói és művészei között egyaránt a legkiemelkedőbbek közé tartozik.
(MŰv.L.1965.1k.36 o.,Larousse 1991.1k.65 o., MNL.1k.433 o.)

SZENT MÁRK
A négy evangélista egyike. Teljes neve János Márk. A hagyomány
szerint az ősgyülekezet anyjának, Máriának házában tartotta
összejöveteleit, Jézus itt fogyasztotta el tanítványaival az utolsó
vacsorát.
Márk nem tartozott a tanítványok köréhez, ő a 72
tanítvány egyike. Pál és Barnabás magukkal vitték első missziós
útjukra Antiochiába, de ő különvált tőlük, és visszatért
Jeruzs~lembe. A hagyomány szerint Ő volt az alexandriai egyház
alapítója és Kr.u.60 körül első püspöke. Valószínű, hogy Traianus
idején 98-117 között szenvedett vértanúságot. Velence védőszentje.
-..
Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legrégebbi. 70 körül,
gorog nyelven íródott és szövegét Máté és Lukács is felhasználta. A
képzőművészetben oroszlán a jelképe. Nyugaton emléknapja április 25" Keleten
szeptember 23. (Larousse 1992.2k.818 o., MNL.12k.707 o.)

GUGLIELMO MARCONI

* 1874.ÁPRILIS 25. - + 1937.JÚLIUS

20.

Olasz fizikus. 1894-ben elektromosságtan i tanulmányai közben
bukkant rá egy közleményre, mely a nyolc évvel korábban felfedezett Hertz-féle elektromágneses hullámokkal
benne a
foglalkozott.
Ekkor ötlött fel
hullámoknak jeladásra történő alkalmazásának
lehetősége. Igy a Gustav Ludwig Hertz-féle
VII.22.)m,
az
Alexandr
szikraköz
(lásd
Sztyepanov Popov-féle antenna (lásd 1.13.) és
az Éduard Branly által felfedezett kohérer
(lásd X.23.) alkalmazásával Bolognában, 1896ban sikerült néhány száz méter távolságot
elektromágneses jelekkel áthidalnia. Ezzel
megalkotta a drótnélküli távírót. Kísérletei meggyőzték arról, hogya rádióhullámok
követik a föld görbületét, ahelyett, hogy egyenes vonalba haladnának. 1897-ben
Londoinban vállalatot alapított a drót nélküli hírközlés tökéletesítésére és
elterjesztésére. Találmányai közük legjelentősebb az adó- és a vevőantennák
földelése, valamint az adó és a vevő zárt rezgőkörének elválasztása az antennáktól.
Kisérleteit siker koronázta, amikor l899-ben Anglia és Franciaország, 1901.december

l2-én
Anglia
délnyugati
részéből az
Atlanti-óceánon
át
Új-Fundlandba
szikratáviratokat tudott leadni. Később rövidhullámokkal kísérletezett, 1931-ben
felfedezte deciméteres hullámhosszúságú rádióhullámok horizonton túli átvitelének,
illetve vételének lehetőségét. Fizikai Nobel-díjat 1909-ben kapta, megosztva Karl
Ferdinand Braun-nal, lia drótnélküli távíró kifejlesztésében való érdemeik
elismeréséül". (Nobel-díjasok Kis1.1985.484 o.,Larousse 1991.2k.8ll o.,MNL.12k.681
o.)

I. GÉZA *1040 KÖRÜL - +1077.ÁPRILIS 25.
Árpádházi magyar király. Uralkodott 1074-1077-ig. I.Béla
magyar király (ur.1060-l063) és Richeza lengyel hercegnő fia,
LSzent László (lásd VII.29.) és Lampert herceg testvére. Apja
halála után, 1063-ban a német segítséggel visszatérő Salamon
unokatestvére elől Lengyelországba menekült. A németek
távozását követően megegyeztek, és a korona Salamoné maradt.
107l-ig békében kormányoztak együtt, de ettől kezdve, Géza a
koronára tört. 1074.februárban Salamon serege legyőzte
Kemejnél Géza seregét, márciusban pedig a mogyoródi csatában
Géza serege győzedelmeskedett. Ezt követően Moson és Pozsony
környékét kivéve, a hatalom Géza kezében összpontosult. Uralmát VII.Mikháel bizánci császár (ur.1071-lü78) ismerte el és a tőle kapott
abroncskoronával törvényesítette uralkodását, mely a későbbi Szent Korona alsó része
lett. Nevéhez fűződik a garamszent- benedeki monostor alapítása és a váci
Lászlótslékesegyház felépíttetése. Ez utóbbiban temették el. Halála után öccsét
emelték trónra. (Larousse 1991.1k.99ü o., MNL.8k.6ü9 o.)

CAERNARVONI ERŐD
Caernarvon angliai helyiség al Ir tenger és a Szent György csatorna
között Walesben, a Seiont torkolatánál. Nevezetessége az I.Edward
Anglia királya (ur.1272-13ü7) korából - a
XIII.slázadból
való eIIIpSlis alaprajzú
50
f:I
normann erőd, vár. 1284.április 25--én
itt született a későbbi II.Edward Anglia királya
(ur.1307-1327), aki elsőként lett Wales
hercege. Meghalt 1327.szeptember 21-én. A
Caernarvoni-j erőd 1911-től a walesi hercegek
beiktatásának színhelye. (Révai NIA
k.289 o., MNL.1997.5k.15 0.,7k.15 o.)

t

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG
A Dunántúl északnyugati sarkában, a Kisalföld szélén, Győr
Moson-Sopron megyében fekszik Pannonhalma nagyközség.
Határában szép formájú, meredek lejtőjű magas domb emelkedik
ki a termékeny síkságból. Szent Márton
hegynek nevezték, mert a legenda szerint itt
született Tours nagy tiszteletben álló
püspöke Szent Márton (lásd XLl1.), aki
kesőbb Franciaország védőszentje lett. Az
első templomot Nagy Károly frank király
I
(lásd IV.2.) építtette 800 körül Szent Márton
1AC; YA RORSZÁU
tiszteletére. A bencéseket Géza magyar
nagyfejedelem (ur. 972-997) telepítette ide
996-ban. Mikor e halmon már templom és kolostor emelkedett, megkapta a "Mons
Sacer Pannoniae" nevet. Ebből formálta Guzmics Izidor magyar katolikus egyházi író,

müfordító (*1786-+ 1839) a XIX.század elején - 1823-ban - a "Pannonhalma" nevet.
Géza fejedelem által megkezdett templomépítést új és új templomépítesek követték és
a kis kolostor hatalmas monostorrá növekedett. Géza fia István (lásd VIILl5.), ebből a
kolostorból indult meg a maga és szövetségesei hadávalleverni a pogánysághoz
ragaszkodó nomád magyarok vezérét Koppányt (+997). Szent István építtette tovább a
Szent Márton bazilikát román stílusban, melyet 1001-ben szenteltek fel. A középkor
viharos történelme során négyszer kellett újjáépíteni és felszentelni a templomot és a
monostort is. A tatárjárás előtt - a XIIl.század derekán - várként erősítették meg és új
epületrészekkel egészítették ki. A várnak számos bástyája és hét tornya volt. Tolnai
Máté apát idején, - aki 1500-tól kezdve kormányzott - úgy megnövekedett a monostor
tekintélye, hogya magyar bencés rend fejévé, föapátsággá emelkedett. Szerzetesei
nem csak imádkoztak, hanem a nép nevelésével, tanításával is lelkipásztorként
foglalkoztak. A török idők számos pusztulást hoztak, annak ellenére, hogy csak 1594-98
között volt török kézen. III.Ferdinánd magyar király, német-római csás/ár (ur.16371657) 1638-ban állította vissza a monostort és az ausztriai kongregációhoz csatolta.
Föapáti függetlenségét 1722-ben szerezte
~" ••\ l-\H 1/ '5 Bt:RG
vissza. Sajghó Benedek és Somogyi Dániel
föapát építette ki
Pannon halmát. A
XVIILszázadban
fokozódott
a
királyi
beavatkozás a rend
ügyeibe,
majd
császár
(lásd
II.JÓzsef (német-római
lILl3.) - több szigorító rendelet után 1786.október 23-án feloszlatta a rendet,
megszüntette
a
magyarországi
kongregáció
összes
rendházának
müködését. ILLipót magyar király, németrómai császár (ur.1790-1792) és I.Ferenc
magyar király, német-római császár (lásd
lIL2.)
is
igéretet
tett
a
rend
visszaállítására, végül 1002.április 25én iktatták be az új főapátot Novák
Krizosztom (*1744-+1828) személyében.
A rend fő tevékenységeként a tanítást
jelölték meg. A rend okosan és korszerüen,
igazi közhasznú feladatot vállalt. 1883-ban
Kruesz Krizosztom főapát felállította a
pannonhalmi tanárképző főiskolát és azzal,
hogy egy tanítórend központja lett,
megkezdődott Pannonhalma
új sajátos
arculatú kora, és a magyar középiskolai
oktatás egyik fellegvára lett. Később, máig ott müködő gimnáziumot és diákotthon t
építettek a monostorhoz. A mai templomot 1225-ben szentelték fel, szentélyének
csillagboltozata 1360 körül készült. 1868-76 között id.Storno Ferenc magyar építész,
restaurátor (*1821-+1907) gyökeresen renoválta, háromhajós egyenes záródású,
szentéllyel, homlokzata elött vaskos toronnyal. A keresztboltozatos apátsági folyosót
1486-ban megújították. Az Északi és Keleti szárnyat Wittwer Márton oszlrák építész
(*1667-+1732) építette a XVIIl.század elején. Id.Storno Ferenc 1883-86 között az

apátság épületét is erősen átépítette. A főapátsági könyvtár helyiségét 1824-32 között
Engel József magyar építész (*1776-+ 1827) kezdte építeni, halála után Páckh János
osztrák származású magyar építőmester (*1796-+ 1839) fejezte be. Állománya 1802ben 757 kötet volt, az új könyvtárteremben 36.000 kötetet helyeztek el, ma több mint
300.000 kötel. Legrégebbi zsolosmás könyve 1506-ból való. Mügyüjteménye a
főapátsági képtár, régiségtár, éremgűjtemény, levéltár stb.,melyek olasz, reneszánsz és
németalföldi mesterek képei mellett értékes XV.századi kódexeket, szobrokat, levéltári

anyagokat őriz. Berendezése részben barokk. A kolostor-épület egyik szárnyát idős
papok szociális otthonává alakították ki. A Pannonhalmi Főapátság a magyar
iskolarendszerbe beilleszkedő keresztényül nevelt művelt embereket bocsát ki évről
évre gimnáziumából, és a hivatásuk gyakorlására felkészülő, rendjük szabályai szerint
élő szerzeteseknek ad otthont. (Révai NL.15 k.149 0.,Műv.L.1966.3 k.690 o.,Larousse 3
k.246 o.,Pannonhalma 1983.Keresztury Dezsö., MNL.3k.600 o.)

CLIFTON R. WHARTON

*1899.MÁJUS 11. - +1990.ÁPRILIS 25.

