HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

9. kötet
SZEPTEMBER

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER HÓNAP

TARTALOMJEGYZÉKE

+AKSZAKOV Szergej Tyimofejevics

Orosz író

20.

+ALAIN-FOURNIER Henri

Francia író

22.

+AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁ NYA

17.

+APPLESEED Johny

Amerikai növénynemesítő

26.

+ARIOSTO Ludovico

Itáliai költő

8.

+ARTIGAS Jósé Gervasio

Uruguayi nemzeti hős, katonai vezető

23.

+ATHEN

Görögország fővárosa

18.

+ATLANTI CSATA

1939.

3.

+AYLWARD William J.

Amerikai festő

5.

+BALBOA Vasco Nunez de

Spanyol hódító

15.

+BANDARANAIKE Solomon W.R.D.

Cyloni szingaléz politikus

25.

+ BAROCCI Federico

Itáliai festő

30.

+BARTON Derek Harold Richárd Sír

Angol szerveskémikus

+BASSI Agostinó

Olasz orvos, bakteriolgus

25.

+BÁTHORI István

Erdélyi fejedelem

27.

+BAUER Ottó

Osztrák politius, jogász, teoretikus

+BECKENBAUER Franz

Német labdarugó, edző

11.

+BEGAS Kari idősebb

Német festő

30.

+BELLINI Vincenzo

Olasz operakomponista

23.

+BENNETT William Andrew Cecil

Kanadai politikus

6.

+BERGENGRUEN Wemer

Német író

16.

+BERNADOTTE Wisborg Folke von gróf

Svéd humanista, diplomata

17.

+BLACK Hugó La Fayette

Amerikai ügyvéd, politikus

25.

+BLAHA Lujza

Magyar színésznő

8.

+BOHÚN Peter Michael

Szlovák festő

29.

+BOTTYÁN János VAK

Kuruc tábornok

26.

+ BRANDANI Federico

Olasz szobrász

20.

+BRENTANO Clemens

Német költő, író

8.

+BRUEGHEL Pieter idősebb

Németalföldi festő

9.

+BUDAPESTI DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA

1859.

6.

+ BUDAVAR VISSZAFOGLALASA

1686.

N

8.

5.

2.

+CARTIER Jacques

^Francia, tengerész, felfedező

+CHASSERIAU Théodore

Francia festő

20.

+CHATEAUBRIAND Francois René Vic. de

Fancia író, politikus

4.

+CHENNAULT Claire Lee

Amerikai tábornok

6.

+CHERUBINI
Luigi Maria Zenobio
Salvat.
+CHICHESTER Francis Sír

Carlo Francia zeneszerző

14.

Brit utazó

17.

+CHODKIEWICZ Jan Karol

Lengyel hadvezér

24.

+CIMA Giovanni Battista

Olasz festő

3.

+CIOLKOVSZKIJ Konsztantyin Eduardovics

Örösz repülés és rakétakutató

17.

+CLEMENCEAU Georges Benjámin

Francia politikus

28.

+CLINE Patsy

Amerikai pop-énekesnő

+CLOUET Francois

Francia festő

22.

+COBALCESCU Grigore

Román geológus, paleontológusa

22.

+COGNAC

Franciaországi kisváros

12.

+COMTE Isidore Marié Auguste Francois

Francia filozófus

5.

+COOPER James Fenimore

Amerikai író

15.

+COPLEY John Singleton

Angol festő

9.

+CORREA de SERRA Jósé F.

Portugál diplomata, botanikus

11.

+CRIVELLI Carlo

Olasz festő

3.

+CZAHORSKI WJadistaw

Lengyel életkép- és portréfestő

22.

+CZÓBEL Béla

Magyar festő

4.

+CSAPEJEV Vaszilij Ivanovics

Szovjet katonbatiszt

5.

+DANTE Alighieri

Itáliai költől4.

14.

+DEGEYTER Pierre

Francia zeneszerző'

27.

+DELEDDA Grazia

Olasz írónő

+ DERAIN André

Francia festő

8.

+ DIEFENBAKER John George

Kanadai politikus

18.

+DIRKSEN Everett

Amerikai politikus

7.

+DOM PEDRO D'Alcantara

Brazília császára

24.

+EISLER Hanns

Német zeneszerző

6.

+EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK

ELSŐ CSÚCSÉRTEKEZLETE

8.

N

1961.

27.

1.

+ ELIOT Thomas Stearns

Angol költő, drámaíró

N

26.

+ELLEHAMMER Jákob H. C.

Dán feltaláló

12.

+EMMET Róbert

ír hazafi

21.

+ERISZTAVI Giorgi

Grúz költő, drámaíró

9.

+ERZBERGER Mathias

Német politikus

20.

+ERZSÉBET Amália Eugénia Wittelsbach

Magyarország királynéja

10.

1

+EULER Leonhard

Svájci matenatikus, fizikus

18.

+FA Nándor

Magyar vitorlázó, hajóépítő

12.

+FAIRWEATHER Ian

Ausaztrál festő

29.

+FARADAY Michael

Angol fizikus

22.

+FINSEN Niels Ryberg

Dán orvos

+FISCHER von ERLACH Joseph

Osztrák építész

12.

+FLÓRIAN Jean-Plerre Claris de

Francia meseköltő, író

13.

+FONTANE Theodor

Német író, költő

20.

+FOREL August

Svájci elme- és ideggyógyász

1.

+FOUCAULD Vicomte Charles Eugene de

Francia misszionárius

15.

+FRANK Leonhard

Német író

4.

+FRONIUS Hans

Osztrák grafikus, illusztrátor

12.

+FYT Jan

Flamand festő

11.

+GALVANI Luigi Aloisio

Itáliai orvos, fizikus

9.

+GARBÓ Greta

Svéd filmszínésznő

18.

+GARFIELD James Abram

íAmerikai politikus, USA 20. elnöke

19.

+GERASZIMOV Szergej Vasziljevics

Orosz festő", illusztrátor

26.

+GILBERT Humphrey Sír (v.fordítva!)

Angol utazó, felfedező

9.

+GOVIND BALLABH PANT

Indiai politikus

10.

+GREENE Lorne

Kanadai színész

11.

N

+GEMINI - 11 URHAJO

24.

12.

+GRENADA ENSZ-TAGSAGA

17.

+GRÉTRY André-Ernest-Modeste

Francia zeneszerző

24.

+GRIEG Edvard Hagerup

Norvég zeneszerző, karmester

4.

+GROTEWOHL Ottó

Német nyomdász, politikus

21.

+GRUNDTVIG

Dán író, történész, teológus

8.

Nicolai Frederik Severin

+GYORGYI Alajos

Magyar festő

22.

+HAMMARKSJÖLD Dag HjalmarAgne Carl

Svéd politikus, közgazdász

18.

+HANK

A m e r i k a i gitáros

17.

Amerikai mérnök

20.

+HEBEL Johann Peter

Német költő, elbeszélő

22.

+ HEBRA Ferdinánd Ritter von

Osztrák orvos

7.

+ HELMHOLTZ Hermann Ludwig Ferdinánd

Német fizikus, orvos, természettudós

8.

+HERDLIŐKA Ales

Amerikai antriopológus

5.

+HLINKA Andrej

Szlovák politikus, katolikus pap

27.

+HODZA Michail Miroslav

Szlovák
leik.

22.

Williams

+HARRISON

Joseph

+HOLD RAKÉTA

író,

politikus,

evangélikus

13.

+1. ERZSEBET

Anglia és Írország királynője

+1. JÁNOS PAL

Pápa

28.

+1. NAGY LAJOS

Magyar- és Lengyelország királya

10.

+1. VILMOS Hódító

Normandia hercege és Anglia királya

9.

7.

+1: INTERNACIONALE 1864.

28.

+IANCU Avram

Román politikus

10.

+11. ÁGOST

Braunschweig wolfenbütteli herceg

17.

+III. GYULA

Pápa

10.

+III. HARALD

Norvéfia királya

25.

+III. LIPÓT

Belga király

26.

+INGENHOUSZ Jan

Holland orvos, botanikus

+IRAKI - IRÁNI HA BORÚ

7.

1980.

22.

+IV. VLAD TEPES Dracula

Havasalföldi vajda

20.

+IV. FULOP

Spanyolország királya

17

+IVÁNYI - GRÜNWALD Béla

Magyar festő

24.

+IZSÓ Miklós

Magyar szobrász

9.

+JABLOCHKOV Pavel

Orosz elektromérnök

14.

+JAURES Jean

Francia politikus

+KAMERLINGH Heike

Holland fizikus

+KEKKONEN Urho Kaleva

Finn államférfi

3.
N

11.
3.

+KELLY Grace (v.fordítval)

Amerikai színésznő

14.

+KNOBELSDORFF Georg Wenceslaus von

Porosz építész, festő

16.

+KOCJUBINSZKIJ Mihajlo Mihajlovics

Ukrán író

17.

+KOLLO Elimar Walter

Német operettszerző

30.

+KOSSEL Albrecht

Német fiziológus biokémikus

+kovács

Magyar szobrász

1.

+KRAKAUER Leopold

Izraeli építész, festő, grafikus

23.

+KROGH Sha August Steenberger

Dán fiziológus

+KRUGER Franz

Német festő

10.

+fC'UPKA Frantisek

Cseh festő

23.

+KUTUZOV Michail Illarionovics Golenyíscsev

Orosz hadvezér

16.

+LA CIERVA Jüan

Spanyol repülőgép konstruktőr

21.

+LANSZERE Jevgenyij Jevgenyevics

Szovjet fest

4.

+LATROBE Benjámin Henry

Amerikai építész

3.

+LELOIR L?uis Federico

Argentin biokémikus

+LIESLER Josef

Cseh képzőművész

12.

+ L1PPMANN Walter

Amerikai újsácsí; c'

23.

Ferenc

N

N

N

16.

13.

6.

+LOSONCZI Pál

Magyar politikus

18.

+LOTTO Lorenzo

Velencei festő

18.

+MAUPERTIUS Pierre Louis Moreau de
+MACKE August

Francia
matematikus,
csillagász
Német festő

+MAILLOL Aristide Joseph

Francia szobrász, grafikus

27.

+MALTA

Szigetállam

21.

+MANNING Ernest Charles

Kanadai politikus

20.

+MANTEGNA Andrea

Italiai festő, rézmetsző

13.

+MAO

Kínai államférfi

9.

+MARCOS Ferdinánd Edralin

Fülöp-szigeti államférfi

11.

+ MARIAN NE

Francia Köztársasági szimbólum

23.

CE-TUNG

+ MARIAPOCSI KEGYKEP

fizikus,

28.
26.

1715.

19.

+MARKÓ Károly idősebb

Magyar festő

25.

+MARTOS Flóra

Magyar vegyésztechnikus

28.

+MASARYK Thomas Garrigue

Cseh filozófus, államférfi

14.

+ MATZELIGER Jan Ernest

Amerikai feltaláló

15.

McCORMACK John

Amerikai tenorista

16.

+ MCKINLEY William

Amerikai politikus, USA 25.elnöke

14.

+MCKINNEY Louise

Kanadai pedagógus, politikus

21.

+MEIR Dizengoff

Izraeli politikus

12.

+MELVILLE Hermann

Amerikai író

28.

+MENDELSSOHN

Német filozófus

6.

Svájci rézmetsző

22.

Moses

+MERIAN Mattháus idősebb
+ MEXIKÓI FUGGETLENSEGI HARC

16.

1810.

13.

+MILTIADESZ
+MISTRAL Frédéric

Francia költő

N

8.

+ MOISSAN Henri

Francia kémikus

N

28.

+MONETA Ernesto Theodoro

Olasz újságíró, politikus

+MONTELIUS Oscar

Svéd archeológus

+MORGAN Thomas Hunt

Amerikai genetikus, zoológus

+MOSES Anna Mary

Amerikai naiv festőnő

+NAGEL Ottó

Német festő

27.

+NELSON Horatio Bronte

Brit tengernagy

29.

+NETO Antonio Agostinho

Angolai politikus, költő, orvos

10.

+NILSEN Asta

Dán színésznő

11.

+NKRUMAH

Ghánai politikus

18.

Amerikai író

11.

+0'HENRY

Kwame

N

20.
9.

N

25.
7.

+OLGA

Görög királyné

3.

+OSZTROVSZKIJ Nyikolaj Alekszejevics

Szovjet-orosz író

29.

+OXENSTIERNA Axel Gustavsson gróf

Svéd államférfi

7.

+PAPINEAU Louis Joseph

Kanadai államférfi, ügyvéd

+PARACELSUS
Philippus
Theophrast.
+PARDO BAZAN Emilia

Aureolus Német
orvos-tudós,
teológ.
Spanyol írónő

23.

asztrológus,

24.
16.

+PARKMAN Francis

Amerikai történetíró

16.

+PAYER JUlius von

Osztrák Sark-utazó

1.

+PERCHING John Joseph

Amerikai tábornok

+PERRIN Jean Baptiste
+PETZVAL József

Francia
N
Magyar fizikus, matematikus

+PIGAFETTA Antonio

Olasz utazó

8.

+POWJELL John Wesley

Amerikai.etnológus, geológus

23.

+PRANDTAUER Kakob

Osztrák építész

16.

+QI BAI - SHI

Kínai festő

16.

+QUEVEDO Y VILLEGAS Francisco Gómez

Spanyol író költő politikus

8.

+RAABE Wilhelm

Német író

8.

+RADISCSEV Alexadr Nyikolajevics

Orosz író, kritikus, filozófus

24.

+RAMON Gaston-Leon

Francia orvos

30.

+RAMUZ Charles-Ferdinand

Svájci író

24.

+REDDING Otis

Amerikai énekes, dalszerző

9.

+REDLICH Oswald

Osztrák történész

17.

+REINHARDT Max

Osztrák színész, színházi rendező

9.

+REUTER Ernst

Német politikus

+RIBERA Jusepe de

Spanyol festő

+RICHARDSON Henry Hobson

Amerikai építész

29.

+RJEPIN Hja Jefimovics

Orosz festő

29.

+ROBERTS Thomas Williem

Ausztráliai festő

14.

+RODGERS James Charles

Amerikai gitáros, énekes

8.

+ROSALES Eduardo

Spanyol festő

13.

+ROTH Joseph

Osztrák író

2.

+ROUSSEAU Henri

Francia festő

2.

+RYDBERG Viktor

Svéd költő, író

21.

+RYLE Martin Sír

Angol fizikus, csillagász

+SCHOEK Othmar

Svájci zeneszerző

1.

+SCHÖNBERG Arnold Franz Walter

Osztrák zeneszerző

13.

+SEATO = DELKELET-AZSIAI

SZERVEZETE

8.

CHI-PAI

SZERZODES

1954.

13.
fizikus

30.
17.

29.

N

27.

1

+SEDANI VAR

Sedan Franciaországi város

+SEIFERT Jaroslav

Cseh költő

+SELLERS Peter

Angol filmszínész

8.

+SERGEL Johann Tobias

Svéd szobrász

8.

+SIBELIUS Jean Juéius Christian

Finn zeneszerző

20.

+SIGNORET Simoné

Francia színésznő

30.

+SILLANPAA Frans Eemil

Finn író

+SL.OWACKI Juliusz

Lengyel költő, drámaíró

+SODDV Frederick

Angol kémikus

+SOSZTAKOVICS Dimitrij Dimitrijevics

Orosz zeneszerző

12.

+STOSS Veit

Német szobrász, festő, rézmetsző

22.

+STROMFELD Aurél

Magyar vezérkari tiszt

19.

Izlandi költő, történetíró, politikus

22.

+SULLIVAN Luis Henry

Amerikai építész

3.

+SVABINSKY Max

Cseh festő

17.

+STURLASON Snorri

(v.fordítva!)

+SVAJC FUGGETLENSEGE

2. |
N

N

+SZALONIKI FEGYVERSZÜNET

16.
4.

N

1499.

+SVOBODA Ludvik

23.

2.

22.
Csehszlovák katonatiszt, államférfi

20.

1918.

29.

+SZENT CIPRIÁN

Egyházi író

14.

+SZENT GELLERT

Olasz származású főpap, teológiai író

24.

+SZENT HILDEGARD von BINGEN

Német bencés-rendi apáca

17.

+SZENT IMRE

Magyar herceg

2.

+SZENT LIGUORI

Redemptoristák rendjének alapítója

27.

+SZENT MATE

Evagelista

21.

+SZENT VENCEL

Cseh fejedelem, vértanú

28.

+SZENT VINCE Páli

Francia pap

27.

+SZENT-GYÖRGYI Albert

Amerikai orvos, biokémikus

+SZMIRNENSZKI Hriszto

Bolgár költő

30.

+TAAL TŰZHÁNYÓ a Luzon-szigeten

A Fülöp-szigetek egyik szigete

28.

+TAFT William Howard

Amerikai politikus, USA 27.elnöke

15.

+TAMASI Aron

Magyar író

20

+TASSONI Alessandro

Olasz költő

28.

+TEREZ ANYA Kalkuttai

Misszionáriusnő

+THÖKÖLY Imre gróf

Felső-magy.o.-i és erdélyi fejedelem

13.

+TODOROV Petko Jurdanov

Bolgár író

26.

+TOT Amerigo

Magyar szobrász

27.

+TOULOUSE-LAUTREC Henri

Francia festő

9.

N

N

16.

5.

+TRAIANUS Marcus Ulpius

Római császár

18.

+TROMP Comelis gróf

Holland tengernagy

9.

+TUWIM Julián

Lengyel költő

13.

+TYITOV Germán Sztyepanovics

Orosz űrhajós, repülőtiszt

11.

+UGONIA Giuseppe

Olasz litográfus

7.

+VARLEY

Kanadai festő

8.

Frederick

+VARSEILLESI BEKESZERZODES 1783.

3.

+VASUT KORSZAKA
1830.
+VAZOV Ivan

15.

NAGY-BRITANNIABAN
Bolgár író

22.

+VEGA Georg

Szlovén matematikus

26.

+VI. ADORJAN vagy HADRIANUS

Pápa

14.

+VI. FERDINÁND

Spanyolország királya

13.

+VI. GUSZTÁV ADOLF

Svédország királya

15.

+VI: PAL

Pápa

26.

+VILLANUEVA Jüan de

Spanyol építész

15.

+VLAHUTA Alexandrij

Román költő, író

5.

+VSEHRD Viktorin Kornél ze

Cseh humanista író

+WAGNER von JUAREGG Julius

Osaztrák pszichiáter, neurológus

+WEINER Leó

Magyar zeneszerző

13.

+WELLS Herbert George

Angol író

21.

+Wels Ottó

Német politikus

15.

WERFEL Franz

Osztrák író

10.

WERTH Johann

Német császári lovasvezér

16.

X. KERESZTÉLY vagy KRISZTIÁN

Dánia és IzIND KIRÁLY

26.

XIV. KELEMEN

Pápa

22.

XIV: LAJOS

Franciaország királya

1.

Bourbon

XXIV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK

1988.

SZÖUL október 2-ig

21.

(Pótllstán!)

N

27.

17.

YERSIN Alexander

Francia bakteriológus

22

ZATOPEK Emil

Cseh hosszútávfutó

19.

ZEISS Carl

Német finommechanikus

11.

ZRÍNYI Miklós

Szigetvári hős

7.

ZS.IGMONDY. .Richárd. Adolf

Osztrák kérni:

23.

SZEPTEMBER H Ó N A P

TARTALOMJEGYZÉKE

CARTIER Jacques

Francia tengerész, felfedező

EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK

ELSŐ CSÚCSÉRTEKEZLETE

FOREL August

Svájci elme- és ideggyógyász

1.

KOVÁCS Ferenc

Magyar szobrász

1.

PAYER JUlius von

Osztrák Sark-utazó

1.

SCHOEK Othmar

Svájci zeneszerző

1.

XIV: LAJOS

Franciaország királya

1.

Bourbon

00000000000000000000000000000
BUDAVAR VISSZAFOGLALASA

1686.

1.
1961.

1.

000000000000000000000000000
00
2.

RIBERA Jusepe de

Spanyol festő

2.

ROTH Joseph

Osztrák író

2.

ROUSSEAU Henri

Francia festő

2.

SEDANI VÁR

Sedan Franciaországi város

2.

SODDY Frederick

Angol
N
Magyar herceg

SZENT IMRE
0000000000000000000000000000
ATLANTI CSATA

kémikus

2.
2.

000000000000000000000000000
0

1939.

3.

CIMA Giovanni Battista

Olasz festő

3.

CRIVELLI Carlo

Olasz festő

3.

JAURES Jean

Francia politikus

3.

KEKKONEN Urho Kaleva

Finn államférfi

3.

LATROBE Benjámin Henry

Amerikai építész

3.

OLGA

Görög királyné

3.

SULLIVAN Luis Henry

Amerikai építész

3.
3.

VARSEILLESI BEKESZERZODES 1783.
00000000000000000000000000000

000000000000000000000000000
00

CHATEAUBRIAND Francois René Vic. de

Fancia író, politikus

4.

CZÓBEL Béla

Magyar festő

4.

FRANK Leonhard

Német író

4.

GRIEG Edvard Hagerup

Norvég zeneszerző, karmester

4.

LANSZERE Jevgenyij Jevgenyevics

Szovjet fest

4.

StOWACKI Juliusz

Lengyel költő, drámaíró

4.

0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

AYLWARD William J.

Amerikai festő

5.

BAUER Ottó

Osztrák politius, jogász, teoretikus

5.

COMTE Isidore Marié Auguste Francois

Francia filozófus

5.

CSAPEJEV Vaszilij Ivanovics

Szovjet katonbatiszt

5.

HERDUŐKA Aleá

Amerikai antriopológus

5.

TEREZ ANYA Kalkuttai

Misszionáriusnő

5.

VLAHUTÁ Alexandrij

Römán költő, író

5.

0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

BENNETT William Andrew Cecil

Kanadai politikus

6.

BUDAPESTI DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA

1859.

6.

CHENNAULT Claire Lee

Amerikai tábornok

6.

EISLER Hanns

Német zeneszerző

6.

LELOIR L?uis Federico

Argentin biokémikus

MENDELSSOHN Moses

Német filozófus

00000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

DIRKSEN Everett

Amerikai politikus

7.

HEBRA Ferdinánd Ritter von

Osztrák orvos

7.

I. ERZSEBET

Anglia és Írország királynője

7.

INGENHOUSZ Jan

Holland orvos, botanikus

7.

MOSES Anna Mary

Amerikai naiv festőnő

7.

OXENSTIERNA Axel Gustavsson gróf

Svéd államférfi

7.

UGONIA Giuseppe

Olasz litográfus

7.

ZRÍNYI Miklós

Szigetvári hős

7.

00000000000000000000000000000

ooooooooooooooooooooooooooo

ARIOSTO Ludovico

Itáliai költő

BARTON Derek Harold Richárd Sír

Angol szerveskémikus

BLAHA Lujza

Magyar színésznő

8.

BRENTANO Clemens

Német költő, író

8.

CLINE Patsy

Amerikai pop-énekesnő

8.

DERAIN André

Francia festő

8.

N

6.
6.

8.
N

8.

GRUNDTVIG

Nicolai Frederik Severin

Dán író, történész, teológus

8.

HELMHOLTZ Hermanri Ludwig Ferdinánd

Német fizikus, orvos, természettudós

8.

MISTRAL Frédéric

Francia költő

8.

PIGAFETTA Antonio

Olasz utazó

8.

QUEVEDO Y VILLEGAS Francisco Gómez

Spanyol író költő politikus

8.

RAABE Wilhelm

Német író

8.

RODGERS James Charles

Amerikai gitáros, énekes

8.

SEATO = DÉLKELET-ÁZSIAI SZERZŐDÉS

SZERVEZETE

8.

SELLERS Peter

Angol filmszínész

8.

SERGEL Johann Tobias

Svéd szobrász

8.

VARLEY Frederick

Kanadai festő

8.

oooooooooooooooooooooooooooooo

000000000000000000000000000

BRUEGHEL Pieter idősebb

Németalföldi festő

9.

COPLEY John Singleton

Angol festő

9.

ERISZTAVI Giorgi

Grúz költő, drámaíró

9.

GALVANI Luigi Aloisio

Itáliai orvos, fizikus

9.

GILBERT Humphrey Syr

Angol utazó, felfedező

9.

I. VILMOS Hódító

Normandia hercege és Anglia királya

9.

IZSÓ Miklós

Magyar szobrász

9.

MAO CE - TUNG

Kínai államférfi

9.

MONTELIUS Oscar

Svéd archeológus

9.

REDDING Otis

Amerikai énekes, dalszerző

9.

REINHARDT Max

Osztrák színész, színházi rendező

9.

TOULOUSE-LAUTREC Henri

Francia festő

9.

TROMP Cornelis gróf

Holland tengernagy

9.

ooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ERZSÉBET Amália Eugénia Wittelsbach

Magyarország királynéja

10.

GOVIND BALLABH PANT

Indiai politikus

10.

I. NAGY LAJOS

Magyar- és Lengyelország királya

10.

IANCU Avram

Román politikus

10.

III. GYULA

Pápa

10.

KRÜGER Franz

Német festő

10.

NETO Antonio Agostinho

Angolai politikus, költő, orvos

10.

WERFEL Franz

Osztrák író

10.

ooooooooooooooooooooooooooooooo

00000000000000000000000000

BECKENBAUER Franz

Német labdarugó, edző

11.

CORREA de SERRA Jósé F.

Portugál diplomata, botanikus

11.

N

1954.

FYT Jan

Flamand festő

11.

GREENE Lorne

Kanadai színész

11.

KAMERLINGH Heike

Holland fizikus

MARCOS Ferdinánd Edralin

Fülöp-szigeti államférfi

11.

NILSEN Asta

Dán színésznő

11.

O'HENRY

Amerikai író

11.

TYITOV Germán Sztyepanovics

Orosz űrhajós, repülőtiszt

11.

ZEISS Carl

Német finommechanikus

11.

0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

COGNAC

Franciaországi kisváros

12.

ELLEHAMMER Jákob H. C.

Dán feltaláló

12.

FA Nándor

Magyar vitorlázó, hajóépítő

12.

FISCHER von ERLACH Joseph

Osztrák építész

12.

FRONIUS Hans

Osztrák grafikus, illusztrátor

12.

N

GEMINI - 1 1 URHAJO
LIESLER Josef

11.

12.
Cseh képzőművész

12.

MEIR Dizengoff

Izraeli politikus

12.

SOSZTAKOVICS Dimitrij Dimitrijevics

Orosz zeneszerző

12.

000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000

FLÓRIAN Jean-Pierre Claris de

Francia meseköltő, író

13.

HOLDRAKÉTA

13.

KROGH Sha August Steenberger

Dán fiziológus

MANTEGNA Andrea

Itliai festő, rézmetsző

N

MILTIADESZ

13.
13.
13.

PERCHING John Joseph

Amerikai tábornok

13.

ROSALES Eduardo

Spanyol festő

13.

SCHONBERG Arnold Franz Walter

Osztrák zeneszerző

13.

THÖKÖLY Imre gróf

Felső-magy.o.-i és erdélyi fejedelem

13.

TUWIM Julián

Lengyel költő

13.

VI. FERDINÁND

Spanyolország királya

13.

WEINER Leó

Magyar zeneszerző

13.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

CHERUBINI Luigi Maria Zenobio Carlo Salvat.

Francia zeneszerző

14.

DANTE Alighieri

Itáliai költő 14.

14.

JABLOCHKOV Pavel

Orosz elektromérnök

14.

KELLY Grace

Amerikai színésznő

14.

Cswh filozófus, államférfi

14.

MASARYK Thomas Garrigue

McKINLEY William

Amerikai politikus, USA 25.elnöke

14.

ROBERTS Thomas Williem

Ausztráliai festő

14.

SZENT CIPRIÁN

Egyházi író

14.

VI. ADORJAN vagy HADRIANUS

Pápa

14.

ooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

BALBOA Vasco Nunez de

Spanyol hódító

15.

COOPER James Fenimore

Amerikai író

15.

FOUCAULD Vicomte Charles Eugene de

Francia misszionárius

15.

MATZELIGER Jan Ernest

Amerikai feltaláló

15.

TAFT William Howard

Amerikai politikus, USA 27.elnöke

15.

VASÚT KORSZAKA NAGY-BRITANNIÁBAN 1830.

15.

VI. GUSZTÁV ADOLF

Svédország királya

15.

VILLANUEVA Jüan de

Spanyol építész

15.

WELS Ottó

Német politikus

15.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BERGENGRUEN Werner

Német író

16.

KNOBELSDORFF Georg Wenceslaus von

Porosz építész, festő

16.

KOSSEL Albrecht

Német fiziológus, biokémikus

N

16.

KUTUZOV Michail Illarionovics Golenyíscsev

Orosz hadvezér

16.

McCORMACK John

Amerikai tenorista

16.

MEXIKÓI FÜGGETLENSÉGI HARC

1810.

16.

PARDO BAZAN Emilia

Spanyol írónő

16.

PARKMAN Francis

Amerikai történetíró

16.

PRANDTAUER Kakob

Osztrák építész

16.

QI BAI - SHI

Kínai festő

16.

SILLANPAA Frans Eemil

Finn író

SZENT-GYÖRGYI Albert

Amerikai orvos, biokémikus

WERTH Johann

Német császári lovasvezér

00000000000000000000000000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYA

1787.

17.

BERNADOTTE Wisborg Folke von gróf

Svéd humanista, diplomata

17.

CHICHESTER Francis Sír

Brit utazó

17.

CIOLKOVSZKIJ Konsztantyin Eduardovics

Örösz repülés és rakétakutató

17.

GRENADA ENSZ-TAGSAGA

N
N

16.
16.
16.

17.

HANK Williams

A m e r i k a i gitáros

17.

II. ÁGOST

Braunschweig wolfenbütteli herceg

17.

IV. FÜLÖP

Spanyolország királya

17

KOCJUBINSZKIJ Mihajlo Mihajlovics

Ukrán író

17.

PETZVAL József

Magyar fizikus, matematikus

17.

REDLICH Oswald

Osztrák történész

17.

SVABINSKY Max

Cseh festő

17.

SZENT HILDEGARD von BINGEN

Német bencés-rendi apáca

17.

SZÖUL október 2-ig

17.

XXIV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK

1988.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

ATHÉN

Görögország fővárosa

18.

DIEFENBAKER John George

Kanadai politikus

18.

EULER Leonhard

Svájci matenatikus, fizikus

18.

GARBÓ Greta

Svéd filmszínésznő

18.

HAMMARKSJÖLD Dag HjalmarAgne Carl

Svéd politikus, közgazdász

18.

LOSONCZI Pál

Magyar politikus

18.

LOTTO Lorenzo

Velencei festő

18.

NKRUMAH Kwame

Ghánai politikus

18.

TRAIANUS Marcus Ulpius

Római császár

18.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo

GARFIELD James Abram

íAmerikai politikus, USA 20. elnöke

MARIAPOCSI KEGYKEP

19.

1715.

19.

STROMFELD Aurél

Magyar vezérkari tiszt

19.

ZATOPEK Emil

Cseh hosszútávfutó

19.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
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AKSZAKOV Szergej Tyimofejevics

Orosz író

20.

BRANDANI Federico

Olasz szobrász

20.

CHASSÉRIAU Théodore

Francia festő

20.

ERZBERGER Mathias

Német politikus

20.

FONTÁNE Theodor

Német író, költő

20.

HARRISON

Amerikai mérnök

20.

IV. VLAD TEPES Dracula

Havasalföldi vajda

20.

MANNING Ernest Charles

Kanadai politikus

20.

MONETA Ernesto Theodoro

Olasz újságíró, politikus

SIBELIUS Jean Juéius Christian

Finn zeneszerző

20.

SVOBODA Ludvik

Csehszlovák katonatiszt, államférfi

20.

TAMASI Aron

Magyar író

20

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000

EMMET Róbert

ír hazafi

21.

GROTEWOHL Ottó

Német nyomdász, politikus

21.

Joseph

N

20.

LA CIERVA Jüan

Spanyol repülőgép konstruktőr

21.

MALTA

Szigetállam

21.

McKINNEY Louise

Kanadai pedagógus, politikus

21.

RYDBERG Viktor

Svéd költő, író

21.

SZENT MATE

Evagelista

21.

VSEHRD Viktorin Kornél ze

Cseh humanista író

21.

WELLS Herbert George

Angol író

21.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ALAIN-FOURNIER Henri

Francia író

22.

CLOUET Francois

Francia festő

22.

COBALCESCU Grigore

Román geológus, paleontológusa

22.

CZAHORSKI Wtadistaw

Lengyel életkép- és portréfestő

22.

FARADAY Michael

Angol fizikus

22.

GYÖRGYI Alajos

Magyar festő

22.

HEBEL Johann Peter

Német költő, elbeszélő

22.

HODZA Michail Miroslav

Szlovák író, politikus, evangélikus leik.

22.

IRAKI - IRÁNI HABORU

1980.

22.

MERIAN Mattháus idősebb

Svájci rézmetsző

22.

STOSS Veit

Német szobrász, festő, rézmetsző

22.

STURLASON Snorri

Izlandi költő, történetíró, politikus

22.

SVÁJC FUGGETLENSEGE

1499.

22.

VAZOV Ivan

Bolgár író

22.

XIV. KELEMEN

Pápa

22.

YERSIN Alexander

Francia bakteriológus

22.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ARTIGAS Jósé Gervasio

Uruguayi nemzeti hős, katonai vwzwtő

23.

BELÜNI Vincenzo

Olasz operakomponista

23.

KRAKAUER Leopold

Izraeli építész, festő, grafikus

23.

KUPKA Frantisek

Cseh festő

23.

LIPPMANN Walter

Amerikai úisáqíró

23.

MARIANNE

Francia Köztársasáai szimbólurr

23.

PAPINEAU Louis Joseph

Kanadai államférfi, ügyvéd

23.

POWELL John Wesley

Amerikai etnolóqus, aeolóaus

23.

SEIFERT Jaroslav

Cseh költő

23.

ZSIGMONDY Richárd Adolf

Oíaztrák kémikus

0000000000000000000000000000000000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

CHODKIEWICZ Jan Karol

Lengyel hadvezér

N

23.

24.

DOM PEDRO D'Alcantara

Brazília császára

FINSEN Niels Ryberg

Dán orvos

GRÉTRY André-Ernest-Modeste

Francia zeneszerző

24.

IVÁNYI - GRŰNWALD Béla

Magyar festő

24.

PARACELSUS Philippus Aureolus Theophrast.

Német orvos-tudós, asztrológus, teológ.

24.

RADISCSEV Alexadr Nyikolajevics

Orosz író, kritikus, filozófus

24.

RAMUZ Charles-Ferdinand

Svájci író

24.

SZENT GELLERT

Olasz származású főpap, teológiai író

24.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

BANDARANAIKE Solomon W.R.D.

Cyloni szingaléz politikus

25.

BASSI Agostinó

Olasz orvos, bakteriolgus

25.

BLACK Hugó La Fayette

Amerikai ügyvéd, politikus

25.

III. HARALD

Norvéfia királya

25.

MARKÓ Károly idősebb

Magyar festő

25.

MORGAN Thomas Hunt

Amerikai genetikus, zoológus

24.
N

N

24.

25.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

APPLESEED Johny

Amerikai növénynemesítő

26.

BOTTYÁN János VAK

Kuruc tábornok

26.

ELIOT Thomas Stearns

Angol költő, drámaíró

GERASZIMOV Szergej Vasziljevics

Orosz festő, illusztrátor

26.

III. LIPÓT

Belga király

26.

MACKE August

Német festő

26.

TODOROV Petko Jurdanov

Bolgár író

26.

VEGA Georg

Szlovén matematikus

26.

VI: PAL

Pápa

26.

X. KERESZTELY vagy KRISZTIÁN

Dánia és IzIND KIRÁLY

26.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BÁTHORI István

Erdélyi fejedelem

27.

DEGEYTER Pierre

Francia zeneszerző

27.

DELEDDA Grazia

Olasz írónő

27.

HLINKA Andrej

Szlovák politikus, katolikus pap

27.