Amerikai politikus. Bostonban kezdte pályafutását,
ügyvédként dolgozott. 1925-ben Washingtonban lépett
diplomáciai szolgálatba. Mint konzul működött Libériában,
Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban és
Madagaszkár szigetén. 1958-tól romániai követ, 1961-től
norvégiai nagykövet volt. Ö volt az első "fekete"
diplomata, aki amerikai
politikai delegációt vezetett
európai országba és aki 40 éves diplomáciai szolgálat alatt
nagyköveti rangra emelkedett. Munkája során ügyes, tapintatos
és
megértő
diplomatának
tartották.
(Internet:http://www.
state.govjrjpajeijrlsjstampsj67017.htm)

ALBRECHT DŰRER *1471.MÁJUS 21. - +1528.ÁPRIlIS 26.
Német festő és grafikus. Magyarországi ötvös-dinasztia
sarja. Apja, id.Albrecht - Albert - Dürer, Ajtóson született,
1455-ben telepedett le Nürnbergben. Nagyapja, apja, öcscse, unokabátyja is ötvösök
Ő
maga
is
apja
voltak.
műhelyéiben
tanult,
majd
1486-89-ben a nürnbergi Michel
német
Wolgemut
festő és fa metsző
(*1434-+ 1519)
tanítványa
lett.
Vándorévei során
1490-94 között
megállt Colmarban,
ahol Martin Schongauer (lásd II.2.) hatott rá, majd Baselbe, Strassburgba ment, talán
a Németalföldre is eljutott, és késő gótikus stílusú grafikákat, illusztrációkat készített
Sebastian Brant német író (*1457-+1521) Bolondok hajója című művéhez. Első, 1495
körül készült rézkarcain Andrea Mantegna (lásd IX.13.) hatása érezhető. Jegyesként
készítette első önarcképét, majd miután Nürnbergben megnősült, megtette első útját
Velencébe. Útközben csodálatos akvarelleket festett. A humanista ideálok felé fordult,
a természeti formák, virágok, állatok, szín- és fényhatások tanulmányozásával a világ
tudományos megközelítésére törekedett. Fa metszetei - az Apokalipszis 15 lapja - még
a középkort idéző mozgalmas, kavargó grafikák. A művészek új státusának
képviselőjeként gyakran megfordult a nürnbergi humanisták körében és Bölcs Frigyes
szász választófejedelem (ur.1486-1525) számára kezdett dolgozni. A Paumgartner
szárnyasoltár és a Királyok imádása című alkotásai fölényes mesterségbeli tudását
mutatják a térábrázolásban, alakjainak monumentalitásában, valamint a részletek
ábrázolásában. Második velencei útja során - 1505-1506-ban - elsajátította a reneszánsz művészet forma nyelvét, jelentős
szerepet kapott művészetében a szigorú
kompozíciós szerkesztés, az emberi test
arányainak
tudományos
pontosságú
ábrázolása. Ezeket példázza pl. a Velencei
hölgy képmása vagy Ádám és Éva című
festményei. Grafikai művein a pontos, éles megfigyelés, az életszerűség és az expresszív kifejezőerő a késő gótika jegyeivel társult. 1511-ben adta ki a Nagy passió, a Kis Passió valamint a Mária élete című
fametszetsorozatait, melyek a kor világvége-hangulatát és a szenvedélyes borúlátást
hitelesítik. Ezeket követték az 1513-as Kis Passio rézmetszetei és olyan remekművek,
mint a Lovag, Halál és ördög, Szent Jeromos cellájában valamint a Melankólia. I.Miksa
német-római császár számára (lásd III.22.) dolgozott 1515-től 1519-ig. Németalföldi
utazása 1520-21-ben valóságos diadalút volt. Népszerűsége következtében gazdag
német kereskedők megbízásokkal látták el. Az 1520-as években művészetében
kiemelkedő szerepet töltött be a portréábrázolás. A Fiatal férfi arcképe, Jacob Muffel
és Hieronymus Holzschuher portréjában öntudatos belső erőt és céltudatosságot,
magas rendű szellemi tartalmat kifejező embertipusokat örökített meg. Művészi
útkeresését a Négy apostol című plasztikusan monumentális hatású műve zárja le.
időszakában,
1525-28
között,
szenvedélyesen
foglalkozott
Élete
utolsó
művészetelméleti kérdésekkel, arányelméleti-geometriai
kutatásokkal. 1528-ban
közreadta a Tanulmány az emberi test arányairól című értekezését. A német
reneszánsz művészet megteremtője, annek legnagyobb mestere volt.(Larousse
1991.1k.642 o., MNL.6k.879 o.)
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EUGENE DELACROIX *1798.ÁPRILIS 26. - +1863.AUGUAZTUS 13.
Francia festő.
A romantikus
festészet kiemelkedő képviselője, jóllehet
visszautasította, hogy az
irányzat vezérének tekintsék. Életében
sokat vitatott
festő
volt,.
1816-tól klaszszikus tanulmányokat folytatott,
majd
Pierre-Narcisse
Guerin (*1774+ 1833) műter
mében képezte
magát, de legnagyobb hatással csoporttársa Theodore Géricault (lásd VIII.26.) volt rá. 1822-ben állította ki
Dante bárkája címü képét, ami a francia romantikus festészet zászlóbontását
jelentette és zseniális kolorizmusáról árulkodott. 1824-ben készült a Chiosi mészárlás
című képe, melyen nyomot hagyott az időközben megismert John Constable (lásd
VI.l1.) természetlátása. Nagyszabású és nagy-méretű történeti kompozíciói ismertek,
mint pl. Szardanapal halála, Görögország Missolunghi romjain című munkái. A júliusi
forradalomra reagált az 1830-ban festett Szabadság vezeti a népet, amelynek
Marianne-alakja jelképpé lett, és összetett allegóriája a XX.század közepéig ihletője
volt a szabadságharcos, forradalmi témájú alkotásoknak. Olaszország helyett inkább
Angliát kereste fel, alaposabban megismerkedett az angol irodalommal, valamint az
ottani festőkkel. Észak-Afrikai utazása ihlette 1832-ben az Algiri nők című képét, mely
a színárnyalatok harmóniájának, az ecsetkezelés ritmikájának, a fény játékának finom
kidolgozású remeke. 1833-tól élete végéig számos hívatalos megbízást kapott
nagyméretű képek és párizsi épületek falképeinek megfestésére. Sikerei csúcsát 1855.
évi világkiállítás után érte el. Dolgozott grafikusként, litográfusként, akvarellistaként,
lényegében minden műfajt kipróbált. Levelezése, naplója világos gondolkodásról,
gazdag érzelemvilágról, romantikus képzeletéről, nagy műveltségéről tanúskodik,
olyan művészről, aki szükségszerűen igényelte az alkotás lázát. 1857-ben lett az
Akadémia tagja. Életműve kb.850 festmény, 6.000-nél több rajz, 24 rézkarc, lOD-nál
több litográfia. Fontosak színelméleti írásai, a komplementer színek felismerése,
továbbá a kortársakkal való kapcsolatáról is beszámoló, közlésre szánt naplója.
(Larousse 1991.1k.576 o., MNL.6k.402 o.)

ARNO ALLAN PENZIAS

* 1933.ÁPRILIS

26. -

Német származású amerikai asztrofizikus. Családja 1940ben vándorolt ki az USA-ba. New Yorkban a City College
és a Columbia Egyetem hallgatója volt. Rádiócsisllagászati
célokra mézererősítőt épített Charles Hard Townes
amerikai fizikus (*1915) vezetésével. Robert.Woodrow
Wilson amerikai csillagásszal (*1936) az 1960-as évek óta
dolgoztak együtt a Bell Laboratories kutatói ként. A
kommunikáció hatékonyságának fokozása céljából, nagy
érzékenységű
rádioteleszkópot készítettek,
de munkájukkal összefüggésben
lehetőséget kaptak arra, hogyasztrofizikai megfigyeléseket is végezhessenek.
Mindenekelőtt a Tejút-rendszerünk gáz-burkából érkező rádiÓjelek intenzitását
kívánták megmérni. 1964 tavaszán olyan zajra, olyan elektromágneses sugárzásra
bukkantak, amely a magas hőmérsékletű, táguló korai Univerzum maradványa, és
technikai zavarként nem volt értelmezhető, ugyanakkor az ismert kozmikus
forrásokkal sem volt kapcsolatban. Később a hidrogén atomjainak 21 cm-es
rádiósugárzását tanulmányozták. A rövidebb, milliméter hullámhosszú sugárzásokat
mérve, többféle molekulát fedeztek fel a csillagközi térben, feltérképezték a deutérium
eloszlását a galaxisban. Ez vezetett a fél fizikai Nobel-díjhoz, melyet 1978-ban kapott,
megosztva R.W.Wilson-nal lia mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás felfedezéséért".
A díj másik felével Pjotr Leonyidovics.Kapica orosz fizikust (lásd VI.9.) tüntették ki.
(Nobel-díjasok Kis1.1985.589 o., MNL.14k.655 o.)

GUERNICA y LUNO
Város Észak-Spanyolországban, Bilbaótól északkeletre, 16.200
lakossal, az 1966-os adatok szerint. Spanyol Baszkföld szent
városa, Viscaya tartomány egykori politikai székhelye. A spanyol
polgárháború alatt a német légierő Condor légiójának gépei 1937.
április 26-án leJufloet ()
bombázták, melynek
MEIl~
következtében 1.645
IAlOUfCI
Ö
"'.:;~IIICú
ll>
polgári
személy
VE
,....
889vesztette
életét,
IPAIl!lm~
m
en megsebesültek. A
Z
bombázás 6 órán át
tartott, mely tényt
Adolf Hitler (lásd IV.
30.) utóbb letagadta.--- A spanyol kormány 1937 januárjában a Párizsi Világkiállításra
berendezett pavilonjába rendelt egy festményt Pabló Ruiz Picassotól (lásd X.25.). A
művész egy 3,5 x 7,8 m méretű, fekete-szürke-fehér színű vásznán, a baszk város
lebombázását választotta képe tárgyául. A kép címe: Guernica. A szétrombolt formák
töredékeiből összeálló mű a maga teljes titokzatosságába n világosan tükrözi aLt, ami
1991.1k.l037 o.,A
a művészt megindította a kép megalkotásában. (Larousse
XX.század Kr.1994., MNL.8k.872 o.)
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JEAN DE RACINE *1639.DECEMBER 21. - +1699.ÁPRILIS 26.
Francia drámaíró. A XVII.századi francia klasszikus tragédia megteremtője. Négyéves
korában árvaságra jutott. A janzenisták híres iskolájában a Port-Royalban nevelkedett
és főleg a görög nyelvben nagy jártasságra tett szert. Tanulmányait a párizsi Harcourt
kollégiumban fejezte be és kizárólag az irodalomnak élt. Barátja volt Jean de La
Fontaine (lásd IV.14.) és Jean Baaptiste Poquelin Moliere (lásd 1.15.), aki bemutatta
1664-ben első drámáját A testvér-ellenfelek-et. 1660-ban ódát írt XIV. Lajos francia
király (lásd IX.l.) házassága alkalmából A Szajna nimfája címmel, mellyel magára
vonta a figyelmet. Jelentős drámái az ókori klasszikusoktól merítik cselekményük
vázát. Ezek: Andromache, Britannicus" Berenice, Mithridates, Iphigenia, Phaedra,
Bajazet című művei. Ezek a művek végzet- vagy sorsddrámák, a janzenistáknak az
eleve elrendelésről vallott felfogása jegyében születtek. E nagy tragédiák sorozata - a
Phaedra és az Iphigenia kivételével - a francia színház
legünnepeltebb mesterévé tette. Kortársaival szembekerülve,
egyrészt az ösztönös és legyőzhetetlen szerelem ábrázolásával,
a drámai szerkezet pontosságával és egyszerűségével, a
szabályok szigorú betartásával hatott, másrészt szüntelenül
megújította stílusát. végtelen természetességgel alkalmazta a
hármas egyság szabályát, mely szerint a tragédia színhelye zárt
tér, majd előszoba, ahol a tragédia lüktet és legtávolabb a
külvilág a cselekmény színhelye, amely csak a nyelvben bukkan
elő, kiesik a szem látószögéből. Minden bonyodalom nála két
alapkonfliktusra vezethető vissza. Az egyik a szerelmi versengés
két trónkövetelő között, a másik. hatalmi konfliktus "apa" és fiú
}!(AH PACI1H 1639·1699
között, melyek szorosan összefonódhatnak. A Paedra és az
Iphigenia bemutatáskor nem aratott sikert, heves tiltakozást
váltott ki. Ezt követően több mint 10 évig nem írt. Amikor ismét megszólalt, bibliai
tárgyú témákat választott. Munkásságának megkoronázása az 1689-ben készült
Eszter és az 1691-es Athalia című drámája, melyek nem alkalmi színművek.
Kívánságának megfelelően a Port-Royalban temették el. (Révai N1.16k.1 o.,Larousse
1994.3kA07 o., MNL.15k.240 o.)

JAN DAVIDSZ HEEM *16ü6.ÁPRILIS - +1684.ÁPRILIS 26.
Holland festő. A XVILszázadi egyik legjelentősebb
holland csendéletfestője. 1635-36-tól Antwerpenben
élt. Gyümölcs-, virág- és könyvcsendéleteket festett,
elsősorban
pompacsendéleteinek
de
hírnevét
köszönhette. Ez utóbbiakon díszes, fényűző tárgyakat,
valamint egzotikus gyümölcsöket, kagylókat és egyéb
ételeket örökített meg. A budapesti Szépművészeti
Múzeum két képét őrzi: Csendélet gyümölcsökkel és
osztrigávaI, valamint Csendélet ezüstkannával és
borospohárral. (Műv.L.1966.2k.356 o., MNL.1999.
9k.323 o.)

JOHN HEARTFIELD *1891.JÚNIUS 19. - +1968.ÁPRILIS 26.
Német fotóművész, grafikus, tipográfus, díszlettervező.
Eredeti neve Helmuth Herzfelde. A müncheni Királyi
Iparművészeti Iskolában plakáttervezést tanult. 1913-tól
bátyjával - Wieland Herzfeldevel - együtt vettek részt a
berlini avantgard művészeti életben. A berlini dadaista
egyik
alapítója
volt.
1919-től
készítette
csoport
társadalomkritikai
érzékenységről
tanúskodó
karikaturisztikus fotomontázsait. Az 1920-as évek elején
alapította és tervezte meg bátyjával a baloldali Die Pleite - A
csőd - című lapot. 1933-ban Adolf Hitler (lásd IV.30.)- és
fasizmusellenes fotómontázsai miatt emigrálnia kellett. Prágában, majd 1938-tól Londonban töltött évek után 1950-ben tért vissza az akkori
NDK-ba, ahol haláláig diszlet- és színpadterveken dolgozott. (MNL.9k.314 o.)

MARCUS AURELIUS

*121.ÁPRILIS 26. - +180.MÁRCIU517.

Római császár és filozófiai író. Eredeti neve Marcus Annius Verus
(ur.161-180). Szenátori családból származott. 138-ban Antonius
Pius római császár (ur.138-161) adoptálta, akinek Faustina nevű
lányát vette feleségül. Antonius Pius halála után, 161.márciusban
mostohatestvérével Lucius Verusszal (*130-+169) együtt császárrá
kiáltották ki. Lucius Verusz halála után - 169-ban - caesárrá, majd
177-ben augustusszá emelt fiával - Commodusszal (ur.180-191)
együtt uralkodott. Uralkodásának első 12 évét háborúk jellemezték.
A dunai háborúkat maga vezette. 167-ben legyőzte a kvádokat és a
markomannokat, 168-172 között az Észak-Itáliába betörő germánok
és szarmaták ellen harcolt. 178-ban visszatért Pannóniába. A szenátussal
egyetértésben uralkodott, megerősítve a központi közigazgatást. Minden vallást
elfogadott, a kereszténység kivételével. Élete végén görög nyelven írta meg
gondolatait és életelveit, figyelme a sztoikus filozófiára irányult. Annak a
pestisjárványnak esett áldozatul, amelyet a pártus hadjáratból érkező sereg terjesztett
a birodalomban. Művei az újkor íróira és gondolkodóira is hatott. Egyik legszebb
bronz-portréját Dunaszekcsőn találták meg. (MNL.12k.682 o., Larousse 2k.811 o.)

MOLNYIJA - 1
A Molnyija szovjet távközlési mesterségeshold-sorozat, melynek
tagja
televíziós
adást
közvetített
Moszkvából
Vlagyivosztokba 1965.áDrilis 26-án. Az 1,2 tonnás
műholdak, kb.12 órás periódusú elnyúlt pályán keringenek. 8-9
órát a Szovjetunió fölött tartózkodnak. Az Orbita távközlési
rendszer fontos tagjai. (Háromezer esemény 1966. 160 o.,
MNL.13k.240 o.)
első

JOHANN MICHAEL PRUNNER
+ 1739.ÁPRILIS 26.

*1669.SZEPTEMBER 4. -

Osztrák építész. Életének első 35 éve teljesen ismeretlen. Neve
először egy Linzi Polgárok Könyvében jelent meg 170S.április 17én, mely szerint "Johann Michael Prunner az elfogadott kőműves
mester egy építészeti mestermunkát alkotott és mint építész
teljesíti kötelességeit." Később feljegyezték róla előrelépését
telekfelügyelővé és 1734-től a Külföldi
Bizottság tagjává.- A
klasszikus osztrák barokk legjelentősebb építőművészeinek, mint
Johann Bernhard Fischer von Erlachnak (lásd VII.20.), Johann
Lucas Hildebrnadtnak (lásd XI.14.) és Jacob Prandtauernek (lásd
IX.16.) volt kortársa, akiknek művei jelentősen befolyásolták
tevékenységét. Műveiben életteli formákban alkotott templomok,
kastélyok fűződnek nevéhez. Ilyenek pl. a
kápolnák és Felső-Ausztriai-i
Schenkenfelden-i Kálvária-templom (1712), a Linz-i Karmelita-templom (1713-14), A
Steyr-i Minorita-templom és Lamberg-palota (1727-31)
és a Freistadt-i
templomtorony 1735-36).stb. (Internet:http://www.aeiou atjaeiou emcyclop.... )

JOHN JAMES AUDUBON

*1785.ÁPRILIS 26. - +1851.JANUÁR 27.

Amerikai ornitológus és grafikus. Eredetileg festőnek készült, de később,
mint ültetvényes Pennsylvániában a madarak tanulmányozásával
foglalkozott. Franciaországban JacQues-Louis David francia festő(lásd
XII.29.) tanítványa volt. Számos madártannal foglalkozó műve ismert,
melyek az amerikai kontinens állatvilágáról készített rézkarcaival vannak
kiegészítve. (MNL.2k.607 o., Révai N1.2k.288 o.)
PARAGUAY

Gs.2.

KARL KORAB

* 1937.ÁPRILIS

26. -

Osztrák festő. 1957-ben érettségizett majd a bécsi Képzőművészeti
Akadémián tanult, diplomáját 1964-ben szerezte Sergius Pausernél.
Művészi érdeklődése a németalföldi szürrealista mesterek, - mint
Hieronymus Bosch (*1450 k.-+ 1516),idJan és id.Peter Brueghel
(lásd LB., IX.9.) stb. - iránt nyilvánult meg. Alkotásainak fő témái a
csendéletek, a tájképek, enteriörök. Alkotó évtizedei alatt számos
Biennalén
elismerésben
részesült.
1969-ben a Bozeni III.
aranyérmet, és a bécsi Zentralsparkasse pályázatán 1. díjat, 1972ben a Felső-ausztriai Kulturális díjat, 1975-ben a Sandoz-díjat nyerte
(Internet:http://members.vienna.at.!. ...... ,
www.galerieel.
au uatin.com
)

LI PODJAVORINSKÁ

*1872.ÁPRILIS 26. - +1951.MÁRCIU52.

Szlovák írónő. Eredeti neve Ludmila Riznerová volt. Felvett
neve Bozena, Damascena, L'.SerSelinová, L'.Spirifangulinová,
emberek, LI,LI Ruzodolská, Sojka néni LI stb. Pedagógus
családban született. Első irodalmi törekvéseit 1887-88-ban a
falubeli lelkész is támogatta, és írásai meg is jelentek
irodalmi folyóiratban, és más jellegű folyóiratokban,
újságokban is. Az ebből származó szerény jövedelemre
szüksége is volt. Verseket is írt, de a prózai munkáival
nagyobb elismerést szerzett. Regényeiben, elbeszéléseiben
többnyire a dolgozói emberek nehéz, küzdelmes életét,
gondjait, probléma megoldásait mutatja be. Keresi az emberi
lélek mélységeit, miközben meglátja és megragadja a helyzet-komikumokat és remek
karaktereket helyez komikus szituációba. Irodalmi karrierje egyben a modem szlovák
irodalom
bölcsője
is.
(Intemet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =sk&u ooo ooo.)

JozÉ CIUHA *1924.ÁPRIUS 26.
Szlovén festő, illusztrátor. A Ljubjanai Képzőművészeti
Akadémián márványfestést tanult és 1952-ben szerzett
diplomát.
Társadalmi
elkötelezettség
és
kozmopolita
életszemlélet jellemzi. Az 1950-es évek végén a buddhista
kultúrát és filozófiát tanulmányozta
Rangoonban
az
egyetemen. Utazásai során megismerkedett a bizánci és egyéb
keleti kultúrákkal is. Bejárta a Távol-Keletet és Dél-Amerikát
is, ahonnan zsúfolt jegyzetekkel teli vázlatkönyvvel tért haza.
Felváltva él Párizsban és Szlovéniában. Hosszú évekig az
illusztráció volt a fő tevékenysége. Témája az emberi "deficit"
ugo lavija
volt, amelyet állati és groteszk emberi figurákkal fejezett ki.
Emellett faliszőnyegeket, grafikákat és mozaikokat is készített.
Öt éven át vezetett kurzusokat a Salzburgi Nemzetközi Nyári
Akadémián. 1993-ban hazájában létrehozta s Jozé Ciuha alapítványt, azzal a céllal,
hogy életművét az alapítvány kezelje, bemutassa és állandó kiállítsokat szervezzen a
bledi kultúrközpontban. Alkotásaiért több mint 20 különböző kitüntetést és díjat
, www.at/ogi-binjbrows ...... )
kapott. (Internet: http://www.answers.com

GERRIT VAN HONTHOR5T *1590.NOVEMBER 4. - +1656.ÁPRILI5
27.
Holland festő és rézkarcoló. Utrechtben A.C. Blomaert
tanítványa volt, majd 1610 körül Itáliába utazott.
Rómában Michelangelo Caravaggio (lásd VII. lB.) erős
hatása alá került, akinek stílusát ő közvetítette
Hollandiába. Erre jellemző képe pl. Keresztelő Szent János
lefejezése, vagy a Krisztus születése
című
képei.
A
Caravaggio-féle
világítási hatásokból kiindulva a
mesterséges megvilágítású - gyertya,
lámpa, fáklya
képek speciális
Művészien
mestere
volt.
megvilágított éjszakai jelenetei miatt
nevezték el az olaszok Gherardo delle
Notte-nak.
l620-ban
visszatért
hazájába és történeti, vallásos és mitológiai, allegórikus és zsánerképeket valamint portrékat festett. Az orániai hercegek
udvari festője volt és a család tagjairól számos portrét készített. (Műv.L.1966.2kA16
o.,Révai N1.10k.250 o., MNL.9k.604 o.)

FERDINAND DE MAGELLÁN *1480. - +1521.ÁPRILIS 27.
Portugál tengerész. Erede~! neve Fernao Magalhaes. Az első Föld
körüli hajózónak tartják. O hajózta át elsőként a Csendes-óceánt
keletről nyugat felé. Portugál hajózási és katonai expedíciókban vett
részt 1505-1516-között Afrikában, Indiába és a Távol-Keleten. 1517ben spanyol szolgálatba lépett. V.Károly német-római császár (lásd
11.24.) 1518-ban egy Föld körüli expedíció vezetőjévé nevezte ki,
amely 1519. szeptember 20-án 5 hajóval és 219 emberrel indult el,
hogy Nyugati átjárót keressen a Maluku-szigetek felé. l520.január
lQ-én elérte a La Plata torkolatát. A telet Patagóniában vészelték át,
majd 1520.október 21-én Magellán behatolt a később róla elnevezett
szorosba és november 2B-án elérte a Nagy-óceánt, melyet ő nevezett
el Csendes-óceán nak. Megmaradt 3 hajójával átszelte az óceánt és 1521.március 6-án
jutott el a Mariana-, majd a Fülöp-szigetekhez. Mactan-szigeten a bennszülöttekkel
folytatott harc során életét vesztette. l522.szeptember 6-án a Victoria hajó -Juan
Sebastian Elcano kapitány (lásd VIllA.) irányításával - visszatért Spanyolországba.
(Révai N1.13k.ll0 o.,Larousse 1992.2k.759 o., MNL.12k.368 o.)

ULYSSES SIMPSON GRANT *1822.ÁPRILIS 27. - +1885.JÚUUS 23.
Amerikai tábornok. Az amerikai polgárháborúban Abraham Lincoln
elnök (lásd IV.1S.) felhívására az északi hadsereg főparancsnokaként
1864.május 5.-26.között döntő győzelmeket aratott Virginia északamerikai államban Wildernessnél a déliek felett, s megadásra
kényszerítette őket. 186S.áprilisában nagy veszteségek árán
elfoglalta Richmondot és ezzel az Unió megnyerte a polgárháborút.
1868-ban a győztes republikánus párt nagy többséggel elnökké
választotta. Hivatalát 1869.márciusban foglalta el és 1877-ig volt az
USA 18-ik elnöke. Mint elnök, meglehetősen gyengének mutatkozott.
Mandátuma lejárta után nagy utazást tett Európában, majd hazatérve
pénzügyi vállalkozásokba kezdett, melyben minden vagyona el úszott,
míg végre a Kongresszus 1884-ben kegydíjat szavazott meg számára. (Révai
N1.8k.770 o., 19k.559 Q.,MNL.8k.803 o.)