MAILLOL Aristide Joseph

Francia szobrász, grafikus

27.

NAGEL Ottó

Német festő

27.

RYLE Martin Sír

Angol fizikus, csillagász

N

N

26.

27.

SZENT LIGUORI

Redemptoristák rendjének alapítója

27.

SZENT VINCE Páli

Francia pap

27.

TOT Amerigo

Magyar szobrász

27.

WAGNER von JUAREGG Julius

Osaztrák pszichiáter, neurológus

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

CLEMENCEAU Georges Benjámin

Francia politikus

28.

I. JÁNOS PAL

Pápa

28.

N

27.

28.

I: INTERNACIONALE 1864.
M AUPERTIUS Pierre Louis Moreau de

Francia matematikus, fizikus, csillagász

28.

MARTOS Flóra

Magyar vegyésztechnikus

28.

MELVILLE Hermann

Amerikai író

28.

MOISSAN Henri

Francia kémikus

SZENT VENCEL

Cseh fejedelem, vértanú

28.

TAAL TŰZHÁNYÓ a Luzon-szigeten

A Fülöp-szigetek egyik szigete

28.

TASSON I Alessandro

Olasz költő

28.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BOHUN Peter Michael

Szlovák festő

29.

FAIRWEATHER Ian

Ausaztrál festő

29.

NELSON Horatio Bronte

Brit tengernagy

29.

OSZTROVSZKIJ Nyikolaj Alekszejevics

Szovjet-orosz író

29.

REUTER Ernst

Német politikus

29.

RICHARDSON Henry Hobson

Amerikai építész

29.

RJEPIN Hja Jefimovics

Orosz festő

29.

SZALONIKI FEGYVERSZÜNET

N

1918.

28.

29.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BAROCCI Federico

Itáliai festő

30.

BEGAS Kari idősebb

Német festő

30.

KOLLO Elimar Walter

Német operettszerző

30.

PERRIN Jean Baptiste

Francia fizikus

RAMON Gaston-Leon

Francia orvos

30.

SIGNORÉT Simoné

Francia színésznő

30.

SZMIRNENSZKI Hriszto

Bolgár költő

30.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

N

30.

OTHMAR SCHOECK *1886.SZEPTEMBER 1. - +1957.MÁRCIUS 8.
Svájci zeneszerző. A zürichi és lipcsei konzervtóriumban tanult. 1917től 1944-ig St.Gallenben a szimfonikus hangversenyek karmestere
volt. Műveinek nagy része az eklektikus utóromantikához kapcsolódik.
Legérdekesebb kompozícióiban azonban kifejezésteli, technikailag és
esztétikailag
egyaránt
korszerű
zenei
nyelvet
használt.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.315 o.)

KOVÁCS FERENC *1926.SZEPTEMBER 1. Magyar szobrász, 1953-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán,
ahol Beck András ( * i 9 i i - + 1 9 8 5 ) , Mikus Sándor (*Í903-+1982)
és
Pátzay
Pál
(*1896-+1978)
voltak
mesterei.
Gondosan
megmunkált, tömör kompozíciójú, szép felületű szobrain a
bensőséges emberi érzelmek kifejezésére törekszik. Portrékat Felesége
arcképe,
Édesanyja
acképe
valamint
köztéri
kompozíciókat Olvasó
lány,
Parasztasszony
stb alkot.
(Műv.L.1966.2k.695 o.)

MAGYAR POSTA

AUGUST FOREL *1848.SZEPTEMBER 1. - +1931
Svájci elme- és ideggyógyász, entomológus, egyetemi tanár. Az
agyvelő több szövettani részének leírása mellett az alkoholizmusra, a
szexszuális neurózisokra és a prostitúcióra vonatkozó tanulmányai
jelentősek.
Mint
entomológus
különösen
a
hangyák
életével
foglalkozott és több alapvető mukát írt róluk. (Új Magy.L. 1960.2k.384
o.)

JULIUS VON P A Y E R *1842.SZEPTEM3ER 1. - +1915.AUGUSZTUS 30.
Osztrák
sarkutazó.
A
bécsújhelyi
katonai
akadémián
végzett
hadnagyként 1859-ben. Kiváló alpinista volt és az Ortler-Alpokban
elsőrendű topográfiai felvételeket készített. Petermann buzdítására
1869-től északi-sarki expedícikban vett részt, és néhány expedíciót
szervezett is, A nagy Osztrák-Magyar ÉszakijOOMHJE ENIDEOtUHGDES FltWJOSiF lWKS
sark-Expedíció vezetője volt 1872-ben, mely az
Északkeleti átjáró kutatására szerveződött. A
Tegethoff kutatóhajó tudományos vezetője volt.
j
J*' 1874.márciusában a befagyott hajóról néhány
társával felderítő útra indult, és eljutoittak 82°5'
OSt/A
l K UAQYAIi S
fMKI SARKI fXfO
l tCIÖ
MAGYARORSZÁG
északi-szélességig. A felfedezett szigetvilágot
REPUBLIKOSTERREICH
Ferenc József-földnek
nevezték el. 1882-tői
Münchenben élt és festészettel foglalkozott. Témái általában a sok, kalandokban gazdag
útjainak emlékképei voltak. Ilyen a bélyegképen is látható A „Tegethoff"
hajó
jégzajlásban
című képe. (Új Magy.L.1961.5k.395 o., Révai Nl.15k.261 o., MNL.14k.605
••.EURÓPA

l

o.)

JACQUES CARTIER *1491. - +1557.SZEPTEMBER 1.
Canada
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Francia tengerész,
felfedező,
utazó.

hajós.
I. Ferenc
francia
király
(ur.1515-1547)
1534-ben
két
hajóval indította el
az Északnyugati
átjáró keresésére. Felfedezte a SzentLörinc öblöt, annak szigeteit és a Gaspéfélszigetet, és eljutottNewfoundlandsra és Labradorra, melyet Franciaország számára
vett birtokba. Egy óvvei később, 1535-ben három hajóvai indult el a Szent Lőrinc
folyón, és kiderítette, hogy az nem tengerszoros és telepet létesített a mai Québec és
Montreál helyén álló indián falvakban. Harmadik útján 1542-ben sikertelen kiísérietet
tett a Szent Lőrinc folyó völgyének gyarmatosítására. Az indiánokkal vívott harcokban
és a kemény télben sokan elpusztultak. Franciaország Cartier felfedezései révén
formált jogot Kanadára. (Új Magy.L.1959.1k.419 o., Révai Nl.4k.302 o., MNL.5k.139
o.)

EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK ELSŐ

CSÚCSÉRTEKEZLETE

Az el nem kötelezett vagy tömbön kívüli országok politikai
és katonai szövetségeken kívül álló, a társadalmi rendszer,
a
gazdasági
fejlettség,
a
meghatározó
ideológia
tekintetében
egymástól
eltérő
országok
tömörülése.
1955.áprilisában
megtartott
bandung\
konferencián
hirdették
meg
29
állam
1,4
milliárd
lakójának
képviseletében a nemzetek békés egymás mellett élésének
alapelveit. Ezt a kezdeményezést fejlesztette
tovább
1951-Sztgptember
1-tQt 5 - i q
megtartott
belgrádi
csúcsértekezlet, melyen 23 ázsiai, afrikai és latin-amerikai állam vezetői vettek részt. Fő alapelveik: a békés egymás mellett élés, a nemzeti
felszabadító mozgalmak támogatása, minden katonai vagy politikai tömbtől való
távolmaradás, és a külföldi katonai támaszpontok létesítésének megtagadása
országuk területén. 1983-as újdelhi konferencián már 99 teljes jogú, 18 megfigyelő és
25 vendégállam képviseltette magát, vállalva a nemzetközi imperializmus, a
neokolonialozmus és a fajüldözés elutasításának politkáját, valamint a tömböktől és
szövetségi rendszerektől való tartózkodást. (Új Magy.L.1981.8k.618 o.)

XIV. BOURBON LAJOS *1638.SZEPTEMBER 5. + 1715.SZEPTEMBER 1.
Franciaország
királya.
XIII.Lajos
francia
király
(ur,1610-1643)
és
Ausztriai Anna (*1601-+1666)
fia.
Atyja halála után, 1643.május 14-én
mint ötéves gyermek került a trónra,
anyjának - Annának - gyámsága alatt.

A politikai ügyeket Jules Mazarin bíboros (1502-4 1661)
vezette. 1651-ben elért nagykorúsága után is 1661-ig
Mazarin bíboros gyámsága alatt élt. Ennek tanácsára 1660ban feleségül vette
Habsburg
Mária Terézia
spanyol
királylányt, aki trónörökössel ajándékozta meg. Mazarin
halála után - okulva az 1648-ban elindult kormányzatellenes
mozgalom 1653-ig tartó eseményein - az a gondolat
érlelődött meg benne, hogy erős abszolút monarchiára van
szükség, és egyeduralkodóként lépett fel. Jó érzékkel
megfelelő segítőtársakat választott 3ean-Baptiste Colbert
francia gazdaságpolitikus (*1619-+1683) és Marquis de
Louvois francia politikus (lásd VII.16.) személyében, akiknek
megfogadta
tanácsait.
Colbert
merkantilista
politikája
megkétszerezte az állami bevételeket, reformok nélkül is hatékonyabbá tette a kormányzatot, 1661-79 között pályája felfelé ívelt. Lassanként a
királyi udvar 1682-től Versaillesba költözött és teljes pompájában ragyogott, a
Napkirály hatalmát jelképezve a megszelídített nemesség felett. Ez volt a klasszikus
francia irodalom és művészet nagy korszaka, mely az egész világot beragyogta. Az ő
nevéhez fűződik a Hotel de Bourgogne és a királyi színtársulat tagjainak 1680-ban
történő egyesítése, mely fúzió révén jött létre a Comedie-Francaise, hét évvel Moliere
halála után. A királyné és Colbert halála után feleségül vette Madame de Maintenont
1684-ben, akinek hatására vallási vakbuzgóság hatalmasodott el rajta, és üldözte a hit
mindennemű ellenségét. Külpolitikáját a dicsőségvágy és a
védhetőbb
határok
kialakításának
igénye
irányította,
Fő
ellenfelének a Habsburgokat tekintette. Zaklatásukra megvásárolta
a
magyar felkelőket
is.
1662-ben
Angiiától
megvásárolta
Dunkerque-et. A devolúciós háborúban és a holland háborúban
jelentős területeket foglalt el, majd a terjeszkedést az addig
megszerzett
tartományokkal
történelmi
kapcsolatban
álló
lotaringiai, elzászi, flandriai és luxemburgi területek háború nélküli
megszállásával folytatta. Hatalma csúcsán, 1684-ben a magára
maradt Spanyolországgal megkötötte a regensburgi szerződést,
mely 20 évre francia kézen hagyta hódításait. Fontainebleau-i
ediktuma érvénytelenítette az 1598-as nantesi ediktumot, ami
200.000 hugenotta kivándorlását és a protestáns európai hatalmak
elfordulását vonta maga után. A pfalzi és a kölni örökösödés ügyeibe való beavatkozása miatt az Augsburgi Ligába tömörült német államok nem
fogadták el a regensburgi szerződés örökös békévé való átalakítására irányuló
követeléseit, és a többfrontos háborút lezáró rijswijki béke értelmében a reuniókból
csak Elzász maradt francia birtok. A spanyol örökösödési háborúban a spanyol trónt
meg tudta tartani unokájának V.Fülöpnek (ur.1700-1746), az európai francia
hegemónia kora véget ért, XIV.Lajos megnövelte országa területét, gazdagságát,
nagyhatalmi és kulturális tekintélyét, és az utókor szemében Franciaország az
abszolút monarchia megtestesítőjévé vált. A háborúskodás rendkívül legyengítette a
királyságot és 1693-94-ben és 1709-ben éhinség és nyomor pusztított. A háborús
kiadások az országot a tönk szélére juttatták. XIV.Lajosnak a bankárokhoz és
pénzügyi kényszermegoldásokhoz kellett folyamodnia. Utolsó éveiben a katonai
helyzet javulása lehetővé tette számára, hogy megkösse az utrechti békét 1713-ban.
Halálával egy háborúktól teljesen kimerült ország szállt dédunokájára, XV.Lajosra
(lásd 11.15.). (Révai Nl.12k.432 o., Larousse 1992.2k.609 o., M N L . l l k . 7 3 3 o.)

NELLIE McCLUNG

*1873.OKTÓBER 20. - +1951.SZEPTEMBER 1.

Kanadai feminista, politikus. 1879-ben szüleivel Ontario államból
Manitobába
költöztek, ahol 1889-ben kezdett tanítani. Az a tény, hogy az iskolában a fiúk
focizhatnak, de a lányok nem, ez indította el a nők egyenjogúságával kapcsolatos
problémákkal történő behatóbb foglalkozásában. Mindenekelőtt a nők szavazati
jogának társadalmi, politikai elismertsége érdekében fáradozott és szervezkedett.
Fáradhatatlan munkája eredményeként 1900-ban Manitoba szövetségi tartomány
ismerte el először követelésének jogosságát. Harcolt az alkohol és kábítószer fogyasztás ellen, a nők intenzívebb foglalkoztatásáért, a nők házasságon
belüli
vagyonközösség'!
jogaiért,
gyermekfogászati
hálózat
kiépítéséért, a tanulók fogászati és orvosi ellátásáért stb. 1908-ban
jelent meg első regénye a Danny vetőmagok címmel, mely nemzeti
bestseller lett. Számos cikket, rövid történeteket írt számos kanadai
és amerikai magazin részére. Összesen 16 könyvet írt és két
önéletrajzi művet. 1915-ben a család Alberta tartományba költözött,
ahol
McClung folytatta aktivista szerepét.
1921-26-ig Alberta
tartomány Törvényhozásban szolgált. Ő volt egyik alapító tagja a
Winnipeg Political Ligának. A British North törvény a választójog
gyakorlásával kacsolatosan „személyeket" azaz férfiakat nevez meg.
1927-ben McClung, Emily Murphy (lásd III.14.), Henrietta Muir Edwards (lásd XII.18.),
Louis McKinney (lásd IX,21,) és Irene Parlby „Az ötök"megtámadta ezt a
meghatározást a szenátusnál, mert a nő is lehet „személy". A „Személy ügy"-ben folyó
csaták végeredményeként Manitoba, majd Alberta tartományokban a nők választói és
választható jogot szereztek, melyet később egész Kanada területére kiterjesztettek.
2009-ben a szenátus „Tiszteletbeli szenátor" címet adományozta az öt feminista
hölgynek.
(Internet: http://translate.googleusercontent,com/translate_c?hl=hu8isl=
n&/u=
)

HISAMUDDIN ALAM

*1898.MÁJUS 13. - +1960.SZEPTEMBER 1.

Malájzia szultánja. Teljes, eredeti neve Sultan Alam sah
Hisamuddin ibni Almarhum Sultan Alaeddin Szulejmán sah.
Tanulmányait a Kuala Lumpur-i College Kangsarban végezte.
1929-ben fontos szerepet játszott a maláj Főiskola létrehozásában
az Old Boys Szövetségen belül. 1931-ben Tengku Laksamana
nevezte ki Selangorrá. Apja halála után négy nappal, 1938.április
4-én
kikiáltották
szultánná,
majd
1939.január
26-án
megkoronázták. 1942.január 15-én a japán megszállás után
megfosztották trónjától és a legidősebb féltestvérét, Musa Riayat
Baharuddin Sahot ültették a helyébe. Hisamuddin Alam a japánokkal és féltestvérével minden együttműködést megtagadott. 1945-ben - a japán
megszállás megszűntével - a britek visszahozták a trónra Hisamuddin Alam sahot,
Musa Tengkut pedig a Keeling-szigetekre száműzték. A függetlenségi törekvések
felerősödtek
Malajziában
és
a
britek
gyarmatosító
törekvéseik
feladására
kényszerültek. 1948-ban létrehozták a kilenc államból álló Maláj Föderációt.
1957.augusztus 31-én nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától, és megalakult a
Maláj Államszövetség. Hisamuddin Alamot választották ez alkalommal is az ország
fejévé. A választás öt évre szólt, de egy „titokzatos" betegség áldozata lett 1960-ban.
Királyi mauzóleumban temették el. (Internet:transkate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=ms&u =
)

FREDERICK SODDY *1877.SZEPTEMBER 2. - +1956.SZEPTEMBER
22.
Angol kémikus. Kémiai tanulmányait az oxfordi egyetemen végezte
1898-ban.
Két évvel később a montreáli McGill
egyetem
tanársegédje lett Ernst Rutherford (lásd VIII,30.) mellett. Majd
1902 London, 1904 Glasgow, 1914-ben az aberdeeni egyetem,
1919-ben pedig az oxfordi egyetem kémiaprofesszora lett. Befelé
forduló,
zárkózott
egyéniség
volt.
Első
nagy
jelentőségű
felfedezését E.Rutheford-dal közösen tette és 1902-ben dolgozták
ki a Rutherford-Soddy-féle
radioaktív bomlási elméletet. A radikoaktív anyagok vizsgálata során egyre több bomlásterméket fedezett fel, amelyek
elhelyezésére a periodusos rendszerben nem volt elég hely. Megfigyelte, hogy az új
anyagok között mindig volt olyan csoport, melyet kémiailag nem lehetett
szétválasztani. Ezeket az anyagokat nevezte el izotópoknak. Kasimir Fajans lengyel
fizikokémikustól (*1887-+1975) függetlenül megalkotta a róluk elnevezett eltolódási
szabályt, melyből született a Fajans-Soddy-féle
eltolódási törvény, a kémiai elemek
rendszámának és tömegszámának radioaktív bomlás, illetve atommag-reakció
következtében való megváltozására vonatkozó szabály. 1912-14 között megjelent
Radioelemek kémiája és a periódusos törvény című művében hozta nyilvánosságra
felfedezését. Az 1921-es kémiai Nobel-díjat 1922-ben kapta „a radioaktív anyagok
kémiájáról szerzett ismereteink bővítéséért, valamint az izotópok keletkezésének és
természetének vizsgálataiért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.722 o., MNL.7k.658.,16k.l36
o.)

SEDANI

VAR

Sedan Eszak-Franciaország-i város, a Meuse, vagy Maas folyó
partján, az Ardennek lábánál, a belga határ közelében.
Lakosaina száma 21.100 fő volt 1999-ben, Ipari központ.
Legnevezetesebb műemléke a város fölé magasodó sziklán
épült hétszintes, 35.000 m 2 alapterületű, két részből álló
erődítmény, a Cháteau-Fort, mely a XV-XVII.században épült.
A várat többször bővítették és átalakították. Itt zajlott a
francia-porosz háború döntő ütközete a sedani csata 1870.
szeptember
1-én. III.Napoleon francia császár
(ur.1852-1870)
130.000 fős
hadseregét a 220.000-re bővült porosz hadsereg a harc során bekerítette. A franciák
17.000, a poroszok 9.000 katonát vesztettek, III.Napoleon fogságba került. Másnap a
kilátástalan helyzetet felismerő IIII.Napoleon a maradék seregével kapitulált és a
francia-porosz háború fegyverszüneti feltételeit 1870.szeptember 2-án a várban
aláírták. Az elszenvedett vereség a második császárság végét jelentette. Jelentős
csaták színhelye volt a város az I.és a II.világháborúban is. (MNL.15k.915 o.)

BUDAVAR

VISSZA

V.Lotharingiai
Károly hadvezér (+1643+ 1690) - L L i p ó t magyar király (ur.16571705) hadainak fővezére 1686-ban
minden
rendelkezésre
álló
erővel
megkezdte Bud3 ostromát a törökkel
szemben.
Seregének
mintegy
20.000
katonáját magyar fegyveresek tették ki,
akik között ott voltak a legvitézebb
MAGYj
kurucok, akik egy-két évvel előbb még
POSTA
gróf Thököiy Imre (iásd IX. 13.) zásziaja
alatt harcoltak. T ö b b mint két hónapos
harc után a keresztény seregek 1686.június 18-tól 1 6 8 6 . s z e p t e m b e r 2 - i q tartó
ostrom után, 150 éves szolgaságtól szabadította meg a magyar királyok ősi
székhelyét, Budát. (Révai Nl.4k.78 o., Az Emberiség Kr.1991., MNL.10k.597 o.)

HENRI ROUSSEAU *1844.MÁJUS 21. - +1910.SZEPTEMBER 2.
Francia festő. Altiszt volt a francia
hadseregben,
illetve
katonazenész. Leszerelése után 1869-ben Párizsban telepedett
le, és a városi vámhivatalnál aoigozott.
Innen eredt a
megkülönböztető le Douainer
„.vámos" vagy „a vámőr"
névkiegészítő. 1885-tői nyugdíjából és zeneleckék adásából éit. Mint
festő, autodidakta volt. 1880-ból származnak első képei, 1886-tól
haláláig a Függetlenek Szalonjában állította ki képeit.. 1893-tól
teljesen a művészetnek szentelte magát. Tökéletes technikai
tudása, érzékenysége a legnagyobb naiv festők közé
sorolja.
Olyanok adóztak tehetségének mint Guillaume Apollinaire francia
költő (*1880-+1918), Pablo Ruiz Picasso (lásd X.,25.), aki
később barátja is iett. Képein közvetlen környezetét, iiietve a
hétköznapok eseményeit - A nyár, Horgászok aeroplánnal,
Futa
környékbeli
vidéket
A
Szajna
partja
-,
örökítette
meg.
Festett
hazafias
témájú
ball
jeleneteket - A függetlenség
ünnepe, A háború - portrékat Pierre Loti, Önarckép
-. Müveit természetesség, ösztönösen
CESKOSLOVENSKO
gazdag, plasztikus ábrázolás jellemzi, mint az egzotikus tájakat - Vihar a dzsungelben
álmokat
idéző
szimnbólikus
festményeit.
Képeinek
mesteri
szerkesztése
tiszta

ji. rolnit. UAJI.A IIM
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j l.l.||ll-ll*

Kis HENRI ROUSSEAU 1844-1910

nek.
Képeit
élete
posztimpresszionizmus
Műv.L. 1968.4k. 177 o.,

vonalvezetéssel és harmonikus
színvilággal
párosul,
és
csodálatos költői világot teremt.
Míg a nagyközönség müveit csak
gúnnyal illette és kinevette, új
barátai a legnagyobb csodálattal
adóztak egyedülálló tehetségébarátai
vásárolták
meg.
folyamán
egyedül
csak
kiemelkedő
képviselője
volt.
(Larousse
1994.3k.511
o.,
MNL.15k.629 o.)

JUSEPE DE RIBERA *1588.január 12. - +1652.SZEPTEMBER 2.
Itáliában működő spanyol festő. Első mestere Francesco.de Ribalta spanyol festő
(*1565-+1628) volt. Már fiatal korában tanulmányozta Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.),

Michelangelo Caravaggio (lásd 18.), Paolo Veronese (lásd IV. 19.) munkáit és hatásuk
alá került. 1611-ben Parmában dolgozott, 1613-16-ban Rómában élt. Átvette a
tanulmányozott olasz mesterek fény és a feketés árnyék komor ellentétét. 1616-ban
Nápolyba költözött, megrendelői közé tartozott pl. Il.Cosimo
toszkán herceg (*1590-+1670) és a nápolyi alkirály. Mélyen
vallásos
felfogása
és
naturalisztikus
stílusa
révén
az
ellenreformáció művészetének egyik jelentős festője lett. Az
1630-as években színei megvilágosodtak, rajza nemesebb lett,
olykor pedig nappali megvilágításba
helyezte alakjait. A
gazdagodó színskálájú típust a velencei festők, illetve Pieter
Pauwel Rubens (lásd VI.28.) és Anthonis van

E
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Dyck (lásd III.22.)
hatására
alakította
ki.
Stílusváltását
szemléltetik
a
salamancai
Augustinas Descalzas kolostor számára készített
festményei,
mint a Pietá,
Szent
Januárius
jfÜ&l
apoteozisa,,
Szent
Ágoston,
Szeplőtelen
jfeaB
fogantatás.
Az 1640-es évek egyik fő műve a
Pásztorok imádása. Legtöbbször szentek életét,
mártíromságát
festette,
köztük
Szent
András
vértanúságát,
Szent
Bertalan
vértanúságát. (Műv.L.1968.4k.64 o.,Révai Nl.16k.253 o.MNL.15k.476 o.)

JOSEPH ROTH * 1894.SZEPTEMBER 2. - +1939.MÁJUS 27.
Osztrák író. Galíciai zsidó családból származott. A lembergi és a
bécsi egyetemen bölcsészetet és germanisztikát tanult. Az
I.világháborúban - önkéntesként - az osztrák-magyar hadsereg
tisztje volt. Orosz fogságából hazatérve, neves német lapok
írójaként sokat utazott. 1921-től Berlinben, 1933-tól Párizsban élt
haláláig.
1920-tól
számos
regényt,
elbeszélést
és
esszét
jelentetett meg. A galíciai évek emlékei adják élményvilágának
alapját. Figuráiban a kelet-európai világ nemzeti sokszínűségét és
t>l£PmiK OilLKKÜO!
társadalmi sokrétűségét örökítette meg Tematikailag a háború
utáni kor problémáinak realista ábrázolója. Későbbi írásaiban a
kelet-európai zsidóság világát és főként az osztrák monrachia felbomlását ábrázolja.
Ilyen munkája pl. Zsidók
vándrúton,
A Radetzky
induló,
Kapucinusok
kriptája.
(Világir.Kisencikl. 1976.2k.273 o., MNL.15k.623 o.)

SZENT I M R E *1000-1007 KÖRÜL - +1031 SZEPTEMBER 2.
Magyar herceg. I.Szent István magyar király (lásd
VIII.15.) és Gizella bajor hercegnő (lásd V.7.) fia.
Nevelője Gellért püspök (lásd IX.24.) volt. Sem a
róla szóló krónikarészletek, sem legendája nem
tekinthetők történeti szempontból hitelesnek.
Legendája 1106-1116 között bencés környezetben
íródott. A XII.századtól csaknem 50 templom és
oltár védőszentje volt. A XIV.-XV.században számos
templom, fal- és oltárképen szerepel. A Hildesheimi
Évkönyv szerint halálát 1031-ben vadászaton egy
vadkan okozta. A baleset helyíne is
bizonytalan. A székesfehérvári bazilikában temették el. I.Szent László király
(lásd VII.29.) avattatta szentté 1083.november 5-én, és VII.Gergely pápa
(1073-1085) iktatta a szentek sorába. (MNI.9k.812 o.)

ALBERTA
Alberta Kanada egyik tartománya az
ország nyugati részén fekszik, délen az
USA határolja. Területe 644.389 km 2 .
Lakosainak száma 423.300 fő volt
1989-ben.
Fővárosa
Edmonton.
A
területet indiánok lakták. Az európaiak a
XVIII.század közepétől telepedtek meg
a szörmekereskedelem miatt. 1870-ig a
Hudson's Bay Company kereskedelmi
társulat kormányozta a területet. 1897ben
megválasztották
a
helyi
törvényhozó
gyűlést,
majd

1905.szeptember 2-án

tartomány-

nyá alakult. Két évvel később megalakította saját Jogi
Társaságát, mely hívatva volt a segítségére lenni minden
jogot,
törvényt tisztelő
ember
számára,
akinek
nincs
módjában dolgai intézéséhez az ügyvédi díjakat fizetni. 1908ban pedig megnyitotta kapuit a tartományi Egyetem, mely
azóta is rendkívül sok és komoly kutató munkát végez a tudomány különböző
területein, amellett, hogy évről-évre a mindennapi élethez szükséges művelt,
tudással
felvértezett
fiatalokát
indít
útjára.
(Internet: http://findarticles.eom/p/artides/mLhb5559/is_200709
MNL.lk.432 o.)

HEINZ GEORG WILHELM MAX HARRO SCHULZE-BOYSEN
*1909.SZEPTEMBER 2. - +1942.DECEMBER 22.
Német újságíró. Duisburgban a Bart Stein-Gimnázium diákja volt, miközben 1923-ban
részt vett a Ruhr-vidék francia megszállása elleni földalatti ellenállási harcban. Ekkor
átmenetileg őrizetbe
is vették. 1928-29-ben a freiburgi egyetemen jogot tanult.
1928-ban tagja lett a Jungdeutscher
Orden szervezetnek. 1929-30-ban Berlinben
folytatta egyetemi tanulmányait, de nem fejezte be, hanem 1930-ban támogatta a
„szellemi nacionalisták"
egy csoportját, melynek kapcsolata volt baloldali francia
magazinnal. Ebben az időben tagja volt Ottó Strasser vezette Fekete Frontnak is. 1932
-ben
megszervezte
a Forradalmi
Ifjúság
Európai
Találkozóját több mint 100 résztvevővel. 1933.áprilisban
a „barna-inges gengszterek" az ellenállók
hivatali
helyiségeit feldúlták, az iratokat megsemmisítették, őt
pedig megkínozták, a szeme előtt meggyilkolták zsidó
barátját, Henry Erlangert, majd néhány napig fogva
tartották és szülei közbenjárására engedték szabadon.
1933.májusától Warnemündében kíegészítő képzésban
vett részt, miután egyetemi tanulmányai megszakadtak.
Közben elhelyezkedett a Német Birodalmi Légiközlekedési Minisztérium Hírszerző Osztályán Berlinben. 1935 elején maga köré gyűjtött
antifasisztákat, köztük művészeket, béke-pártiakat, kommunistákat. A kör antifasiszta
szórólapokat készített és terjesztett a hitleri diktatúra ellen. 1936-ban feleségül vette
Libertás Haas-Heye-t a Metro-Goldwyn-Mayer sajtóreferensét, aki szintén csatlakozott
az ellenállási csoporthoz. 1940-41-ben a Red Orchestra csoport kapcsolatba került
szovjet ügynökökkel, akik igyekeztek megtudni a közelgő német támadás részleteit.
Schulze-Boysen 1940-től a katonai információkat Alekszander Korotkov közbejöttével
továbbította. 1942.júliusban
a Gestaponak sikerül dekódolnia a csoport rádióüzeneteit, melyből
Schulze-Boysen neve és címe is a tudomásukra jutott.
1942.augusztus 31-én letartóztattál, december 19-én összeesküvés és hazaárulás
vádjával elítélték és december 22-én felakasztották a berlini Plötzensee-börtönben.
(Internet:http://translate.googleusercontent. com/translate_c?hl=hu8isl=en&u)
)

GIOVANNI BATTISTA CIMA *1459.KORUL - +1517SZEPTEMBER
3. A TEMETÉS NAPJA
Olasz festő. Eredeti neve Cima de Conegliano. Világos
színei, optimista szemlélete és áttekinthető tájábrázolása
derűs hangulattal telíti a reneszánsz kori velencei iskolát
sugalló
kiegyensúlyozott
kompzícióit.
Munkájára
nagy
hatással volt Giovanni Bellini (lásd XI.29.), Antonello da
Messina (lásd 11.14.), Giorgione (lásd X.25.) és a fiatal
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Vecellio
Tiziano (lásd
VIII.27.). Alakjait a quattrocento
rt ,wWdW
i fcrioUu
i trfu^unfaf Art
szigorú
körülhatároltságának
elve alapján építette fel, a
r'MIvs
l "
körvonalak tiszták, a színek világosan, élesen válnak el
29"Sf ^v,
egymástól. Elsősorban nagyméretű oltárképeket festett
Velence templomaiban.
Ezek között van pl.
Krisztus
megkeresztelése,
Szent Ilona és Konstantin. Egyik jellemző
műve a derűs aranyfénnyel ragyogó színvilágot sugárzó
Go
lvannl lattina Cn
ia
i,c.m;7
Mária
bemutatása
a templomban
című műve Drezdában.
North Ca rol na Muscum of Art
(Műv.L.1965.1k.415 0., MNL.5k.407 0.)

LUIS HENRY SULLIVAN
14.

*1856.SZEPTEMBER 3. - +1924.ÁPRILIS

Amerikai építész. A korai funkcionalizmus elméletének és a
magasházak technológiájának kidolgozója. A chicagói iskola
- a XX.század kezedetén működő építészek csoportja vezető
személyisége.
Az
acélvázas
konstrukció
továbbfejlesztésének és a modern amerikai építészetnek
fontos
képviselője.
Építészetének
jellegzetessége
a
funkcionális
és
esztétikai
szempontok
harmonikus
egysége.
A
1 .m-i Silnan
U
l nUfcsMunn. Mn
in
homlokzatok tervezésénél az itáliai reneszánsz
paloták
Architocture USA 18c
homlokzati rendjéből indult ki. Fontosabb épületei: Auditórium Building (Chicago), Wainwright Building (Saint Louis), Bayard Building (New York).
1899-1904 között dolgozott a Carson Pirié Scott Árúház felújítási munkáin. 1906 után
már nem kapott jelentősebb megbízásokat. A magasházépítés szerkezeti és épcítészeti
alapelveit
két
írásában
népszerűsítette.
(Britannica
2001.,Brockhaus
NI.CD.,
MNL.5k.324 o., 16k.323 0.)

BENJÁMIN HENRY LATROBE *1764.MÁJUS 1. + 1820.SZEPTEMBER 3.
—
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Utrobe6
fl4-1820 Bahm
i on- (Uthrdnl
ArchitectureUSA 15c

Angol származású amerikai építész. Angliában tanult, 1796-ban
telepedett le az USA-ban. Toszkán, görög, dór, majd gótizáló
romantikus felfogásban tervezett. Több kiemelkedő alkotás fűződik
nevéhez.
Egyik
legszebb
műve
a
Baltimorban
megépült
Székese
9 Y h á z - V o l t - (Kanadai L , M N L . l l k . 8 3 9 . )

JEAN J A U R E S

*1859.SZEPTEMBER 3. - + 1914.JÚLIUS 31.

Francia politikus, történész, filozófus.
Az albi líceum filozófia tanára, majd a
toulousi bölcsészkar előadója 1883ban.
1885-ben
republikánus
képviselővé
választották.
Nyíltan
szocialistának vallotta magát, amit ő a
francia felvilágosodás és forradalom
elveinek megvalósításaként értelmezett. Támadta az utópista marxizmus híveit, így Jules
Mathieu Guesde-et (*1845-+1922), az ortodox
marxizmus
legfőbb
képviselőjét.
1902-ben
megválasztották
a
Francia
Szocialista
Párt
vezetőjének. 1904-ben megalapította a L'Humanité
című lapot. Tevékeny szerepet játszott a háborús
veszély ellen folytatott harcban. 1914.július 31-én,
az I.világháború előestéjén egy soviniszta merénylő,
- R.Villain - meggyilkolta. Munkái és beszédei több
kötetben jelentek meg. Holttestét 1924-ben a Pantheonban helyezték el. (Új Magy.L.1960.3k.495 o., Révai Nl.10k.815 o., Larousse
1992.2k.271 o., MNL.10k.233 o.)

URHO KALEVA KEKKONEN *1900.SZEPTEMBER 3. - +1986.AUGUSZTUS
31.

1.10 SUOMI F I N L A N D

Finn
államférfi.
Az
1930-as
években újságíró és jogász, a
Finnség Szövetségének vezetője.
1930-tól
kezdve
némi
megszakításokkal igazságügyés belügyminiszter volt. 1943-ban
csatlakozott
a
háborúból
való
kilépést szorgalmazó úgynevezett
békeellenzékhez. A II.világháború
után Juho Kusti Paasikivi-vonal
(lásd XII. 14.) egyik kialakítója és

megvalósítója. 1950-től 1956-ig miniszterelnök, miközben 1951-ig belügy-, 1953-ig
külügyminiszter is volt. 1956.február 16-án köztársasági elnökké választották, és ezt a
posztját 1982-ig töltötte be. Több évtizedes politikai tevékenysége során mindig a
béke-politika szószólója volt. A Szovjetunióval fenntartott jó viszony ápolására
helyezte a hangsúlyt, de a Nyugati hatalmak bizalmát is élvezte és elismerték
Finnország semlegességét. 1963-ban javasolta Észak-Európa fegyvermentes övezetté
nyilvánítását. Pályafutásának nemzetközi csúcspontja az Európai
Biztonsági
és
Együttműködési Értekezlet záródokumentumának
helsinki aláírása volt 1975-ben (lásd
VIII.1.). (Larousse 1992.2k.380 o., A XX.Század Kr.1994., MNL.10k.706 o.)