PENCSO SZLAVEJKOV *1866.ÁPRILIS 27. - +1912.MÁJUS 28.
Bolgár költő. Apja - Petko Szlavejkov (*1825-+ 1913) - szintén költő
volt. 1881-ben apjával a Rodope hegységben népdalt gyűjtött. 19
éves korában súlyosan megbetegedett, 3 évig fekvő beteg volt és
egész életére béna maradt. Betegágyában írta első verseit és
tanulmányozta és fordította az orosz költőket. 1892-től 1898-ig a
lipcsei egyetemen irodalmat és filozófiát hallgatott. Hazatérése után a
Nemzeti Színház és a Nemzeti Könyvtár igazgatója lett. Olyan
irodalmat akart létrehozni, amely modern, de mégis nemzeti jellegű.
Esztétikai ideálját főleg az Álom boldogságról a 34 kis lírai versből álló
ciklusában és a népköltészet motívumait feldolgozó Az elválaszthatatlanok című költeményében sikerült megvalósítania. A Vérdal című 8 énekből álló
balladája a bolgárok 1870-76-05 függetlenségi küzdelmeit ecseteli élethű és megkapó
színekkel. Számos német költő munkáit fordította anyanyalvére.(Révai N1.17k.672 o.,
Világir.KisencikI.1976.390 o.)

BENCHO YORDANOV OBRESHKOV
1970.ÁPRIUS 8.

* 1899.ÁPRILIS 27. - +

Bolgár festő. A szófiai Képzőművészeti Akmadémián
tanult, ahol 1920-ban szerzett diplomát. 1925-től
Párizsban
Émile-Antoine
Bourdelle
(lásd
X.l.)
irányításával szobrászatot tanult. Ezt követően 1926ban a drezdai Képzőművészeti Akadémián Oscar
111.1.)
kapott
festészeti
Kokoschkától
(lásd
továbbképzést. 1931-től volt tagja a Bolgár Művészek
Szövetségének, majd 1937-ben elnökükké választották.
(Internet:
http://en.wikipedia.org/wikijBencho
Obreshkov)

ANTON BOLESLAW DOBROWOLSKI

*1872.JÚNIUS 6. -

+1954.ÁPRILIS 27.
Lengyel geofizikus, sarkkutató és pedagógus. Középiskolai tanulmányait Varsóban
végezte. Fiatalon bekapcsolódott az akkori szocialista mozgalomba, amiért két évet
börtönben töltött. A börtönben matematikai, filozófiai és társadalom-elméleti
tanulmányokra fordította idejét. A börtönből szökéssel szabadult és Svájcba menekült,
ahol filozófiát és biológiát tanult. Majd Belgiumba költözött és fizikaismeretekkel
bővítette tudását. Ezt követően munkássága megoszlott a geofizikai kutatások és a
pedagógia között. 1897-99-ben részt vett a Belgica gőzhajó
• Adrien de Gerlache Gomery belga tengerész (*1866-+ 1934)
déli-sarki expedíciójában, melynek tagja volt még rajta kívül
Roald Amundsen (lásd VL16. ),Henryk Arctowsky (lásd 11.21.)
és James Cook (lásd 11.14.) is. Hajójuk 1898.márciusában a
Bellingshausen-tengeren jégbe fagyott és csak 13 hónap
múlva szabadultak ki a jég fogságából. Ez idő alatt
Dobrowolsky meteorológiai megfigyeléseket és al,apkutatásokat végzett. Visszaérkezve Belgiumba kutatásairól és az expedícióról írt könyveket.
1917-ben tért vissza Lengyelországba, ahol a Meteorológiai Intézet igazgatója volt 1929-ig
nyugdíjazásáig. 1929-től 11 évig tanárként tevékenykedett. A
II.világháborút követően a varsói egyetem pedagógiai és oktatásszervezési
professzoraként dolgozott. Nyugdíjas éveiben több helyen obszervatóriumot és
kutatóállomást alapított. 1949-ig elnöke volt a lengyel geofozikusok társaságának.
(Internet:http://sp.65.one.pl/patron .... , MNL.8k.594 o.)

CAMILLO PRAMPOLINI

*1859.ÁPRILIS 27. - +1930.JÚUUS 30.

Olasz politikus, ügyvéd, újságíró. A római és bolognai egyetemen
tanult jogot, Bolognában l881-ben munkajogot l882-ben kezdett
írni internacionalista folyóiratokban és részt vett a választáSi
kampányban. Fiatalon kapcsolódott be a baloldali mozgalomba.
Tevékenységével szimbolikus alakja lett a reformista szocialista
eszméknek. Intenzív szervező tevékenységet fejtett ki a
szakszervezeti mozgalom kiszélesítéséért. 1886-ban megalapította
és szerkesztette a Justice című folyóiratot, mindaddig, amíg
erőszakkal onnan el nem távolították. Fontos szervezője volt a
munkásmozgalomnak. 1890-től tagja volt a parlamentnek. 1892ben főszerkesztője lett a legfőbb nemzeti szocialista folyóiratnak a
Lotta di Classe-nak. 1901-ben alapította a Munkaügyi Kamarát. 1904-től 1909-ig,
majd 1921-22-ben elnöke volt a megyei Takarék Szövetkezetnek. A reformista
Szocialista Párt egyik legfontosabb vezetője volt. 1922.októberben merényletet
kíséreltek
meg
ellene.
1925.októberben
eltávolíították
Justice
folyóirat
szerkesztőségéből, és visszavonult a politikai élettől.
(Internet:http://translate.googleuserconent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u
)

THEOFIL SCHPRECHER von BERNEGG
1927.JÚNIUS 12.

* 18S0.ÁPRILIS

27. -

+

Svájci politikus, katonatiszt. Bázelben érettségizett 18G7-ben, majd
mezőgazdasági
és erdőgazdálkodási
szakismereteket szerzett
Szászországban, ezt követően Lipcsében az Egyetemen a Politikai
Tudományokat sajátította el. Úgy a polgári, mint a katonai életben
igen sikeres pályát futott be. 1871-től 1873-ig, majd 1875-1904-ig a
Maienfeld Városi Tanácsának volt a tagja. 1880-85-ig és 1891-99-ig
Graubünden kanton vezetésének volt tagja, foglalkozott a kanton
bank ügyeivel, erőművek problémájával stb. Jelentős anyagi érdekeltségei voltak a kantonon belül működő nagyvállalkozásokban is. 1903-tól a
konzervatív demokrata párt tagja lett. Katonai pályája l87l-ben gyalogsági hadnagy
beosztással kezdődött. l875-ben lett főhadnagy, l880-ban százados, majd vezérkari
őrnagy 1883-ban. 1887-től ezredes. l891-ben vezérkari főnök, a 4.Hadtest
főparancsnoka. l897-től gyalogsági dandár parancsnok. 19l9-ben lemondott minden
tisztségéről és a családi vagyon kezelésével foglalkozott a továbbiakban. Élete során
mindvégig igen jó vélemény alakult ki nemes jelleméről, vallásosságáról és
szorgalmas
kiváló
munkájáról.
(Internet: http://translate.googleusercontrnt.comjtranslate_c?hl =hu&sl =de&u
)

GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA *1682.FEBRUÁR 13. + 1754.ÁPRILIS 28.
Itáliai festő. A velencei festészet utolsó nagy képviselője a
XVIII.században.
Velencében
Antonio
Molinari (*1665-+1727) műhelyében tanult,
amelynek közvetítésével megismerte a
XVII.századi velencei fényárnyék festők hagyományait.
1702-ben
Bolognában
Giuseppe
Maria
Crespi
(*1665-+ 1746)
tanítványa
17U-től
a velencei
volt.
festők társaságának a tagja
lett. Első jelentős megbízása a
velencvei Santa Stae-templom egyik oltárképének megfestésére szólt. Az 1720-as
évek elején már híres festő volt. Oltárképeken kívül az 1730-as évektől kisebb, bibliai
tárgyú műveket, illetve a velencei életből vett jeleneteket festett. Zsánerképei
monumentális hatásúak. Képei fény-árnyék kontrasztokban gazdagok. 1750-ben
kinevezték a Pubblica Accademia di Pittura megbízott igazgatójává. Ettől kezdve ideje
jelentős részét tanítással töltötte. 1735-től könyvillusztrálással is foglalkozott és
rézkarcokat készített Tasso: A megszabadított Jeruzsálem című művéhez..
(MŰv.L.1967.3k.756 o., MNL.14k.776 o.)
CUBA

MOLNÁR C. PAL *1894.ÁPRILIS 28. - +1981.JÚUUS 11.
Magyar festő. A Képzőművészeti Főiskola rajztanári
tanult
1915-18-ig.
1918-ban svájci
szakán
tanulmányútja során Ferdinand Hodler (lásd
111.14.) hatása alá került. 1921-22-ben Párizsban a
Louvreban régi mesterek festményeit másolta.
Hazatérve főként bibliai tárgyú kompozíciókat
alkotott, és Az Est illusztrátora volt. Képeinek
többsége biblikus tárgyú vagy akt-kompozíció.
Később tájképsorozatokat és történelmi témájú képeket is festett. Az 1930-as évektől fametszéssel kezdett foglalkozni. Fa metszetei
közül legismertebb a Cyrano-sorozat. Festőként a római iskola - avagy a klasszicizáló
stílusirányzat - meghatározó művésze volt. Dekoratív, erősen stilizált, neoprimitív
festésmód jellemzi. Képein érzékenyen, finom humorral reagált korának jelenségeire.
Számos templom oltárát és freskódíszét készítette el. 1986-ban alakult és
1987.március 4-től hívatalosan is működik a Molnár-C. Pál Baráti Kör. Egykori
Budapest, XLkerületi műtermében emlékmúzeum működik. (Műv.L.1967.3k.363
o.,Magyar Nemzet:Schelken Pálma., MNL.13k.239 o.)

KARL KRAUS *1874.ÁPRILIS 28. - +1936.JÚNIUS 12.
Osztrák publicista, drámaíró. Papírgyáros fia. Bécsben jogot és
filozófiát hallgatott. Az 1890-es évektől a bécsi Neue Freie Presse
kritikusa volt. 1899-ben megalapította a Die Fackel című flyóiarot,
melyet 1911-től egyedül írt. A lapból, az 1936-os megszűnéséig
922 szám jelent meg. Kérlelhetetlenül támadta a társadalom
visszáságait és az emberi szellem ellen elkövetett bűnöket. Kiváló
stiliszta, szatírikus termékenysége, nyelvi logikája, gondolati
tömörsége egyedülálló. Mesteri aforizmái, magasrangú godolati
költészete, szatírikus glosszái és esszéi nagy hatással voltak a
kortársakra. Állandó harcban állt a sajtóval és a kritikusokkal.
Írásaiban az idézetek nyelvi analízisének általa kifejlesztett módszerét alkalmazva, a kritizált publicistákat a saját műveikben fellelhető
kétértelműséggel és hamissággal szembesítette. A nyelv pontatlan használatában
megnyilvánuló nyelvromlást a társadalom és a kultúra általános hanyatlásának
jeleként látta. 1918-19-ben először folyóiratban, majd könyv alakban is megjelent Az
emberiséfg végnapjai című dokumentarista jellegű fő műve, melynek tárgya az
Lvilágháború. 1933-ban meakadályozták az uralomra kerülő fasizmust támadó Die
Dritte Walpurgisnacht című művének kiadását. (Világir.KisencikI.1976.1k.616 o.,
MNL.11k.540 o.)

JOHANN LUDWIG TIECK *1773.MÁJUS 31. - +1853.ÁPRILIS 28.
Német író, elbeszélő. Halléban, Göttingenben és Erlangenben
nyelvészetet és irodalmat tanult. 1794-ben szabadfoglalkozású író
lett. A német romantika képviselője. Első jelentősebb műve az
1795-96-ban írt William Lowell úr története című levélregénye.
1805-től felváltva élt Itáliában, Franciaországban és Angliában. A
német romantikus mese megteremtője. Számos átdolgozott illetve
eredeti alkotással gazdagította a német meseiroidalmat. 1825-től a
drezdai udvari színház dramaturgja, 1841-től - a porosz király
meghívására - a potsdami királyi színház tanácsadója volt. Nagy jelentőségű műfordítói és kiadói tevékenysége is. Német nyelvterületen mindmáig az ő
Cervantes-fordítását tekintik a legjobbnak. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.424 o.,
MNL.17k.457 o.)