CARLO CRIVELLI *1430-35 KÖRÜL - +1494.AUGUSZTUS 7. 1495.SZEPTEMBER 3. KÖZÖTT
Olasz festő. Élete kevéssé ismert. 1478-ban Ascoliban telepedett le
és 1487-ig ott működött. 1490-ben Ferdinando capuai herceg
lovaggá ütötte. A középkori tradícóban gyökerezőművészetére
Francesco Squarcione (1397-+1468) és Donatello (lásd XII. 13.), a padovai iskola,
va,amint
3
24 F 4 J k A I
korabelio
flamand
V'5'vi
művészet
hatott.
Oltárés
-v^v'^Jí
táblaképein
alakjainak
'f.jnSflng 1

szenvedélyes
mozdulatai,
az
erőteljesen zománcos színek, az
|
anyag
festői
szépségének
REPUBLIQUE
i' keresése, a részletek gazdagsága,
T0G0LAISE
az archi-tektonikus háttér meseszerűen varázsos világot közvetítenek. A festés technikájában való bámulatos
jártassága miatt képei ma is igen j ó állapotban vannak. Legjelentősebb művei:
Trónoló Madonna négy szent férfival, Mária megkoronázása,
Angyali üdvözlet stb.
(Műv.L. 1965.1 k.452 o.,MNL.1997.5k.672 o.)
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OLGA

1783.SZEPTEMBER 3.

A versaillesi békeszerződés az amerikai függetlenségi
háborút (lásd.VII.4.) lezáró, ugyanazon a napon
Párizsban és Versaillesben aláírt brit-amerikai, illetve
brit-francia-spanyol
békeszerződések
elnevezése.
Nagy-Britannia elismerte az USA függetlenségét, és az
új állam határait északon a Nagy-tavaknál, nyugaton
a Mississippinél húzták meg. Franciaország megkapta
Tobagót és Szenegált, Spanyolország Menorcát és
Floridát. (MNL.18k.377 o.)

*1851.SZEPTEMBER 3. - +1926.JÚNIUS 18.
Görög királyné. Az oroszországi Romanov család sarja apai ágon.
Édesapja orosz nagyherceg, édesanyja Sachsen-Altenburg
német
hercegi dinasztia tagja volt. 16 évesen, 1867.október 27-én kötött
házasságot I.György görög királlyal (lásd XII.24.). Házasságukból
1868-1888 között nyolc gyermekük született: Konstantin (1868) Georg
(1869), Alexandra (1870), Nikolaos (1872) Maria (1876), Olga (1880),
Andreas (1882) és Christoph (1888). (Internet:http://www.imbd.com/
name/nm
, timohaapanen.net/Data/
)

ATLANTI

CSATA

A II.világháború
idején Németország
NagyBritannia és az USA elleni - küzdelmének elnevezése
az Atlanti-óceán térségében húzódó fő tengerií
útvonalak ellenőrzéséért. A II.világháború kitörését
1939.szeptember
1-től
Lengyelország
Németország által történő szárazföldi lerohanásától számítják. 1939.szeptember 3-án
a tengeri
hadviselés - az atlanti csatával kezdődött, amikor a
németek elsülyesztették az Athenia brit utasszállító
gőzhajót.
Ezt követően Adolf Hitler (lásd IV.30.) meghirdette a
korlátlan
tengeralattjáró-háborút. A gyors mozágú, a
kereskedelmi konvojokat és a kísérő
hadihajókat csoportosén támadó német tengeralattjárók 1943.áprilisig minimális saját
veszteség melett, hatalmas károkat okoztak a brit és az amerikai flottának. Fő
céljukat, az USA és Nagy-Britannai közötti hajóforgalom megakadályozását, s a Britszigetek teljes blokádját azonban nem tudták megvalósítani. 1943.májustól az
ultrahanglokátor, a rendszeres légi felderítés és a radar alkalmazásával a brit-amerikai
hadihajók és repülőgépek sikeresen fedezték fel és semmisítették meg a német ten
geralattjárókat, az amerikai hajóépítő-ipar sorozatgyártása pedig felülmúlta a
veszteségeket. Németország az atlanti csatát is elvesztette. A hadműveletek
1945.május 8-án szűntek meg. (MNL.2k.545 o.)

LEONHARD FRANK * 1882.SZEPTEMBER 4. - +1961.AUAGUSZTUS
Német
író.
Sokgyermekes
asztalossegéd
fia,
aki
különféle
mesterségeket próbált. A müncheni festőiskola után fordult az
irodalom felé. Első sikerét a Haramiák bandája című regényével
aratta. Háborúellenes nézetei miatt már az I.világháború idején svájci
emigrációba kényszerült. Az 1934-ben kiadott Az ember jó című
elbeszélés ciklusa miatt megfosztották német állampolgárságától is,
de akkor már az USA-ban élt. 1950-ben tért vissza hazájába, de
mindent élőről kellett kezdenie. Még a nevét sem ismerték, műveit
elégették. Meglehetősen hosszú út vezetett az ismételt elismerésig.
Önéletrajzi regényében - Baloldalt dobog a szivem - számolt be a
száműzetés éveiről. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.361 o.)

CZÓBEL BÉLA * 1883.SZEPTEMBER 4. -+ 1976.JANUÁR 31.
Magyar festő és grafikus. Iványi Grűnwald Béla (*1867+ 1940) tanítványa a nagybányai Szabadiskolában, majd
munkái plein air tanulmányok voltak és a szecesszió hatását mutatták. Erre legjellemzőbb a Lehel
Ferenc műkritikust ábrázoló képe. 1911től a Nyolcak Csoportjának volt a tagja.
1914-19 között Hollandiában, 1919-25
között
Berlinben
élt,
alkotott
és
kiállított. Művein mélységes nyugalom
vált
uralkodóvá.
Kifejlődött
művészetének az a sajátos vonása,
hogy mindent - emberi alakot, tájat,
szobabelsőt,
aktot
egyaránt
csendéletként fogott fel és mutatott be.
Csendéletei és enteriőrjei puha, tér nélküli, szövevényes világot érzékeltettek. Ilyenek
az Álarc és mandolin, Szakácsnő című képei. 1925-ben költözött Párizsba, ahol 15
éven át dolgozott, de hazai kapcsolatai sohasem szakadtak meg. Párizsban készült a
Párizsi utca, az Lilő akt, Gyümölcscsendélet
és e korszakának talán legnagyobb műve
a Múzsa című alkotása. 1945-től felváltva Szentendrén és Párizsban dolgozott. Itthon
készültek - többek között - a Kertben és a Rózsaszínruhás lány című képei, melyeknek
lényege a szín, mégpedig az izzó színek egymáshoz való kapcsolata. 1948-ban
Kossuth-díjat kapott. Élete végéig szakadatlanul, kitartó szorgalommal dolgozott.
Utolsó éveiben palettája kissé kivilágosodott. A mély vörösek és barnák mellett
megjelentek művein a rózsaszínek, a zöldek és a kékek is. 1975 nyarán Szentendrén a
Templom téren megnyílt a Czóbel Múzeum, mely a művész halála után végakaratának megfelelően - kiegészült 13 külföldön maradt művével és az addig be
nem mutatott képeivel. (Műv.L.1965.lk.487 o, Larousse 1991.lk.513 o., Dr.Láncz
Sándor művészettörténész „Száz éve született Czóbel Béla" c.cikke 1983., MNL.6k.248
o.)

K A L K U T T A I TERÉZ A N Y A
+ 1997.SZEPTEMBER 5.

*1910.AUGUSZTUS 27. -

Albán
származású
misszionariusno.
Eredeti neve Ágnes Gonxa Bejaxhiau
vagy
Bojaxhiau.
A
Szeretet
misszionáriusai
rend alapítója.
Albán
szülők gyermeke, de 18 éves korában
missziós munkára jelentkezett és 1928ban belépett a loretói nővérek rendjébe,
majd 1929-ben Indiába küldték. Ott
földrajzot
tanított,
majd
a
St.Mary
leányiskola igazgatója volt.
1948-ban
kiköltözött a nyomornegyedbe és ott
iskolát nyitott. 1949-től egyre több leány
csatlakozott hozzá. 1950-ben XlI.Pius
pápa hozzájárult, hogy a
Jótékonyság
Misszionáriusai néven rendet hozzon létre
a
legnagyobb
szükségben
lévők
felkarolására. Azóta a rend szinte az
egész világon - 1987-ig több mint 50
országban - elterjedt és férfiága valamint
szemlélődő ága - az Ige nővérei 1976-tól
- is keletkezett. Fő munkaterületük a leprások, alkoholisták, kábítószeresek, AIDSbetegek, elhagyott gyermekek, haldoklók gondozása, felkarolása, segélyközpontok,
természetes születésszabályozást tanító központok stb. működtetése. Több mint 50
iskolát, árvaházat, szegényházat,
kórházat létesít Indiában és más
országokban.
Többek között 1952-ben megnyitja a nincstelen haldoklók házát, 1964-ben leprás
rehabilitációs
központot létesít Nyugat-Bengáliában és a rend tagjai Ázsiában és
Afrikában
több
mint
50.000
leprás
betegnek
biztosítanak
gyógykezelést.
Magyarországon 1989-ben jelent meg, Érden, majd Budapesten nyitottak rendházat.
1971-ben XXIII.János pápa Békedíjat, 1973-ban Templeton-alapítványi díjat, 1979ben Nobel-békedíjat, 1989-ben Az év asszonya díjat
kapta. 2003.október 19-én
II.János Pál pápa boldoggá avatta a Vatikánban. Életfilozófiáját saját Himnusz az
Élethez című versében mondja el:
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan,..
Az Élet szépség - csodáld meg,
Az Élet boldogság - ízleld meg,
Az Élet álom - tedd valósággá,
Az Élet kihívás - fogadd el,
Az Élet játék - játszd,
Az Élet érték - vigyázz rá,
Az Élet vagyon - használd fel,
Az Élet szeretet - add át magad,
(Larousse 1994.3k.856 o., Ki Kicsoda 1992.871 o.,
2002.október:Polgár Demeter, MNL.17k.349 o.)

az Elet titok, fejtsd meg,
az Élet ígéret - teljesítsd,
az Élet szomorúság, győzd le,
az Élet dal - énekeld,
az Élet küzdelem - harcold meg,
az Élet kaland - vállald,
az Élet jutalom - érdemeld ki,
az Élet élet - éljed!
Brockhaus NI.CD., Népszabadság,

V ASZ ILI J IVANOVICS C S A P A J E V

*1887. - + 1919.SZEPTEMBER 5,

Szovjet katonatiszt. Paraszti családban született. Az I.világháborúban
altisztként szolgált. Az 1917,novemberi fordulat után a bolsevikok
oldalára állt. A Vörös Hadsereg első alakulatainak
egyik parancsnoka, a polgárháború legendás hőse
vuil. Ezrede, majd dandárja élén nagy szerepe
voif a Volga vidéki eiienforradaimi haderők eiieni
harcban,
1918-ban
belépett
a
kommunista
pártba. 1919.áprilistól Mihail Vasziljevics Frunze
szovjet-orosz politikus, katonai vezető (*1885+1925) irányítása alatt Alekszandr Vasziljevics
Kolcsak
orosz
politikus,
tengerésztiszt
(*1874-+1920)
ellen
harcoló
25.lovashadosztály parancsnoka volt. 1919-ben a kozákok és csehek ellen harcolt az
Ural hegységben. Az Ural folyóban vesztette a harc során életét. Dimitrij Furmanov
szovjet-orosz regényíró (*1891-+i926) Csapajev hadosztályának kommiszária írta
meg éiete történetét Csapajev című híres elbeszélésében, meivbői fiim is készült
.(Viiágir.Kisenciki. 1976.lk.372 o., ÚjMagy.L,1959,Ik.482 o., MNL.5k,7u37 o.)

OTTO SAUER

- 1 8 8 2 . S Z E P T E M B E R 5. - + 1938.JULIUS 4.

Osztrák politikus, jogász és teoretikus. Az Osztrák Szociáldemokrata
Párt - S P ö - és az I.Internacionálé egyik vezetője, a marxizmus
osztrák válfajának az ausztromarxizmusnak egyik ideológusa. 1907től a párt elméleti folyóiratának, a Der Kampf nak egyik alapító
szerkesztője és az Arbeitrer
Zeitung
szerkesztője
volt.
Az
I.világháború idején 1914-17 között orosz hadifogságban volt. Az
Osztrák-Magyar
Monarchia felbomlása után
1918.novembertől
19i9.júiiusig az osztrák köztársaság külügyminisztereként eifogadta
az etnikai határok szerinti nemzetáiiamok kiaiakírását. NémetAusztria és Németország egyesüléséért szállt síkra, megpróbálta
megakadályozni Dél-Tirol elcsatolását. 1920-ban közreműködött az
Osztrák Köztársaság alkotmányának kidolgozásában. 1934.február 12-én kitört
zavargások után Bécsben és az érintett tartományokban a kormány statáriumot
hirdetett. Tömegesen tartóztattak le szociáldemokrata funkcionáriusokat. Bauer ekkor
párizsi emigrációba kényszerült, ahonnan nem tudott hazatérni. (Brockhaus NI.CD, Új
M a g y . L 1 9 5 9 . l k . 2 5 8 o.. MNL.3k.385 o.)

ALES K E R D L I C K A

* 1869.MÁRCIUS 29. - +1943.SZEPTEMBER 5,

Csen származású amerikai antropoiógus. Az ősembertan tudósa, aki
igen korán neszéit az amerikai indiánok ázsiai eredetérői. Véleménye
szerint a neandervölgyi ember csak egy fejlődési fok volt az
emberiség történetében,
nem pedig egy
külön
ember-tipus.
(Britannica 2001.)

ALEXANDRU V LA HUTA
+ 1919. NOVEMBER 19.
AI.BXANDRJU V1AIIU1A

* Í 8 5 S . S 2 E F T E M B E R 5.

Román költő, író. A bukaresti egyetem jogi karán tanult, de diplomát
nem
szerzett.
Tanításból
és
közírói
tevékenységből élt. Lapszerkesztői hírnevét 1893ban a Via$a című folyóirat
megjelentetésével
alapozta meg. Verseinek meghatározó élménye a
társadalmat megosztó igazságtalanság. írásainak
jelentős része is bírálat. A Hideg tűzhely mellett
című önéletrajzi regénye is az igazságtalanságok
miatti
kiábrándultság
kifejezője.
Lírai
riportsorozatában
megírta
hazája
festői
tájait
a
Szépséges Románia című kötetében. ( M N L . i S k . 5 6 4
o.)

ISIDORE MARIÉ AUGUSTE FRANCOIS XAVIER
•1798JANUÁR 19. - + 1 8 5 7 i S 2 E P T E M B E R 5.

COMTE

Francia filozófus. Műegyetemet végzett és matematikát kezdett
tanítani, majd Claude-I lenrl de Saint-Simon francia gondolkodó
(*1760-+1825) tanítványa, titkára lett 1817-ben. Ekkor kezdte írni A
pozitív
filozófia
kézikönyve
című művét, mely a tudományos
S7emléiedtmórí
meghonosítását
sürgette.
Filozófiája
főleg
tudományfilozófia. Egyfelől növekvő bonyolultsági fokuk szerint
osztályozza a tudományokat, másfelől megfogalmazza az emberi
szellem történetének tör/ényét vagy a három stádium törvényét. Ez a
három - teológiai, metafizikai és pozitív - egymást követő korszak
három szakaszt jelent az emberi szellem fejlődésében és „egyedül a
pozitív szellem jelenti a szellem valódi átalakulását a kutatás tárgyát
illetően éppúgy, mint módszerét tekintve". A pozitívizmus a matematikában és a kísérleti tudományokban használt módszerek alkalmazását jeienti a
társadalmi és politikai jelenségekre, ezáltal kívánja felderíteni a társariaimak
szerkezetét és fejlődését uraló törvényeket. Ily módon megalapította a
társadalmi
fizikát vagy szociológiát, amelyet a megfigyelő tudományok közé sorol. Amennyiben a
valóság, amelyet a szociológia igyekszik megmagyarázni, maga az emberiség, a
társadalmi jelenségek vizsgálata egy olyan rend eljövetelét teszi
lehetővé, amely
jobban megfelel az emberi törekvéseknek. Az emberiség reformálásának követelése,
ami A pozitív
politikai
rendszer
és a Pozitivista
katekizmus
című
műveiben
fogalmazódik meg, végül az emberiség vallásához vezet. Élete vége felé e vallás
főpapjaként lépett fel. (Révai Nl.4k.619 0., Larousse 1 9 9 1 . l k . 4 9 2 ö.)

WILLIAM j. A Y L W A R D
W
U
I.m

*1875,SZEPTEMBER 5.
Amerikai festő, illusztrátor. Különösen nagyon szép és
változatos kéneket festett a tengerről, (Kanadai L.)

MOSES M E N D E L S S O H N

*172S.SZEPTEMBER 5, - 4-1786 JANUÁR 4.

Német zsidó filozófus, fiiozófiai író. Atyja és a dessaui rabbi - Fraenkei Dávid - kora
gyermekkorában bevezették a bibliai,- talmudi és vaiiásböicsészeti tudományokba,
Berlinben folytatta 14 éves korától tanulmányait, majd 1750-től nevelőként dolgozott
Bemhardt selyemgyáros házában. 1754-től könyvelője, maid gyári üzlettársa ietí
Bernhardtnak. Ekkor ismerkedett rney Gűtthoid Ephraim Lessirtgyei (lásd 11.15.),
akihez a legbensőbb barátság fűzte a továbbiakban. 1755-ben Lessing
Mendelssohn
tudta nélkül - kiadta első fiiozófiai munkáját a Filozófiai
társalgás
című értekezését.
l 7 S 2 - b e n akadémiai pályadíjat nyert
Immánuel Karttöt (lásd 11.12.) megelőzve - fiiozófiai munkájává!.
1757-ben jelent meg legismertebb híres munkája Phádon vagy a
lélek halhatatlansága
címmel. Legfőbb célja a zsidó szellemi élet
megújítása és a németországi zsidóságnak az európai haladás
áramába való bekapcsolása volt. 177Q-tŐ! elsősorban zsidó
hitfeieinek szenteste tehetségét. A hdiadás célját szoigaita német
nyeivű Biblis^fordításs
1783-ban, ami nagy felháborodást keltett az ortodox zsidóság
körében. Úttörő volt Mózes 5 könyvének - a Tórának - német nyelvre történő
fordításával, melynek héber nyelvű kommentárját is ő írta. Kora filozófiáját
szembeállította a zsidó szellemiséggel, megnyitva ez utóbb! modernizációjának útját.
A modern zsidóság, melynek volta képers megalapítója, Mózes (iásd III. 11.) és
Maimonídesz (iásd XII. 13.) mellett mint harmadik „alapítót" tisztelik. Fő müve a
Jeruzsálem,
avagy a vallásos hatalomról
és a zsidóság
lényegéről
1783-ban írt
könyve.
Lessing
a Bölcs
Náthán
című
könyvében jelenítette
meg
alakját.
Szülővárosában, Dessauban 1890-ben szobrot állítottak emiékének. (Révai Ni.13k.595
o., Larousse 1992.2k.292 o... MNL.12k.911 o.)

LÜIS FEDERICO L E L O I R
-í-1987.DECEMBER 4.

*1QÖ6SZEFTEMBER

Argentin
biokémikus. Tanulmányait
a Buenos
Aires-i
egyetemen végezte és 1932-ben kapott orvosi diplomát.
Ugyanott volt 1936-tól asszisztens, majd 1341-től 1943-ig,
majd
1962-től
biokémia
professzor
is. Ott
végezte
PREM10 NOBEL
kutatásait
1936-ig. amikor egy évre Londonba
ment
tanulmányútra.
Visszatérve
1943-ig
dolgozott
Buenos
Airesben, majd 1946-lg emigránsként a St. Louis-í és a New
York-i egyetemen dolgozott 1945-ban visszatért hazájába
és d Campomar-aiapítvány
biokémiai
intézetének
az
igazgatója volt. 1947-tŐi az argenrinsi biokémiai kutatások
vezetője lett. Kutatási munkája során a szervezetben lezajló zsírsav-oxidáció
mechanizmusával foglalkozott. Később a veseartéria összeszűkülésekor fellépő magas
vérnyomás
okai
föglaiköztatták.
1948-ban
kezdte
még
a
cukrok
nukieotidszármazékainak kutatását, meiy fontos szerepet tölt be az éiő szervezetben
lejátszódó
szintetikus
folyamatokban.
Elsőként
Izolált
koenzimként
működő
cukornukleotidot 1950-ben, meghatározta szerkezetét és az analóg vegyületek
biológiai szerepét. 1957-ben megállapította a glikogén biológiai szintélzisütját. A
kémiai Nobel-díjat 1970-ben kapus „a cukrok nukieotidszármazékainak felfedezéséért
és a szénhidrátok bioszintézisáben játszott szerepük risztázásáért''. (Nobel-díjasok
Kisi. 1985.450 o., M N L . l l k . 9 2 2 o.)

I

HANNS EISLER *1898.JÚLIUS 6. - +1362.SZEPTEMBER 6.
Német zeneszerző. Tanulmányait Bécsben, Arnold Schönbergnél
(lásd IX.18.) és A n i o n Webernné! (*1883-+1945) végezte 1919rti-Íi>->1->Í1|-1 1J. O "3 "3WUM
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Daniaban elt és onnan Spanyolországon at az Egyesült Államokba
emigrált, ahol 1938-ban telepedett le es zeneszerzéstanarként
dolgozott. 1948-ban visszatért Európába, először Bécsben, majd
' 5
dz NDK-ban - Berlinben - telepedett ie, és a Zeneművészeti
Főiskoia tanára ierr. Zenekari műveket, színpadi kísérőzenét,
filmzenét, tömegfdaiokat írt: Számos műve nem visel opus-számot és keletkezési éve
is ismeretlen. Vokális műveit sok esetben zenekari és zongorakísérettel egyaránt
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tamogatoia maradt. (Encikl.Britannica 2001.)
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*1900»S£Ei*TEMiítK 6= -

Kanariai politikus 18 éves knráhan Áihprrána. main később
British-columbiai
K.eiownáDs
költözött,
ahol
sikeres
vaskereskedő !ett aho! már a következő évtő! - 1937-tő! - a

arti^l^rtíA
űlrtAL-ű
IVV.I
I II T •
W. lU^^IWkW T n rIh ' i l ^ f
WII IWIM. w/^ll« WIL.C / T Ü I
lényegében megkezdte pgiitikai pályafutását. Az 1941 cs
tartományi váia bZtáaoKOt i a British-columbiai Törvényt IUÍ.U
Testület okanagani konzervatív képviselőjévé választották.
Mandátumát az 1945. és 1949. évi tartományi választásokon
is megerősítették. 1951-ben azonba kilépett a Progresszív
Konzervatív Párt bői és függetlenként poiitizáit tovább. 1951. decemberében a
Társadalmi öizaiom Szövetség nevű baioldaii párt tagja lett. kisebbségi kormányt
alakított és 1952.augusztus 1.-én a British Columbia tartomány miniszterelnöke
lett. Ezt a posztol kereken 20 évig, - 1972. szeptember 15-ig - töltötte be. Erősen
kézben tartotta a kormány költségvetését, miközben a tartomány modernizálását
és jólétét siker C3CII CUJII lozdította, Az 1972-es vaiasztasi veresége után az ellenzék
vezetője lett. E posztjarórol 1973. júniusában mondott le. (Internet;http;//en.
w i ki ped ia. org/w i ki/VV. A. C. Ben nett, www. search.com/reference/W.A.C. Bennet.)
l/arAft/úHdlrv^i
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GAETANO S A L V E M I N I *1873.SZEPTEMBER 8. + 1957.SZEPTEMBER 6
Olasz történész, politikus. Tizenhétévesen szerzett felvételt a firenzei egyetemre, ahol
1896-ban diplomázott, mint igen képzett történész. Ott az Olasz Szocialista Párt
munkájába kapcsolódott be, miszerint megoldandó probléma észak és Déd és a
munkások és parasztok egymáshoz való viszonya, a választójog kérdése, a
protekcionista vámok eltörlése, a brutális elnyomás stb. 1899-ben közzé tette egy
munkáját, amely Firenze Város középkori helyzetét tárgyalja 1280-1296 közötti
években. Ennek a tudományos munkájának köszönhette 1902-ben a Messinai
Egyetem közép- és újkori történelem szakának professzori székébe a meghívást. Az
1908-as Messina-i földrengés megsemmisítette a teljes családját,
feleségét, öt gyermekét és húgát vesztette el. A tragikus esemény
nem törte meg kivételes temperamentumát és folytatta a politikai
harcot még Giovanni Giolitti (*1842-+1928) miniszterelnök bel- és
külpolitikájával szemben is. Az I.világháborút követő események
után
egy
újabb
folyamat
megindítását
látta
indokoltnak
Olaszország és Európa érdekében. Mussolini (lásd IV.28.) 1920ban
megalapította
a
Nemzeti
Fasiszta
Pártot,
mely
ellen
Londonban, Párizsban, Amerikában tartott előadássorozataival a
népek haragját akarta felkelteni. Előadásait hazatérése után a Firenzei Egyetemen is
folytatta. 1925.június 8-án Rómában letartóztatták, de sikerült Párizsba menekülnie.
Onnan Nagy-Britanniába költözött. 1929-ben meghívást kapott a Harvard Egyetemre.
1934-ben költözött az Egyesült Államokba és tanított a Harvard Egyetemen. A
II.világháború idején is konferenciákat, előadásokat tartott az USA-ban és Európában
a fasizmus, a kommunizmus, a klerikalizmus ellen. 1949-ben tért vissza a Firenzei
Egetemre és folytatta politikai harcát a demokratikus jogállam stabilizálásáért.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl = it8iu =
)

JAN INGENHOUSZ

*1 730-DFCFMRFR 8. - +1799.SZEPTEMBER 7.

Holland orvos és botanikus. 1757-ben mint orvos Bredában telepedett
le, majd később Londonban praktizált, ahol komoly hírnévre tett szert,
1768-ban Mária Terézia magyar-cseh királynő (lásd XI.29.) Bécsbe
hívatta, ahol több főherceget kigyógyított a himlőből, s ezért udvari
orvossá nevezte ki. II.József Német-római császár (lásd III.13.) is
nagy kitüntetésekben részesítette. Londonba visszatérve, számos
tudományos megállapítást tett a növények életével kapcsolatosan.
Joseph Prístley angol természettudóssal (lásd III. 13.) egyidejűleg
kimutatta 178ü-ban, hogy a növények tény hatására felveszik a levegő
széndioxidját. Kísérleteket végzett a fémek hővezetésével kapcsolatosan is és ennek
megállapításához megfelelő műszert is s z e r k e z e t e i t 1789 körül, (Révai Nl.iQk. 57-1
0., Larousse 1992.2k.207 0.)

GROF Z R Í N Y I

MIKLÓS *1508. - +1566.SZEPTEMBER 7.

A Subics-Zrinyiek a iegdicsőbb horvát-magyar nemzetség,
melynek családfája 1066-ig vezethető vissza. Idővel a Subics n e v e l elhagyva már csak a Zrinyi nevel
használták. Ennek a nemzetségnek tagja
Miklós a szigetvári hős. Már gyermekkorától
kezdve harcban állt a törökökkel. 1529-ben
részt vett a törökök által ostromlott Bécs
51
M A G Y A R
P O S T A
védelmében. 1542-ben horvát bán lett, első a
MMRMPOSR
Zrínyiek között. Ebben a tisztében már az el
ső évben nagy diadalt aratott a török felett a Balatonnál Somlyó mellett. 1543-ban
feleségül vette Frangepán Katalint, akitől 13 gyermeke született, és jelentős
birtokokat szerzett. I.Ferdinánd magyar király (lásd VII.25.) érdemei elismeréséül,
50.000 forint iefizetése meiiett neki adományozta az egész Muraközt Csákvár és Strigó
várával. Ez időtől fogva mindannyian Péter (lásd VI.6.) kivételével - inkább
magyarok
voltak,
mint
horvátok.
Székhelyük
Csáktornya
lett.
.ÍÉB- j R
1556,júliusban báró Nádasdy
Tamás
magyar nádorral (*1498-+1562) együtt
a budai pasa által ostromlott Szigetvárt
•Kj
Babócsa
elfoglalásával
sikerüli
felmentenie. 1561-ben I.Ferdinánd, saját kérésére nevezte ki Szigetvár kapitányává. Fhhen az évben halt meg Frangepán
Katalin. 1564-ben feleségül vette a csehországi Rosenberg Éva grófnőt, akitől egy fiú
gyermeke született.. Ebben az időben visszavonultan élt, de amikor hírét vette, hogy a
török Magyarország ellen nagy sereggel készül, ismét fegyvert fogott. 1566.augusztus
elejcn a Bécs elicni hadjáratra készülő I.Szulejmán oszmán-török szultán (ur,15201566) mintegy 80 ezres hadseregével körülzárta a várat. Ekkor Zrínyi 2.500
emberével egy hónapon át tartotta a rábízott erősséget, ma]d a rommá lőtt belső
várból, megmaradt 300 katonájával kitört, és hősi halált halt. Az ostromot és Zrínyi
emlékét dédunokája, Zrínyi Miklós politikus és költő (lásd XI. 18.) a Szigeti
veszedelem
című eposzában örökítette meg. (Révai N l . l 9 k . 7 0 9 o., Larousse 1994.3k.i 174 0.,
MNL.18k.879 0.)

I. ERZSÉBET

* 1 5 3 3 . S Z E P T E M B E R 7. - +1603.ÁPRILIS 3.

Anglia és Írország királynője 1558-tól 1603-ig. VIII.Henrik angolkirály (lásd 1.28.) és
Boleyn
Anna
(*1507?-+1536)
leánya.
Cambridge-i
humanista
tanárainak
köszönhetően műveltsége jóval meghaladta az átlagost, többek között 6 nyelven
beszélt. Anyja kivégzése után törvénytelennek nyilvánították, csak az 1544-es
örökösödési törvény és apja végakarata jelölte ki a helyét testvérei, VI.Edward angol
király (ur.1547-1553) és I.Tudor, Véres Mária (ur. 1553-1558) után, aki 2 hónapra a
Towerbe záratta húgát. Soha nem ment férjhez, hogy megtarthassa cselekvési
szabadságát. 1558.november 17-én lépett a trónra. Ügyes fellépésének köszönhetően
nagyon népszerű uralkodó lett, a protestáns ügy hazafias hősnőjének tekintették, és
születésnapja 1570-től 200 éven át nemzeti ünnep volt. 1599-től legfőbb gondja volt a
vallási kérdés rendezése. Politikai megfontolásból támogatta a protestánsokat, akikre
az előző királynő, „Véres" Mária uralkodása alatt szörnyű elnyomás nehezedett. Fokozatosan szervezte az anglikán állami egyházat. Az 1559-es
Egyházfőségi
rendel ette I és
az
Anglikán
Hitvallással,
az
úgynevezett cikkelyjel 1563-ban egyetlen vallást ismert el
Angliában, az anglikánizmust és az egyházat alárendelte az
államnak. A katolikus világ unokatestvérében Stuart Máriában Skót
ország királynőjében (*1542- +1587) bízott. Erzsébet intézkedései
a puritánok, kálvinisták és katolikusok ellenállásába ütközött.
Erzsébet kegyetlenül üldözte a puritánokat, ezért élet- és halálharc
fejlődött ki a két uralkodónő között. Erzsébet 1587.február 8-án
lefejeztette Stuart Máriát, akinek kivégzése nyílt ellenségeskedést
robbantott ki Anglia és a katolikus Spanyoloszág között. 1588-ban
II.Fülöp spanyol király (lásd V.21.) a Győzhetetlen Armadát küldte Anglia ellen, de
flottáját Francis Drake angol tengerész (lásd 1.27.) hajói szétszórták és a vihar
megsemisítette. A háború a század végéig tartott és kiterjedt Franciaországra is. A
háborús adók terhe és az 1594 utáni rossz termés társadalmi feszültségekhez
vezetett. Uralma végén felerősödtek az udvari intrikák, de személyes fellépésével
nyugalmat teremtett. Uralkodása az angol reneszánsz kultúra fénykora volt, az ország
egysége, függetlensége megerősödött, Uralkodása során kiváló
kapitányai
segítségével - megvetette az alapját az angol tengeri flottának és amerikai
gyarmatainak, valamint Anglia politikai és gazdasági hatalmának. Anglia tengeri
nagyhatalommá vált. Kísérletek történtek Észak-Amerika gyarmatolsítására 1585-90es években, s megalakult a Brit Kelet-indiai Társaság 1600-ban. De elhanyagolta az
adórendszer modernizálását, a puritánok államegyházba történő integrálását, nem
lépett fel a korrupció ellen, s így utódjára, V I J a k a b skót királyra (ur.1567-1625)
fejetlen kormánygépezetet, elégtelen állami jövedelmet, gyenge fegyveres erőket és
elégedetlen vallási csoportokat hagyott.. (Larousse 1991.lk.761 o., Révai Nl.6k 700
o., MNL.6k.478 o.)

EVERETT D I R K S E N
•

Everett Dirkscn

*1896.JANUÁR 4. - + 1969.SZEPTEMBER 7.

Amerikai politikus. A szenátus republikánus vezetője és
volt. (Kanadai L.)

pártvezér

GRÓF AXEL GUSTAVSSON OXENSTIERNA
+ 1654.SZEPTEMBER 7.

*1583JÚNIUS 26. -

Svéd államférfi. Mint apród került IX.Károly svéd király (ur. 1604-1611) udvarába, aki
annyira megkedvelte, hogy fia, Gusztáv Adolf (*1594-+1632) gyámjává tette.
Gusztáv Adolf svéd király (ur. 1611-1632), 1611-ben atyjától megörökölvén a trónt,
1612-ben legközelebbi munkatársává, kancellárrá nevezte ki. Rendkívül jótékony
befolyással volt Gusztáv Adolf svéd király kormányára és külső poltikájára. Megkötötte
a békét a dánokkal és az oroszokkal és elkísérte a királyt a lengyel hadjáratba. 1626tól 1632-ig Poroszország kormányzója volt. Gusztáv Adolf halála után a kiskorú Krisztina
királynő
(lásd
IV.19.)
kiskorúsága
idején az
ötfős
régenstanács elnöke volt 1632-44-íg. Az 1634-es alkotmánnyal
megerősítette a királyi tanács és a régenstanács helyzetét a rendi
gyűléssel szemben. Folytatta Gusztáv Adolf külpolitikáját, a
heilbronni
szövetségben
1633-ban,
összefogta
a
német
protestáns
fejedelmeket.
A
nördlingeni
csatavesztés
után
megerősítette
a
francia-svéd
szövetséget
1635-ben.
A
brömsebrói békében 1645-ben megszerezte Dániától Gotlandot,
Öselt és Jámtlandot, a vesztfáliai békében 1648-ban biztosította Svédország
nagyhatalmi helyzetét. Létrehozta Áboban az egyetemet és svéd gyarmatokat alapított
a mai Delkaware amerikai állam területén 1638-ban. Svédországnak mintaszerű új
alkotmányt adott. Krisztina királynő érdemeiért grófi rangra emelte. Krisztina távozása
után X.Károly Gusztáv svéd királynak (ur.1654-1660) is bizalmas embere volt. (Révai
N l . l 5 k . l l o., MNL.14k.321 o.)

GIUSEPPE UGONIA

* 1881.SZEPTEMBER 7. - +1944.OKTÓBER 15.

Olasz litográfus. Szakmai tanulmányait az esti művészeti
iskolában kezdte és Bolognában folytatta. 1909-ben
tanári állást kapott a szülőhelyéhez közeli Brisighella
akkor alapított új képző- és iparművészeti iskolájában.
Erősen kötődött e városkához, tökéletesen azonosult a
szerény, csendes élettel, amelyet az a számára nyújtott.
Litográfiáinak jellegét, színvilágát és témáit is ez a
természeti környezete határozta meg. A XVII.századi
Villa Szent Annában volt az otthona és művészi stúdiója,
melyet soha el nem hagyott. A városka közepén áll egy
XIX.századi palotában az Ugonia nevét viselő múzeum,
melyben arany, majolika és egyéb művek mellett látható Ugonia özvegye által a
múzeumnak
adományozott
400
alkotása.
(Internet:
http://www.artonpaper.
com/back....)

FERDINÁND RITTER VON HEBRA
+ 1880.AUGUSZTUS 5.

* 1816.SZEPTEMBER 7. -

Osztrák orvos. A tudományos dermatoiógia megalapítója. 1845-ben
Bécsben az önállóvá váló kórházi bőrgyógyászati osztály vezetését
vette át, majd 1848-ban a kórház általános igazgatója lett. 1849-től a
bőrgyógyászat rendkívüli tanára, akinek az előadásaira a világ
minden tájáról sereglettek a hallgatók, s ezzel vált Bécs a
dermatológiai
tudományok.központjává.
(Révai
Ni.9k.647
o.,
Brockhaus NI.CD.)
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ANNA
13.

MARY MOSES

Grandma Moses

6c U.S.Postage

* 1 8 6 0 . S Z E P T E M B E R 7.

+ 1961.DECEMBER

Amerikai
naiv
festőnő.
Eredeti
neve
Anna
Mary
Robertson,
ragadványneve pedig
Grandma Moses. Már elmúlt hetven éves,
amikor egy New York-i gyűjtő, - Louis Caldor - megvásárolta 15 képét.
Néhány hónap múlva már három festménye szerepelt a New York-i
Museurn of Modern Art „Ismeretlen kortárs festők" című tárlatán. Első
önálló 1940-es kiállítását mintegy 150 másik követte, nem csak
amerikai,
hanem
európai
városokban
is.
Párizsban
1951-ben
mutatkozott be. Gyermekies egyszerűséggel, lágy színekkel megfestett
képein a XIX.század végének és a XX.század elejének világát idézte
fel. ( M N L . l 3 k . 3 l 0 o.)

BLAS de LEZO y O L A V A R R I E T A
+ 1741.SZEPTEMBER 7.

* 1689.FEBRUÁR 3. -

Spanyol admirális. 1701-ben kezdődött tengerész pályafutása. 1704-1705-ben a
spanyol örökösödési háború során a Velez-i csatában elvesztette ballábát, Toulonnál
pedig egyik szemét. 1711-től a Királyi Tengerészetnél szolgált. 1713-ban kapitánnyá
léptették elő. 1714-ben Barcelonában elvesztette egyik karját. Később egy fregatt
vezetőjévé nevezték ki. Ebben a beosztásában 11 angol hajót foglalt el. A háború befejeztével - 1714-től - a La Franco nevű zászlóshajó parancsnoka
lett. 1723-ban a Déltengeri Flotta vezérhajójának parancsnokaként
a Csendes Óceán amerikai partjainál angol és holland kalózhajókat
semmisített meg és 12 hajót foglyul ejtett. 1725-ben házasodott
meg Peruban, majd 1730-ban visszatért Spanyolországba. Ekkor a
Földközi-tengeri flotta vezetésével bízták meg. Mint ilyen a Genuai
Köztársaság bankjánál ki kényszerítette , hogy a Spanyolország két
millió pesó összegű - visszatartott - követelését kifizessék. Később
Orannál moszlim kalózhajók ellen harcolt és egy 54 hajóból álló
flottával Santiagoba hajózott. Ezt követően a spanyol kereskedelem
fő színhelyére, a mai Columbia területére ment Cartagena de Indias
városába, mely erős védelem híján többször is kifosztották angol támadók. 1739-ben
részt vett az angol kereskedelmi hajók elleni hadjáratban. Sok háborús sérülése
miatt Mediohombre-nek félembernek mondták és a legnagyobb stratégának ismerték
el.
Ennek
ellenére
ma
már
Spanyolországban
sem
emlékeznek
rá.
(Intern ethttp://en. wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo,
http://forums.civfanatic5.com/showth reád. php?t=91016,
http://en.wikipedia.org/wiki/War of Jenkins' Ear)

LUDOVICO A R I O S T O * 1474.SZEPTEMBER 8. - +1533 JÚLIUS 6.
Itáliai köitő. Ferraraban jogot, majd irodalmat tanult. 1493-tól részt vett az udvari
játékok rendezésében, latin szerzők nyomán vígjátékokat írt. 1498-ban filozófiai
tanulmányokat folytatott, ekkor ismerkedett meg Pietro Bembó költővel (*1470+ 1547). Apja korai halála után kilenc testvéréről kellett gondoskodnia.így 1503-ban a
ferrarai herceg öccsének d'Este bíborosnak (*1479-+1520) szolgálatába állt. Itt az
udvaroncok szolgasorsának szorításában a békés élet eszményét fogalmazta meg.
Diplomáciai feladatokat is vállalt. 1513-ban ismerte meg Angelica Benuccit, akit 1527ben feleségül vett. 1522-ben a lázongó Garfagnana város kormányzója lett, végül
Ferrarában telepedett le. 1508-ban írta a Láda, 1520-ban A varázsló és 1528-ban A
kerítőnő című komédiáit. Ezeket az Esték udvari ünnepségein adták
elő. A római színpad hagyományos figuráit és
bonyodalmait
1474
1SJ3
tudatosan vette át, de hajlékony ügyességgel alkalmazta kora
viszonyaihoz. Művészetének csúcspontját, egész költői
pályáját
átfogó remekműve az Orlando furioso, mely az érett reneszánsz
tökéletes
illusztrációja.
Gazdagon
áradó
mesélő
kedvének,
kifogyhatatlan képzeletének költői egységbe fogott terméke. Az eposz
flfralia L.50
minden során érződik, hogy az udvari élettől visszahúzódó költő az
általa teremtett álomvilágban találja meg igazi életelemét. Az eposz
hallatlan sikerét bizonyítja az a tény, hogy csak a XVI.században több mint 150
kiadást ért meg. 1893-ban ennek egyes részleteit jelentették meg Ariosto
őrjöngő
Lórántja és Az eposz legérdekesebb
részei címmel. Elvarázsolt kastélyok és véres
csaták valószínű és valószerű leírásával a reneszánsz életérzés ellentétes pólusait
énekelte meg, irónikuis megfogalmazásai is mélységes emberszeretetről vallanak.
(Világír.Kisencikl.1976. l k . 6 9 o., Larousse 1 9 9 1 . l k . 1 5 6 o., MNL.2k.364 o.)
V, tuiouico Briofto

FRANCISCO GOMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
27. - +1645.SZEPTEMBER 8.

*1580.SZEPTEMBER

Spanyol író, költő és politikus. Tanulmányait Madridban a
jezsuitáknál kezdte és Valladolidban a teológián fejezte be. 1606tól 1613-ig a nápoly-sziciliai alkirály szolgálatában, később a
madridi udvarban szolgált. 1620-ban kegyvesztett lett és vidéki
birtokára húzódott vissza. IV.Fülöp spanyol király (ur.1621- 1665)
minisztere, Olivares hercrg kegyeibe fogadta. 1632-ben királyi
titkár címet kapott. 1639-ben egy, a kormányzás hibáinak hangot
adó pamfletet csempészett az uralkodó tányérja alá, ezért négy év
j2
|
fogságot kellett elviselnie. 1643-ban szabadult. Magasztos versek
és tolvajnyelven írt szatítikus románcok költője volt Legismertebb
műve az Imposztrok tükre, bitangok példaképe, a don Pablosnak
nevezett Seiyma históriája című pikareszk regény. Látomások című politikai víziójában
a spanyol birodalom hanyatlásának okait tárgyalja. Társadalombíráló hangot üt meg
az Isten politikája,
Krisztus kormányzása:
a Sátán zsarnoksága
című munkájában.
Költeményeinek jórészét elégette. Világhírnévre prózai írásaival tett szert. A barokk
próza
kiemelkedő
képviselőjevolt.
(Világir.Kisencikl. 1976.2k.230
o.,
Larousse
1994.3k.401 o., MNL.15k.223 o.)
^

CLEMENS B R E N T A N O

* 1 7 7 8 . S Z E P T E M B E R 8. - + 1 8 4 2 JÚLIUS 28.

Német költő, író. Bettina von Arnirn német írónő (lásd 1.20.) bátyja.
Göttingeni tanulmányai után, Jénában összebarátkozott Christoph
Wielanddal (lásd 1.20.), Johann Gottfried Herderrel (lásd XII. 18.) és
3ohann Wolfgang von Goethevei (lásd III.22.) Szertelen, kalandos
életet élt, bejárva Németországot, Csehországot és Ausztriát. 1818ban katolizált és 1824-ig aszkéta életet élt. Brentano von Arnim
férjével
együtt
jelentette
meg
A
fiú
csodakürtje
című
népdalgyűjteményt, melyben saját költeményei is szerepelnek.
Gustav
Mahler
(lásd
V.18.)
a
gyűújtemény
több
versét
megzenésítette. Az úgynevezett heidelbergi romantikusok egyik
képviselője. A lírai hangulatokat pontosan árnyaló, zenei hatású verseivel, népi
motívumokkal átszőtt derűs meséivel a német nyárspolgár szatirikus bírálatával és
realista elemekkel tarkított elbeszéléseivel alkotott maradandót, Összes műveit
testvére - Christian Brentano - adta ki 9 kötetben 1852-55 között, (Révai Nl.3k.725
o., Világir.Kisencikl. 1976.lk. 166 o., Larousse 1991 l k . 3 8 4 o., MNL.4k.534 o.)

NIKOLAT FREDERIK SEVERIN G R U N D T V I G
- +1872.SZEPTEMBER 2.

* 1783.SZEPTEMBER 8.

Dán író, történész, teológus. Teológiai tanulmányaínak befejeztével atyja mellett volt
1810-ben segédlelkész, majd az egyik kopppenhágai főtemplom lelkészéül neve/te ki
VI.Frigyes dán király, (ur. 1808-1839). 1813-1821 között íróként és prédikátorként
tevékenykedett. A dán lutheránus vallási élet megújításához jelentősen hozzájárult
zsoltáraival és prédikációival. 1826-ban a reformátori tevékenysége miatt élete végéig
cenzúrára ítélték. Ekkor lemondott állásáról és csak 1839-ben tért
vissza Vartovban káplánként. Az 1830-as évek végétől a dán
népfőiskolai
mozgalom
megszerzvezője
volt.
Az
általa
megfogalmazott népiskolai koncepció hatással volt a reformpedagógia
különböző irányzataira, és napjainkig meghatározta a dán iskolák
pedagógiai
felfogását,
Koppenhágában
1844-ben
népfőiskolát
alapított. Életpályáját az oktatás és írás tette teljessé. Irodalmi
munkássága a dán romantika élvonalába tartozik. Romantikus
költeményei, a Világkrónika, a Húsvéti liliom és észak mitológiaja című kultúrtörténeti tanulmánya, egyházi énekei Dalok a dán egyháznak címmel időtálló
értékek. A dán irodalmi nyelvet elsősorban fordításaival, így a XII-XIII.századi dán írótörténész, Grammaticus Saxo (* ? -+1204) latin nyelvű műveinek tolmácsolásával
újította meg,
(Révai
Nl.9k.43
o., Világir.Kisencikl.1976. lk.433
o.,
Larousse
1991.lk.1033 o „ MNL.8k.845 o.)

FREDERICK V A R L E Y

*1881JANUÁR 2. - +1969.SZEPTEMBER 8.
Angoi
származású
kanadai
festő.
Egyike
Kanada
leghírsebb
prtréfestőinek. A „Hetek csoportja"
tagja volt. (Kanadai L.)
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FREDÉRIC M I S T R A L

*183G,SZEPTEMBER 8. - +1914.MÁRCIUS 25.

Provánszál nyelven író francia költő. 1851-ben jogi diplomát szerzett,
de életét szűkebb hazájának, Provencenek kívánta szentelni. A
trubadúrok nyelve, a provánszál nyelv hagyománainak lelkes híve és
ápolója volt. 1854-ben a Félibrige nevű provánszi irodalmi iskolát
létrehozó költőcsoportban tevékenykedett.
1855-től szerkesztette
Joseph Roumanille-jal (*1818—1-1891) az Armana Prowengau című
provánszál nyelvű folyóiratot. FŐ művei: a Miréio, majd a Caíendau
című heroikus eposz. Költői munkássága mellett Aranyszigetek,
Olajbogyoszeües címmel írt verses elbeszeléseket és egy drámát Jano királynő címmel.
Nevéhez fűződik az Arles-i Néprajzi Múzeum megalapítása. Az irodalmi Nobel-dijat
1904-ben kapta, megosztva jósé Echegaray Y Eizaguirre spanyol drámaíróval (lásd
IV.19.) „művei eredetiségének elismeréseként, a délfrancia nép lelkületének hűséges
ábrázolásáért és azért a jelentős munkáért, amelyei mint provánszál filológus
folytatott".(Nobeldíjasok Kisl.513 o., MNL.13k.186 o.

SIR DEREK HAROLD RICHÁRD 2 A R T O N
+ 1998.MÁRCIUS 16.

* 1918,SZEPTEMBER 8, -

Angol szerveskémikus. Egyetemi tanulmányait a londoni
Imperial College-bari és a londoni egyetemen vége/te, 1942ben doktorált szerveskémiából. 1949-50-ben a szerveskémia
professzora volt a Harvard Egyetemen, majd Londonban
1953-55-ben és Glasgowban 1955-57-ig Kutatásait is az
Imperial College-ban végezte, majd 1957-78 között ugyanott
a szerveskémia professzora lett. Utána alapítványi professzor
a
Texas
A&M
Egyetemen.
Kutatási
fő
területe
a
sztereokémia, a konformációs analízis volt. Új szintézismódszereket dolgozott ki. Jelentős a munkássága a reakciómechanizmusok feldercítése,
elsőssorban a terpének, szteroidok és elemorganikus vegyxületek területén. A
szteroidkémiában
a metilcsoiport szeketív oxidációját forrni Icsoporttá
Bartonreakciónak nevezik. Munkásságává! hozzájárult több természetes szerves vegyület
szerkezetének meghatározásához és szintézisük megvalósításához. A kémiai Nobeldíjat 1969-ben kapta, megosztva Odd Hassel norvég kémikussal (*1S97-1 1981) „a
konformáció fogalmának kidolgozásáért és kémiai alkalmazásáért". (Nobel-díjasok
Kisl.1985.58 o., MNL.3k.325 o.)

ANTONIO P I G A F E T T A

ITALIA

*1491.

+ 1534.

Olasz utazó. Ferdinánd de Magellán portugál hajós (lásd
IV.27.) útitársa voll 1519-ben 5 hajóval, 219 emberrel, a
Föld első körülhajózása alkalmával. A Fülöp-szigeteken
I521.márciuus
6-án
súlyosan
megsebesült
és
sok
viszontagság után
1 5 2 2 . s z e p t e m b e r 8 - á n 17 társával
érkezett Sevillába Jüan Sebastian Elcano kapitány (lásd
VIII.4.) irányításával. Később a Johannita-rend lovagja lett.
(Révai NI.15k.44S o.)

WILHELM

RAABE

* 1831.SZEPTEMBER 8. - +1910.NOVEMBER 15.

Német író. Bírósági hivatalnok fia v o l t aki könyvkereskedőnek
készült. A berlini egyetemen 2 évig bölcsészetet hallgatott. 1856tól írásaiból élt. 1856-ban megírta első, akkor már sikert arató A Vereb
utca krónikája
című
regényét. Stuttgartban
és
Brasunschweigben élt. A német kisvárosok alakjait ábrázolta
ironikus hangú regényeiben. Ilyen volt pl. Az éhség papja című
műve. Kora német valóságának visszásságait, ellentmondásait
sajátos
kesernyés
humorral
ábrázolta,
melegséggel
és
megértéssel a jót akaró emberek igyekvése iránt. A XIX.századi
nemet realista regeny egyik jelentős képviseője. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.232 o.)

ANDRE D E R A I N

*1880 JÚNIUS 10. - + 1 9 5 4 . S Z E P T E M B E R 8.

Francia festő. Rés/t veti a XX.század első évtizedének két nagy festészeti
mozgalmában, a fauvizmusban és a kubizmusban is. 1898-99-ben a Carriéreakadémiát látogatta, ahol megismerkedett Maurice de Vlaminckkel ( >; l876-4 1958) és
Henri Matisse-s/al (lásd XII.31.). 1902-től Vlaminckkel
együtt Chatouban dolgozott a fauvizmus szellemében.
Akkor készült az Uszályok,
Westminster
Bridge, A
parlament
éjszaka
című
képe.
1907-ben
festett
Fürdőzők című képében megpróbálta összefoglalni az
elmúlt évtizedek újító törekvéseit. 1908-ban szakított a
fauvizmussal, Paul Cézanne (lásd 1.19.), a kubizmus és
a néger plasztika hatott rá, képeit a szilárd konstrukció
jellemezte.
Pl.a
Csendélet.
1912-től
festette
az
úgynevezett
gótikus
periódusába
tartozó
stilizált
képeket. Ekkortájt alkotta legismertebb müveit A
szombat, A két nővér, Vasárnap című kepeket. Az
1920-as
években
visszatért
a
hagyományois
modelláláshoz,
újklaasszicista
csendeleteket, tájképeket, figurális kompozífciókat - Pierrot és Harlekin - festett. Az
1930-as évektől műveit oldottabb, spontánabb festői nyelv váltotta fel. Színes
fametszet-illusztrációkat készített Rabelais:Pantagruel című művéhez, valamint a/
Orosz Balett számára tervezett díszletet és kosztűmterveket. (Műv.L. 1965.lk.528 o.,
MNL.6kj.487 o.)

JOHANN TOBIAS SERGEL
+ 1814.FEBRUÁR 26.

* 1740.SZEPTEMBER 8. -

Svéd szobrász. A klasszicizmus jelentős képviselője. A mintázást
Péierre Hubert L'Archavéque ( * 1 7 2 l - 1 1 7 7 8 ) szobrásztól tanulta.
1758-ban együtt utaztak Párizsba, ahol Sergel néhány hónapig az
Akadémia hallgatója volt. 1767-78-ban Rómában élt, ahol a/ antik és
reneszánsz mestereket tanulmányozta. Első önálló alkotását, a
Pihenő Faunt klasszikus eiőkep után faragta 1770-ben. Az 1770-es
években készült, többnyire antik mitológiai, illetve allagorikus
alakokat megjelenítő szobrain, és római művészbarátait ábrázoló
portréin már a romantika stílusjegyei is felbukkannak. 1779-ben tért vissza
Stockholmba, ahol a művészeti akadémia tanára, majd igazgatója volt. Legjelentősebb
művei; III.Gusztáv bronzszobra,
Amor és Psyche, A Fürdőből kilépő Vénus című
márványszobra. Egészségesen érzéki női aktjai a legsikerültebbek. A XVIII.szazad
legjelentősebb svéd szobrásza volt. (Műv.L.1968.4k.265 o., MNL.16k.23 o.)

PATSY CLINE

* 1932.SZEPTEMBER 8. - +1963.MÁRCIUS 5.
Amrikai énekesnő. Pop és country dalokat énekelt. Erőteljes
hangja és előadásmódja még manapság is befolyással van a
hasonló stílusban éneklőkre. Már tizen-évesen
kezdett
énekelni, de csak az 1957-es tehetségkutatás alkalmával vált
ismertté. Dalainak zenéjét és szövegét sok esetben ő maga
írta. Repülőszerencsétlenség áldozata lett. (Kanadai L.)

HERMANN LUDWIG FERDINÁND VON H E L M H O L T Z
*1821.AUGUSZTUS 31. - + 1 8 9 4 . S Z E P T E M B E R 8.
Német fizikus, orvos, természettudós. Orvosi diplomát a berlini egyetemen szerzett
1842-ben. 1848-ig katonaorvos volt. 1849-től 1855-ig a fiziológia professzora
Königsbergben, anatómia és élettan tanára Bonnban, majd Heidelbergben 1858-ig,
1871-től Berlinben a fizika professzora volt. Tudományos pályáját élettani-idegélettani
kutatásokkal kezdte. A berlini egyetemen elektro- és termidinamikai kérdésekkel
foglalkozott. Legjelentősebb munkája Az erő megmaradásáról
című kö/leménye,
melyben a Julius Róbert Mayer német orvos, természettudós (*1814- +1878) által felfedezett energiamegmaradási tételt minden ismert természeti
jelenségre kiterjesztette és egzakt matematikai formába öntötte.
Elsőként sikerült megmérnie az idegben az ingerületvezetés
sebességét
1850-ben.
Kifejlesztette
a
távolságmérő
lelesztereoszkópot
1857-ben
és
az
állandó
frekvenciájú
hanggenerátort 1871-ben. Hangtani műveiben 1863-ban, a hang
fizikai tulajdonságai mellett élettani és zenei vonatkozásait is
tárgyalta, a zenei hangokat elsőként jellemezte a hangerősség, DEUTSCHE BUNDE
magassag és hangszín tulajdonságokkal. Feltalálta a szemtükröt
1850-ben. Korszakalkotóak látásfiziológiai vizsgálatai, melyek bizonyították, hogy a szem ideghártyájában három különböző típusú idegvégződés van,
s e/ek mikndegyike más-más hullámhosszú fényre ér/ékeny. Megtalálta a kémiai
affinitás
fogalmának
termodinamikailag
pontos
fogalmazását.
Filozófusként
ismeretelmélettel foglalkozott
Korának kantiánus ismeretelméletét az érzetek
fi/iológiai vizsgálatával egészítette ki. Ritka tehetsége volt ahho/, hogy a
természettudományok
legnehezebben felfogható tényeit,
könnyen
megérthető,
nepszerű módon adja elő. Berlinben az egyetem kertjében 1899-ben szobrot emeltek
emlékére. (Révai Nl.9k.710 o., Új Magy.L.1960.3k.245 o.)

SEATO

SOUTH-EAST ASIA TRATY

ORGANIZATION

1954.szeptember 8-án alakult meg Manilában a SEATO, avagy
a
Délkelet-ázsiai
Szerződés
Szervezete,
a NATO
mintájára
létrehozott katonai szövetség a DK-ázsiai és az óceániai térség
biztonságának megőrzése érdekében, a szovjetellenes szövetségi
rendszerek részeként. 1954-ben az USA kezdeményezésére alakult.
További tagjai Ausztrália, Franciaország, Fülöp-szigetek, NagyBritannia, Pakisztán, Thaiföld és Új-Zéland, Pakisztán voltak. A
szervezet
1977.június
30-án
hivatalosan
is
feloszlott.
(Nemzetk.Almanach 1960., Larousse 1994.3k.572 o.)

BLAHA

LUJZA

* 1850.SZEPTEMBER 8. - +1926 JANUÁR 18.

Magyar színésznő. Eredeti neve Reindl Lujza, majd Kölesi, Soldosné és Splényiné.
Atyja korai halála után mostohaapjának, a színész Kölesi Antalnak vette fel a
vezetéknevét. Már 13 éves korában önálló szerepeket játszott. Több vidéki társulatnál
játszott, majd a Budai Népszínházhoz szerződött, ahol 1864-ben azonnal sikert aratott. A szinház bukása után ismét vidékre került. Szabadkán Blaha
János karnagy (*1829-t 1870) fedezte fel énektehetségét és
képezni kezdte. így lett „a nemzet csalogánya", majd 1866-ban
feleségül vette. Ettől kezdve, 1870-ig férje nevét viselte. A
Nemzeti Színházban 1870-től szerepelt. Négy év múltán férje
meghalt
és
1873-ban
operaénekesnőként
debütált
Angelo
szerepében, majd 1875-től 1896-ig a Népszínház tagjaként
ünnepelt primadonna lett. 1875-ben vette feleségül Soldos Sándor
földbirtokos, akkkor 1881-ig Soldosné néven szerepelt. 1881-ben
báró Splényi Ödön felesége lett 1901-ben vált a Nemzeti Színház
örökös
tagjává.
Teltkarcsú
termete,
bájos
arca,
csodás
énekhangja, elbűvölő csevegése ellenállhatatlanul vonzóvá tette,
1883-ban a bécsi közönséget is meghódította. Játékos kedvessége
a népszínműveken kívül igen jól érvényesült operettekben, vígjátékokban, sőt egyes némefilmekben is. Kiváló alakítása volt pl. Finum Rózsi A falu
rosszában, Török bíróné A piros bugyellárisban, Szeremy grófné A nagymamában stb.
(Színházi Kisl.1969.66 o., MNL.4k.129 0.)

PETER SELLERS * 1925.SZEPTEMBER 8. - +1980.JULIUS 24.
Angol
filmszínész.
Eredeti
neve
Richárd
Henry
Sellers.
Parodistaként
kezdte
pályáját
a BBC-rádióban.
1950-től
szerepelt
színpadon,
1951-től
filmen.
1955-től
sikeres
filmszínész volt. Sikerét főként jellemkomikusi alakításainak és
remek átváltozó képességének köszönhette. Főbb filmjei:
Betörő az albérlőm, Meztelen igazsag, Az ordító egér, Csak
ketten játszhatjak,
Rózsaszín
párduc
stb. (A XX.S/á/ad
Kr. 1994., Larousse 1994.3k.577 o,, MNL.16k.2 o.)

JAMES CHARLES RODGERS
26.

* 1897.SZEPTEMBER 8. -+1933.MÁJUS

Amerikai gitáros, énekes. Már 14 éves korában munkába állt a
Missisipi-i és Ohio-i vasúttársaságnál és mint „éneklő vonatfékező''
vált ismertté. Nevéhez fűződik a vadnyugati és cowboy-dalok
népszerűsítése. 1924-ben tüdőbetegsége miatt ott kellett hagynia a
vasutat és főállású énekesként biztosította megélhetését. 1927-ben
az egyik lemez-stúdió fedezte fel és a megjelent lemeze révén vált
általánosan ismertté és sikeressé. (Kanadai L.)

GIORGI E R I S Z T A V I *1813.SZEPTEMBER 22. + 1864.SZEPTEMBER 9.
Grúz költő, drámaíró. A grúz kritikai realizmus egyik alapítója.
Főnemesi család sarja. Tanulmányait Tbilisziben és Moszkvában
folytatta. 1827-32 között állami hivatalnok volt, 1830-től részt vett
a grúz nemesi felkelés szervezésében. 1832-ben letartóztatták,
száműzték és csak 10 év múlva tért vissza és ismét állami
hivatalban vállalt munkát. Rövid idő után visszavonult vidéki
birtokára és csak irodalommal foglalkozott. Pályája kezdetén
népszerű verseket írt, melyeket a nemzeti mult idealizált ábrázolása
jellemez. Első műve az Oszét elbeszélés című poéma volt, mely
1832-ben jelent meg. 1850-ben mulatták be az Elszakadás című
darabját, mellyel újjáélesztette a grúz színjátszást. 1852-ben alapította a szazad
legjelentősebb grúz irodalmi-közéleti folyóiratát a Ciszkarit. Irodalmi rangját azonban
komédiáival szerezte. Alakjait főleg a külső ábrázolás tekintetében jellemzi kitűnően.
Nevéhez nem egy kezdeményezés fűződik, mint pl. a szatirikus látás és nyelvi
demokratizmus, stb. (Világir.L.2k. 1200 o., MNL.7k.441 o.)

JOHN SINGLETON C O P L E Y
9.

*1737.JÚLIUS 3. - +1815.SZEPTEMBER

Amerikai születésű, 1775 után Angliában
működő festő. Nevelőapja rézmetsző volt, de
festeni autodidaktaként kezdett. Catham gróf
halála, Pierson őrnagy halala és
Gibraltár
felszabadítása
című
történeti
festményei
tették ismertté. Később egyre inkább korának
eseményeit
nagy,
drámai
jelenetekben
megörökítő krónikása lett. (Műv.L.1965.lk.
<.594 o.)
:
5

MAX R E I N H A R D T

* 1 8 7 3 . S Z E P T E M B E R 9. - +1943.OKTOBER 31.

Osztrák színész, színházi rendező. Eredeti neve Max
Goldmann volt. Színészként kezdte pályáját 1892-ben
Rudolfsheimben, Salzburgban, majd Berlinben. 1901ben a Kleines Theater, majd 1903-ban a berlini
Deutsches Theater igazgató-főrendezője volt. Kleist:
Heilbronni Katicájának szinpadraáilításával elerkezett
a világsikerhez és a szakmai világhírhez. 1906-ban
életre
hívta
Kammerspiele
néven
Európa
első
kamaraszínházat, Ibsen '.Kísértetek című darabjanak
rendezésével új stílust teremtett a kamarajellegű előadásoknak.
1910-ben rendezett a müncheni Musikfesthalléban, 1911-ban a drezdai Királyi
Operaházban, a berlini Schumann Cirkuszban, a londoni Olympia Hallban és a
budapesti Beketow Cirkuszban. Vezette a a berlini Volksbühnet, megnyitotta a Grosses
Schauspielhaust 1919-ben. Shakespeare:Szenivánéji álmával és Hofmannstahl: Akárki

című moralitás-feldolgozásával 1920-bart felújította
és divatba hozta a szabadtéri játékokat. 1920-ban
életre hívta a Salzburgi Ünnepi Játékokat. 1923-tól a
bécsi Theater in der Josefstadt igazgatója volt. 1924ben
megnyitotta
a
berlini
Komöőie
Kurfürstenőammt.
1928-ban létrehozta a
Berliner
Theatert. Példátlanul gazdag színházi eszköztárával,
látványos színpadképeivel, akusztikus és optikai
hatások alkalmazásával az egész színháztechnikát
BUNDESPOST
megújította. Hatalmas tömegeket mozgató előadásaiban
impresszionista
módon
alkalmazta
a
meiningeni
színház
látványos
történelmiségét. 1933-ban a fasizmus elől elhagyta Németországot, Franciaországban,
Angliaban, Olaszországban dolgozott, 1937-ben Amerikába ment. Hollywoodban, majd
New Yorkban film- és színpadi rendezéssel foglalkozott, színiiskolát nyitott. 1940-ben
amerikai állampolgár lett. A XX.századi színházművészet meghatározó egyénisege, a
modern értelemben vett rendezői színház képviselője volt. (Színházi Kisl. 1969.370 o.,
Larousse 1994.3k.445 0., MNL.15k.381 o.)

IZSÓ

MIKLÓS * 1 8 3 1 . S Z E P T E M B E R 9. - +1875.MÁJUS 29.

Magyar szobrász. Sárospataki gimnáziumi évei után, gyermekfejjel részt vett a
szabadságharcban, melynek során Győrben megsebesült. A bujdosás évei után 1851ben kőfaragó segéd volt Rimaszombatban, Itt Ferenczy István szobársz (*1792+ 1856) segítette szakmai tanácsokkal, majd segítségével került Pestre 1856-ban. A
következő évben Bécsbe került és Johann Meixner osztrák szobrász (* 1819-+ 1872),
majd Hans Gasser osztrák szobrász (1817-+1868) műhelyeiben
segédkezett. 1859-ben a müncheni akadémián tanult 2 évig. Itt
J H
már önállóan kezdett dolgozni. Innen küldte haza, a közönség
altal
Búsuló
juhásznak
nevezett
szobrát
1862-ben,
meiy
egyszerre ismertté tette. Hazatérése után Pesten telepedett le.
Számos portrét, zsánerszobrot és kisplasztikát készített. Arany
János mellszobra,
a Széchenyi
szobra és első zsánerszobra a
Puszták
furulyása
szép sikert hozott számára..
1866-ban
Debrecen részére a Csokonai-emlékmű
mintázását kezdte meg,
melyet 1871-ben avattak fel. Műveit az elementáris életszerűség,
frissesség, plaszticitás és a témaválasztás mellett a gondolati
tartalmuk emeli ki a kor akadémista Ízlésű sematikus szobrai közül. Életművében kiemelkedőek a Táncoló parasztok című sorozat darabjai, melyek
1864-1870 között készültek, a debreceni Csokonai-emlékmű
és a szegedi Dugonitsemlekmú.
Életéneklegnagyobb megbízatását, a pesti Petőfi-szobrot
hirtelen halála
miatt Huszár Adolf (*1842- + 1885) fejezte be. A XIX.századi magyar szobrászat
jelentős alakja, a magyar romantikus szobrászat legnagyobb mestere és a magyar
nemzeti stílus megteremtője volt. (Műv.L.l966.2k.485 o.)
1
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HENRI DE T O U L O U S E - LAUTREC
+ 1901.SZEPTEMBER 9.

* 1864.NOVEMBER 11.

Francia festő. Szülei unokatestvérek voltak, testi hibái genetikai
okok
következményeként
keletkeztek. Csontbetegsége és két
balesete következtében
14 éves
korában nyomorék lett és mivel
lábai
felső
testéhez
képest
visszamaradtak a fejlődésben, testi
fogyatékossága
groteszk
külsőt
kölcsönzött
neki.
Gyerekkorától
érdedklődött
a
képzőművészet
iránt, első mestere az állatképfestö
René
Pierre
Priceteau
('"18444 1914) lovak rajzolására tanította.
1884-ben anyjával Párizsba utazott.
Léon Bonnat-nál (*1833-+1922),
majd Fernand-Arme-Pierre Cormon (*1845-+1924) műtermében tanult, ahol együtt
dolgozott Vincent van Goghgal (lásd
III.30.). Korai stílusára főként James Abbot
McNeill Whistler amerikai festő (*1834-+1903), Hilaire Germain Edgár Degas (lásd V
11.19.), illetve a japán fametszetek hatottak. 1884-től saját montmartre-i műtermében
dolgozott. A Montmartre környéki mulatók állandó vendége volt. Ezért valójában a
Montmartre zenés kávéházai és mulatói, a nyilvánosházak, a cirkusz, a lóverseny látta

GRENADA

IC

GRENADA

el
modellekkel.
Plakátjainak, litográfiáinak és festményeinek leggykoribb
szereplői
a
kor
divatos énekesei és
táncosai
voltak.
Plakátjaival megteremtette a modern
plakátművészet műfaját.
Közülük
a
Moulin Rouge, La

Goulue volt az első, amelyet kb. 30 mű követett. Festészetében ugyanez a világ
elevenedik meg a szín és a vonal tökéletesen összehangolt eszközével. Ilyen a La
Goulue belépője a Moulin Rouge-ba, Orvosi vizit a Rue des Moulins-ben, Szeparé a
„Döglött patkány"-ban stb. Életművét kb.800 olajkép, csaknem 5.000 rajz és pasztell,
mintegy 600 akvarell, illetve litográfia alkotja. 1898-ban egészségi állapota a
túlhajtott munka, a sok éjszakázás és az ital következtében hirtelen leromlott. Ettől
kezdve már alig dolgozott valamit. Bár művészete a XIX.századvég egyedülálló
jelensége volt, mégis erős hatást gyakorolt a XX.század expresszív törekvéseire,
elsősorban a Fauves-ra és Pablo Ruiz Picasso (lásd X.25.) korai korszakára.
(Műv.L, 1968.4k.571 o „ MNL.17k.617 o.)

OTIS R E D D I N G

* 1 9 4 1 . S Z E P T E M B E R 9. -+1967.DECEMBER 10.
Amerikai énekes és dalszerző. A Soul-music művelője és
mint ilyen nagyon sok kortárs zenészre és szerzőre gyakorolt
hatást. Rendkívül elismert tehetség volt, de legnagyobb
sikerét halála után aratta az 1968-ban megjelent dalaival. 26
éves korában repülőszerencsétlenség áldozata lett. (Kanadai
L.)

OSCAR

MONTELIUS

* 1 8 4 3 . S Z E P T E M B E R 9.

- +1921.NOVEMBER

4.