MARYLAND SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az Atlanti óceán partvidékén fekszik. Keleten a Delmarva-félszigeten
Delaware szövetségi állam, északon Pennsylvania szövetségi állam
határolja. Nyugaton hosszan beékelődik Virginia, Nyugat-Virginia és
Pennsylvania szövetségi államok közé. Területe 27.092 km2,
lakosainak száma 5,134.. 800 fő. Fővárosa Annapolis. Mint egyike a
13
angol
gyarmatnak,
1788.április 28-án hetedikként
függetlenítették magukat Angliától és az USA tagállama lett. (Révai
N1.13k.466 o.,Larousse 1992.2k.831 o.)

BENITO AMILCARE ANDREA MUSSOLINI *1883.JÚUUS 29. -

+ 1945.ÁPRILIS 28.
Olasz politikus, diktátor. Néptanítónak készült, de fiatalon - 1900-ban - az Olasz
Szocialista Párt tagja lett és önkéntes száműzetésben Svájcban élt. Visszatérve
Olaszországba 1904-től 1912-ig a tanítás mellett számos baloldali lap miunkatársa
volt. Az 1911.szeptemberi háborúellenes sztrájk szervezéséért 5 hónapra elítélték.
1912.jÚniusban a Szocialista párt vezetőségének tagja lett. Az I.világháború
kitörésekor - pártja nézeteivel ellentétben - kiállt a nemzeti háború mellett.
1914.novembertől megjelentette a az II Popolo d'Ita/ia című saját lapját, ezt követően
kizárták a pártból. 1915-17-ben a fronton szolgált, megsebesült. 1919-ben
megalapította a későbbi fasiszta pártot. A középosztályt demagóg szocializmusával, a
jobboldalt és az egyházat heves antikommunizmusával állította maga mellé.
1920.májusában, javaslatára létrehozták a Nemzeti Fasiszta pártot (PNF). A
gazdasági, szociális és politikai válságot felhasználva és 1922.májusában kilátásba
helyezett tömegdemonstráCióval fenyegetőzve, III. Viktor Emmanuel (lásd XI.11.)
1922.októberében miniszterelnökké nevezte ki. A képviselőházban teljhatalmat
szavaztatott meg magának. 1923.januárban életre hívta a Fasiszta Nagytanácsot döntéshozó szervként
és 1925-től kezdve valódi diktatúrát
gyakorolt.
Mérhetetlen becsvágya hódítási és
• presztizspolitikába sodorta. Hazája számára végzetes szerződést kötött Németországgal. Mussolini - a
Duce - Adolf Hitlerhez (lásd IV.30.) közeledett és létrehozta vele 1936-ban a RómaBerlin-tengelyt, majd 1940.júniusban hadat üzent Franciaországban és NagyBritanniának és átvette a hadsereg főparancsnokságát. Ettől kezdve Hitler háborús
segítőtársa lett.
A háromhatalmi egyezményben
1940.szeptemberében
Németországgal és Japánnal érdekszférákra osztották a világot. 1940.szeptemberben
támadást indított Egyiptom, majd Görögország ellen, de a hadművelet mindkét
fronton kudarcba fulladt. A háború során Olaszország elvesztette gyarmatait,
sorozatos veszteségeket szenvedett. 1943.júliusban a Fasiszta Nagytanács leszavazta
és a király hozzájárulásával letartóztatták, de Hitler megbízásából szeptemberben a
németek kiszabadították az Abruzzók hegységbe száműzött Ducet. Az újonnan
létrehozott bábállam, az Olasz Szociális Köztársaság élére állították. Ellenfeleit
kivégeztette, köztük vejét Galeazzo Ciano grófot (*1903-+1944) is. Végleg elvesztette
támogatóit, és a náci haderő visszavonulása során, 1945.áprilisban Svájc felé való
menekülésekor a partizánok elfogták és a szeretőjével, Clara Petaccival együtt
kivégezték, majd holttestüket lábuknál fogva egy milánói téren felakasztották.
(Larousse 1992.2k.992 o.,A XX.század Kr.1994., MNL.13k.387 o.)

SZADDÁM HUSZEIN *1937.ÁPRILIS 28. - +2006.DECEMBER 30.
Iraki politikus, tábornok. Eredeti neve Szaddám at-Tikriti.
Szegényparaszti családból származó katonatiszt nagybátyja
nevelte fel. 1957-ben belépett a Baasz Pártba, azaz az Arab
Újjászületés Szocialista Pártjába Az Abdel-Kerim Kászem
elnök elleni puccskísérletben való részvétele miatt 1959-ben
halálra ítélték. Ekkor Szíriába, illetve Egyiptomba menekült,
1963-ban tért vissza. 1964-ben a Baasz-ellenes puccs után
bebörtönözték. 1968-ban abaaszista államcsiny egyik veze-

BÉLYEGNAP ÉS- MAGYAR POSTA BÉLYEGMÚZEUMA
Bélyegnap vagy bélyeggyűjtő nap a többnyire évente megrendezett összejövetel a
filatélia egyetemes vagy hazai problémáinak megvitatására, határozathozatalra,
elismerésekkel, szakelőadásokkal, lJélyegkiállítással egybekötve. Magyarországon
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1922-ben a LEHE rendezte az Első Országos Levélbélyeggyűjtő Hetet. 1924ben volt az 1. Magyar Filatelista Nap, amit azután évente rendszeresen
megrendeztek hol Bélyeggyűjtő Nap, hol Bélyegnap néven. 1937 óta folyamatosan
Bélyegnap a neve. 1947 óta a Magyar Posta általában évente ad ki Bélyegnapi
bélyeget, blokkot, kisívet. - A Bélyegmúzeumok célja és feladata egy vagy több
avagy
az
összes
állam
által
kibocsátott
postabélyegeknek és egyéb postai értékcikkeknek
próba-,
fázisés
tévnyomatainak
gyűjtése,
feldolgozása és bemutatása. A magyar és külföldi
kiadványok rendszeres gyűjtése, szakszerű kezelése
és rendszerezése 1909-ben kezdődött Klimes Károly
postatanácsos közreműködésével. Az első Magyar

Posta Bélyegmúzeuma

1930.április 28-án

nyílt meg ünnepélyes keretek között a fővárosban a
Krisztina kőrúti postapalota 8.emeletén. 10 év alatt a múzeum kinőtte kereteit, így
1940.november 23-án a Dob utcai minisztériumi épületben nyitotta meg ismét
kapuit a látogatók
előtt.
A
ILvilágháború
eseményei folytán
megsérült
épület rendbehozása
után
1948-ban
a
korábban elszállított múzeumi
anyag visszakerült a helyére. Az 1956-os forradalom idején a múzeum belövést
kapott, így a páncélládákba került kiállítási anyag a kiállítási helyiség' helyrehozatala
után 1957.május l-től volt látható. Az 1970-es évek elejére a múzeum területét
jelentősen növeini kellett, mert a kiállítandó anyag már közel 10 millióra szaporodott
és a múzeum vezetői igyekeznek annak jelentős részét a nagyközönség részére
hozzáférhetővé tenni. (Bélyeglexikon 1988.123-163 o.)
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JAMES MONROE *1758.ÁPRILIS 28. - +1831.JÚUUS 4.
Amerikai államférfi. Virginiai ültetvényes volt. Tanulmányait
félbehagyva részt vett az amerikai függetlenségi háborúban,
csatlakozott Goerge Washington (lásd 11.22.) hadseregéhez 1776ban. 1782-94 között képviselői és szenátori tisztségeket töltött be.
1794-18D7-ig párizsi, majd londono nagykövet volt. 1814-ben,
amikor
az
angolok
Washingtont
megszállták
külügyés
hadügyminiszterként erélyes intézkedéseivel sikerült a háborúnak
szerencsésebb fordulatot adnia. Republikánus jelöltként választották
meg 1817-ben az USA 5-ik elnökévé. 182D-ban ellenjelölt nélkül
újraválasztották. Elnöksége idejét a "jóakarat korszakának" nevezik.
1819-ben a gazdasági válság hatásainak csökkentésére kormánya megkönnyítette az
adós farmerek helyzetét. 1821-ben segített egy olyan afrikai terület megszerzésében,
ahová az amerikai feketék kivándorol hatnak, ezért róla nevezték el a későbbi Libéria
fővárosát
Monroviának.
Külpolitikájában a Monroeelvet
alkalmazta,
mellyel
megakadályozta az európai
hatalmak
beavatkozását
Amerika
ügyeibe.
Visszavonulása után a Virginiai
Egyetem rektora lett. (Larousse 1992.2k.958 o.,Új Magy.L.1961.5k.42 o.,
MNL.13k.269 o.)

SIR SAMUEL CUNARD
28.

*1787.NOVEMBER 21. - +1865.ÁPRILIS

Angol kereskedő, hajógyáros.
Kereskedő
család
gyermeke, aki nemcsak a kereskedéshez, de a szervező
tevékenység hez is igen jól értett. Kereskedelmi pályája
elejétől élénken érdekelték a gyümölcsöző gazdasági
ügyletek. Foglalkozott bank-ügyekkel, fakitermeléssel,
szén- és vaskereskedelemmel, de a legmaradandóbbnak és leggyümölcsözőbbnek a hajózási vállalkozása
bizonyult, mellyel óriási vagyont szerzett. 183D-ban
indította el a maga által megtervezett első rendszeres
posta gőzhajó-járatot Anglia és Észak-Amerika között, ami akkor még csak egy kis
kerekes gőzös volt. A hajók Liverpoolból indulva először Halifaxba érkeztek, majd
onnan tovább közlekedtek Bostonba. 1838-ban az angol kormány versenytárgyalást
írt ki rendszeres postahajó közlekedtetésére az Atlanti-óceánon keresztül. Cunard ezt
elnyerte és a következő évben - összetársulva George Burns-szel Glasgowból és David
Maclver-rel Liverpoolból, 1839-ben megalapította a Brit és Észak-Amerikai Királyi
Posta küldemény Gőzhajó-járatot, amit később Cunard Hajózási Vállalatnak (Cunard
Steamship Co.) neveztek. A vállalat első hajója az Unicorn 184D.május lS-én indult el
Amerika felé. Az első postai gőzhajó 184D.július 4-én indult. Később a vállalatának
tulajdonában voltak a híres utasszállító hajók is. Az 18DD-as évek végére a
világforgalomban elsőrendű helyet vívott ki a vállalat magának. A ma is működő
vállalat rendszeres személy- és teherjáratokat üzemeltet Európa és Amerika között.
Leányvállalatai (köztük a White Star Line) révén járatai közlekednek Ausztráliába,
Indiába stb. (Révai NI.Sk.198 o., MNL.6k.226 o., Encykl.Britannica)

FELFÖLDI ANIKÓ

*1938.ÁPRILI528.

Magyar színésznő. Édesapja mérnök volt, ő is annak
készült. Édesanyja családjában ükapja alapító tagja
volt a Nemzeti Színháznak. Édesanyja zenész volt,
operát énekelt és cimbalmozott. Miután nem vették fel
a Műszaki Egyetemre, anyai hagyományokat folytatva
lett színésznő. Kecskeméten kezdte, majd a Vidám
Színpad tagja volt, onnan pedig 1966-ban az
Operettszínházba vezetett az útja, melynek 1994 óta
örökös tagja. Operettek és musicalek főszerepeit egyaránt játszotta és több
nagysikerű filmben és tévéjátékban szerepelt. Saját zenés tévéshow-kat készített,
valamint számos külföldi produkcióban is részt vett. Szinházi szerep volt többek között
a Doktor úr... Lenke, West Side Story...Anita, Gül baba... Mojkóné, Mozart... Frau Weber
stb. (Internet: http:jwww.stop.hujarticle.phn?id=314874)

KARL MILLÖCKER *1842.ÁPRILI5 29. - +1899.DECEMBER 31.
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Brockhaus:Zenei L.1984.2k.541

Osztrák zeneszerző. A bécsi zenebarátok körének
konzervatóriumában tanult. 1866-tól a pesti Német
Színház karmestere volt. 1869-83 között Bécsben a
Tehater an der Wien karmestere volt. 1882-ben A
koldúsdiák című operettje,
melyet Bécsben
mutattak be, világsiker lett. Zenéjének bódító
melódiagazdagsága a klasszikus bécsi operett
mesterévé tette. 21 operettet írt, de számtalan
bohózat szerzője is. Több kompozíciója XX.századi
felújításban maradt színpadon. A klasszikus bécsi
operett jelentős képviselője. (Révai N1.13k.771 o.,
o., MNL.13k.151 o.)

FRANTISEK ONDRICEK *1857.ÁPRILIS 29. - +1922.ÁPRILIS 12.
Cseh hegedűművész. A prágai és a párizsi konzervatóriumban
tanult. Ö mutatta be Antonin Dvorák (lásd V.l.) hegedűversenyét
Prágában
1883-ban.
1905-től
főleg
hegedűtanárként
tevékenykedett. Új módszertant dolgozott ki amesterfokú
hegedűjáték elsajátításához Dr.S.Mittelmannal, mely 1909-ben
jelent meg. 1909-től az általa alapított Bécsi Konzervatóriumban
tanított, majd 1912-től igazgatta az intézményt. 1919-től a prágai
konzervatórium mesteriskolájának vezetője volt. 1958-ben külön
kötetben jelent meg 15 Künstler-EWden c. munája Lipcsében.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.17 o.)

SÍR THOMAS BEECHAM *1879.ÁPRILIS 29. - +1961.MÁRCIUS 8.
Angol karmester. Aujtodidakta muzsikusként kezdte a pályáját, és
többek között a manchesteri Hallé-zenekarnál tanult, majd ott
szerzett dirigensi tapasztalatokat is. 1906-ban debütált a saját
zenekarával Londonban. 1909-től 1919-ig főleg az operának
szentelte magát és többnyire angliai bemutatóként Wolfgang
Amadeus Mozart (lásd XI1.5.), Giuseppe Verdi (lásd 1.27.),
valamint angol nyelvű Wilhelm Richard Wagner (lásd V.22.)- és
ifjJohann Strauss (lásd X.25.)-eIŐadásokat vezényelt. 1928-ban a
Londoni Szimfónikus Zenekar, vezető karnagyának választotta. A
11.világháború alatt Amerikában vendégszerepelt, majd 1946-ban
Londonban megalapította a Királyi Filharmónikus Zenekart. Kétkötetetes önéletrajzi regényén kívül írt egy Fr. Délius életrajzot is.(Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.158 o.)

FÉNYES ADOLF

* 1867.ÁPRILIS

29. -

+ 1945. MÁRCIUS 15.

Magyar festő. A szolnoki művésztelep egyik legerőteljesebb
egyénisége. A budapesti Mintarajziskolában Székely
Bertalannál (lásd V.8.), Weimarban Max Thedynél (*1858+ 1924), a párizsi Julian Akadémián és Benczúr Gyula (lásd
VII.16.) mesteriskolájában tanult. 1894-től állított ki a
budapesti Műcsarnokban, az 1899-1900-as Téli Tárlaton
már 29 képpel szerepelt. 1903-tól nyaranta Szolnokon,
Vácon, Szentendrén, telente Budapesten dolgozott. Első
korszakában 1895-től erősen anekdótizáló zsánerképeket
festett, mint pl. a Pletyka vagy a Civódás című munkái. A
Szegényemberek-sorozata komor színű, tömör, egy- vagy
kétalakos kompozíciói társadalomkritikai igényűek. Ilyen pl.
az Özvegy, Anya, Napszámos, Ebéd stb. A folytatás már
kevésbé komor, mint Egy legény meg egy lány, Babfejtők,
Testvérek című képei. Második korszaka kb. 1904-től az impresszionizmushoz és a
posztimpresszionizmushoz kapcsolódott. Kisvárosi - tabáni, váci, szentendrei veduták és csendéletek festője volt, amelyeken dekoratív, színpompás népművészeti
tárgyakat festett meg. Ide tartoznak pl. a Mákoskalács, AtrortalI Mme de Maintenon
szalonja című művei. Harmadik korszakában 1914-től előadásmódja sommásan
egyszerűvé vált, színei zománcosan ragyognak. Ebben az időszakban készült pl. A
zsidók megverik Amalik seregét, majd az 1930-as évek végén született A festő álma,
Öreg festő téli tájban című képei. (Műv.L.1966.2k.43 o./Larousse 1991.1k.842 o.,
MNL.7k.864 o.)

MICHlEL ADRIAANSZOON DE RUYTER *16ü7.MÁRCIUS 24. +1676.ÁPRILIS 29.
Holland admirális. 1635-ben már kapitány
volt a holland hajóhadban, majd 1645ben tengernagy. Cornelis Tromp (lásd
IX.9.)
parancsnoksága
alatt harcolt
Robert Blake angol hajóhad-parancsnok
(*1599-+ 1657) ellen a Temzén 1653ban.
Altengernagyként
1663-ban
a
berberek ellen harcolt, majd pánikot
keltett Londonban 1667-ben. már altábornagyként - mint Tromp parancsnoka - a francia-angol flotta bekerítésével
megvédte országát a seregek partraszállásától 1672-73-ban. A magyar protestánsok
az 1671-81-es években történő üldöztetése
idején a nápolyi gályákra küldött 26 magyar
protestáns lelkész az ő erélyes közbenjárására
szabadulhatott meg láncaitól. Ennek emlékére
1895-ben
Debrecenben
emlékoszlopot
állítottak a református nagytemplom mellet.
Ruyter születésének 300-ik évfordulóját már
nemzeti ünnepként ülték meg aNémetalföldön,
főleg Amsterdamban és Vliessingenben a szülővárosában. 1676-ban Abraham
Duquesne francia tengernagy (*1610-+ 1688) ellen vívott csatában Szicilia közelében
egy ágyúgolyó leszakította a lábát és súlyos sérülésébe belehalt. (Révai N1.16k.451
o.,Larousse 1994.3k.525 o.)

SíR HAROLD MALCOLM WATIS SARGENT *1895.ÁPRIlIS 29. +1967.0KTÓBER 3.
Angol karmester. Kezdetben orgonista volt. 1921-ben a londoni
Promenade koncerten saját szerzeményével debütált. Neves
európai és amerikai zenekarok vendégkarmestere volt. 1928-tól
haláláig vezette a londoni Promenade koncerteket, miközben
népszerűsítette a klasszikus zenét és sok gyermek-koncerten
vezényelt. Világhírét a londoni Albert Hallban évente
megrendezett óriási népünnepélynek számító, sok ország TV
állomásai által nagy sikerrel közvetített Promenade-koncertek
dirigenseként szerezte. 1950-57 között a BBC Szimfonikus
zenekarát is vezényelte. 1947-ben lovagi cimet kapott, magas
színvonalú fáradhatatlan tevékenységéért. Beceneve "Flach"
volt, mert a gomblyukába tűzött fehér szegfű a fellépéseinél elmaradhatatlan volt.
Lincolnshire-ben, ahol sokáig élt és dolgozott, az elemi iskola viseli a nevét,
melynek fehét szegfű a jelképe. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.290 o.)

JUlES BOULVIN *1855.ÁPRILIS 29. - +1920.JANUÁR 21.
Belga gépészmérnök. Egész pályafutását a hő-gépek
tanumányzására és azokra a gépészmérnökökre alapozta,
akiknek több generációja a jelen korig is alkalmazza
eredményeit. 1893-ban vált ismertté a róla elnevezett
diagram, amely lehetövé tette a gözgépek működésének
teljes analízisét. A módszert - amely napjainkban is
használatos - később kiterjesztette más hő-gépekre is,
mint pl. a dieselre. Ezzel lehetövé tette ezeknek a gépeknek a tökéletesítését. Befolyása volt a belgiumi gépgyártó iparra is. Amikor 1910ben a gőzgépek elérték a teljesítményük maximumát, turbinák és belső égésű
motorok gyártását javasolta a gépgyárosoknak. A fejlödést az Lvilágháború és
Boulvin halála állította meg. Eredményeit és tapasztalatait A mechanika akalmazása
a gépeknél című kilenc kötetes műve és a posthumus megjelent A gépek
tömegének számítása című könyve tartalmazza. A műszaki tehetsége mellett
művészi
képességekkel is rendelkezett. Szabadidejében művészi igényű
akvarelleket festett, melyekből 1955-ben szülővárosában Genthben készítettek
(Internet:http:
kiállítást.
Emlékére
Rouxban
utca
viseli
a
nevét.
j jwww.philagodu.bejGENERALCULTURAL/
, worldfootball.orgjcountry
, Beatrice Denuit arb@cfwb.)

NICOLA COTONER y DE OLEZA

*1663.0KTÓBER 23. -

+ 1680.ÁPRILIS 29.
Aragóniai születésű fiatalember, aki bátyja - Raffael
Cotoner példáját követve, belépett a Máltai
Lovagrendbe. (lásd.okt.26.) Nevét a betegellátás terén
kifejtett munkássága tette ismertté. 1676-ban a
szakmai színvonal emelése érdekében egészségügyi
szakiskolát alapított. A rend 61.Nagymestere lett, utódja, a 60-ik Nagymester bátyjának. Az egészségügyi területen kívül részt vett
katolikus
templomok
alapításában
és
építésében
is.
(Internet
http:jemalta.cmjstjohnj .... )

HIROHITO

* 1901.ÁRIlIS 29.

- +1989.JANUÁR 7.

Japán császár. 1921-ben európai kőrútja után
hazatérve, 1921.november 25-től beteg apja
mellett régensként uralkodott. Apja, Josihito halála
után, 1926.december 25-én lépett trónra a 123.
tennóként azaz császárként. Uralkodásának neve
Sóva, azaz "fénylő béke" volt. Uralkodása során
1931-ben megszállta Mandzsúriát, majd 1937-ben
háborút kezdett Kínával, 1940-ben csatlakozott a
Berlin-Róma
tengely hez
és
1941-ben
bekapcsolódott a II.világháborúba, mely országa
számára teljes vereséggel végződött. 1945.augusztus lS-én tartott rádióbeszédében - a hirosimai atomtámadás után - jelentette be
Japán kapitulációját. Az amerikai megszállás nem szüntette meg uralkodói
pOzíCiÓját, de visszavonta, hogya császár "isteni személy" lenne. Később Japán
alkotmányos monarchiává alakult. A trónon legidősebb fia, Akihito (*1933) követte.
(MNL.1999.9k.500 o.)

FRANCISCO PI Y MARGALL
1901.NOVEMBER 29.

*1824.ÁPRIUS 29. -

+

Spanyol államférfi és katalán lro. 1831-ben egyházi iskolában kezdte meg
tanulmányait, ahol a humán gondolkodásra, a klasszikusok ismeretére, a katalán
romantikus mozgalomra helyezték a hangsúlyt. Majd jogi diplomát szerzett és
Madridba költözött. Színházi kritikusként kereste a szűkös kenyerét, majd banktisztviselő lett.
Foglalkozott mindvégig írással és filozófiai
tanulmányokkal. Lefordította Pierre Joseph Proudhon francia
filozófus (*1809-+ 1865) munkáit spanyol nyelvre. 18G8-ban
beválasztották a törvényhozó testületbe a cortes-be. Ahol
republikánus és föderalista nézeteket vallott. 1870-ben az olasz
Amadeo herceg foglalta el a trónt. 1873-as lemondása után
az
ideiglenes
köztársasági
kormány tagja
lett
Margall
1873.februárban. Castelar (lásd V.25.) lemondása után 1874.januárban rövid időre miniszterelnök volt, de a Bourbonokat visszahelyező katonai párt
előtt meg kellett hátrálnia. A királyság visszaállítása után továbbra is tagja maradt
a cortesnek és a republikánus-föderalista párt vezére maradt haláláig. (Révai
NI. 15k.495 o., I nternet:http:jjtranslate.googleusercontent.comjtranslate_c?hl=

JAROSLAV HASEK

* 1883.ÁPRILIS 30.

- +1923.JANUÁR 3.