Svéd archeológus. Tanulmányai befejeztével a stockholmi nemzeti
múzeumnál dolgozott nyugdíjazásáig mint igazgató és Svédország
birodalmi
archeológiai
főfelügyelője.
Tudományos
munkássága
Skandinávia archeológiai leleteinek tanulmányozására, valamint a
Közép- és Dél-Európa, sőt a Kelet régiségeinek vizsgálódására terjedt
ki. Korszakalkotó fontosságú volt tipológiai módszere, amellyel a
leletek relatív kronológiájának megállapítását tette lehetővé. Számos
nagyszabású munkát adott ki, melyek többnyire német, francia, angol
vagy olasz nyelven voltak hozzáférhetők. (Révai N l . l 4 k . 9 o.)

LUGI ALOISIO G A L V A N I * 1 7 3 7 . S Z E P T E M B E R 9.
+ 1798.DECEMBER 4.
Itáliai orvos és fizikus. Az elektrofiziológia megalapozója. A bolognai
egyetem anatómia professzora volt 1764-től. 1780-ban
3 0
munkatársaival
figyelt
fel
arra,
hogy
a
*
^üBJQi
megnyúzott béka izmai összehúzódnak, ha az
SE
IBISI
idegeket szike vagy tű hegyével ingerli. A
jelenséget
az
állati
elektromosság
egyik
íj
formájának tekintette. Megállapításait cáfolta
Alexandro Giuseppe Volta (lásd III.5.), aki
"ONGlfclN P^NA5^ ;
szerint az elektromosság két különböző fém
1)1 E L E T T K O
^DIOjJUOLOQIA.Í
.cr
,v/
•<•••— érintkezéséből jön létre. Volta később Galvani
kísérleteit tovább folytatta és kutatásai során
fedezte fel a galvánelemet,
mely elektrokémiai áramforrás. Az érintkezés utján
létrejövő villamos jelenségeket vagy annak tanát - Galvani nevéből galvanizmusnak
nevezik.
1798 elején világnézeti meggyőződése miatt megtagadta az I.Bonaparte
Napoleon (lásd V.5.) által létrehozott bábállamban - Cisaipin Köztársaságban - előírt
eskü letételét, lemondott professzori állásáról és nyomorban halt meg. (Larousse
1 9 9 1 . l k . 9 5 8 o., MNL.8k.454 o.)
)
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GRÓF CORNELIS T R O M P
29.

* 1629,SZEPTEMBER 9. - +1691.MÁJUS

Holland tengernagy. 1665-ben a lovvestofti vereség után mint
altengernagy mentette meg a holland hajóhadat. 1666.június 11-14.
között North-Foreland mellett harcolt győzelmesen Michel Adriaansz
de Ruyter admirális (lásd IV.29.) parancsnoksága alatt. 1673-ban
ismét Ruyterrel együtl szerzett dicsőséget a franciák és angolok ellen.
Hősiességéért
még
II.Károly
angol
király
(ur.1660-1685)
s
megjutalmazta a baronet cimmel 1675-ben. Ruyter halála után a
holland flotta főparancsnoka lett. (Révai Nl.l8k.496 o.)

I. HÓDÍTÓ V I L M O S

*1027 KÖRÜL - +1087.SZEPTEMBER 9.

Normandia hercege (1035-1087) és Anglia királya
1066-tól 1087-ig. I.Ördög Róbert normandiai herceg
(1028-1035) törvénytelen fia és utóda. Fiai: II.Róbert,
II.Vilmos
(*1056
k . - + l 100)
és
I.Henrik.(*1068+ 1135). Apja halála után elismerték örökösének, de
csak 14-15 éves korától vett részt a tényleges
uralkodásban.
Leverte
1046-54
között
a
bárók
lázadásait
és
törekedett
Normandia
határainak
biztosítására és kiterjesztésére. 1052-ig több hadjáratot vezetett Anjou grófja ellen, meghódította Maine grófságát. Hitvalló Edward
angolszász király (*1003 k.- + 1066) örökösének nevezte ki. A koronát azonban Harald
(*1022 k.- + 1066) szerezte meg, ezért 1066 szeptemberben partra szállt Angliában és
Hastingsnél 1066.október 14-én (lásd X.14.) legyőzte ellenfelét, II.Haraldot, aki a
csatában életét vesztette. 1066. karácsonyán a Westminsterben
angolszász ritus
szerint királlyá koronáztatta magát. Új birodalmának meghódítása után centralizálta a
közigazgatást és kiadta a királyi földek hűbérbirtokait és jogait, Féltestvére Odo
bayeuxi püspök közreműködésével hozta létre a normann mintájú feudális államot.
Halálakor az angol-normann monarchia Európa legnagyobb hatalma volt. (Révai
Nl.19k.353 o., Larousse 1994.3k.1093 o., MNL.18k.483 o.)

MAO C E - T U N G

* 1893.DECEMBER 26. - +1976.SZEPTEMBER 9.

Kínai
államférfi.
Gazdag
parasztcsaládból származott. 1913-18
között tanítóképző főiskolán tanult.
1918-ban Pekingbe került, a Peking
Egyetemi Könyvtárában dolgozott, ott
ismerkedett
meg
a
marxizmussal.
1921-ben
részt
vett
a
Kínai
Kommunista Párt megalapításában.
Bekerült a Központi Bizottságba és a Kuorminlangba 1924-ben, mellyel a párt
szövetségre lépett. Ez a szövetség később felbomlott Csang Kaj-sek (*1887-+1975)
forradalom-ellenessége miatt. 1927-34 között Mao megalapította az első „szovjeteket"

és
a
falura
építő
kommunista
mozgalom
vezetője
lelt.
I935.januártól
a
Központi
Bi/oltság irányítását átvette. 1935-től a Kínai KP
titkára, 1943-tól elnöke. 1937-től a japánellenes
harcok egyik vezetője. Felesége Jiang Qing.
1945-ben a Kínai KP. VII. kongresszusán a párt
szervezeti szabályzatába bekerülrt, hogy a párt
Mau Ce Tung eszméit is tanctását
követi.
Alapvető fontosságú írásai szabták meg a párt
irányvonalát.
A
társadalomban
jelen
lévő
ellentmondásokat, elmélete szerint, ugyanugy
fel kell oldani, mint a társadalom és a kormányzás közti ellentéteket, A kínai-japán
háború során a kommunisták tekintélyt szereztek a tömegek előtt, így sikerült Csang
Kaj-sek kormányát legyőzniük 1949-ben egy újabb polgárháborúban. 1949.október 1én Mao Ce-tung kikiáltotta Pekingben a Kínai Népköztársaságot. Miniszterelnök, majd
1954-től 1959-ig köztársasági elnök. 1956-tól fokozatosan a Sztálint elítélő szovjet

NIXON'S VISÍT TO CHINA ( ^
szovjet vezetés ellen fordult, és ez az 1960-as évek elején nyílt szakításhoz vezetett
Kína és a SZU között. Politikai ellenfeleit és kritikusait üldözte, és sorra eltávolította a
halalomból. Ideológiai kampányok során, mint amilyen a „Száz virág" vagy a „nagy
ugrás" kampány volt, egy sajátos szocializmus felé való átmenetet vezényeli. A Kínai
Kommunista Párton belüli ellentétek a kínai-szovjet szakítás után megnövekedtek és
ezek Maot is érintették, de egyenlőre ő maradt a párt elnöke. A forradalmi szellem
gyengülését a „jobboldali elhajlások", a „revizionista
tendenciák"
megjelenését
tapasztalva Mao a „permanens forradalom" elmeletét hangsúlyozta és elindította a
„kulturális forradalmat" 1966-ban, hogy a hatalmat ismét egységesítse. Erős személyi
kultusszal vette magát körül. Halála után politikáját nagyrészben átértékelték,
özvegyét, a „négyek bandájának" legfőbb mozgatóját összeesküvés vádjával halálra
ítélték, majd az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre módosították. (Larousse
1992.2k.806 0., A XX.Század Kr.1994., M N L . l 2 k . 6 6 5 0.)

ID. PIETER B R U E G H E L
9.

+1525-1530 KÖRÜL - -f 1569. SZEPTEMBER

Németalföldi festő. Id.Jan Brueghel (*1568-+1625) és ifj.Pieter
Brueghel
(*1564
k.-+1638
k.)
apja.
Valószínű,
hogy
2DOé7aAteéXéfietíüta,
Antwerpenben Pieter I. Coecknei inaskodott, és 1551-ben lett
önálló
mester.
1553-ban
Rómába
ment,
majd
1563-ban
Brüsszelben allapodott meg. Pályafutása első szakaszában
legalább 1563-ig - meghatározó volt grafikai munkássága, pl. a
Nagy tájképek-sorozat
lapjai. Festményeinek keletkezése 1557-68
közé tehető. A legkorábbiak Hieronymus Bosch (*1450 k.- + 1516)
fantasztikus
vízióival
rokonok,
mások
a
népéletből,
közmondásokból, a falusi világból merítenek. Ilyen pl. A Farsang
és bojt harca, Lázadó angyalok bukása, A halál diadala című képei.
1560-as évek közepétől visszafogott színű, változatos tájképi hattér előtt festette meg a mindennapi paraszti élet groteszk világát, mint pl. a
Paraszttánc
egy kocsma előtt. Pesszimista,
Lakodalmas
tánc, Parasztlakodalom,
groteszk, értelmetlen emberi tevékenységet sugall a Bábel tornya, vagy Az eszem iszom ország. A Tájkép Ikarosz bukásával című képén a látvány a gondolati tartalom
egységében jelenik meg. A tragikus
esemeny a pazar szépségű táj
háttereben
„rejtőzködik".
A
fő
témának,
vagy
a
főszereplőnek
elrejtését különösen bibliai tárgyú
képéinél
kedvelte,
így
a
Saul
öngyilkossága,
Keresztvitel,
Háromkirályok,
Keresztelő
Szent
János
prédikációja,
Szent
Pái
megtérése
című
képein.
Életművének sajátos részét képező
tájképeiben - amelyeknek legfőbb
darabjai
A
Hónapok
sorozatot
bemutató
Vadászok,
Borús
idő,
Hazatérő
csorda,
Szénagyűjtés,
Aratás - az embert a természet
részeként
fogja
fel,
az
egyes
évszakokra jellemző színvilágban.
Ezek
a
művei
zseniális
tájképfestőről árulkodnak, aki éppoly pontos a részletekben, mint amilyen nagyszabásút alkot végtelen panorámák
megörökítésében. Zsenialitása nem egyszer a létezés tragikus érzésével párosul. Tragikus keserűség még a Bolond Margit, Vakok, Nyomorékok, Világ hűtlensége című
képein
érzékelhető.
Különösen monumentálisak
alakjai a
Parasztlakodalom
és Paraszttánc című képein,
míg kisméretű festményei,
mint a Tánc az akasztófa

alatt a felület
kidolgozásával,
varázsával
hatnak. Utolso
ismert müve a
Tengeri
vihar,
amelyben
a
természeti elemek tomboló,
sodró ereje tárul a néző elé. Igencsak brabanti környezetbe helyezte a Betlehemi
gyermekgyilkosságot.
Humanisták a barátai, ennek ellenére az általános emberi itáliai
koncepciójánál jobban kedvelte a hús-vér embert, mint a gyakorta ellenséges, de
legalábbis közömbös világ szerves részét. Id.Pieter Breughel a XVI,századi
nemetalföldi festészet legnagyobb alakja volt. (MNI.4k.606 o., Larousse 1991. l k . 3 9 i
o.)

SIR HUMPHREY G I L B E R T

*1537 KÖRÜL - + 1 5 8 3 . S Z E P T E M B E R 9.

Angol utazó, felfedező. Első amerikai expedícióját 1578-ban azzal
a céllal indította el, hogy Martin Frobisher angol hajós (lásd XI.22.)
kísérlete után megtalálja az Északnyugati átjárót. Hajói azonban
viharba kerültek, szétszóródtak, el sem érték Amerika partjait.
Második expedíciójára, - amelynek tagja volt Budai Parmenius
István magyar humanista tudós, utazó (*1555-6Q k.-+1583) is, 1583-ban került sor 5 hajóval. Az egyik hajó mindjárt a/ indulás
után visszafordult, a négy másik elérte 1583.augusztus 5-en
Newfundlandot, melynek földjét I.Erzsébet angol királynőtől (lasd
IX.7.) kapott megbízólevél alapján a királynő nevében formálisan
birtokba vette. Egy hajót a betegekkel a Saint Johns-öbölben hátrahagyott.Útjukat
délnyugat fele folytatva Sable-szigetnél a viharban az egyik hajó zatonyra futott,
elsülyedt 1583.augusztus 29-én. Ezen a hajón volt Budai Parmenius is. A megmaradt
két hajó visszafordult Angliába, de csak egy érkezett haza, mert újabb viharban a
vezérhajónak is nyoma veszett Gilberttel együtt. A Gilbert-expedícióval Anglia
megvetette a lábát Észak-Amerikában, és ezzel elindulhatott a további gyarmafosítas,
(MNL.8k.628 o.)

FRANZ W E R F E L

* 1890.SZEPTEMBER 10 . - +1945.AUGUSZTUS 26.

Osztrák író. Prágában, Lipcsében és Berlinben tanult, majd
könyvkiadói lektor volt. Az I.világháború alatt az orosz fronton
szolgált és a háború után Bécsben telepedett le. Irodalmi
munkásságát
költeményekkel
kezdte
1911-ben.
Költeményeiben,
később
drámáiban és regényeiben az ember
küzdelmét
hirdette
a
szellemet
meggyilkoló törvényekkel szemben. Nagy
sikert aratott Verdi. Az opera
regenye
Franz Werfel 1890 1945
című
életrajzi
regénye.
Elbeszélő
művészetének csúcsát jelzi A Musa Dagh
negyven napja című regénye, mely eredeti domunentumok alapján íródott 1933-ban,
az örmények holocaustjának állít emléket. Háborúellenességét megőrző
vallásos,
misztiukus szemllélet jellemzi későbbi műveit, mint pl. Halijátok az igét című regénye,
1938-ban a fasizmus elől előbb Franciaországba, majd az USA-ba menekült.
Amerikában
bestsellerré vált Bernadette
című
regénye,
mely már
erősödő
vallásosságának jegyeben született. Utolsó nagy regénye A meg nem
születettek
csillaga,
mely egy háború és nemzetek nélküli társadalom utópisztikus rajza.
(Világir.Kisencikl.1976.2k.506 o., Larousse 1 9 9 4 . 3 k . H 3 4 o . , MNL.18k.664 o.)

FRANZ K R Ü G E R

* 1 7 9 7 . S Z E P T E M B E R 10. - +1857 JANUÁR 21.

Német festő. Autodidakta módon sajátította el a
festés és rajzolás művészetét. A berlini porosz udvar
kedveltje volt, de 1839-40-ben Hannoverben, 1846ban Párizsban, 1854-ben Schwerinben is dolgozott.
Többször járt Szentpétervárott a cár meghívására.
Berlinben
élt és
korának
egyik
legkedveltebb
arcképfestője volt Portrékat és állat képeket festett
legszívesebben.
Eleinte vad ászjelen eteket és
lovakat festett. A napoleoni háborúk alatt több csatát
is megörökített. Később főként portréfestőként kapott megbízásokat. Nagyszabású
képe I.Miklós orosz cár (ur, 1825-1855) megrendelésére az Oberplatzi
díszfelvonulás
és III.Frigyes Vilmos porosz király (ur.1797-1840) megrendelésére a Porosz díszmenet
című képet festette.. Előkelő lovasokat, katonai felvonulásokat ábrázoló képei
hitelesen és hűen tükrözik a régi Berlint. Finom megfigyelésekről tanúskodó rajzai igen
keresettek voltak. (Révai Nl.12k.324 o., Műv.L.1966.2k.725 o., M N L . l l k . 5 9 2 o.)

ANTONIO AGOSTINHO NETO
1979.SZEPTEMBER 10.
NETO

* 1922.SZEPTEMBER 17. -

Angolai politikus költő, orvos. A függetlenségi mozgalomban
végzett
tevékenységéért
a
potugál
hatóságok
többször
letartóztatták illetve száműzték. 1962-től a legjelentősebb
angolai
felszabadítási
mozgalom,
a
marxista-leninista
ideológiájú MPLA elnökeként a függetlenségi harc egyik
irányítója volt. 1975-től a független Angola első elnöke, majd
1977-től a politikai párttá alakult MPLA-Munkáspárt elnöki
funkcióját is ellátta. (MNL.13k.736 o.)

I NAGY

LAJOS

+1326.MÁRCIUS 5. - + 1 3 8 2 . S Z E P T E M B E R 10.

Magyar
és
lengyel
király
1342-től
1382-ig,
Lengyelországban
1370-1382-ig.
Károly
Róbert
magyar király (lásd VII. 16.) és negyedik felesége
Piast-tokietek Erzsébet lengyel hercegnő harmadik
fia. Az Anjou-dinasztia magyar ágának a tagja. Apja
halála
után
került
a trónra,
Székesfehérváron
koronázták
meg
1342.
július
21-én.
Jó
külkapcsolatokkal
rendelkező,
virágzó
gazdaságú
országot, erős királyi hatalmai örökölt. Uralkodása
kezdetétől hódító külpolitikiat folytatott. 1345-ben
cseh és lengyel szövetségben, hadjáratot vezetett Litvánia ellen. 1345-ben meghódoltatta Horvátországot, de Zára mellett vereséget
szenvedett. Fő törekvése és ürügye az volt, hogy megbosszulja a Napolyban
meggyilkolt
öccse,
András
herceg
(*1327—1-1345)
halálát,
ezért
1348-ban
bosszúhadjáratot vezetett Nápoly ellen. 1350-51-ben sikertelen kísérletet tett a
napolyi korona megszerzésére, de kénytelen volt dél-itáliai terveit feladni. 1354-55ben Szerbia, 1356-ban Velence ellen vezetett hadjáratot, és a zárai békében 1358-ban
szigeteivel együtt visszaszerezte egész Dalmáciát. Szerbia ellen számos háborút viselt,
míg Lázár kenéz (lásd VI.28.) elismerte hűbérurának. Bosznia nyugati részét 1357ben közvetlen magyar uralom alá helyezte. A bosnyák bán is vazallusának számított. A
Havasalföld fejedelme ellen is többször kellett fellépnie ahhoz, hogy a magyar
koronához kösse. Keleten eleinte a tatárok ellen hadakozott, és egy győzelme utan
vazallusallarnot létesített Moldvában, de fennhatóságát nem sikerült megszilárdítania.
Szoros kapcsolatot tartott fenn nagybátyjával
III.Kázmér
lengyel
királlyal
(ur.1333-1370),
és
többször
részt
vett a
1342-1382
litvánok és a tatárok elleni harcokban. 1370.november 5-én
elhunyt III. Kázmért követte a lengyel trónon. Új királyságát
előbb lengyel anyja, majd László opulai herceg (+1401) útján
kormányozta. Halicsot „oroszországi vajdaság" néven magyarfennhatóság alá vonta 1372-ben. 1377-ben győzelmet aratott a
litvánok felett. 1378-81 között ismét Velence ellen harcolt, majd
1381-ben a Velencével kötött bekeben biztosította a magyar
fennhatóságot a dalmát városok fölött. Uralkodását végigkísérte
a trónöröklés
problémája.
Második
feleségétől,
Erszébet
boszniai hercegnőtől három leánya, Katalin, Mária és Hedvig
MAGYAR POSTA
született.
Ezért
1374-ben
biztosította a lengyel
rendek
szabadságát, a lengyelek pedig elismerték a leányági örökösö
dést. A kor keresztény lovageszményét követte, és kötelességének tekintette a római
hit fegyveres terjesztését. Ezért 1365-75 között hittérítéssel egybekötött hadjáratokat
vezetett a Balkán-félszigetre. A pápák Egyházi Államának belső harcaihoz többször
katonai segítséget nyújtott. így 1357-59 között is a papa támogatására sereget
küldött Itáliába. Csaknem évente viselt háborút, és a legtöbbet maga vezette, életét is
gyakran kockára téve. Megtartotta apja államának belső szilárdságát, nehézségekkel
csak a nápolyi hadjáratok kudarcai után kellett szembenéznie, ekkor, 1351-ben kivetelesen - országgyűlést tartott, amely megerősítette az Aranybullát, biztosította a
nemesi birtok öröklési rendjét, bevezette a kilencedet, kimondta az ország valamennyi
nemesének
azonos joigait
és szabadságát.
Uralkodása
idején terjedtek
el
Magyarországon a lovagi szokások. Magyarországot gazdaságilag erős, európai
jelentőségű hatalommá tette. Támogatta a városok és a kereskedelem fejlődését,
jelentős kormányzati reformokat hajtott végre. 1367-ben megalapította a pécsi
egyetemet. Uralkodása végén ágyhoz kötötte lepraszerű betegsége, s akkoriban
hajlamossá vált a vallásos elmélkedésre. Székesafehérvárott, az általa építtetett
sírkápoilnában temették el. (Révai Nl.12k.428 o.,Larousse 1992.2k.611 o., Az
Emberiség Kr.1991., M N L . l l k . 7 2 8 o.)
NAGY LAJOS GARASA

ERZSÉBET AMÁLIA EUGÉNIA WITTELSBACH
+• 1898,SZEPTEMBER 10.

* 1837.DECEMBER 24.

Magyarország királynéja és Ausztria császárnéja. Német becenevén Sissy. II.Miksa
József bajor herceg (*1811-+11848) és Mária Ludovika bajor hercegnő (*1825-t 1889) leánya. 1854.április 24-én volt ünnepélyes esküvője I.Ferenc József osztrák
császárral (lásd XI.21.). 1857-ben először látogatott Magyarországra. Falk Miksa
újságírótól (*1828- + 1908) tanult magyarul, megismerte a magyar történelmet, irodalmat. Foglalkozott a politikával és férjénél több alkalommal
képviselte a magyarok
ügyét. A magyar
uralkodó
osztállyal teremtett jó kapcsolatai révén elősegítette az
1867-es kiegyezést. 1867.júniusban magyar királynévá
koronázták. Kedvenc tartózkodási helye a gödöllői kastély
volt, ahol a környék erdeiben vadászszenvedélyének
hódolhatott. Szerencsetlenül alakuló házassága miatt,
többször és hosszab időt töltött Korfu-szigetén, ahol
kastélyt építtetett és újgörögül is megtanult. Szörnyű
csapásként sújtotta le fiának, Rudolf trónörökösnek
(*1858-11889) I889.január 30-án történt tragikus halála. Visszavonultan élt,
kedélyállapota megromlott, lelkileg renídkivül ingataggá vált. Verseket írt, gyakran
külföldi utazásokba menekült. Egyik ilyen útján, 1898.szeptember 10-én Luigi
Luccheni olasz anarchista a Genfi ló partján egy reszelővel halálosan megsebezte. A
bécsi kapucinusok kriptájában nyugszik. A magyarok részéről mindmáig nagy tisztelet
övezi emiékét. (Révai Nl.6k.699 o., Larousse 1991.lk.760 o., MNL.7k,478 o.)

III.GYULA

PAPA

*1487.SZEPTEMBER 10. - +1555.MÁRCIUS 23.

Családi nevén Giovanni Maria Ciocchi del Monté. A bíbornoki
testületnek 1536 óta volt tagja. 1545-ben a pápai legátusok feje
és ebben a funkciójában féltékenyen őrködött a pápai tekintély
csorbítatlanságán. 1550.február 7-én a franciapárti bíborosok es a
Farnese család összefogásával választották pápává a császárpárt!
jelölttel szemben. Uralkodása idején (1550-1555) Habsburg-párti
politikát folytatott. Gőgös fellépésével nagy ellenhatást váltottak ki
intézkedései. Összehívta a trienti zsinat második szakaszát,
amelyen a protestánsok is megjelentek, de a tárgyalások nem
vezettek eredményre. A német papság számára megalapította a
jezsuiták által vezetett Collegium Germanicumot Rómában. Marcello Cervinit (lásd VI.6.) tette meg pápai könyvtárossá, Buonarotti Michelangelói (lásd
III.6.) a Szent Péter bazilika főépítészévé. (Révai Nl.9k.235 o., Az Emberiség
Kr.1991., MNL.9k.56 o.)

GOVIND BALLABH
+ 1961.MÁRCIUS 7.

PANT

* 1887.SZEPTEMBER 1 0.

Indiai politikus. Eredeti foglalkozása ügyvéd volt, de már
fiatalon bekapcsolódott a politikai életbe es aktív tevekenységet
folytatott
az
angol
gyarmatosítók
ellen.
1921-ben
beválasztották
Agra
és
Oudh
tartományok
egyesített
törvényhozásába. 1930-ban a Gandhi-féle akciókban (lásd
1.30.) 5 évre letartóztatták. Szabadulása
után ismét a
törvényhozási bizottságban dolgozott. A II.világháború alatt
összekötőként működött Gandhi
akkor angolokat támogató és Szubhász Csandra Bosz ("1897.-+1945.), angolokat kiűzni
akaró poltikájának frakciója között.
1942-45 között két
alkalommal is letartóztatták. 1947.augusztus 15-én India területén megalakult az Indiai Unió, a muszlim többségű tartományokból pedig létrejött
Pakisztán. India akkori miniszterelnökének
Nehrunak
(lásd V.27.) kormányában
1950-től a belügyminiszteri tárcát vezette. 1957-ben India legmagasabb polgári
kitüntetésében részesült. Életéről, munkásságáról több szerzőtől jelentek meg
írások, és különböző oktatási intézmények viselik nevét. (MNL.9k.832 o.,
Internet: http://www. a rtoftheprinl.com/mainpages
)

AVRAM

IANCU

*1824. - + 1 8 7 2 . S Z E P T E M B E R 10.

Erdélyi román politikus. Balázsfalván és Kolozsváron tanult és
Marosvásárhelyen szerezte meg ügyvédi diplomaját. 1848.május
15-17-én részt vett az erdélyi románság nemzeti gyűléséin
Balázsfalván, melyen azt követelték, hogy ismerjék el a románt a
magyar, a szász és a székely mellett negyedik erdélyi nemzetnek
és kapjon országgyűlési képviseletet. 1848 őszén fegyverbe
szólította az Erdélyi érchegység román népét. 1849.május 5-én
tárgyalásokat kezdett Kossuth Lajos küldöttjével, Ioan Drago^sal.
Iancu felkelői Abrudbányán a magyar lakosság nagy részét
lemészárolták és május 9-én Dragost, majd I849.július 6-án Vasvári Pál történészt (*1826-+1849.) is megölték. Miután még 1849.júliusban Nicolae
Balcescu (lásd VII. 11.) ismertette vele a havasalföldi román emigránsok és a
magyar kormány közötti megállapodást, mely biztosította a román nemzet jogait,
Iancu felfüggesztette hadműveleteit és semlegességet vállalt. A Habsburg
kormanyzat arany érdemkereszttel jutalmazta. Az egyezmény végrehajtása
azonban meghiúsult. 1851-ben Bécsben sikertelenül próbálta a román nemzeti
követeléseket elérni. 1852 júliusában nem jelent meg I.Ferenc József (lásd
XI.21.)Topánfalván történt átutazásakor a császár előtt, ezért összeesküvestől
tartva rövid időre letartóztatták. Később magára hagyottan, elborult elmével halt
meg. (MNL.9k.735 o.)

HEIKE K A M E R L I N G H - O N N E S
1926.FEBRUÁR 21.

* 1853.SZEPTEMBER 11.

Holland fizikus. A groningeni egyetemen kezdte meg felsőfokú
tanulmányait,
majd
Leidenben,
Delftben
folytatta
és
Heidelbergben doktorált. Doktori értekezése teljes egészében a
Föld forgására vonatkozó újabb bizonyítékokkal foglalkozott,
1882-ben a leideni egyetem kísérleti fizika professzora lett.
Munkássága
az
alacsony
hőmérsékletű
testek
fizikai
tulajdonságainak vizsgálatára összpontosult. Ebből a célból a
leideni egyetemen világhírűvé vált labatóriumot rendezett be
1894-ben, s ezzel Leident a hidegkutatások híres központjává tette. A XIX.század
végére a gázok mindegyike már ismert volt cseppfolyós alakban, kivéve a héliumot.
1908-ban bonyolult hűtőberendezést épített és a héliumot folyékony hidrogén
elpárologtatásával hűtötte és -235°C alá hűtve előállította a folyékony héliumot. Majd
1911-ben felfedezte a szupravezetés jelenségét. A fizikai Nobel-díjat 1913-ban kapta
„az alacsony hőmérsékletű anyagokra vonatkozó vizsgálataiért, melyek többek között
a folyékony hélium előállításához vezettek". (Nobeld.Kisl.385 o., MNL.10k.481 o.)

LORNE GREENE

*1915.FEBRUÁR 12. - +1987.SZEPTEMBER 11.

Kanadai színész. Annak ellenére, hogy kora ifjúságától kezdve
vonzódott a színházi élethez, vegyészmérnöki diplomát szerzett.
De az egyetemen működő helyi színjátszó társulatnak nem csak
színésze, de igazgatója is volt. Sikerült ösztöndíjjal New
Yorkban
elvégeznie
a színiiskolát.
1939-ban tért
vissza
Kanadába és a rádiónál kapott bemondói állást. A II.világháború
alatt
az
angol
légierőnél
szolgált,
majd
Torontoban
megalapította a Rádiós Művészek Akadémiáját.
George Orwell
angol író (*1903-+1950) 1984 című ellenutópiájának élő rádiós
adaptációjában figyeltek fel remek színészi adottságaira. Ezt a
szereplését televíziós szerepek, fesztiválon való szereplések és
Broadway-i főszerepek követték. Filmszínészi pályafutása 1954ben kezdődött. 1959-ig főként epizód szerepeket kapott, majd
látva tehetségét - a rendezője felkérte a Bonanza című televíziós-sorozatban való
közreműködésre. Miután három kikötését - siker, sztárság és pénz - a rendező
vállalta, az elkészült sorozat ország- és világszerte
benne Green az Apa
főszerepében - hatalmas sikert aratott. Ez a sorozat 1973-ig tartott. Újabb négy évig
tartó
szerepet
vállalt
egy
természetfilm
házigazdája
és
narrátoraként.
(Internet: http://bonanzal.com/loprne.html)

JAN FYT *1611.MÁRCIUS 15. - + 1 6 6 1 . S Z E P T E M B E R 11.
Flamand festő. Frans Synders (lásd VIII. 19.) tanítványa volt
és mesteréhez hasonlóan ő is nagy kortársainak képein
festett
csendéleti
részleteket.
1629-30-tól
önálló
mesterként dolgozott az antwerpeni Szent Lukács Céhben.
Antwerpenen kívül dolgozott Párizsban és Itáliában is.
Előszeretettel
festett
vadászjeleneteket,
virágokat
és
állatokat
ábrázoló
képeket.
Virtuóz
anyagszerűséggel
megoldott, nagyméretű önálló kompozíciói számos európai
képtárban
megtalálhatók.
(Műv.L. 1966.2k. 166
o.,
Brockhaus NI.CD., MNL.8k.402 o.)

A ROMANA b 3 5

ASTA N I L S E N

* 1 8 8 1 . S Z E P T E M B E R 11. - +1972,MÁJUS 25.

Dán színésznő.
Tizenkéléves
korában
lépeti
balett-táncosként
sznpadra. A színiiskola után a Dagmar Színházhoz szerződött és igen
hamar híressé vált egész Skandinaviában. Férje - Úrban Grad
rendező
fedezte fel filmszínésznői képességeit is, 1926-ig csaknem
\ kizárólag filmszerepeket játszott. 1926-ban visszatért a színpadra A
j kaméliás hölgy címszerepében, mellyel európai vendégjátékai során
világsikert a r a t o t t Kifejező e s z k ö z e elsősorban a mozdulat és a
mimika
volt,
ezért
nagy
elismerést
szerzett
pantomimjeivel.
Színpadon 1939-ben lépett fel utoljára, ( S z í n h á z i Kisl. 1969,318 o.,
Brochkaus NI.CD.)

KARL ZEISS * 1816.SZEPTEMBER 11. - +1888.DECEMBER 3.
Német finommechanikus. 1 8 4 6 - b a n optikai műhelyt alapított Jénában
finommechanikai és optikai n e s z k ö z ö k előállítására. Különösen m i k rorszkopjai voltak h í r e s e k . Mindkét fiát maga mellé
w-^'irv-v-w-w - .
véve, vállalatát lassan tudományos műszerek, eszközök
gyárává
fejlesztette.
1867
után a híres fizikus Ernst Abbe
(lásd
1.23.)
belépett
a
Ví B Carl l e i ! ! JENA vállalathoz és a cég rohamos
fejlődésnek indult. Kari Zeiss
halála után idősebbik fia Roderich
kilépett
a
vállalatból és 1 8 8 9 - b e n a vállalatot átadta az Abbe által létesített Carl Zeiss Alapítvány nevű intézmény
tulajdonába. Csillagászati és egyéb optikai és finommechanikai termékeivel komoly
hírnevet szerzett. A németországi számtalan gyár és leányvállalat mellett ma is
világszerte nagy számú képviselete működik. A „ Z e i s s " név 1846 óta márkanevet is
jelöl. (Új M a g y . L . 1 9 6 2 . 6 k . 7 6 1 0., Révai N l . l 9 k . 6 5 2 o., M N L . 1 8 k . 8 l l o.)
CA R l ZEISS

O'HENRY

* 1862.SZEPTEMBER 11. - +1910.JÚNIUS 5.

Amerikai író. Eredeti neve William S y d n y Porter. Tizenöt éves
korától
dolgozott,
előbb
vegyeskereskedésben,
majd
banktisztviselőként,
végül
lapszerkesztéssel
próbálkozott.
Közép- és délamerikai
utazásából
hazatérve,
állítólagos
sikkasztás miatt öt évi börtönre ítélték. A börtönből küldte ki
első novelláit O . H e n r y álnéven. A World című lap vasárnapi
számában 30 hónapon át j e l e n i meg több mint 100 novellája,
melyekkel igen nagy népszerűségnek örvendett. El is nevezték
„a vasárnapi
mellékletek
zsenijének",
ö t é v i börtönbüntetése után New Yorkban
leiepedett le. A nagyvárosok számkivetettjeiről, csavargóiról és kalandorairól irt
elbeszéléseit fordulatos cselekmény, finom irónia, kellemes csattanó,
realista
jellemábrázolás és olykor humor tette mesterművé. (Világir.Kisencikl.1976.2k.140 o.,
Larousse 1994.3k. 146 o.)

EDRALIN MARCOS *1917.SZEPTEMBER 11. + 1989.SZEPTEMBER 28.
FERDINÁND

Fülöp-szigeti államférfi. Jogi diplomát szerzett, majd harcolt a japán meszállók ellen.
1949-ben liberális párti képviselő, majd előbb 1961-ben a Liberális, majd 1964-ben a
Nacionalista Párt vezetője volt. 1965-től volt köztársasági elnök. Hatalmi politikája
keményedett a kommunista és az ország déli részén fellépő iszlám szeparatista
mozgalom felerősödesével. 1972-től teljhatalmat élvezett. 1973.január 17-én új alkotmányt vezetett be, átvette a kormányfői posztot is, és meghatározatlan időre
elrendelte az ostrom-állapotot. Diktatórikus módszerekkel, elnöki rendeletekkel kormányozott.
Visszaszorította
a
bűnözést,
fejlesztette
a
közegészségügyet, földreformot hajtott vélgre, csatlakozott több
nemzetközi szervezethez. Politikájának eredményeként az 1970-es
évek közepétől megindult a külföldi tőke beáramlása. Ugyanakkor
kormányzása idején virágzott a korrupció, családtagjait magas
lisztségedkbe helyezte. 1984. augusztusában már félmillió ember
tüntetett
Marcos
ellen.
Az
1986.február
6-án
lezajlott
választásokon indult Corazón Aquino (*1933), az 1980-ban
meggyilkolt Benigno Simeon Aquino (*1932-+1983) özvegye is,
mint az ellenzék jelöltje. Marcos, választási csalással ismét
győztesnek mondta ki magát, mire Aquino hívei elfoglalták a város
stratégiai pontjait. Az emberjogi szervezetek, polgári körök és az
egyház vezette ellenzék, tömegtüntetéseket szerveztek, melyhez február 22-én a
katonaság is csatlakozott. 1986.február 25-én a 21 éven át diktátorként kormányzó
Marcos helyébe Corazon Aquino asszony lépett. Marcos, aki gátlástalanul kifosztotta az
országot, - vagyonát 22,7 milliárd DM-ra becsülik - feleségével arra kényszerült, hogy
elhagyja az országot és Honoluluba menekült. Felesége, Imelda Marcos 1991-ben tért
haza. Sikkasztással vádolva került bíróság elé, de felmentették. (Az Emberiség
Kr.1991.1071 o., Larousse 1992.2k.811 o., MNL.12k.681 o.)

FRANZ BECKENBAUER

* 1945.SZEPTEMBER 11. -

Német labdarúgó, edző. Az NSZK válogatottjával 1974ben
világbajnok,
VB
2.helyezett
1966-ban,
VB
3.helyezett 1970-ben. Európa-bajnok 1972-ben és
Európa-bajnokság
2.helyezett
1976-ban.
103-szor
szerepelt a válogatott csapatban 1965-77 között, és a
csapat kapitánya volt 1970-től 1974-ig. A Bayern
München játékosaként Bajnokcsapatok Európa Kupáját
(BEK) 1973/74, 1974/75, 1975/76,
Kupagyőztesek
Európa Kupáját (KEK) 1966/67, Világ Kupát 1976 és
négyszer NSZK-bajnokságot nyert. Két ízben kapta meg az év legjobb európai
labdarúgójának járó Aranylabdát. A New York-i Cosmos labdarúgójaként háromszoros
amerikai bajnok /1978,1979,1980/. 1977-től edző, 1984-1990 között az NSZK
válogatottjának szövetségi kapitánya, amellyel 1990-ben világbajnokságot nyert.
1992-től 1994-ig a Bayern München elnökhelyettese, 1994-ben vezetőedzője, 1994től elnöke. 1998-tól a Német Labdarudó Szövetség alelnöke. (MNL. 1999.3k.433 o.,
19k.l26 o.)

F. CORREA DE SERRA
+ 1823.SZEPTEMBER 11.

JOSE

*1751 JUNIUS 5.

Portugál diplomata és botanikus volt. (Révai Nl.4k.673 o.

R T U G A L

GERMÁN SZTYEPANOVICS T Y I T O V
+ 2000.SZEPTEMBER 20..

* 1 9 3 5 . S Z E P T E M B E R 11. -

Orosz űrhajós, repülőtiszt. A sztálingrádi katonai repülőiskolán
végzett 1957-ben. A Vosztok-2 űrhajóval (lásd III. 18.) Jurij
Alekszejeviícs Gagarin (lásd IV.12.) után másodikként tett űruta- „ zást 1961.auguszv
ZnGRf\
m

tus

6-7-én,
és
elsőként
kerülte
meg a Földet 25
óra 18 perc alatt
17 fordulattal.
A
Szovjetunió Legfel~~
sőbb
Tanácsának
volt a tagja 196270-ig. A légierrő Zsukovszkij Akadémiáján repülőmérnöki diplomát szerzett 1968-ban.
A légierő vezérőrnagya 1975-ben, 1992-ben vezérezredesként vonult nyugdíjba. Az
orosz parlamentben a kommunista párt képviselője volt 1995-1999-ig. Nevét viseli
egy kráter a Hold túlsó oldalán. (MNL.17k.844 o.
CBSKOSLOVBHSKO

jP^S®

JÁKOB H. C.

ELLEHAMMER
Dán feltaláló. A Keleti-tenger-i Lindholm szigetén sikerült saját
épitésű propelleres motoros repülőgépével 1906.szeptember
12-én
42
métert
megtennie
a levegőben 3-4
méteres
magasságban. Ő volt az első európai pilóta, aki négyszárnyas
szerkezettel ellátott motoros repülőgéppel repült. (A XX,Század
Kr.1994.79 o.)

FA

NÁNDOR

*1953 JULIUS 9. -

GAL

JÓZSEF

* 1955.AUGUSZTUS

10.
Fa Nándor magyar vitorlázó, hajóépítő. 1979-től 1984-ig a Finndingi, 1989-ben S-jolle és 1883-ban lézer hajóosztályban
versenyzett. Gál József magyar gépészmérnökkel (*1955) négy
évig építették megközelítőleg 10 méteres vitorlásukat a „Szent
Jupát" vitorláshajót, mellyel expedíciójuk Föld körüli útja
1985.szeptember 26-án kezdődött. 1986.május 20-án érkeztek
Ausztráliába és 1987.július 14-én a két székesfehérvári
fiatalember
az Egyenlítő
magasságában
717
nap alatt
megkerülte vitorlásával a Földet. 1 9 8 7 . s z e p t e m b e r 12-én
futottak be Opatijába, az Adriai-tenger kikötőjébe. Fokváros és Sydney között voltak a
leghosszabb ideig vizén, egyvégtében 68 napig. Fa Nándor megépítette Alba Regia
nevú hajóját, amellyel első magyarként részt vett a BOC Challenge nevő
egyszemélyes földkörüli versenyen 1990-91-ben és a Vendée Globe nevű nemzetközi
óceánjáró versenyen, amelyen 5. lett 1992-93-ban. 1997-ben az Atlanti-óceáni átkelő
versenyen a 4.-ként végzett. (A XX.Század Kr.l994.,7-8k., MNL.7k.639 o., 19k.299
o.)

G E M I N I - 11

URHAJO

Amerikai űrhajó, melynek személyzete Charles
Conrad és Richárd Gordon. 72 órát töltöttek az
űrben, miután
1966.szeptember
12-én
útjukra bocsátották őket. A start után 92 perccel
végrehajtottak egy összekapcsolási manővert
egy Agena célrakétával. Ezután ez a szerkezeti
POSTA
kombináció
eddig el nem ért magasságra
1.376 km-re emelkedett a Földtől. Richárd Gordon hajón kívüli űrsétája is tovább tartott, mint elődeinek hasonló produkciója. (A
XX.Század Kr.1994.970 0.)

COGNAC
Franciaország nyugati részén fekvő kisváros a Charente folyó bal
partján, a róla elnevezett borvidék központjában. Középkori
város. I.Ferenc franci király szülővárosa (* 1494.szentember
1 2 . - t 1547.március 31.). I,Ferenc itt hozta létre VII.Kelemen
(ellen)pápával (1378-1394), Velencével, Firenzével és Milánóval
a cognacs ligát 1526-ban a Habsburg V.Károly német-római
császár (lásd 11.24.) ellen. A XVIII.század óta világhírűvé váltak
borpárlatai (Martel!, Hennessy). Hatalmas pincékben százéves
tölgyekből készült hordókban érlelik legalább 3 éven át a konyakot, hogy átvegye a fa
csersavát, illatát. Műemléke a román-gótikus
temploma és a romos várkastélya. (Páify
J.:Útik.Franciao.521 o., M N L . l 9 9 7 . 5 k . 5 1 9 o.,7k.883 o.)

DIMITRIJ DIMITRIJEVICS S O S Z T A K O V I C S
12. - 1975.AUGUSZTUS 9.

* 1906.SZEPTEM5ER

Orosz zeneszerző. Zongorajátékot, zeneelméletet és zeneszerzést a szentpétervári
konzervatóriumban tanult 1919-30 között. 1926-ban mint zeneszerző lépett a
nyilvánosság elé f-moii szimfóniajávai,
amely megalapozta hímevét. Ezt a művét
Brurto Walter német karmester (*1876~+1962) még abban az évben Berlinben
bemutatta. 1927-ben Varsóban a Chopin-zongoraversenyen elismerő oklevelet kapott,
1937-41 ig és 1945-58-ig a leningrádi, 1943-48-ig a moszkvai konzervatóriumban
zeneszerzést tanított. A szovjet zeneszerző-szövetség elnökségének tagjaként 193948
között zenepolitikái
irányító
szerepet
is betöltött.
Kiváló
z^-x^V :
hangszerelés, sajátos dallamosság, groteszk zenei ábrázolás jellemzi
els
í iHÍf
° a l k o t ó i borszakát. Az 1930-as évektől zenei nyelvezete megújult,
művészete tartalmilag is elmélyült, a szimfónia stílusaban Ludwig van
Beethoven (lásd III.26.) és Gustav Mahler (lásd V.18.) hatása
érvényesült. A II.világháború után művészetének realista vonásai
kerültek eiőterbe. Zenéjét számos bírálat erte, burzsoá, dekadens,
_
absztrakt,
formalista,
neoklasszicista,
manierista. Több
művét
visszavonta, átírta. Bonyolult, viharos egyéniség, a bírálatok ellenére
a szovjet-korszak elismert művésze volt, aki éiete alkonyán újra meglelte ifjúkora
szellemi
függetlenségét,
merészségét.
Zenekari
műveket,
kamarazenét,
zongoraműveket, operákat, baletteket, oratóriumot, színpadi és film- kísérőzenéket
stb. írt. 1953-ban a nemzetközi Lenin-békedíjjal tüntették ki. Fia,
Makszim
Dimitrijevics
Sosztakovics
(*1933)
karmester.
(Új
Magy.L.1962.6k.90
o.,
Brockhaus:Zenei L.l985.3k,381 o., Larousse 1994.3k.615 o., M N L . l 6 k . 1 8 9 o.)

HANS F R O N I U S

* 1 9 0 3 . S Z E P T E M B E R 12. - +1988.MÁRCIUS 21.
Osztrák grafikus, illusztrátor és festő. Elindított egy grafikai
ciklust és az irodalmi illusztrációt. Többek között illusztrálta Franz
Kafka (lásd VII.3.), Francois Villon (*1431-+1463?), Honore.de
Balzac (lásd V.20.), Edgár Allan Poe (lásd X.7.) műveit. Az
illusztrációkon kívül portrékat, város- és tájképeket is festett.
(Brockhaus CD.)

ITBUKUJSTERREICII

HANAVA H O K I I C H I

*1746. - +1821.SZEPTEMBER 12.

Japán irodalom-tudós. Farmer családba született. Szorgalmas
tanuló volt, de nagyon korán elvesztette a látását. Ismert volt
szokatlan memóriája. A tanulás folytatását ő is szorgalmazta és
15 éves volt, amikor a Tokio-közeli Edoban történelmet,
irodalmat,
orvostudományt
és
jogtudományt
tanulhatott
különböző tanároktól. 34 éves volt, amikor tanulmányozni kezdte
- természetesen megfelelő segítséggel - a Japánról összegyűjtött
régi dokumentumokat, melyek tartalmáról könyv soha nem
íródott. Munkájában segítségére voltak a kormányhivatalok is.
HANAVCA HOKICHI
1820-ig - 74 éves koráig - tartott a dokumentumok feldolgozása,
mely 670 kötetet eredményezett.
(Internet: http://www.cdp.org.uk/documents/timeline/timeline04.htm,
eoskokugakuin. ac.jp/modules/xwords/entry. php?entryID=458)

JOSEPH EMÁNUEL FISCHER
12. - +1742.JUNIUS 29.

VON

ERLACH

*1693.SZEPTEMBER

Osztrák építész. Johann Bernhard Fischer von Erlach (lásd
VII,20.) fia és tanítványa. 1722-ben VI.Károly német-római
császár (ur.1711-1740) udvari építésszé nevezte ki. Ő fejezte
be a bécsi Schwarzenberg-palota és a Karlskirche építését
1723-37 között. Atyja tervei alapján felépítette a bécsi Udvari
Könyvtárat. Önálló műve a bécsi Althan-palota
és valószínű,
hogy ő készítette a pesti Invalidus-palota
és a temesvári
székesegyház terveit. (Magy.NI.1999.8k.55 o.)

JOSEF

LIESLER

* 1 9 1 2 . S Z E P T E M B E R 12.
Cseh képzőművész. Művészeti tanulmányai során Cyril
Bouda volt a mestere. 1942-től a cseh kubista, szimbolista
művészek, 1945-ben a nyomda-művészek csoportjának lett
a tagja. 1964-ben a firenzei, 1969-ben a belga akadémia,
1977-ben pedig a Cseh Bibiliofilistak szerveztének tagja.
Pályája elején Albrecht Dürer (lásd IV.26,), Domenicos El
Greco (lásd IV.7.), Francisci Jósé y Lucientes Goya (lásd
IV. 16.) hatása alatt dolgozott, de műveiben az irodalom, a
zene és a vallástörténet iránti érdeklődése is megnyilvánul.
A II.világháború után a grafika, a fafaragás, a litográfia, a
szobrászat és az illusztrációs művészeti technikák mestere
lett. (Internet:http://www.exlibrisweb.cz...)

DIZENGOFF MEIR

+1861. - +1937.SZEPTEMBER 12.

Besszarábiai származású izraeli politikus. Ifjú korában az orosz
forradalmár
körökben
dolgozott,
amiért
1885-ben
letartóztatták. Később a cionista mozgalomba kapcsolódott be.
Az 1880-as évek végén Franciaországban üveggyártást tanult,
majd 1892-ben az akkori Oszmán Birodalomhoz tartozó
ma
izraeli - területen, Edmond Rotschoild tulajdonában lévő
borosüveggyárban dolgozott két évig. Miután az ottani homok
üveggyártásra nem volt alkalmas, így a gyár megszűntével
visszatért akkor már Oroszországhoz tartozó szülőhazájába és
Odesszában telepedett le. Ott is részt vett a cionista
mozgalom munkájában. 1905-ben végleg kivándorolt az akkor
még Oszmán birodalomba - a ma Izrael terüetén fekvő - és
Jaffa településen telepedett le. (Jaffa 1922-től - az Oszmán
Birodalom megszűntével - brit mandátumterületen Palesztina történelmi tájegység
egyik települése volt.) 1907-ben egyike volt az Ahuza Bajit Társaság megalapítóinak,
mely - egyéb feladatai és tevékenysége mellett - Jaffa közelében lakótelepet
létesített, mely 1909-ben Tel Aviv első negyedét és később a város magját képezte.
1911-ben a helyi tanács vezetője, majd 1921-től a városi rangot kapott Tel Aviv
polgármestere lett. Az 1925-28.közötti évek kivételével ezt a pozíciót töltötte be
haláláig. Az utókor városrészek, éttermek, szállodák, múzeumok, utcák, köz- és
magánintézmények
nevének
felvételével
emlékezik
rá.
(Internet: http. ://www.jewishvirtuallibrrary/org/
jafi.org.il/edication/100/
)

,

mfa.gov.il/MFA/

,

JEAN-PIERRE CLARIS DE F L Ó R I A N
+ 1794. S Z E P T E M B E R 13.

*1755.MÁRCIUS 6.

Francia meseköltő, regény- és drámaíró.
Mint apród korán
Penthiévre herceg szolgálatában állt, aki később dragonyos
kapitánnyá léptette elő. Ezt követően hiol Párizsban, hol a
herceg
birtokán
tartózkodott
szellemes
társaságok
középpontja volt. Francois-Marie de Voltaire (lásd V.30.)
rokonaként, annak biztatására előbb vígjátékokat, majd
pásztor-regényt írt Galatea, majd Estelle címmel 1783-ban,
illletve 1787-ben. Hírnevét főképpen 89 állatmeséjének köszönheti, melyekben ügyesen élezi ki az emberi természet apró gyöngéit és kora
fonákságait ugyan, de nem érik el Jean de La Fontaine (lásd IV.l4.)művészetének
mélységét, de szellemességükkel és könnyed stílusukkal méltán arattak sikert.
(Világir.Kisencikl.1976.lk.353 o., Révai Nl.7k.588 o.)
PO.STES

V KHBUQIJE FRANIA1M

JULIÁN T U W I M
" W "

* 1 8 9 4 . S Z E P T E M B E R 13. - +1953.DECEMBER 27.

'

Lengyel költő. 1916-ban költözött Varsóba, az egyetemen

-i°9ot- és filozófiát hallgatott. Első verse 1913-ban, első kötete
•>
1918-ban jelent meg, 1920-tól a Skamander költőcsoport
egyik
vezetője
és szatirikus
lapok,
irodalmi
kabarék
munkatársa
volt.
A
II.világháború
kitörése
után
Franciaországba, onnan Brazíliába, végül az USA-ba utazott
és ott telepedett le. A háború végéig párizsi és londoni
lengyel
folyóiratokban
irt.
1946-ban
tért
haza.
Lírai
szemléletét gyakran színezte irónia és szatíráját a kispolgári
életforma kipellengérezésére használta fel. Fő műve a Lengyel virágok című líraiepikus költeményfűzér. (Világir.Kisencikl.1976.2k.444 o.)
/ j' A. a f 5 0
'
•»

EDUARDO
13.

ROSALES

*1836.NOVEMBER 4. -

+1873.SZEPTEMBER

Stílusa
Spanyol
festő,
a
merev
akadémizmusból fejlődött ki es vált
tiszta,
könnyed,
világos
Egyik
imresszionistává.
legszebb,
legfrissebb és legvilágosabb képe A
fürdőben,
melyen az
ecsetvonások
minimumával tudott nagy esztétikai
hatást kifejteni és megéreztetni a
modellek testének kifinomult formáit. Rendkívül rövid életének kiemelkedő alkotásai a történelmi témájú munkái, mint pl.
a Katolikus Izabella Testamentuma című képe. ígéretes fejlődésének virágkorában tört
meg pályája.(Internet:http://www .glossamusic. com
)

WEINER

LEO * 1885.ÁPRILIS 16. - +1960.SZEPTEMBER 13.

Magyar zeneszerző. 1901-től 1906-ig a budapesti
Zeneakadémián
Koessler
János
zeneszerző
(*1853-4 1926) növendéke, majd egy rövid ideig
a
Vígopera
korrepetitora
volt.
1908-tól
tanulmányúton
járt
Bécsben,
Münchenben,
Berlinben és Párizsban. Hazatérve zeneelméletet,
zeneszerzést,
fúvósegyüttest
tanított
nyugdíjazásáig, és kamarazenét 1957-ig. 1957-től
haláláig otthonában
folytatta
a tanítást.
A
hallgatókból karmester nélküli kamarazenekart
szervezett 1928-ban. 1943-ban zsidó származása
miatt
eltávolították
a
Zeneakadémiáról.
Művészetét keresetlen egyszerűség, őszinteség,
tiszta,
egészséges
humor,
harmónia-,
ellenpontozóés
színkeverőleleményesség
jellemzi. Általában minden kompozíciója mélyen
magyar gyökerű, így a csodálatos szépségű Csongor és Tünde című zenekari alkotása
is, mely lírai poézisével, humorával művészetének kiteljesedése. A magyar népzene
hatása jellemzi 1930 utáni szerzeményeit, mint Szvit, l.divertimento,
Húsz könnyű kis
darab a zongorázó ifjúság számára stb. Mint pedagógus is kiváló eredményeket ért el.
Kamarazenei növendékeiből világhírű muzsikusok lettek, akik mindenfelé dicsőséget
szereznek zseniális mesterüknek. Zeneelméleti munkái -.Összhangzattanra
előkészítő
jegyzetek,
Elemző összhangzattan,
A hangszeres zene formái. (Falk G.:Zenei Kis
L.1938.181 o., Brockhaus:Zenei L.1985.3k.654 o., MNL.18k.655 o.)

SHACK AUGUST STEENBERGER
+ 1949.SZEPTEMBER 13.

KROGH * 1874.NOVEMBER 15. -

Dán
fiziológus.
Eredetileg
zoológiát
tanult
a
koppenhágai
egyetemen, majd az élettani laboratóriumban Christian Bohr
(*1855- +1911) mellett dolgozott, és valójában Krogh fedezte fel a
Bohr effektust 1904-ben. Doktori értekezését a békák bőr- és
tüdőlégzéséről írta, majd a nitrogén szerepét tanulmányozta az
anyagcsere-folyamatokban. 1910-től a légzés és a vérkeringés
fiziológiáját tanulmányozta. Orvos feleségével együtt vizsgálta a
ver oxigén- és szénsavgáz-nyomásait. Éveken át kutatta a légzés
és a vérkeringés élettanát. Megállapította, hogy a külső hőmérséklet hatással van az
anyagcserére. Az alapanyagcsere vizsgálatára spirométert szerkesztett. Ő vezette be a
később
róla
elnevezett
anyagcsere-vizsgálatot
1919-ben.
Tökéletesítette
a
vérgázanalízis módszerét. Megfigyelte, hogy az élő és nyugvó izomban igen kevés
hajszálér látható, viszont az izom ingerlésekor az addig láthatatlan hajszálerek
tömegesen megnyílnak, s ezáltal válik a működő szövet vérellátása és táplálkozása
bőségessé. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1920-ban kapta „a
kapillármotoros
szabályozó
mechanizmus
felfedezéséért".
(Nobel-díjasok
Kisl.1985.420 o., M N L . l l k 577 o.)

ANDREA M A N T E G N A

*1431.

+ 1506.SZEPT EMBER 13.

Itáliai festő és rézmetsző. Az észak-olasz quattrocento legnagyobb
alakja, a reneszánsz jellemző művészegyénisége. Alig tízévesen
került a padovai Francesco Sqarcione festő, régiséggyűjtő (*1397+ 1468) műhelyébe. A firenzei művészet az 1443-1453 között
Padovában tevékenykedő Donatello (lásd XII.13.), valamint Andrea
del Castagno (*1423-+1457) és Paolo Uccello (*1396/97-+1475)
révén, míg a velencei hagyomány Jacopo Bellini (*1400 k.-+1470/71)
ITAL
későbbi apósa
közvetítésével hatott művészetére. Velencében
tanult, főként Padovaban és Mantovában dolgozott. Stílusa sok irányt
egyesít. Mindebből egyéni monumetális művészet született, amelynek
hatása
rendkívüli. Festészetét a kemény, plasztikus formálás, az anatómiailag biztosan
megoldott alakok, tökéletes perspektíva, a részletek gazdagsága jellemzi. Korai
stílusát leginkább a padovai Eremitani-templom Ovetari-kápolnájának Szent
Jakab,
Szent Kristóf eletebői vett jelenetek freskói jellemzik. Korai oltárképei közé tartozik a
milánói Brera nagy poliptychonja a Szent Lukács szentek között (1454), Oltárképek és
freskók melletti fő műve ebben az időszakában a veronai San Zénó
templomban
lévő
háromrészes
oltárfala
1459-ből.
1459-től
l'hrisinins 1975
Mantovában élt, ahol 1460-ban Ludovico Gonzaga udvari festője
volt. Itt festette fő művét a mantovai Castello San
Giorgio Camera degli Sposijának freskóit 1474-ben.
A stukkókkal és freskókkal, építészetileg tagolt
egységet teremtett. A falképek életteli, jelenetekbe
ágyazott csoportportréin mutatta be a hercegi
család tagjait - Ludovico
Gonzaga,
családja
és
udvara, Találkozás Francesco Gonzaga bíborossal -.
HOMINICA V2c
A boltozaton
római császárok medalionjai között
mitológiai jelenetek láthatók, a kupola közepét
illuzionisztikusan megnyitó, az alakokat mesteri rövidülésben ábrázoló mennyezetkép
megoldása Correggio
(lásd III.5.), majd a barokk freskófestészetében
talált
folytatásra.
Mantovai korszakának kiforrott stílusát képviselik a Királyok
imádása,
Körülmetélés,
Mennybemenetel,
Szent
Sebestyén
vértanúsága
és
a
Pietá.
Legismertebb műve a milánói Brerában őr/ött Holt Krisztus
(1480), amelyen a
megrázó erejű realizmus bravúros illuzionizmussal párosul. Utolsó korszaka nem
kevésbé termékeny korszaka volt. Olyan művek fémjelzik, mint az Isabella d'Este
(*1474-1 1539) mantovai palotájának dolgozószobája számára festett
Parnasszus
1497-ből, vagy az Erény diadala a bűnök fölött. Ilyen még a Madonna della Vittoria
(1496), a Madonna
glóriában szentekkel (1497) és a drezdai Szent Család. Bibliai és
mitológiai
tárgyú
rézmetszetei
a
quattrocento
jelentős
grafikai
művei.
(Műv.L. 1967.3k.232 o., Larousse 1992.2k.805 0., MNL.12k.660 0.)

JOHN JOSEPH P E R C H I N G

* 1860.SZEPTEMBER 13. - +1948.JULIUS

15.
Amerikai tábornok. Az orosz-japán háborúban Kuroki hadseregénei
katonai atassé volt. 1909-13 között a Fülöp-szigetek kormányzója volt.
1917-ben
a Franciaországba
szállított
első
amerikai
hadsereg
parancsnoka, majd 1918.októbertől az egész franciaorszagi amerikai
hadsereg főparancsnoka lett. Ő készítette fel a csapatokat a
Németország
elleni
bevetésre.
1920-ban
elnök-jelölt
volt,
de
kisebbségben maradt. (Révai Nl.15k.352 o., A XX.Század Kr.1994.)

ARNOLD FRANZ WALTER
+ 1951.JÚLIUS 13.

SCHÖNBERG

* 1874.SZEPTEMBER 13. -

Osztrák zeneszerző. Hegedűn és csellón tanult játszani. 1892-től bankhivatalnok volt.
1895-ben a Polyhymnia műkedvelő zeneegyesület tagjaként ismerkedett meg
Alexander von Zemlinsky osztrák zeneszerzővel (*1871-+1942), aki zeneelméletre
tanította. 1895-ben feladta állását, és az egyik Bécs környéki munkáskórus karnagya
lett. 1901-ben Berlinbe költözött, ahoíl kabarészinházi karmester volt, operetteket
hangszerelt, sanzonokat írt. 1902-ben tanári állás kapott a Stern-konzervatóriumban
Richárd Strauss (lásd VI.11.) támogatásával. A bécsi magán-zeneiskolában tanítványa
volt többek között Anton Friedrich Wilhelm von Webern (*1883-+1945) és Albán Maria
Johannes Berg (lásd II.9.). 1911-től Berlinben élt. A Pierot lunaire című melodráma
bemutatása
után,
sorra
játszották
szerzeményeit.
Az
I,világháborúban
katonai szolgálatot
teljesített.
1917-től
Bécsben tanított, és az új zene támogatására egyesületet
alapított.
1925-től
Berlinben
vezetett
zeneszerzőmesteriskolát.
1933-ban
állását
faji okok
miatt
felmondták, az USA-ba emigrált. A bostoni, dél-kaliforniai és a
Los Angeles-i egyetemeken tanított 1944-ig. Zeneszerzői
munkássága
a
német
posztromantikából
indult,
majd
pályájának úgynevezett kötetlen atonális szakasza után, amelyhez saját elbeszélése szerint a hangrendszer kimerítésével jutott el
1920 körül
kidolgozta a dodekafónikus módszert A XX.század zenéjének egyik legnagyobb hatású
alakia, aki a germán hagyomány legautentikusabb képviselőjének tartotta magát,
ennek következményei írástechnikáján és zenei felfogásának alakulásában egyaránt
érezhetők. Ezt a kettősséget Schönberg nyomán zeneszerzők egész nemzedéke
vallotta a II.világháború után. Művei között van monodráma - Várakozás - , opera - A
szerencsés kéz. Máról holnapra, Mózes és Áron - , melodráma - Kot nidre, Ein
Uberlebender
aus
Warschau
- zenekari
művek
Palléas
és
Melisande,
l.Kamrnersyphonie
- kamarazene, - Megdicsőült
éj, Szerenád,
Vonóstríó
-,
zongoraművek, - Drel Klavierstücke, Szvit, Fünf Klavierstücke
- oratórium - Die
Jakobsleiter (befejezetlen) -.(Larousse I994.3k.567 o., M N L . l 5 k . 8 8 l o.)

100.
G e b u r t s t a g von
Arnold Schönberg

GRÓF T H Ö K Ö L Y IMRE * 1657.SZEPTEMBER 25.
+ 1705.SZEPTEMBER 13.
Felső-magyarországi (1682-85) és erdélyi (1690) fejedelem. Zrínyi Ilona férje,
protestáns nagybirtokos.
1670-ben az Észak-magyarországi
családi
birtokokat
megszálló császári katonaság elől Erdélybe menekült. Az erdélyi fejedelmi tanács
határozata alapján ideiglenesen a bujdosók élére állt, és engedélyt kapott rá, hogy
magánszemélyként sereget toborozhasson. 1678-ban gróf Teleki Mihály erdélyi
politikussal (*1634- +1690) közösen támadást indított a királyi Magyarország ellen. Az
általa vezetett sereg-rész elfoglalta Murányt, Szendrőt és a
bányavárosokat.
I680.januárban a bujdosók fővezérükké választották.. Februárban a bécsi udvar és a
Porta felvette vele a kapcsolatot. A nyár folyamán csapatai a Vág völgyében portyáztak, augusztusban
bevette Késmárkot, de Lőcse
ellenállt.
1680.november
15-én
I.Lipót
magyar
király,
német-római
ÁTHÍV .Y-FKLKEJÉS
tOO.FS •RDULÚJAHA
császár (ur. 1657-1705) biztosaival fegyverszünetet kötött. 1682ben török segítséggel újabb támadást indított a Felvidéken.
Elfoglalta Kassát, majd Füleket, ahol Ibrahim Ujzun Arnaut pasa
( i 1683), a szultán nevében uralkodói jelvényeket adott át neki.
Ettől kezdve Felső-Magyarország fejedelmének címezte önmagát.
1683-ban csatlakozott a Bécs ellen volnulo török sereghez. A
város ostroma alatt a Pozsony vármegyei Cseklésznél táborozott
és kapcsolatot akart létesíteni V.Lotharingiai Károly hadvezérrel
MAGYAR POSTA
(*1643-+1690), de elutasíttották. 1684-ben több sikertelen
diplomáciai kísérlet után, súlyos vereséget szenvedett Eperjesnél,
elveszítette Bártfát, majd Makovicát. 1685-ben Erdélyben hűtlenségi pert indítottak
ellene, birtokait elkobozták és októberben II.Ahmed
pasa (ur. 1691-1695) a
Habsburgokkal való megegyezésben Váradon
elfogatta.
1686-ban
Belgrádban
bocsátották szabadon, de régi tekintélyét már nem tudta visszaszerezni. I.Apafi Mihály
(lásd IV.15.) halála után - 1690-ben - a szultán Erdély fejedelmévé nevezte ki.
Thököly török és tatár segélyhadak élén a zernyesti csatában győzelmet aratott a
Teleki vezette erdélyi csapatok felett, a keresztényszigeti
országgyűlésen
1690.szeptemberben - fejedelemmé választották, de október végén Bádeni Lakos
hadvezér (*1655- +1707) hadserege elől Havasalföldre menekült. A továbbiakban is a
törökök oldalán harcolt. A karlócai béke után, - 1699. után
végleg száműzetésbe
kényszerült Konstantinápolyban, 1701-től haláláig Nikomédeiát jelölték ki neki,
családjának és híveinek kényszerlakhelyül, ott élt haláláig.. Hamvait 1906-ban a
késmárki evangélikus templomban helyezték el. (MNL.17k.442 o.)

VI. F E R D I N Á N D
fTörnando
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* 1712.SZEPTEMBER 13. - +1759.AUGUSZTUS 10.

Spanyol király 1746-tól 1759-ig. V.Fülöp spanyol király (ur.17001746) és Orleansi Mária Lujza harmadik fia. Jóakaratú, de gyenge
uralkodó volt. Miniszterei a felvilágosodás szellemében sokat
javítottak az ország bajain. Támogatta első minisztere, Z.Ensenada
márki
közigazgatási,
hadügyi
és
pénzügyi
reformjait.
A
külpolitikában
semlegességre
törekedett.
A
pápaval
kötött
konkordátumával
1753-ban
megerősítette
az egyház
feletti
hatalmát. 1754-ben az ír származású Wall jutott vezető szerephez.
Felesége, ' Braganga Mária Barbara halála után búskomorságba
esett s mint elmebeteg halt meg utódok nélkül. (Révai Nl.7k.409
O., MNL.7k.879 o.)
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1959.szeptember 13-án Közép-európai idő
szerint 22 óra 2 perc 24 másodperckor az első
szovjet rakéta elérte a Holdat. A rakéta ugyan
megsemmisült a Hold felszínén, de az utolsó
pillanatig képes volt adatokat továbbítani a
repülésről
a
Földre.
Olyan
berendezéssel
rendelkezett, amely képes volt egy szovjet zász-

lót a Hold felszínére telepíteni. (A XX.Század Kr. 1994.867 o.)
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MILTIADÉSZ *Kr.e. 550 KÖRÜL - +Kr.e. 489.
Athéni hadvezér, politikus. Hippiasz athéni türannosz (+Kr.e.490 k.) hatalomra jutása
(Kr.e. 527) után kiegyezett a rivális arisztokrata nemzetségekkel és Kr.e. 524-523-ban
akhón lett. Kr.e 520 körül Hippiasz a thrákiai Kherszonészoszra küldte, ahol Philaidák
türannoszként uralkodtak. Elfoglalta Lemnosz szigetét, ahová athéni telepeseket
küldtek. Feleségül vette a thrákiai Olorosz király lányát, Hégészipülét. Amikor Sztészagorasz, a kherszonészoszi Kardia Philaida türannosza Kr.e 516-515ben meghalt, Miltiadész örökölte a türanniszt. I.Dareiosz perzsa
király (ur.522-486) stkiták elleni hadjáratához segédcsapatot állított
fel, Az Isztroszon - Dunán - való átkelés során megbízták a híd
felügyeletével, de ő elkezdte azt bontani, hogy elvágja a perzsák
visszavonulási útvonalát. Dareiosz visszatérése után előbb Kardiába,
majd Kr.e 493-ban Athénba menekült. Dareiosz Athén elleni büntető
expedíciójának
elindításakor
sztratégosz
lett.
Kr.e
490.szeptember 13-án Marathónnál legyőzte a partraszállt
perzsákat és ezzel véget vetett az első méd háborúnak. A legenda
szerint Pheidippidesz görög katona futva vitte a győzelem hírét Athénba, megérkezve holtan esett össze a kimerültségtől. Emlékére alapították 1896.
évi olimpián a maratoni futószámot. Kr.e 489-ben sikertelenül ostromolta Parosz
szigetét és megsebesült. Athénban bíróság elé állították és 50 talanton pénzbírságra
ítélték. Miután belehalt sebesülésébe, fia Kimón fizette ki a bírságot. (Larousse 2k.809
o., MNL.13k.153 o.)

DANTE A L I G H I E R I

*1265.MÁJUS - + 1 3 2 1 . S Z E P T E M B E R 14.