Cseh író. Középiskolai tanár fia volt. Apja korán meghalt, anyja nehéz
körülmények között nevelte. Kereskedelmi iskolát végzett, rövid ideig
banktisztviselő volt, de gyűlölte a hivatalt. Tá rcá kat, riportokat írt
különböző álnevek alatt, prágai lapoknak. Bebarangolta az OsztrákMagyar Monarchiát gyalogosan, volt kutykereskedő,
házaló, politikus és folyóiratszerkesztő. 1904-1908
között részt vett az anarchista mozgalomban, a cseh
anarchisták folyóiratának volt a szerkesztője. A prágai
bohémvilág egyik központi alakja lett. 1915-ben
bevonult katonának, i9i6-ban a cseh légió tagja lett.
19i8-ban átszökött az oroszokhoz, ahol magyar
hadifoglyok közé került, és magyar lapot szerkesztett.
i920-ban került haza Prágába, majd vidékre költözött és elkezdett írni. Korai
munkássága ezernél több elbeszélésből, humoreszkből, szatírikus rajzból áll.
Könyörtelen szatírával gúnyolta kora polgári társadalmát, álszent erkölcsét, az osztrák
rendőrséget és militarizmust. Történeteit mindig egy szemfüles, eszes kópé
mondásával fejezte be. Nevezetes regénye a Svejk. Egy derék katona kalandjai a
világháborúban címmel lett rendkívül közkedvelt műve. A derék katona egy
kutya kereskedő, aki tisztiszolgaként éli át a hátország és a frontszolgálat jellegzetes
eseményeit. A könyvnek nagy sikere volt még a II.világháborÚ után is. Regényének
főhőse, Svejk nem csak a cseh irodalom, de a cseh nép szimnbólumává is vált. A
kalandos élete után fiatalon - 40 éves korában -súlyos betegségben halt meg, így
regényét újságíró barátja Karel Vanek fejezte be. (MNL.9k.255 o.)

lr?s

LEHÁR FERENC

* 1870.ÁPRILI5 30.

-

+ 1948.0KTÓBER

24.

Magyar zeneszerző. A Nemzeti
és
a
prágai
Zenedében
konzervatóriumban hegedűsza
kon végzett. Pályáját zenekari
hegedűsként
kezdte,
majd
katonakarmester lett Losoncon,
Triesztben,
Budapesten
és
Bécsben . Korai opera-kísérletek
áttért
az
operettután
komponálásra és ez hozott világhírt a számára. Műveinek javarészét Bécsben mutatták be, így i902-ben a Bécsi
asszonyok című operettjének volt a bécsi bemutatója .. Ezt követően már csak saját
premierjeit, jubíleumi előadásait vezényelte. 1905-ben A víg özvegy,
i909-ben a Luxemburg grófja, i9i0-ben aCigányszerelem című
oprettjeinek volt bemutatója, melyeket azóta a világ legtöbb zenés
színpada már előadott. A mosoly országa 1930-ban, a Giuditta 1934ben a budapesti operaházban hangzott fel először. Lehár eredeti
gondolkodású, ragyogó ötlet- és hangszínvilágú és kiváló hangszerelő
művész volt. Operettjeit szines, melódikus friss színpadi ötletek
jellemzik. Kompozícióit, így elsősorban operettjeit az egész világon
játszák.
A klasszikus bécsi operett stílusának megújítója volt.
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.403 o.,Larousse 1992.2k.656 o.,Falk
RFJlllBUKQ.SI'ERREI(1I
G. :Zenei kis 1.1938.134 o., MNL.llk.905 o.)

DAVID THOMPSON *1770.ÁPRILIS 30. - +1857.FEBRUÁR 10.
Angol geológus, földmérő és felfdedező. Félárva gyerek volt, ezért a hátrányos
helyzetű gyermekek számára fenntartott westminsteri iskolában, a Grey Coat Hospital
matematikai osztályában tanult. Ott találkozott a navigáció alapismereteivel is, mely
megalapozta későbbi pályafutását. 1784-ben kezdte meg hét éves térképészeti
tanulóidejét Észak-Amerika legrégibb kereskekdelmi hajózási társaságánál. 1797-től
egy konkurens cégnélk helyezkedett el, ahol folytathatta addigi tevékenységeit.
Mindenekelőtt Canada belsejét kellett feltérképeznie. A következő néhány évben
expedíciókat vezetett a Rocky Mountains vidékén, a canadai-amerikai határvidéken és
befejezte a Lake Superior-Lake Winnipeg feltérképezését. 1798-ban a jelenlegi
Albertába küldték, ahol egy kereskedelmi bázist alapított. 1804-től a Társaság
partnereként, két évig a szőrmekereskedés működtetésével foglalkozott. 1806-tól elő
készítette a Columbia folyótól a Csendes Óceánig tervezett
következő expedícióját. Ez a felfedezőút vette igénybe a
következő öt évét. Utolsó állomása Montreál volt 1812-ben.
Ekkor nyugdíjba vonult. Terrebonneban telepedett le, ahol
1814-re tökéletesítette az addigi munkásságát összegező nagy
térképét, amely magában foglalta a Superior-tó - Csendesóceán közötti területet. Ez a térkép még száz év múltán is
alapját képezte a későbbi canadai kormányok által kibocsátott
térképeknek. 181S-ben a Felső-canadai Willamstownba költözött. 1843-ig dolgozott a
Hudson folyó-Csendes-óceán közötti területet felölelő atlasz elkészítésével. Ezt
követően visszavonult földbirtokára, de hamarosan tönkrement.
1831-re úgy
eladósodott, hogy ismét munkába kellett állnia a British American Land Companynál.
184S-ben innen is visszavonult és emlékiratait kezdte írni, ez azonban befejezetlen
maradt. Amerikában az egyik legjelentősebb tevékenységet folytató szakember volt.
Felmérései nyomán alakultak ki a kanadai tartományoknak egy része. (Internet:http://en.wikipedia.org/wikijDavid_Thompson,
http://en.wikipedia.org/wikij
Hudson's_Bay_Company , - http://www.grandportage.com)

FRANGEPÁN FERENC KRISTÓF
+1671.ÁPRILIS 30.

* 1642/1643.

-

Horvát- és magyar főnemesi család tagja, főúr. Ogulini kapitány
volt. A XIV.századtól a Frangepánok a magyar történelemben is
jelentős szerepet játszottak. A család utolsó férfitagja volt
Frangepán Ferenc Kristóf. 1663-ban részt vett sógora gróf Zrínyi
Péter bán (lásd VI.6.) oldalán a török ellenni győztes Jurjeva
Stijena-i csatában. Az Ő rábeszélésére csatlakolzott a Wesselényiféle összeesküvéshez, amelyben elsősorban diplomáciai feladatokat
látott el. 1670.áprilisban az ö9sszeesküvés más résztvevőivel együtt
elfogták, a bíróság fej- és jószágvesztésre ítélte. A bécsújhelyi
börtönben írt versei a horvát barokk líra jeles alkotásai. Ugyancsak
fogsága idején horvátra fordította Moliérte: Dandin György című művét. Bécsújhelyen
fejezték le 1671.április 30-án. Holttestét, Zrinyi Péterével együtt Bécsújhelyen egy
sírkő alá temették. 1907.júliusában a holtest-maradványokat exhumálták és újra
eltemették. (Révai N1.8k.llS o.,Larousse 1991.1k.923 o., MNL.8k.287 o.)

ADOLF HITLER *1889.ÁPRILIS 20. - +1945.ÁPRILI5 30.
Német politikus, diktátor. Eredeti neve Adolf Schiklgruber. Osztrák
kispolgári családból származott. Linzben és Stayrben középiskolai
tanulmányaiból két osztályt végzett. Ezt követően 1906-13 között
kisebb
megszakításokkal
Bécsben
élt.
Autodidakta
módon
művelődött, reklámok és akvarellek festéséből és eladásából tartotta
fenn magát. "Nagynémet" meggyőződésből Münchenbe költözött
1913-ban. Kitüntette magát az I.világháborúban a bajor hadsereg
katonájaként, 1916-ban és 1918-ban megsebesült. 1918.novemberben tért vissza Münchenbe. 1919.szeptemberben belépett az Anton Drexler német
vezette
Német
Munkáspártba,
ahol
novembertől
politikus (*1884-+1942)
propagandafőnök lett. 1920.februárban ő terjesztette elő a párt programját, mely többek között
tartalmazta valamennyi német egyesülését, a versaillesi
békeszerződés
felmondását, a zsidóság állampolgári jogainak megvonását.
Kezdeményezésére a párt felvette a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP)
nevet. 1921-ben vezetője lett a NemzetiszoCialista Német Munkáspártnak diktatórikus
vezetői jog körrel.
Ezt követően kezdett a "Führer" megszólítás elterjedni.
Megalakította a párt fegyveres szervezetét, az SA-t. E rohamosztag segítségével már
1923-ban megpróbálta megkaparintani a hatalmat Münchenben. A sikertelen
hatalomátvételi kisérlet után letartóztatták és 1924.áprilisban öt évi várfogságra
ítélték, de már 1924.december 20-án kiszabadult. Rövid fogsága alatt megírta a Mein
Kampf című művének I.kötetét. 1925-től folyamatosan erősítette pártját, létrehozta az
SS-t - a katonai rendőrséget, vagy védosztagot - és számos más szervezetet. Ilyen
volt pl. a Hitlerjugend, nőegylet, stb. A Mein Kampf II.kötete 1926 decemberben jelent
meg, melyben megfogalmazta a nemzetiszocializmus fajelméletét és az "élettér"
biztosítását szolgáló területfoglalásra irányuló politika alapelveit. A támadás
középpontjába a zsidóságot és a Szovjetuniót állította. A börtönből kiaszabadulva tő
megpárttá fejlesztette a pártot, és 1929-től
előretört a gazdasági, politikai és társadalmi
köszönhetően.
Az
1932-es
gondoknak
választáson már a Reichstag legerősebb pártja
volt. 1932.februárban megszerezte a német
állampolgárságot, mert csak így indulhatott a
birodalmi elnökválasztáson. A választási sikert
követően Paul von Hindenburg (lásd VIII.2.)
Hitlert kinevezte a kancellárá. 1933-ban. Az SA-n belüli vetélytársait eltávolítva
megszilárdította hatalmát, valamennyi pártot betiltotta, felszámolta a tartományi
parlamenteket és a tartományi kormányokat a birodalmi alá rendelte, feloszlatta a
szakszervezeteket. Hindenburg halála után, 1934-ben Németország elnökeként
egyesítette az államfői és kormányfői hatalmat. A Gestapo, vagy államrendőrség
megszervezése után nekilátott, hogya Mein Kampfban meghírdetett programot valóra
váltsa. Egyfelől a zsidóság kiirtását a koncentrációs táborokban, másfelől az expanzós
politikát, melynek célja a versaillesi szerződés megsemmisítése s Németország
"életterének" biztosítása, vagyis a hajdani német területek megszerzése. Elnyerte
Benito Mussolini (lásd IV.28.), Bahamonde Franco (lásd XI.20.) és Japán szövetségét,
visszafoglalta a Rajna-vidékét 1936.márciusban, annektálta az összes német nyelvű
területet: így Ausztriát 1938.márCiusban, Szudéta-vidéket az 1938.szeptemberi
müncheni egyezmény után, Cseh- és Morvaországot 1939.márciusban. 1939.
augusztus 23-án megnemtámadási szerződést kötött a Szovjetunióval, majd
1939.szeptember l-én Lengyelország lerohanásával kirobbantotta a II.világháborút.
Részt vett Dánia, Norvégia elleni hadjárat terveinek kidolgozásában. Franciaország
nagyobbik felének elfoglalása után, a Brit Birodalom elleni offenzíva előkészítésén,

majd a Szovjetunió villámháborúval történő megsemmisítsének előkészítésén
fáradozott. 1941.decemberben átvette a szárazföldi haderők főparancsnoki posztját is.
Hatalma csúcspontján Olaszországgal és Japánnal megkötött háromhatalmi
egyezmény alapján, érdekszférákra osztották fel a világot. 1941-42 telén kezdődött
fizikai és szellemi leépülése. Az ellene megkísérelt
1944.július 20-i sikertelen
merényletért (lásd VII.20.) véres bosszút állt. Ennek az általa kirobbantott
II.világháborÚnak háborúnak 55 millió halottja, 35 millió sebesültje és 2 millió eltünt
áldozata volt. Berlin eleste előtt két nappal, 1945.áprifis 30-án, Németország
összeomlásakor, - akkor már feleségével - Éva Braunnal együtt öngyilkosságot
követett el. (Larousse 1992.2k.119 o., Az emberiség Kr.1994., MNL.9k.511 o.)