Itáliai költő. Az
olasz irodalmi
Nyelv és a/
olasz költészet megalkotója. Guelí
eiszegényede
tt
kisnemesi
családból
származott. Firenzében és Bologriában tanult nagy hatással volt rá Brunetto
Latini itáliai költő (* 1220 k . - i 1 2 9 4 k.), aki retorikára oktatta. Baráti kapcsolatban állt
Guido Cavalcanti^ itáliai költővel (*1255 k.-+1300) és Lapo Giannival, a dolce stíl
nuovo költőivel. Új költői kifejezésmódot keresett, mely mentes a hagyományos tudós
költészet nehézkességétől. Ifjú korában katonáskodott, majd az aranyifjúság
életmódját élte, dalokat, balladákat, szonetteket cserélt barátaival. 12 éves korában
ismerte meg Beatricét ( + 1290), Folco de Portinari leányát, később S. de'Bardi
feleségét. 1293-ban feleségül vette Gemma dei Manetto Donátit, akitől három
gyermeke született, mégis legnagyobb élménye, - melyet ő maga írt le az Új élet című
verses „regényében" (1294 körül), Beatricével való találkozása volt. Beatricét 9 éves
korától ismerte és tragikus megpróbáltatás volt számára 1290-ben bekövetkező
halála. Ez a műve 42 fejezetben mondja el Beatrice iránt érzett szerelmét. Felvétette
magát az orvosok és gyógyszerészek céhébe, ahová többek között a festők is
tartoztak. így módja volt részt venni a közéletben. 1296-ban tagja lett a Százak
Tanácsának, mely diplomáciai feladatokkal bízta meg. 1300-ban - 3 hónapig - Firenze
legfőbb tisztségét, a priori címet viselte. Közvetítő szerepet töltött be az ország füg1265 - DflimflllÉfilÓRI-1321
= = = = = = = = =
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getlenségéért küzdő fehér és a VIII.Bonifác pápa (1294-1303) tamogatasával Toscana
egyházi főhatóság alá történő rendeléséért harcoló fekete guelfek között, majd a béke
érdekében, mindkét párt vezető embereit száműzette a városból. 1301-ben azonban
Charles de Valois - VIII.Bonifác pápa támogatásával - bevonult Firenzébe. A fekete
guelfok hatalomrajutásával Dantét, mert a fehérek táborába állt, bosszúból
sikkasztással, zsarolással vádolták meg és örökös száműzetésre, majd távollétében
halálra ítélték, házát lerombolták. Többé nem latta viszont hazáját. Ekkor kezdődött
hazátlan
bolyongása.
Járt
Párizsban,
Veronában,
Ravennában,
Velencében,
Trevisóban, Sarzanában, Lunigianában és Casentinóban. Feltételezések szerint 131416-ban Párizsban teológiai tanulmányokat folytatott. 1316-ban újra Itáliában volt, Can
Gran de delia Scalánál keresett pártfogást, majd G.Novello de Polenta udvarában,
Ravennában élt 1318-tól haláláig. A száműzetés éveiben írt filozófiai nézeteit a nép
nyelvén fejezi ki 1304-1307 között a Vendégség es Nép nyelven való ekesszolas című

műveiben. A filozófiai problémáin túl stilisztikai nézeteit is ki akarta fejezni. A Levelek
és az Egyeduralom című munkája 1310-12 körül figyelmeztetnek a Birodalom és a
pápaság kapcsolatának időszerű rendezésére. A költői próbálkozások főleg fő művének
az Isteni színjátéknak
ihletését szolgálták, melyet toszkán nyelven írt, feltehetően
1307-től 1320-ig. Benne nem csak saját életét, hanem az egész korabeli világot megIHMJITl

jelenítette a költészet eszközeivel. Ez az allegorikus mű hatalmas vízió a költőnek a
túlvilág birodalmában tett utazásáról, ahol Vergilius és Beatrice vezeti végig. Az
enciklopédikus teljességű mű szerkezetét a 3-as szám határozza meg. 3 részből áll Pokol, Purgatórium és Paradicsom, amelyek 9 körből, 9 gyűrűből, 9 égből épülnek fel és minden rész 33 éneket tartalmaz, a Pokol bevezető énekével együtt 100 énekből, 3
soros strófákból és 14.233 verssorból áll. A mű egyszerre öleli fel az egyén és az
emberiség sorsát. A látszólag egyhangú terzinákat a nyelvi lelemény és kifejező erő
szüntelen árama révén teszi alkalmassá összetett világának ábrázolására. Az Isteni
színjáték a középkori irodalom legnagyobb öosszegző alkotása. Dante a középkor és
az újkor határán állt és színjátéka kozmikus dráma. Magyar fordításai közül
legnagyszerűbb a Babits-féle fordítás. (Világir.Kisencikl.1976.lk.261 o., Larousse
1991.lk.564 o.,Brockhaus NI.CD., MNL.6k.311 o.)

SZENT C I P R I A N

+200/210 - +258.SZEPTEMBER 14.

Karthagói születésű latin egyházi író. Eredeti neve
Thascius Caecilius Cyprianus. Hírneves szónok volt, a
pogányok büszkesége. 246-ban Caecilius karthágói
áldozópap térítette a keresztény hitre. 248-ban
pappá, - Donát püspök halála után
249-ben
püspökké
szentelték.
A
Decius-féle
keresztényüldözés után visszatért Karthagóba és a
hitükben
megingottakat
bűnbanat
után
visszafogadta. Jelentős szerepe volt a bűnbánati és a
vezeklési gyakorlat kialakításában. A nagy pestisjárvány idején, 252-53-ban betegápoló volt és segélyszervezetet hozott létre. Több irodalmi vitája volt, többek között az eretnekek
keresztelése miatt is I.István pápával (254-257). Működésének legfőbb eredménye
az egyházi nyelvezet kialakítása és eszmei felfogásának közérthetővé tétele volt.
Elveit a De unitate ecclesiae című művében örökítette meg A Valerianus-féle
üldözés alatt elfogták és lefjezeték. A bélyegképen Saint-Savin-i templom
freskórészletén látható Szent Ciprián, más egyházi méltóságok társaságában. A
pestis elleni védőszent. Ünnepe szeptember 16-án van.(Révai Nl.4k,522 o.)

THOMAS GARRIGUE MASARYK * 1850.MÁRCIUS 7,
+ 1937.SZEPTEMBER 14.
Cseh filozófus, államférfi. Bécsben és Lipcsében
filozófiát tanult. 1879-től a bécsi, majd a prágai
egyetemen filozófiát adott elő 1914-ig. 1883-84-ben
folyóirat
szerkesztéssel
foglalkozott.
1887-től
kapcsolódott be a politikai életbe és a realistának
nevezett
irányzat vezetőjeként, az
ócsehekhez
csatlakozott, majd 1890-ben az ifjúcsehek oldalára
állt. Az osztrák Birodalmi Tanács és a cseh
tartományi gyűlés képviselője volt 1891-93 között.
1893-ban szakított az ifjúcsehekkel és 1900-ban alapította a Cseh Néppártot és Morvaország képviselője lett 1907-ben. Nacionalista és
reformista politikus volt. 1914-től külföldön folytatta az osztrák kormány elleni harcát
a
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cseh

függetlenségért

és

a

demokratikus

társadalmi

rend

megteremtéséért. 1915.november 14-én Párizsban kiáltványt
tett közzé, melyben a független Csehország létrehozását
követelte, ezért
távollétében - halálra ítélték.
1916.február
13-án - francia segítséggel - Párizsban megalakult a Masaryk
|
iMppTk
vezette Csehszlovák Nemzeti Tanács, mely ideiglenes cseh
°
^
kormánynak tekintette magát, s amelyet az antanthatalmak is
~CHAMPIOKOFLIBERTY
1918-ban
ideiglenes
csehszlovák
kormánynak
ismertek el. 1918. május 30án
aláírta
az
amerikai
csehekkel és szlovákokkal az
úgynevezett
piltsburghi
egyezményt,
amelyben
a
szlovákok számára autonómiát
és saját országgyűlést helyezett kilátásba a létrejövő Csehszlovákiában. A Csehszlovák
Köztársaság megteremtője és első elnöke lett 1918.október 28-án. 1934-ben
negyedszer választották államelnökké. Széleskörű hatalommal rendelkezett és
egészen 1935.december 14-ig
lemondásáig
kezében tartotta az ország politikai
életét. A két világháború között az ország legtekintélyesebb politikusa volt, kortársai a
^
^
^
__
polgári
demokratikus
berendezkedésű
köztársaság
erkölcsi
szimbólumának
tekintették.
A
Monarchia
felszámolásának szükségességéről
A
világforradalom,
az
I.világháború
utáni
Európa
elrendezéséről vallott nézeteit Az
uj Európa, A szláv álláspont című
művében
tette
közzé.
A
80.születésnapjára a kormánytól
kapott 20 millió koronás ajándékból l milliót adományozott a Csehszlovákiai Magyar
Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság megalakítására. (Larousse 1992.2k.831
o „ A XX.Század Kr.1994.MNL.12k.766 o.)

PAVEL JABLOCHKOV
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* 1847.SZEPTEMBER 14. - +1894 MÁRCIUS

Orosz elektromérnök. Tanulmányait a szentpétervári katonai mérnöki
akadémián
végezte,
majd
a
katonaság
keretében
működő
Galvanotechnikai Intézetben kezdett dolgozni. 1871-ben a moszkvakurszki táviró-vonalak főnöke lett. 1877-ben Párizsban elektromos
világító berendezések, felszerelések gyártására, gyárat alapított. Itt
készült a nevéről elnevezett elektromos gyertya, illetve ívlámpa. Ő
oldotta meg kb. Alva Thomas Edisonnal (lásd 11.10.) egyidejűleg, - de
tőle függetlenül, - az elektromos fény elosztásának problémáját.
(Révai Nl.10k.729 0.)

VI. A D O R J Á N VAGY H A D R I A N U S PÁPA
+ 1523.SZEPTEMBER 14.

*1459.

Utrechti születésű bölcsész-tanár volt. Eredeti neve Adriaan Florensz
d'Edel. Florensz d'Edel ács fiából lett a leuveni egyetem kancellárja,
a későbbi V.Habsburg Károly spanyol király és német-római császár
i (lásd
11.24.)
nevelője,
Tortosa
püspöke,
1517-től
bíboros.
1522.január
9-én
választottak
pápává
VI.Adorján
néven.
Helyreállította az egyház belső békéjét és megújulását szorgalmazta
a Martin Luther (lásd 11.18.) által elindított hitújítással, a
reformációval szemben.
Magyarországot pénzzel támogatta a
fenyegető muzulmán
török - veszéllyel szemben. Tudós és
szerény férfi volt, de nehezebb bonyodalmak megoldásához nem
volt elég ereje. Alig másfél évi pápai teendők ellátása után, csalódottan halt meg. 1978-ig
I U á n o s Pál (lásd V.18.) megválasztásáig
ő volt az utolsó
nem itáliai pápa. (Révai Nl.lk.107 o., Az Emberiség Kr.1991., MNL.lk.157 o.)

WILLIAM McKINLEY
14.

*1843.JANUAR 29. - +1901.SZEPTEMBER

Amerikai republikánus politikus. 1877-től képviselő, 1892-96
között Ohio állam kormányzója volt. 1897.március 4-én iktattak
be az Egyesült Államok 25-ik elnöke ként hivatalába. Hivatali ideje
alatt átlag 46,5 %-ra emelték az 1894-ben némileg csökkentett
vámokat, aranyalapra heyezték a dollárt. Vezetésével vált az USA
csendes-óceáni és karib-tengeri nagyhatalommá. A közhangulat
nyomására
kezdeményezte
1898-ban
a
spanyol-amerikai
háborút, melynek következtében az USA megszerezte Guamot,
Puerto Ricót és a Fülöp-szigeteket. Bekebelezte Hawait, a Wakeszigetet, Szamoát pedig német es amerikai kézen lévő szigetekre
William McKinlcy 1897-1901
osztotta. Kínába 2.500
katonat
küldött a
bokszerlázadás
leverésére. A külpolitikai sikerek és a gazdasági fellendülés következteben 1900.november 6-án újra elnökké választották. 1901.szeptember 6-án
a Buffalóban megrendezett pánamerikai kiállításon Leon
Czolgosz anarchista lelőtte és 8 nap után, sérüléseibe
belehalt.
(Az
Emberiség
Kr.l991.,Új
Magy.L.1961.4k.581 o „ MNL.12k.832 o.)

LUIGI MARIA ZENOBIO CARLO SALVATORE C H E R U B I N I
*1760.SZEPTEMBER 14. - +1842.MÁRCIUS 13.
Itáliai
származású
francia
zeneszerző.
Lipót
toscanai herceg
a későbbi II.Lipót német-római
császár (ur.1790-1792) - 1778-ban négy évre
Velencébe
küldte Giuseppe
Sartihoz
(*17294 1802), akitől tökéletesen elsajátította a polifon
stílust.
1779-ig csak egyházi
zenét írt, de
hamarosan áttért az opera szerzésére. 1784-ben
Londonba kapott meghívást, ahol III.György Vilmos
Frigyes
Nagy-Britannia
királya
(ur.1760-1820)
udvari
zeneszezője
lett.
1788-ban
Párizsban
telepedett
le.
A
párizsi
Conservatoire
inspektoraként, zeneszerzéstanáraként, egyidejűleg
udvari
zenei
főintendánsként
működött
1795-től.
1780-tól
főként
operakomponistaként vált ismertté. Az évek során sikerrel mutatta be a Médea, A
vízhordó, Anakreón, Az Abencéragók vagy a granadai lobogó stb. című operáit.
Ezek a művei gondos munkát,mély érzést, merész ritmust és harmóniát árulnak el.
1806-ban Bécsben a I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) tiszteletére adott
hangverseny rendezője volt. 1808. után visszatért az egyházi zenéhez, melyeknek
késői darabjai a legjelentősebbek, mint pl. F-dur mise, d-moll Requiem. 1822-től a
párizsi Conservatoire igazgatója lett. 73 éves korában írta meg az Ah Baba és a 40
rabló cmű utolsó operáját. Sajátkezű jegyzéke szerint életműve - többek között 11 mise, melyből 5 nyomtatásban is megjelent, 2 rekviem, miserészletek, Te Deum
zenekarral, 4 litánia, 38 motetta, graduálék, himnuszok, 15 olasz és 14 francia
opera, betétáriák stb. Korának kimagasló művésze volt. A klasszicizmusban
gyökerező zeneművészete jelentősen hatott a francia és a német zenei
romantikára. A kortárs Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) is tisztelői közé
tartozott. (Brockhaus:Zenei L.1983.lk.319 o., MN L.5k.316 o.)

GRACE KELLY * 1929.NOVEMBER 12. - + 1982.SZEPTEMBER 14.
Amerikai színésznő. A New York-i Amerikai Drámai Művészetek
Akadémiájának hallgatója volt 1947-49-ben. Amatőrként kezdte
színpadi
pályafutásai.
1949-ben a Broadwayn
is
bemutatkozott.
Filmkarrierje
1951-en
Hollywoodban kezdődött.
Első nagy sikerét 1952ben, a Gary Cooperral
GRACE KKLLY
forgatott Déli
12 óra
című westernnel aratta.
A vidéki lány című filmben nyújtott alakításáért 1954-ben az amerikai filmművészet
legnagyobb kitüntetésével, Oscar-dijjal jutalmazták. További híres filmjei voltak:
Gyilkosság telefonhívásra (1954), Udvarra néző ablak (1954), Nizza háztetői felett
(1955), A felső tízezer (1956). 1956.április 18-án ment férjhez III.Rainer monacói
herceghez (*1923). Ekkor mondott búcsút a filmszinésznői páyának és a Gracia
P a t r í c i a nevet vette fel. Négy gyermeke volt, 1 fia és 3 leánya. 1982.szeptember 13án legkisebb leányával együtt autóbaleset áldozata lett és sérüléseibe másnap
belehalt. (A XX.Század Kr.1994.1192 o., MNL.10k.729 o.)

LUIGI MARIA ZENOBIO CARLO SALVATORE C H E R U B I N I
*1760.SZEPTEMBER 14. - +1842.MÁRCIUS 13.
Itáliai
származású
francia
zeneszerző.
Lipót
toscanai herceg
a későbbi II.Lipót német-római
császár (ur.1790-1792) - 1778-ban négy évre
Velencébe
küldte Giuseppe
Sartihoz
(*17294 1802), akitől tökéletesen elsajátította a polifon
stílust.
1779-ig csak egyházi
zenét írt,
de
hamarosan áttért az opera szerzésére. 1784-ben
Londonba kapott meghívást, ahol III.György Vilmos
Frigyes
Nagy-Britannia
királya
(ur.1760-1820)
udvari
zeneszezője
lett.
1788-ban
Párizsban
telepedett
le.
A
párizsi
Conservatoire
inspektoraként, zeneszerzéstanáraként, egyidejűleg
udvari
zenei
főintendánsként
működött
1795-től.
1780-tól
főként
operakomponistaként vált ismertté. Az évek során sikerrel mutatta be a Médea, A
vízhordó, Anakreón, Az Abencéragók vagy a granadai lobogó stb. című operáit.
Ezek a művei gondos munkát,mély érzést, merész ritmust és harmóniát árulnak el.
1806-ban Bécsben a I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) tiszteletére adott
hangverseny rendezője volt. 1808. után visszatért az egyházi zenéhez, melyeknek
késői darabjai a legjelentősebbek, mint pl. F-dur mise, d-moll Requiem. 1822-től a
párizsi Conservatoire igazgatója lett. 73 éves korában írta meg az Ah Baba és a 40
rabló cmű utolsó operáját. Sajátkezű jegyzéke szerint életműve
többek között 11 mise, melyből 5 nyomtatásban is megjelent, 2 rekviem, miserészletek, Te Deum
zenekarral, 4 litánia, 38 motetta, graduálék, himnuszok, 15 olasz és 14 francia
opera, betétáriák stb. Korának kimagasló művésze volt. A klasszicizmusban
gyökerező zeneművészete jelentősen hatott a francia és a német zenei
romantikára. A kortárs Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) is tisztelői közé
tartozott. (Brockhaus:Zenei L.1983.lk.319 o., MN L.5k.3l6o.)

GRACE KELLY * 1929.NOVEMBER 12. - + 1982.SZEPTEMBER 14.
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Amerikai színésznő. A New York-i Amerikai Drámai Művészetek
Akadémiájának hallgatója volt 1947-49-ben. Amatőrként kezdte
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színpadi
pályafutását.
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is
bemutatkozott.
Filmkarrierje
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forgatott Déli
12 óra
című westernnel aratta.
A vidéki lány című filmben nyújtott alakításáért 1954-ben az amerikai filmművészet
legnagyobb kitüntetésével, Oscar-dijjal jutalmazták. További híres filmjei voltak:
Gyilkosság telefonhívásra (1954), Udvarra néző ablak (1954), Nizza háztetői felett
(1955), A felső tízezer (1956). 1956.április 18-án ment férjhez III.Rainer monacói
herceghez (*1923). Ekkor mondott búcsút a filmszinésznői páyának és a Gracia
P a t r í c i a nevet vette fel. Négy gyermeke voit, 1 fia és 3 leánya. 1982.szeptember 13án legkisebb leányával együtt autóbaleset áldozata lett és sérüléseibe másnap
belehalt. (A XX.Század Kr.1994.1192 o., MNL.10k.729 o.)

CHATAM SÓFÉR

1762.SZEPTEMBER 14. - +1839.

Német zsidó rabbi. Német családneve Schreiber volt. Csodagyermek volt, mert hét
éves korában már egy fejlett taknudista volt. 12 éves korában már nagy-nevű rabbi a
tanítványa volt. 19 éves korábana vallási újítások ellen tiltakozásul, tanítómesterét
követve elhagyta szülővárosát, Frankfurtot. A morvaországi Dresnitzben öt évig
szolgált rabbiként, majd 9 évig Nagymartonban. Tehetsége, kimagasló tudása, szilárd
jelleme, vezetői képessége, vallási buzgósága elismeréséül 1806-ban megválasztották
az akkor legjelentősebb magyarországi hitközség, a pozsonyi
főrabbijává. Iskolát alapított és új alapokra helyezte a Talmudoktatást. A héber nyelv és a Cion-ba való visszatérés
propagátora
volt.
A
világ
legnagyobb
rabbiképzőjének
állandóan 50u hazai és külföldi hallgatója volt. Ikoiája
nemcsak kiváló tudósokat nevelt, hanem széles tömegek
számára tette lehetővé a vallás megismerését. Rendkívüli
egyénisége az egész XIX.századi hitéletre rányomta a
bélyegét. A neo-ortodoxia tulajdon képpeni megalapítója.
Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki. Tóra-kommentárjai, etikai testamentuma
stb. mindmáig mértékadónak számítanak. Érdekes kortörténeti feljegyzései is
fennmaradtak a napoleoni háborúk idejéből. A rabbik százait nevelte fel, akik az Ő
tanítását terjesztették egész Európában. Az európai zsidóság fontos személyiségei
jártak hozzá tanácsért. Sírja Pozsonyban egy monumentális emlékmű része.
(Internet: http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=48ismi = 3080488i.llt=
)

J A S P E R NEMZETI

PARK

Kanada
négy
Sziklás-hegységi
parkja
közül
a
legészakabbra fekvő és a legnagyobb területű a Jasper
Nemzeti Park. Alberta tartományban fekszik, északra a
Banff Nemzeti Parktól. Területét - a 10.878 km 2 -t 1907.szeptember 14-én különítették el park
céljára, Jasper Erdőség Park néven.
Nevét egy
prémvadász-állomásról, a Jasper-házról kapta, mely ma
nemzeti történelmi emlékhely. 1930-ban a Nemzeti
Parkokról szóló törvény életbelépése után lett Jasper
Nemzeti Park a neve. Az UNESCO 1985-ben a Világörökség részévé nyilvánította. A
parkban fekszik a 325 km 2 -es Columia-jégmező, a Kanadát 10.000 éve beborító
jégpajzs egyik maradványa. A jég vastagsága néhol eléri a 750 métert. Annak
ellenére, hogy évi 500 cm hó hullik rá, gleccserei visszahúzódnak. A Jasper
legnevezetesebb gleccsere a 6,5 km hosszú Athabasca-gleccser, mely a XX.században
kb. 1 km-nyit húzódott vissza. A magashegyi jellegű parkban sok a tó, a vízesés és a
hőforrás. A gleccserek olvadéka és a csapadék a sziklák repedésein leszivárog a
mélybe, ahol a Föld belső hője felmelegíti. A Parkban négy növényzeti zóna alakult ki.
A kegmagasabb a jég birodalma, alatta húzódik a havasi tundra, majd a havasalji
erdő, a legalsó öv a fenyvesekkel borított hegyvidéki zóna. A számos ragadozó puma,
farkas
stb.
mellett
itt
él
az
igen
ritka
havasi
kecske.
(Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Jasper__Nemzeti_Park)

THOMAS WILLIEM ROBERTS *1856.MÁRCIUS 9. + 1931.SZEPTEMBER 14.
Ausztrál festő. Családja 1869-ben költözött Londonból Melburne-be, az ott élő
rokonokhoz. 1871-től iparos szakiskolában tanulta ki a fotós szakmát, mely lehetővé
tette, hogy fotos asszisztensként el tudott helyezkedni. 1874-ben a Metserségek
Iskolájában részesült kevés képzőművészeti ismeretben, melynek alapján elkészített
Tájképe még díjat is nyert. Ezen felbuzdulva még abban az évben beiratkozott a
Nemzeti Galéria Képzőművészeti Iskolájának esti tagozatára, ahol Thomas Clark volt a
tanára. Az iskolában élethosszig tartó barátságok szövődtek, így pl. Frederick
McCubinnal, becenevén „A proff"-al. Roberts kitartó szorgalmáért a „Bulldog" becenevet kapta. Ez a képzés 1881-ig tartott ugyan, de ezen belül
mód volt 1877-79-ben festészetet, 1878-ban anatómiát is
tanulni. 1881-ben visszatért Londonba, ahol a Edwin Long
ajánlásával bejutott a Királyi Akadémia Iskolájába. 1883-ban
járt Spanyolországban, 1884-ben Velencében,
1885-ben
Párizsban, s ott a Julién Akadémiát is látogatta. Még abban
az évben visszatért Melbourne-be, bérelt egy műtermet, ahol
készítette plein-air impresszionista képeit. 1885-86 nyarán
Művészeti Tábort szervezett. 1888-ban alapító tagja lett a
viktoriánus Művészek Társaságának. 1889-ben hat művész társával közös kiállítást
szerveztek műveikből, melyen 62 saját képe szerepelt. A következő évben másodszor
látogatott Tasmaniába, ahonnan mindig nagy élmény-anyaggal érkezett haza. 1891től Sidneyben dolgozott, ahonnan kirándulásokat tett a környező szigetekre, ahol az
ott élő emberek, állatok és táj volt képeinek témája. Felkérést kapott az 1901-ben
létrejött Ausztrál Államszövetség első parlamentjének megörökítésére, The Big Picture
elkészítésére. A festés folyamán szeme megsérült és egy „fekete korszak"
következett, amikor a jutalékokból kellett a megélhetést biztosítani. Az I.világháború
alatt, 1916-ban előléptették káplárrá. 1919-től számos tájképet festett, megörökítve
utazásainak színhelyeit, melyek között Tasmania foglalja el a fő helyet, ahova mindig
vissza-visszatért.
1931-ben
megbetegedett,
műtéten
esett
át,
de
rákos
megbetegedése
halálát
okozta.
(Internet: http://translate.google
usercontent.comí6translate_c?hl=hu8isl=en8iu =
)

JAMES FENIMORE C O O P E R
+ 1851.SZEPTEMBER 14.

*1789.SZEPTEMBER 15.

Amerikai regényíró. Nagybirtokos családból származott. A Yale
Egyetemre járt, de onnan 1806-ban kizárták. Akkor néhány
évig az USA haditengerészetében szolgált, majd megnűsült,
letelepedett és gazdálkodni kezdett. Felesége ösztönzésének
engedve kezdett írni, akkor írta meg
Precaution
című első
regényét. Ezt követte a rendkívül sikeres A kém 1821-ben,
: melyet az első amerikai szer/ő által amerikai olvasónak,
amerikai témáról íródott remekműnek tartanak. Az Úttörők
című regényével megindította a híres, egyfajta amerikai
nemzeti eposznak számitó Bőrharisnya-sorozatot.
ÖL kötete a
Nagy indiánkönyv, Az utolsó mohikan, A préri, A
nyomkereső,
és a Vadölő. Ezek főhőse a ma már mitikus alakká vált Natly
Bumppo vagy Bőrharisnya, az eszmei nomád a primitív
életmód egyik fő romantikus életideálját testesíti meg. Ezekben a kalandos könyveiben epikus képet ad a rézbőrűek és a fehér telepesek harcéról
és beviszi a regény műfajába az erdő egzotikumának témáját. Regényeiben három fő
motívum fonódik össze:az ősvadon fáradságos meghódítása, az őslakosság fokozatos
kiszorítása,
felmorzsolódása
és
egy
újfajta
fehér-ember-tipus
kialakulása. Termékeny író volt, de írói teljesítménye egyenetlen.
Tengeri témájú regénye A vörös kalóz és The Water-Witch.
Az
amerikai regényirodalom első világszerte ismert képviselője, akinek
nagy szerepe volt az újvilági romantikus irányzat kibontakozásában.
Számos új tárgykörrel gazdagította az angol nyelvű irodalmat.
(Világir.Kisencikl.1976.lk.234
o,,
Larousse
1991.lk...497
o.,
MNL.5k.590)

VICOMTE CHARLES EUGENE DE F O U C A U L D
15. - +1916.DECEMBER 1.

* 1858.SZEPTEMBER

Francia misszionárius. Katonai szolgálata letöltése után
vallásossá lett, belépett a trappista rendbe és 1901-ben a
volt katonatisztet pappá szentelték. Hittérítő munkára Algéria
déli részén, majd a Szahara szívében Tamanrassetben, a
mohamedan tuaregek között telepedett le 1905-ben, akik őt
/ ' í y
mohamedán szerzetesként kezelték. Életét imádságban és
bűnbánatban töltötte. Amikor a franciák ellen a szenuszi
tuaregek fellázadtak, egy támadásuk során gyilkosság áldozata lett. Több szerzetes közösség követi az általa előírt szabályokat és él alázatos
tanai szerint. (Larousse 1991.lk.897 o., Kanadai L.)
-"^VREPIIBUQÜE FRWCAISI

m

JÜAN DE V I L L A N U E V A
+ 1811.AUGUSZTUS 22.

* 1739.SZEPTEMBER 15. -

Spanyol
építész.
A klasszicizmus
egyik
legjelentősebb
képviselője Spanyolorszagban. 1770-től a San Fernandoakadémia tanára, 1792-től főigazgatója volt. 1798-ban a
király főépítésze
lett.
Pontosabb
művei:
epületek
az
Escorialban 1768-ban, a Prado
épülete 1785-től és a
csillagászati obszervatórium Madridban. (Múv.L,1968.4k.691

o.)

HOWARD TAFT
+ 1930.MÁRCIUS 8.

WILLIAM

* 1 8 5 7 . S Z E P T E M B E R 15.

Amerikai
politikus.
3og-végzett
ember
lévén,
volt
ügyvéd,
jogtanácsos, bíró, újságíró, és több fontos hivatalt töltött be. 19011904 között a Fülöp-szigetek kormányzójaként közreműködött az
alkotmány
elkészítésében,
a
rabszolgaság
felszámolásában,
egészségügyi, oktatási és szociális reformok bevezetésében. 1904-8
között hadügyminiszter volt Theodor Roosevelt elnök (lásd 1.4.)
kormányában. Ő iá nyitotta a Panama-csatorna építését. Roosevelt
támogatásával megnyerte az 1908-as elnökválasztást. 1909.március
4-én mondta el székfoglaló beszédét a Kongresszusban az USA 27-ik
William II.Taft 1909-1913
elnökévé választása alkalmából. Elődje politikáját folytatva 90 pert
indított a nagy trösztök ellen. Elnöksége idején kiterjesztették az Államközi
Kereskedelmi
Bizottság
fennhatóságát
a
vasutakra,
elfogadták
a
szövetetkezeti jövedelemadót lehetővé tevő XVI. alkotmánykiegészítést, s a szövetkezeti irányítás alatti üzemekben nyolc órára korlátozták a
munkaidőt.
A
„dollárdiplomácia"
képviselőjének
s z á m í t o t t . Kínában és Közép-Amerikában befektetések,
pénzügyi eszközök segítségévei próbálta meg az USA
befolyását terjeszteni. A kubai felkelés leverésével tette
híressé nevét. 1912.november 5-én Woodrow Wilsont
választották
utódaként - az Egyesült Államok 28-ik
elnökéve. 1913-toi 1921-ig a Yale Egyetem jogászprofesszora, 1918-ban a háborús munkaügyi hivatal elnöke, 1921-től az USA 10. főbírája
volt 1930-ig. (Az Emberi-ség Kr.1991., Új Magy.L.1962.6k.345 o.,
Larousse
1994.3k.798 o „ MNL.17k.96 o.)

VASCO NUNEZ DE B A L B O A

*1475. - +1517. VAGY 1519.JANUAR

Spanyol hódító. Tönkrement szerencselovagként érkezett Amerikába.
Panamában hallott először egy nyugati nagy tenger létezéséről. 1501ben a Darién-öböl panamai partvidékén kolóniát alapított, 1511-ben
Darien ideiglenes kormányzójának nevezték ki. Első európaiként
csatlakozott Santo Domingóban Francisco de Enrico expedíciójához,
mely Darien-öbölnél fekvő településről indult 1513.szeptember 7-én és
szeptember
29-ig
tartott.
Rendkívüli
fárdalmak
után
1513.szeptember 1 5 - é n a Panama-szorosnak egyik hegycsúcsáról
megpillantotta a Csendes Óceánt,
melyt Déli-tengernek nevezett el.
Ezzel
gyakorlatilag felfedezte az Atlanti- és a Csendes-óceán közötti legröviderbb szárazföldi
utat, mely Amerika megismerésében nagy jelentőségű. A partot a spanyol király
számára birtokba vette. Jutalmul Aragóniai Ferdinánd az új terület kormányzójává, a
felfedezett tenger admirálisává nevezték ki, Riválisa, Pedrarias de Avila intrikába
keeverte és elérte leváltását. A helyét elfoglalta,
elfogatta és lefejeztette. (Az
Emberiség Kr.1991.399,417 o.,Révai Nl.2k.489 o., MNL.3k.97 o.)

VASÚT

KORSZAKA

NAGY-BRITANNIÁBAN

Liverpool és Manchester
között
1830. szeptember 15-én indult meg a
vasútforgalom, E vonal-szakasz megnyitásával Nagy-Britanniában kezdetét vette a
vasút kora. Először vált lehetővé, hogy a sínhez kötött teher- és személyforgalomban

I.IVF.RPOOL A N D M A N C H E S T E R RAILWAY 1830

lemondjanak azoknak az úgynevezett várakozó gőzmozdonyoknak a segítségéről,
amelyekre az eddigi vasútvonalakon az emelkedők legyőzése érdekében szükség volt.
A mozdonyokat George Stephenson (lásd VI.8.) tervei alapján gyártották. (Az
Emberiség Kr. 1991.696 o.)

VI. GUSZTÁV A D O L F

B

* 1882.NOVEMBER 11. - +1973.SZEPTEMBER

Svédország királya 1950-1973-ig, a Bernadotte-ház tagja. 1950.októ-

ber
30-án
koronázták
királlyávolt,éscsakhaláláig
Nagy
köztiszteletben
álló uralkodó
ritkán
részt. Az ő kezdeményezésére alapították Athénben
és Rómában a Svéd Régészeti Intézetet. Halála után, mivel fia, Gusztáv Adolf 1947ben repülőszerencsetlenség áldozata lett, unokája, - Gusztáv Adolf fia - lepett a trónra
XVI.Károly Gusztáv (lásd IV.30.) néven. (Új
Magy.L. 1960. 3 k . l 2 4
o.,Brockhaus
NI.CD.,
MNL.8k.897 o.)

OTTO WELS

* 1873.SZEPTEMBER 15. - +1939.SZEPTEMBER 16.
Német szociáldemokrata politikus. 1912-18 és 1920-33 között
beválasztották a Reichstagba. 1919 ota Hermann Müllerrel
(*1876-+193l), 1931-től pedig kizárólagos, egyedüli elnöke az
SPD-nek. 1933,március 23-án felszólalásában ellenezte Adolf
Hitler
(lásd
IV.30.)
különleges
erők akciójára
vonatkozó
kezdeményezését. Tényként kezelte a később bekövetkezett

helyzetet és a szociáldemokrata-ellenes sztálini bolsevizmussal szembeni fellépes
lehetőségét látta Hitler háborús terveiben. Még a háború idején Prágába, onnan 1938ban Párizsba emigrált. Emigrációja idején is irányította a száműzetésben lévő SPD-L
Prágában, és Párizsban. (Brockhaus CD., Internet:htpp://www.swp.ie/resources....,
motlc, wiesenthal.com/text/....)

JAN ERNEST MATZELIGER
+ 1889.AUGUSZTUS 24,

* 1852.SZEPTEMBER 15.

Amerikai feltaláló. Apja holland mérnök volt, és cipőkereskedéssel
foglalkozott. Anyja Suriname-i bennszülött. Apja cipőüzletében
dolgozott és már ott kitűnt rendkívüli műszaki ér/ékével. 1871-ben
költöztek Surinameból Amerikába. A massachusettsi cipőipar gyors
fejlődésének hírére a fiatal Matzeliger 1877-ben a Bostoni-öböl
partján fekvő Lynnbe ment, ahol egy cipőgyárban kapott munkát.
Itt kezdett foglalkozni a cipőgyártás gépesítéséinek lehetőségével.
Néhány évi - egészségét is igénybevevő - munkával alkotta meg a
cipőgyártó gép prototípusát, amellyel a 10 órás munkaidő alalt
emberi erővel előállított 50-150 pár cipő helyett 300-700 pár cipőt
lehetett termelni. 1883-ban szabadalmi eljárás lefolytatasa után
kizárólagos jogosultságot szerzett a gép gyártására és forgalmazására. Mielőtt
áldozatos munkájáért pénzt is szerezhetett volna, a TBC áldozata lett 37 éves
korában. Találmányát a cipőipar fejlődése teren a legfontosabbnak tartják. Emlékére
1984-ben
Lynnben
hidat
neveztek
el
róla.
(Internet: htpp://www.
sbrtonservices.com/blackachievers/
, uh.edu/egines/....)

VIKTOR MAGNUS von BORN
+ 1917.SZEPTEMBER 15.