FRITZ RITTER VON HERZMANOVSKY - ORLANDO
*1877.ÁPRILIS 30. -+1954.MÁJUS 27.
Osztrák író. Eredetileg építészetet tanult és Bécsben
építészként és grafikusként dolgozott. Visszavonultan élt
Meranban, ahol csak az irodalommal foglalkozott. Általában
különcnek és fantasztának könyvelte el környezete. Meséi,
pródiái, drámái, pantomimjai és belettjei ismertek. Igazán
ismert szerzővé az 1928-ban megjelent Der Gaulschreck im
Rosennetz című munkája tette. (Meyers Handbuch
1964.440 o.)

EMILY HOWARD STOWE

*1831.MÁJUS 1. - +1903.ÁPRILIS 30.

Kanadai orvosnő. Leánykori neve Emily Jennings. Tanári
diplomája megszerzése után 1854-ben iskolaigazgatói
állást kapott. Ott ismerkedett meg későbbi férjével John
Stowe-val, akivel 1856-ban kötött házasságot. Néhány év
múlva férje tuberkulózisban meghalt. Akkor döntött úgy,
hogy orvosi pályán akarja életét folytatni. Ez a pálya az
1860-as évek közepén a nők számára tiltott volt, és
egyetlen kanadai egyetemi orvosi kar sem fogadta el jelentkezését. Ezért a New York Medicine College-be iratkozott be és 1867-ben
sikeresen orvosi diplomát szerzett és Torontóban kezdett dolgozni. 1870-ben
William Thomas Aikins - a torontói Medicine School elnöke - , klinikát nyitott
kifejezetten Emily Stowe és Jenny Kidd Trout számára. Emily volt az első kanadai
asszony, aki 1876-ban Torontóban Női Irodalmi Klubot szervezett, majd 1883-ban
megalapította a Nők Orvosi Kollégiumát. A női egyenjogúságért és választójogért
küzdő egyesületek elnöke lett. Egész életében keményen és eredményesen küzdött
(Internet:http://www.wsdl.org/Sargent
Park/J r.... ,
tervei
megvalósításáért.
fis.utoronto ca/hilscan ..... )

XVI. KÁROLY GUSZTÁV *1946.ÁPRIlIS 30. Svédország királya. VI.Gusztáv Adolf (lásd
IX.15.) unokája.
1971-től
régens, majd
1973.szeptember 19. óta - nagyatyja halála
után - Svédország királya. Magánéletében
szerette az örömöket, vitorlázott, sieIt,
vadászott, kirándult, autózott. Trónra lépésekor
a miniszterek és a miniszterelnök - ha
formálisan is - neki tartoztak felelősséggel. Rövid ideig élt is ezzel a jogával, de felismerte, hogy "uralkodásának" ezek a vonásai
üresek és tartalmatlanok. Lemondott tehát, arról, hogy hetenként ő elnököljön a
kormányüléseken és a palotájában nyissa meg a parlament ülésszakát. Az 1975-ben
életbe lépett alkotmány minden politikai funkcióójától
megfosztotta,
csupán reprezentatív
hagyott
szerepkört
meg számára. XVI.
Károly Gusztáv mégsem lett "díszfigura".
A formális kormányzási jogok nélkül is van tekintélye és hatása az ország társadalmi életére,
közvéleményre. Elődeihez hasonlóan ő sem koronáztatta meg magát. Származása - a
Bernadotte-ház fia - történelmi patinát ad a trónnak. 1976-ban vette feleségül az
1943-as születésű, polgári származású Silvia Sommerlath-ot, akit az 1972-es olimpiai
játékok alkalmával ismert meg. Az esküvőt - becslések szerint - 500 millió néző
követte figyelemmel a tévék képernyője előtt, Stockholm utcáin pedig mintegy
200.000 ember ünnepelte az ifjú párt.(A XX.század Kr.1994., Brockhaus eD.,Magyar
Nemzet 1998.06.12.t.i., MNL.10k.602 o.)

MARGIT - HÍD
1872-76 között épült a francia Ernest Gouin
(*1815-+ 1855) irodájának - Société Gouin et
Cie - tervei alapján. A hídon 11,6 m széles úttest
és 2 x 2,9 méteres járda épült. A hidat
1876.áDrilis 30-án adták át a forgalomnak.
A margitszigeti szárnya 1901-ben épült. Akkor
kellett az egész hidat megerősíteni, mert a
lóvasút sínei helyett a jóval nehezebbvillamosvágányokat kellett lefektetni. A II.világháború során a németek a hidat felrobantották.
Ujjáépítése 1945-ben megkezdődött és 1948.augusztus l-én adták át a forgalomnak.
A híd 637,5 m hosszú és 25,4 m széles. (Révai NIAkAO o., Magy.NI.1995Ak.665 o.)

SZENT GIUSEPPE BENEDETrO COTTOLENGO

+ 1842.ÁPRIlIS 30.

* 1786.MÁJUS

3. -

Olasz pap. Egy mélyen vallásos, 14 gyermekes
család első gyermeke volt. Miután elhívatást
érzett a papi pályához, de abban a háborús
időkben - a francia forradalom után - nem
működtek
a papi szemináriumok, ezért
"bejáró"-ként tanult filozófiát és teológiát.
1805-ben tudta befejezni papi tanulmányait és
18ll-ben Torinóban szentelték pappá. Előbb
káplán,
majd
plébános
lett.
Eközben
tanulmányait a torinói egyetem teológiai karán
folytatta, ahol 1816-ban doktorált. Ezt követő-en a torinói Corpus Domini-templom
kanonokja lett, de szabad idejében a szegények gondozásával foglalkozott. 1827től kezdte az ilyen irányú tevékenységét szervezett formába önteni, majd 1832-ben
a kolerAjárvány terjedésekor - megnyitotta a város nyomornegyedében a
Gondviselés Kis Házát. Itt rendezkedett be a szegények, öregek, nyomorékok, testi
és lelki betegek ápolására. Munkája eredményeként a Kis Ház városrésznyi
nagyságúvá fejlődött, miközben egymás után alapította a katolikus szerzetesi
közösségeket. 1917-ben boldoggá, 1934-ben pedig szentté avatták. (Internet
http:jwww.katolikus.hujszentek..... )

FRANCOIS DE MONTMORENCY - lAVAl
+17üa.MÁJU56.

*1623.ÁPRIlIS 30. -

Francia születésű kanadai katolikus püspök. A Montmorency francia főnemesi
család, mely a XIII.században egy idősebb - Montmorency - és egy ifjabb Montmorency-Laval - ágra szakadt. Francois - az ifjabb ág egyik sarja, aki
rendkívül vallásos családban nőtt fel. 14 éves koráig filozófiát és teológiát tanult a
párizsi C1ermont College-ban. Ott határozta el, hogy életét papi pályán folytatja, és
csatlakozott a külföldi misszionáriusok kis csoportjához, annak ellenére, hogya családi birtokoknak és a nemesi címnek egyedüli örökösévé vált.
1647-ben szentelték pappá. A Sorbonnon kánonjogot tanult, majd
főesperes lett az Évreux-i egyházkerületben. 1655-58 között
visszavonult életet élt, a jóságot és jámborságot gyakorolta. Ez az
időszak volt apostoli pályájának kezdete. 1658-ban VII.Sándor
pápa (1655-1667) kinevezte Új Franciaország (Kanada Quebec
városa) püspökévé. 1659 június 16-án érkezett Quebecbe, ahol
akkor 500 bennszülött és közel 2.200 francia bevándorló
gyarmatosító, kereskedő, stb. - élt. Működési területe azonban az
egész francia gyarmati területre kiterjedt, mely a Szent Lőrinc
folyó mentén terült el. Az igazgatás, a stabilitás hiányát egyházi
munkával igyekezett ellensúlyozni. Katedrálist építtetett, papi szeminárumot
alapított és bevezette a katolikus iskolai oktatási módszereket. 1674-ben
egyházkerületet létesített Quebecben, melynek első püspöke lett. Az alkohol ellenes
magatartása és kilátásba helyezett szankciói miatt sok ellensége is volt. 1684-ben
vonult vissza és remeteként élt a quebeci szemináriumban, de mindenütt ott volt,
ahol a bajba jutottakon, szegényeken segíteni lehetett és kellett. A quebeci Laval
Egyetem
őrzi
a
nevét.
(Internet:
http://chatolic-forum.com ....... ,
www.newadvent.orgj
, Révai N1.14k.17 o.)

LAMPICH ARPAD

*1898.MÁJUS ll. - +1956.ÁPRILIS 30.

Magyar gépészmérnök, pilóta, repülőgéptervező. Az
!. világháború idején repülőgépmodelleket készített
és a repüléseimélet foglalkoztatta. 1921-ben a
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület alapító tagja volt.
A Róma nevű világrekorder repülőgép tervezője és
egyik rekord-repülés teljesítője. Az 1930-as évek
elején id.Rubik Ernővel (*1910) közösen utasszállító
repülőgépet tervezett. A 11.világháború után a
magyar sportrepülés egyik újjászervezője volt. Megépítette a Győr-2 nevű fémépítésű vitorlázó repülőgépet. Az 1950-es években
Esztergomban főtechnológusként dolgozott és a Jak-lB típusú iskolagépek gyártása
mellett a repülőgépek felújítási munkálatait irányította. (MNL.llk.764 o.)

LUJZA EMMA MÁRIA VILHELMINA JULIANNA *1909.ÁPRILIS
30. - +2004.MÁRCIUS 20.
Holland királynő 1948-80. A leideni egyetemen jogot tanull.
1937-ben feleségül ment Bernard de Lippe-Biesterfeld
herceghez. 1940-45 között a német megszállás idején előbb
Kanadában, majd Angliában élt. 1947.október, november,
decemberben és 1948.májustól augusztusig az ország
régense volt. Anyja, Vilma királynő (lásd VII!.31.)
1948.május 12-én lemondott Julianna leánya javára a
trónról. Julianna 1948.szeptember 6-án letette az esküt az
alkotmányra, s ezzel vált hívatalosan is Hollandia
királynőjévé.
Hazája
nagy
tekintélyű
alkotmányos
uralkodója volt. 1980.április 30-ig gyakorolta a hatalmat, s
ezen a napon lemondott a trónról leánya Beatrix (lásd 1.31.) javára. (A XX.század
Kr.1994., MNL.10k.371 o.)
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INDALECID PRIETO TUERD

*1883.ÁPRILIS 30. -

+1962.FEBRUÁR 11.
Spanyol politikus. Édesapja korán meghalt, nagyon fiatalon munkát kellett
keresnie. Újságot árult, majd a szerkesztőségben segédkezett, később ő is
irogatott, szerkesztett, főszerkesztő, végül igazgató és lap tulajdonos lett. 1899ben csatlakozott a Spanyol Szocialista Munkáspárthoz (PSOE). A XX.század első
évtizedében ő lett Baszkföldön a szocializmus vezéralakja. Az I.világháború után a
és
politikai
feszültségek
1917.augusztus
13-án
forradalmi
társadalmi
megmozdulásokba, általános sztrájkba torkoIIotta k, a katonaság rálőtt a
sztrájkolókra. Utána a szervezők és résztvevők letartóztatása elől Franciaországba
menekült. ahonnan 1918.áprilisábasn jött vissza, amikor a
parlament alsóházi képviselőjévé választották. A II.Spanyol
• INDAlECID PllIETD 1883-1962
l!l
Köztársaság kikiáltása után 1931.április 14-én az ideiglenes
kormány pénzügyminiszterévé nevezték ki. Az 1933-as
választások után egy jobbközép kormány vette át a hatalmat.
Ő pedig ismét Franciaországba menekült, hogyelkerülje a
büntetőeljárást. Az 1936-05 választásokat a baloldal nyerte és
a légi- és vízi-közlekedés miniszteri tárcáját kapta. A
polgárháború kitörése után a honvédelmi tárca vezetése volt a
feladata. De 1937.októberben felajánlotta lemondását, melyet
nem fogadtak el. Végül 1938-ban elhagyta a kormányt. A
II.világháború végéig tartózkodott a politikától. Mexikóban élt
és néhány könyvet írt. PI. Párbeszéd Amerikában, Egy szobrász levelei címmel. A
háború után azon igyekezett, hogy visszaállítsák a demokráciát, de a fennálló
diktatúrával szemben jobbnak látta végleg visszavonulni a politikai életből.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =
en&u= ..... )