*1851.OKTÓBER 8. -

Finn báró, lovag, politikus. Érettségi után 1868-ban egyetemi évek
következtek, 1873-ban szerzett jogi diplomát. 1875-78-ig Helsinki
városi tanácsának bizottsági titkára volt. 1877-ben vonta magára a
figyelmet izzó hozzászólásával a finn hadkötelezettség kérdéséhez.
1878-tól önálló hadsereggel rendelkeztek ugyan, de 1901-ben
feloszlatták a finn hadsereget. Az Orosz Birodalom egységesítésére
irányuló 1899-es manifesztummal kezdődött az elnyomás első
korszaka 1905-ig. Magnus von Born az évek során az egyik
legfontosabb emberré vált, aki mindvégig határozott ellenfele volt az
1903-ban diktátori hatalommal felruházott Nyikolaj Ivanovics Bobrikov orosz tábornoknak (*1839-+1904). Egyik vezetője volt Oroszországgal folytatott
jogi megbeszéléseknek, vitáknak. 1903-ban a kiéleződött körülmények miatt,
családjával elhagyta az országot és Svédországba költöztek. 1904-ben meghívásra
visszatért és az 1905 őszén kezdődő általános sztrájk után 1906-ban demokratikus
választási reformmal egykamarás parlament jött létre. 1910-13-ig tagja volt a
parlamentnek és elnöke volt a Finn Alapkezelő Társaságnak is 1907-től 1913-ig.
(Internetí.http://translate.googleusecontent.com/translate_c?hl=hu@sl=sv&u=
)

XXVII. N Y Á R I O L I M P I A I J Á T É K O K 2000.SZEPTEMBER 15 OKTÓBER 1. SYDNEY, AUSZTRÁLIA
199 nemzet fiai vettek részt ezen az olimpián, hogy 28 sportág 300 versenyszámában
megmérkőzzenek. Magyarországot 178 sportolónk képviselte. Az összesen 301
aranyéremből a magyarok 8 aranyérmet, a 299 kiosztott ezüstéremből 6 darabot és a
327 bronzéremből 3 bronzérmet magyar sportoló kapott.
Aranyérmesek: Kovács Ágnes 200 m-es mellőszásban, kajak kettes 500 m-en
Kammerer Zoltán és Storcz Botond, kenu egyes 500 m-en Kolonics György, kenu
kettes 500 m-en Nóvák Ferenc és Pulai Imre, kajak négyes 1000 m-en Horváth Gábor,
Kammerer Zoltán, Storcz Botond Vereckei Ákos, Csollány Szilveszster torna gyűrű
számban, párbajtőr egyéniben Nagy Timea és a vízilabdacsapat, név szerint Benedek
Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Kósz Zoltán, Márz
Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Vári Attila,
Varga Zsolt.
Ezüstérmesek: kaiak kettes 500 m-en Kovács Katalin, Szabó Szilvia, kajak négyes 500
m-en Kovács Katalin, Kőbán Rita, Szabó Szilvia Viski Erzsébet, öttusa egyéni Balogh
Gábor, kötöttfogású birkózásban Bárdosi Sándor, súlyemelésben Márkus Erzsébet és a
női kézilabdacsapat,
név szerint Balogh Beátrix, Deli Rita, Farkas Ágnes,
Farkas
Andrea, Kántor Anikó, Kökény Bea, Kulcsár Anita, Lőwy Dóra, Nagy Anikó, Pádár
Ildikó, Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina, Radulovics Bojana, Simics Judit Siti Beáta.
Bronzérmesek: kajak kettes 1000 m-es számban Bártfai Krisztián és Veréb Krisztián,
ökölvívásban Erdei Zsolt, sportlövészetben Igaly Diána.

EMÍLIA DE P A R D O
+ 1921.MÁJUS 12.

BAZÁN

* 1851.SZEPTEMBER J 6. -

Spanyol írónő. Főnemesi családból származott. Már fiatal korától az
irodalomnak szentelte életét. A madridi egyetemen újkori irodalmat
adott elő. Spanyolországban a naturalizmus meghonosítója. Az
életbevágó kérdések című tanulmánya nagy vihart kavart irodalmi
körökben. Azzal vádolták,
hogy a „medani iskola" szennyes
naturalizmusát plántálja át a spanyol irodalomba. Mások a Goncourt
fivérek (Edmond Huot (*1822-+1896) és Jules Huot de Goncourt
(*1830-+1870) francia írók) ideszármazott testvérének titulálták. Ezt
„támasztja alá" Egy nászút című regénye is, amelyben először
próbálkozik a naturalizmus technikájával 1882-ben. Legjelentősebb
alkotásai az elbeszélései, melyekben a hangulatok, témák, korok és
színek, i rányzatok és vallások, valóság és fantázia legszélesebb skáláján játszik igazi
művészi érzékkel, rátermett könnyedséggel. (Világir.Kisl. 1976.2k. 164 o.)

FRANS EEMIL S I L L A N P Á Á
+1964 JUNIUS 3.

* 1 8 8 8 . S Z E P T E M B E R 16. -

Finn író. Paraszt családból származott. Középiskola utána a
helsinki egyetem természettudományi karán biológiát és
kémiát tanult, de tanulmányait félbe hagyni kényszerült.
1913-ban visszatért falujába. 1915-22 között az Aika című
lapkritikusa, később más folyóiratok munkatársa volt. Első
regénye 1916-ban jelent meg Napsugaras élet című szerelmi
történet,
amely
fiatalos
lendületről,
kitűnő
stílusról
tanúskodik. Sikert csak az 1930-tól megjelenő művei hoztak
számára. A Jámbor szegénység című regényében elsőként
dolgozta fel az 1918-as finn polgárháború témaját. Silja. Egy régi családfa utoilsó
hajtása című regénye egy parasztcsalád hanyatlásának története. Egy férfi útja című
regénye egy szerelmi történet. Történetei a hazai földbe gyökereznek, a természethez
kapcsolódnak. Ábrázolásmódjában helyenként misztikum is vegyül, előadásmódja
pedig mindvégig egyenletes, feszültségmentes. A finnek legkiemelkedőbb, külföldön is
elismert írója. Az irodalmi Nobel-díjat 1939-ben kapta „hazája tájainak, természeti
képeinek, parasztságának tömör s egyben aprólékosan finom ábrázolásáért". (Nobeldcjasok Kisl.1985.715 o., Világir.Kisencikl.l976.2k.331 o., MNL.16k.74 o.)

FRANCIS P A R K M A N
8.

* 1823.SZEPTEMBER 16. - +1893.NOVEMBER

Amerikai történetíró. Diák korában bejárta Új Anglia és Kanada
erdőségeit, később újabb utazást tett a Nagy-síkságon keresztül.
Egy ideig a sztú indiánok között élt. Fő kutatási területe a korai
gyarmatosítás és a XVII-XVIII.századi Észak-amerika-i angol-francia
konfliktus története volt. Történetíróként az utazásai során szerzett
tapasztalatait is felhasználta. Jelentős számú gondos forráselemzése
jelent meg, melyeket élénk, gyakran szubjektív ábrázolással kapcsolt össze. (Révai Nl.15k.208 o., MNL.14k.546 o.)

WERNER B E R G E N G R U E N
+ 1964.SZEPTEMBER 4.

* 1 8 9 2 . S Z E P T E M B E R 16. -

Svéd származású német regényíró. Egyetemi tanulmányai után az
I.világháborúban katona volt, majd újságíró, később szabad
foglalkozású író lett. 1937-ben kizárták a náci írói kamarából. A
II.világháború idején Tirolban, Rómában, 1946-tól Svájcban, 1958tól
Baden-Badenben
élt.
Vallási
alapon
szembefordult
a
nemzetiszocialista rendszerrel, de nem a társadalmi problémákkal,
hanem az egyén erkölcsi felelősségével foglalkozott. Realista
DEUTSCHE B U N D E S P O S T
ábrázolásmódjában a lélektani elemzés jelentős hangsúlyt kap.
Legnevezetesebb allegorikus regénye az 1935-ben készüli A zsarnok
és a törvényszék
címmel jelent meg, melyben a bartna-ingesek kegyetlenségéi
leplezte le. A rejtélyes és misztikus elemek gyakori és jellegzetes eszközei prózájának.
Lírikusként hagyományos formákban fejezi ki személyes, vallásos mondanivalóját.
(Világir.Kisencikl. 1976.lk. 125 o., MNL.3k.674 o.)

ALBRECHT KOSSEL

* 1 8 5 3 . S Z E P T E M B E R 16. - +1927.JÚLIUS 5.

Német fiziológus, biokémikus. 1878-ban doktorált Strassburgban, és
habilitált Ernst Félix Hoppe-Seyler német biokémikus (*1825—1-1895)
munkatársaként. 1883-tól a berlini, 1895-től a marburgi, 1901-től a
heidelbergi
egyetem
Fiziológiai
Intézetének
vezetője,
majd
professzora, végül ugyanott a fehérjekutató intézet vezetője volt. •
Főként a szövetek és sejtek biokémiai folyamataival foglalkozott és „
ezért a sejtkémia és a fehérjekémia atyjának szokták nevezni.
Élesztőből nukleinsavat izolált, azonosította hidrolízistermékeiket. 3
_
Elkülönítette az adenint sertés hasnyálmirigyből, felfedezte a citozint
1894-ben. 1896-tól a sejtmagok bázisos alkotórészeivel foglalkozott. Felfedezte a
hisztidint és az argináz enzimet. Felismerte a nukleinsav biológiai szerepét,
feltételezte, hogy a fehérje szerkezete felelős a biológiai hatásért. Fő művét - Az
emberi test szövetei és mikroszkópos vizsgálatuk
Behrens-szel és Schifferdecker-rel
közösen írta. Műszerével jelentős előrehaladást ért el a sejt alkotórészeinek
mennyiségi viszonyait illetően. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1910-ben
kapta „elismerésül azért a munkásságáért, amellyel a fehérjék és nukleinsavak
kutatása révén a sejtkémiai ismereteinket gyarapította". (Nobel-díjasok Kisl.1985.417
o.)

JOHN M c C O R M A C K

* 1884JUNIUS 14. - +1945.SZEPTEMBER 16.

í r származású amerikai tenorista. Amerika és Európa összes híres
opera-színpadán fellépett óriási sikerrel, (kanadai L.)

GEORG WENCESLAUS VON
+ 1753.SZEPTEMBER 16.

KNOBELSDORFF

^1699.FEBRUÁR 17.

Porosz építész és festő. A porosz késő barokk vezető mestere.
3sz király (lásd 1.24.) udvari építésze, az úgynevezett „frigyesi rokokó" fő képviselője volt.
1729-ig
katonatiszt
volt.
1736-37-ben
€
Rómában járt. 1737-39-ben Nagy Frigyes
részére átépítette a rheinsbergi
kastélyt.
Első munkái Berlinben a
Charlottenburgi
^ kastély új szárnya 1740-43 között, A berlini
*"• Opera
átépítésével
a
színházépítés
új
korszakát nyitotta meg 1741-43 között, és a
potsdami városi kastély 1744-56 között. Elismerésül megkapta a városi főintendansi
címet, és a minisztertanács tagja lett. Legjelentősebb alkotása, egyben a porosz
rokokó legfontosabb műve a király saját kezű vázlatának felhasználásával tervezett
Sanssouci-kastély
Potsdamban
1745-47 között. Megnagyobbította a potsdami
Stadtschlosst.
Festő- és rajzolóként is működött, leginkább arc- és tájképeket
készített. (Műv.L.1966.2k.655 o., Révai N I . l i k . 7 6 0 o., M N L . l l k . , 1 5 0 o.)

JÁKOB P R A N D T A U E R

*1660.JÚLIUS 16. - +1726.SZEPTEMBER 16.

Osztrák
építész.
Kőműves
mesterséget
tanult,
de
eleinte
szobrászként működött. 1689-ben Sankt Pöltenben telepedett le,
innen irányította öt kolostor építkezését. Johann Bernhard Fischer
von Erlach (lásd VII.20.) mellett az osztrák barokk építészet egyik
legkiválóbb képviselője volt. Carlo Antonio Carlone(*1635 k.+ 1708) mellett ismerte meg az itáliai barokk művészetet, mely
munkásságára kihatott. Fő műve a melki bencés kolostor és
templom,
mely
1701-38
között
épült.
A/
épülettömb
elhelyezésében a szikla hajlatát követve, csodálatosan illesztette
be azt a táj festői környezetébe. A Linz melletti
Sankt-Florian
Ágoston-rendi kolostor építését 1708-ban Carlone halála után vette at. 1721-26 között épült a linzi Bischofshof és a Hohenbrunn vadászkastély.
Művészi formaadásával és tervezése ötletességével erősen hatott az osztrák barokk
építészetre. (Műv.L.1967,3k,831 0., MNL.15k.94 o.)

JOHANN W E R T H VAGY WERDT VAGY WEERT *1600 KÖRÜL
+ 1 6 5 2 . S Z E P T E M B E R 16.
Német császári lovasvezér. Paraszt szülőktől származott. Előbb a
spanyol seregben, majd a Liga szolgálatában harcolt. 1632-ben
ezredes lett és birodalmi nemességet kapott. A nördlingeni csatát
1634-ben ö döntötte el a császáriak számára. Ezért II.Ferdinánd
(ur. 1619-37) altábornaggyá nevezte ki. 1636-ban Belgiumból rátört
Franciaországra. 1638-ban Rheinfelden mellett fogságba került és
Párizsba vitték. 1642-ben cserélték ki Horn svéd tábornaggyal.
1643-44-ben
Tuttlingen
mellett
verte
meg
a
franciakat.
III.Ferdinánd (ur. 1637-57) grófi rangra emelte és lovassági tábornokká nevezte ki. 1648-ban volt utolsó győzelmes csatája Dachau mellett, amikor
megverte a franciákat és a svédeket. A béke megkötése után birtokára vonult vissza,
melyet a császártól kapott. (Révai Nl.19k.536 o., Brockhaus NI.CD.)

SZENT - G Y Ö R G Y I
+ 1986.OKTÓBER 22.

ALBERT

*

1893.SZEPTEMBER 16. -

Magyar származású
amerikai
orvos,
biokémikus.
1917-ben
szerzett Budapesten orvosi diplomát, majd európai körútra indult,
hogy a nyugati világ egyetemein és laboratóriumaiban gyarapítsa
tudását. A groningi egyetemen habilitált, a cambridge-i egyetemen
kémiából doktorált 1927-ben, ugyanott Sír Frederick Gowland
Hopkins angol biokémikus (*1861-+1947), 1928-tól a rchesteri
Mayo Klinikán Edward Calvin Kendall amerikai kémikus (*1886+1972) munkatársa volt. 1930-ban a szegedi egyetemen az
orvosi-vegytan és a szerveskémia
professzora,
1945-től a
MAGYAR POSTA
budapesti tudományegyetemen a biokémia professzora volt. 193943-ig a szegedi egyetem küldötteként a felsőház tagja volt. Az
1942-43-ban szerveződött, nevét viselő antifasaiszta csoportosulás célja egy radikális
polgári párt megalakítása volt. 1943-ban Kállay Miklós miniszterelnök (*1887-+1967)
tudtával, de saját felelősségére Isztambulban felvette a kapcsolatot az angolszász
szövetségesekkel. Az ország német megszállása után bujkálni kényszerült, csoportja
bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. 1947-ben az USA-ban telepedett le, ahol
kutatásait a Woods Hole-i tengerbiológiai intézet kutatólaboratóriumában folytatta. Kutatrásai során a mellékvesékből hexuronsavat izolált
1928-ban, amely
1932-ben a C -vitaminnal azonosnak
bizonyult, és javaslatára az aszkorboinsav nevet kapta. A
-^ci^í^'J
harmincas évektől kezdte azt vizsgálni, hogy a szervezet
jBfar- T
lVji
hogyan használja fel az aszkorbinsavat, melyet a szeged
környékén termesztett paprikából ellított elő.
1936-ban
HTTifflB
bizonyos flavonokat izolált, mely a P-vitamin volt, mely
helyreállíthatja a kórosan áteresztő hajszálerek normális
tTlagprotUMj
állapotát. Az izomszövetek oxigénfelvételét tanulmányozta,
majd vizsgálta a tejsavnak szén-dioxoddá alakulását. 1960-ban a csecsemőmirigy
tanulmányozásával kezdett foglalkozni. Elméletet állított fel a ráknak és a fehérjék
elektronszerkezetének az összefüggéséről. Igen nagy irodalmi munkásságot fejtett ki,
több mint 200 tanulmányán kívül számos jelentős szakkönyvet írt. Főbb művei:
Biológiai oxidációk, fermentációk és vitaminok (1937), Az izomösszehúzódás
kémiája
(1948), Bioenergetika (1957), Egy biológus gondolatai (1970), Az anyag e/o allapota
(1983) stb. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1937-ben kapta „a biológiai
égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, különösen a C-vitamin, valamint a
fumársav-katalízis vonatkozásában". Szent-Györgyi Albert az egyetlen, aki magyar
állampoloigárként vehette ét a Nobel-díjat.(Nobel-díjasok Kisl.1985.760 o., Larousse
1994.3k.720 o., Brockhaus NI.CD., MNL.16k.655 o., Magyartop, december 31.)

MICHAIL ILLARIONOVICS GOLENYISCSEV KUTUZOV
*1745.SZEPTEMBER 16. - +1813.ÁPRILIS 28.
Orosz hadvezér, táborszernagy. Hadmérnöknek klészült. Katonai
pályáját már 1764-ben megkezdte, amikor részt vett a lengyelek
ellen viselt háborúban. 1770-től részt vett az 1774-ig tartó orosztörök háborúban, a hadvezetés tudományát Alekszander Szuvorov
(lásdV.18.) mellett tanulta meg. Majd ismét az orosz-török háború
résztvevője
volt,
már
tábornoki
rangban
1787-91
közötti
időszakban,
amikoris
1790.decemberben
Izmail
ostrománál
súlyosan megsebesült és egyik szemét elvesztette. A háború során
diplomáciai szolgálatot is teljesített. 1805-ben az I.Bonaparte Napo-

leon (lásd V.5.) ellen Ausztriába küldött orosz hadsereg
főparancsnoka lett. Az 1805-ben austerlitznél elszenvedett vereség után a cár leváltotta és Kijev katonai
kormányzójává
nevezte
ki. 1811-ben
a moldvai
hadsereg főparancsnoka lett. A? 1811-12-es orosztörök háborúban győzelmet aratott és megkötötte az
Oroszországra nézve előnyös bukaresti békét és átvette
az
i.Napoleon
ellen
folytatott
hadjárat
1 VJUOIHOB.JIOPHCTOH B CTABKS
főparancsnokságát 1812.augusztusban. Elődje, Mihail
Bogdanovics Barclay de Tolly orosz katonatiszt (* 1761+ 1818) taktikáját követte, de a közvélemény nyomására és I Sándor cár (lásd X l l . l . )
határozott utasítására csatát vállalt. 1812.szeptember 7-én volt a véres borodinoi
csata, ahol nem tudta megállítani Napoleont, serege azonban hartcképes maradt. Tél
elől visszavonuló franciákkal szemben alkalmazott traktikájával
úgy morzsolta fel
fokozatosan Napoleon seregét, hogy egyszer sem kellett nyíltan összecsapnia vele.
Kiáltványt intézett 1813.március 25-én Európához, hogy irtóháborút üzenjenek
i.Napoleonnak. A háború kezdete előtt azonban meabetegedett és meghalt. (Révai
NI. 12k. 371 o.,Új Magy.L. 1961.4k.286 o., M N L . l l k . 6 5 8 o.)
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MEXIKÓI

FÜGGETLENSÉGI

HARC

A francia forradalom és az amerikai függetlenségi háború hatására
Mexikó kreol lakosság nagyobb beleszólást követelt az alkirályság
HH^lMiiiuu. 1960 politikai-gazdasági életébe, A liberális eszméket valló titkos társaságok egyike Querétaróban működött és
összejöveteleiket Dona Josefa Ortiz de
Dominguez
asszony
szalonjában
tartották.
Itt
született
meg
a
szabadságharc
gondolata
és
itt
határozták el a harc megindítását. A
O f U m m w C0IJ.NU HIIKD-tlU
felkelők vezérükké Allende
a későbbi
J U ' C O R R E O S MEXICO
tábornok - javaslatára Miguel Hidalgó y
Costilla atyát (*1753-11811) választották. 1810.december 2-ára tervezték a felkelést, de az árulóik feljelentették őket. Dona
Josefa szerzett erről tudomást és értesítette az illetékeseket. így tervüket módosítva
1810.szeptember 16-án A Doloresi Kiáltással Hidalgó atya harcba szólította
híveit, kinyitották a kisváros - Dolores - börtönét és lefegyverezték a spanyol
helyőrséget. A közeli városban csatlakozott hozzájuk Allende tábornok lovasezrede. A
függetlenségi harc első felvonása 1811.július 26-án Allende és tiszttársai, július 30-án
Hidalgó atya főbelövésével zárult le. (Viczenik
D.: Mexikó 1999.64, 400 o.,
M N L . 2 0 0 l . 1 3 k . 6 4 o.)
INDEPENDENCIA
NÁCIÓNÁL

QI BAI - 5HI = CH'I PAI
+ 1957.SZEPTEMBER 16.

5HIH

*1864JANUAR 1. -

Kínai festő. Parasztcsaládban született egy hunani faluban. 30
éves koráig asztalos volt. Környékbeli írástudóktól és festőktől
tanult festeni. 40 éves volt, amikor beutazta hazája tájait, majd
1919-ben Pekingbe költözött. 60 éves korára alakította ki
stílusát, amelyben egyesítette a hagyományt és a modern
művészetet. Virágokat, fákat, rovarokat, halakat, madarakat,
emlékezetből tájakat, mondai alakokat és csendéleteket festett
tussal és színekkel. Képeit a természet szeretete és életöröm
jellemzi, modernségét az erős színfoltok adják. 1945-től a
pekingi képzőművészeti fősikolán tanított. 1956-ban neki ítélték
az egyik nemzetközi béke-díjat. Versei, kalligráfiái és pecsétfaragványai is híresek.
Hihetetlen termékenységű festő volt. Az 1958-ban rendezett emlékkiállításon 420
képe és még 300 egyéb alkotása szerepelt. ( M ű v . L . l k . 4 0 9 o., M N L . 1 5 k . 2 l 4 o.)

MIHAJLOVICS
- +1913.ÁPRILIS 25.
MIHAJLO

KOCJUBINSZKIJ

*1864.SZEPTEMBER 17,

Ukrán író. Papneveldében tanult, majd házitanító és falusi
néptanító volt, 1898-tól statisztikus. 1880-ban KamenyecPodolszkban kaapcsolatba került a narodnyikokkal. Két évvel
később forradalmi tevékenysége miatt a cári
hatóságok
letartóztatták és rendőri felügyelet alá helyezték. Első műveit
az 1880-as években írta, melyből a gyermekciklus emelkedik ki,
mint pl. a Karácsonyfa
vagy A kis bűnös című elbeszélései.
Nagy hatással volt rá Maxim Gorkij (lásd III.28.), akit többször
meglátogatott Capri szigetén. Itt találkozott Vladirnir Iljics Leninnel (lásd 1.21.) is, és
ez a találkozás meghatározó volt marxista világnézetének kialakulására., valamint az
1905-ös forradalom után írt műveire. A forradalom eseményeinek hatására írta A
kacaj, a Jönf és a Perszona grata című műveit. Kiemelkedő munkája a hazájában is
megfilmesített, illetve színpadra állított, az ukrán parasztmozgalmak nyomán született
Fata morgana című kétrészes regénye. Sajátos szuggesztív stílust alakított ki,
melyben a természeti jelenségek is szimbolikus jelleggel aktív szerepet játszanak a
cselekményben. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.597 o., M N L . l l k . , 1 5 9 o.)

SZENT
17.

HILDEGARD

VON

BINGEN

*1098.

-

+1179.SZEPTEMBER

Német szentéletű bencés apáca, írónő. A disibodenberegi
kolostorban Boldog Judit tanítványa volt, akinek halála után a
közösség apátnője lett. Rupertsbergben és
Eibingenben, Rüdesheim mellett Benedekrendi kolostort alapított. Látomásai voltak és
inspirációi vallásos irodalmi művek Írásához,
de látomásait titok övezte, tehát nehéz volt
azokat kinyilatkoztatni bármilyen formában
is,
Rendkívül
széles
körű
irodalmi
tevékenységet fejtett ki. Királyokkal, hercegekkel, püspökökkel levelezett. írásai, levelei prófétikus jellegűek voltak. Sokat
utazott, érdeklődött a gyógyítás- és természettudományok iránt. Számtalan vallásos
dalt írt és komponált. (Meyers:Handbuch über die Lit.1964.444 o., Révai Nl.10k.94 o.,
MNL.9k.473 o.)

OSWALD R E D L I C H

* 1858.SZEPTEMBER 17. - +1944 JANUÁR 20.

Osztrák történész. Az innsbrucki helytartósági levéltár tisztviselője
1882-93-ig,
majd
a
bécsi
egyetemen
a
történelem
segédtudományai és a középkori történelem tanára volt 18931929-ig. Az Osztrák Tudományos Akadémia alelnöke, majd elnöke
1938-ig. A Magyar Tudományos Akadémia 1922-ben kültagjának
választotta.
Fő
kutatási
területe
a
diplomatika
és
a
forrástudomány, később a historiográfia volt. Részt vett a
Monumenta
Germaniae
historica
kiadásának irányításában. A
diplomatikán
belül elsőként
foglalkozott
a
magánoklevelek
kutatásával. Az első Habsburg-ralkodók okleveleiről készített
regesztakiadása, illetve I.Rudolf német-római királyról (ur. 12731291) írt életrajza máig alapvető jelentőségű. (Révai Nl.16k.109
o., MNL.15k.352 o.)

MAX S V A B I N S K Y
^/SKOSI.OVENSKO

*1873.SZEPTEMBER 17. - +1962.FEBRUÁR 10.

Cseh festő és grafikus. Prágában M.Pirnernél tanult. 1910-től a
prágai
akadémia
tanára
volt. Tanulmányutat
tett
Párizsba,
Németországba, Hollandiába és Belgiumba. Erősen hatottak rá az
angol preraffaeliták. Monumentális műve pl. a prágai Szent Vitustemplom üvegablakai.
Készített olajportrét, akvarellt és különösen
sok grafikát. A cseh kulturális élet számos kiemelkedő alakját
örökítette meg különböző grafikai technikákkal készített portréin.
Ilyenek
a
Smetana,
Dvorák,
Myslbek,
Mánes,,
Ales
stb.
(Műv.L.1968.4k.374 o.)
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MAX §VAB IN S kV
MALÍfi. A G R A F I K
NAROZEN 17 • IX- 1873

PETZVAL

JÓZSEF +1807JANUÁR 6. - + 1 8 9 1 . S Z E P T E M B E R 17.
Magyar fizikus és matematikus. Mérnöki oklevelét a pesti
Institutum G e o m e t r i á i m b a n szerezte 1828-ban. 1832-től az
Institutum Geometricumban a matematika és a mechanika
előadója, majd a felsőbb mennyiségtan rendes egyetemi tanára
volt 1835-ben. A bécsi Műszaki Egyetem matematikaprofesszora
volt 1837-től 1878-ig. Tudományos munkásságot a matematika,
mechanika, ballasztika, optika és a hangtan területén fejtett ki. A
differenciálegyenletekkel foglalkozó bécsi iskola megalapítója.

Fénytani kutatási eredményeképen, számításai alapján készült el
az első
használható
nagy
fényerejű
fényképezőgép-objektív.
A
négylencsés
aszimmetrikus objektívvel először a Voigtlánder gyár látta el készülékeit. Tervezett
fényerős vetítőlencsét, illetve tájkép- és reprodukciós fényképezésre alkalmas
objektíveket. Nevét elsősorban nagy fényerejű akromatikus fényképészeti lencséi
tették ismertté, melyekkel a megvilágítási időt a másodperc tört részére sikerült
leszorítania. (Larousse 1994.3k.310 o.,Révai Nl.15k.411 o., ?MNL.14k.752 o.)

KONSZTANTYIN EDUARDOVICS C I O L K O V S Z K I J
* 1 8 5 7 . S Z E P T E M B E R 17. - +1935.SZEPTEMBER 19.
Orosz
mérnök,
repülésés
rakétakutató.
A
korszerű
rakétatechnika elméletének és az űrhajózás alapelveinek első
megfogalmazója.
Tanulmányait
magánúton
végezte,
gyermekkori betegségéből visszamaradt erős nagyothallása
miatt. 1879-től Borovszkban, majd Kalugában tanított. Első
könyve a Szabad
tér már 1883-ban a rakétát tartja az
űrközlekedés egyetlen lehetséges megoldásának. Ezután a
kormányozható
léghajó
és
a
repülőgép
megalkotásán
fáradozott.
Áramvonalas
repülőgépet
tervezett
és
az
aerodinamikai
vizsgálatokra
elkészítette
az
első
ismert
szélcsatornát 1895-96-ban. A rakéta mozgásának elméletével
1896-tól
foglalkozott.
1896-97-ben
felismerte
a
reaktív
meghajtás általános törvényét. E téren kidolgozott elveit A világűr kutatása
reaktív
meghajtású
eszközökkel
című munkájában adta közre..
Lefontosabb eredményeit 1903-14 között tette közzé. Elsőként határozta meg a raké-
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tamozgás alapegyenletét a Ciolkovszkij-képletet,
vezette le a rakéta mozgásának
törvényeit, vizsgálta a rakéta hatásfokát, a légellenállás hatását stb, 1929-ben a
többlépcsős rakéta elvének egyik legelső kidolgozoja volt. Tudományos művein kívül,

Z T R A O^CJ^"
D
SZKOLNICTWA
MORSKIEGO

L

_

több tudományos, fantasztikus regénye és elbeszélése is
megjelent, mint pl. a Séta
a Holdon, Távol a Földtől,
melyekben számos további ötletét adta közre. 1924-től a
légierő Zsukovszkij Akadémiájának tanára, majd 1933-től

. . . . „ .,„, _

_

,.„

munkájában,
A
szovjet
űrkutatás
atyja,
a
rakéta
mozgásegyenletének feltalálója, a tudományos űrkutatás
rendszerének és lehetőségeinek egyik legfontosabb megfogalmazója volt. Halála után emlékére a Szovjetunió Tudományos Akadémiája kitüntető
érmet alapított. Nevét viseli az 1590. számú kisbolygó és egy kráter a Hold túlsó
oldalán, (új Magy.L..lk.451 ó., Larousse lk.475 o., A XX.Század Kr. MNL.5k.426 o.)

GRÓF WISBORG FOLKE VON BERNADOTTE
+ 1948.SZEPTEMBER 17.

* 1895 JANUÁR 2. -

Svéd humanista, diplomata. V.Gusztáv Adolf svéd király (lásd
VI.16.) unkaöccse. 1943-tól a svéd vöröskereszt szolgálatban
állt és különböző emberbaráti vagy politikai feladatok
ellátásával bízták meg. A II.világháború idején a német
koncentrációs táborokból a lehetőség szerint a
vöröskereszt mentőautóit igénybevéve próbálta mentem a
dán és norvég állapolgárokat. 1945 áprilisában Heinrich
Himmler német politikus (*1900-+1945) kérte fel a nyugati
hatalmak felé történő közvetítésre egy különbéke érdekében. ENSZ Biztonsági
Tanácsa megbízásából
1948-ban Palesztinába utazott, hogy közvetítsen az izraeliarab fegyverszünet létrejötte érdekében, de zsidó fanatikusok megölték. (A Század
Kr.1994.715 o.,Brockhaus NI.CD., MNL.3k.699 o.)

IV.FÜLÖP

* 1605.ÁPRILIS 8. - +1665.SZEPTEMBER 17.

Spanyol király 1621-től 1665-ig. III.Fülöp spanyol király
(lásd IV.14.) fia és utóda. Szerelmi kalandok és vallási
megszállottság között ingadozott, a kormányzást kegyenceire
Olivares hercegre (1621-1643), L. M. de Haróra (16431661), Castrillo grófra és
Medina de las Torres hercegre
(1661-1665 hagyta. Uralma idején a kultúrális virágzás
ellenére is felgyxorsult az ország hanyatlása.
Háromszor
kellett államcsődöt bejelentenie, és az ország meggyengülve
került ki a 30 éves háborúból, mert elvesztette Portugáliát es
el kellett ismernie Hollandia függetlenségét. Vesztese volt a spanyol-francia háborúnak
is, mert Artois, Cerdagne és Roussilon tartományok francia uralom alá kerültek. így
tönkretéve, kénytelen volt tárgyalásba kezdeni leánya, Mária Terézia és XIV.Lajos
francia király (lásd I X . l . ) házasságáról 1660-ban, de ez nem mentette meg a
Habsburgok uralmát Spanyolországban. (MNL.8k.383 o.

II. ÁGOST

^1579 ÁPRILIS 10. - + 1666.SZEPTEMBER 17.
Braunschweig-wolfenbütteli hereceg, Henrik herceg ifjabbik fia.
Beutazta Olasz- és Franciaországot, Angliát. Kora legtudósabb
fejedelmének tartották, Harminc évig viszavonultan élt Hitzaker
várában. Itt írta Gustavus Selenus álnéven híres müvét 1616ban A Sakk vagy kiralyjáték
címmel
(Das Schachoder
Kónigsspiel).
1634-ben Wolfenbüttelt örökölte. Könyvtárát is
oda tette át és a 130.000 kötetéről sajátkezűleg írt öt-kötetes
katalógust. (Révai N l . i k . 1 6 6 o.)

MAGYAR POSTA

WILLIAMS H A N K

* 1923.SZEPTEMBER 17. -+1953JANUAR 1.
Amerikai gitáros. Eredeti neve Hiram King Williams. Vezető
egyenisége volt a country és western zenének. 8 éves
korában kezdett gitározni, 13 éves korában szerepelt először
a rádióban és 14 éves volt, amikor saját zenekart alakított
Sodródó Cowboyok névvel. 1947-től rendszeresen jelentek
meg nagysikerű lemezei. 1949-től Nashvilleben az ottani
híres zenekarban gitározott. (Encikl.Britannica 2001.CD.)

AMERIKAI

EGYESÜLT Á L L A M O K

ALKOTMÁNYA

Az 1787.szeptember 17.-én elfogadott, s azóta többször
módosított alkotmány van érvényben az USA-ban. A szövetség
törvényhozó hatalmát a kétkamarás Kongresszus gyakorolja,
amely 100 tagú Szenátusból és 435 tagú Képviselőházból áll.
Minden államban hat évre közvetlen titkos szavazással két
szenátort választanak úgy, hogy a Szenátus egyharmada
kétévenként megújul. A Képviselőház tagjait két évre
választják. Az USA-ban elnöki kormányzati rendszerérvényesül. Az államfő, s egyben a végrehajtó hatalom feje az elektorok útján négy
évre választott - egyszer újraválasztható - elnök. Ő a fegyveres erők főparancsnoka
is. Hatalmát az általa kinevezett, a minisztériumokat vezető államtitkárok útján
gyakorolja.
Ők alkotják
a kabinetet. Az elnök
politikailag
nem felelős a
Kongresszusnak, az alkotmány megsértése esetén azonban a Képviselőház különleges
eljárásban állapítja meg felelősségét. (MNL.1993.lk.742 o.)

GRENADA

ENSZ - T A G S A G A

GRENADA ADMITTED TO U N
S o p l e m b e i 17»h 1974

GRENADA

Greanada egy szigetország Közép-Amarikában, a Karib-tenger-i
szigetvilágban. Őslakói az aruak indiánok voltak, akiket a karibi
népcsoportok szorítottak ki. 1609-ben londoni kereskedők pénzén
létesült az első európai kolónia. Területét a XVII..századtól francia
társaságok birtokolták. 1762-ben Nagy-Britannia foglalta el.
1834-ben
a többi angol gyarmathoz hasonlóan itt is eltörölték a
rabszolgaságot és 1877-től korona-gyarmat volt. 1962-től önálló
gyarmat,
1967-től
Nagy-Britannia
teljes
önkormányzattal
rendelkező társult állama. 1974. február 7-étői független
monarchia, a Brit Nemzetközösség tagja. 1974.szeptember
17-tői
az
Egyesült
Nemszetek
Szövetségének
tagja.
(MNL.8k.822 o.)

SIR FRANCIS C H I C H E S T E R
+ 1972.AUGUSZTUS 26.

* 1901.SZEPTEMBER 17.

Brit utazó. Fiatal korában Uj Zélandon mint bányász,
majd
kereskedelmi
utazó
és
ingatlanügynök
dolgozott. 1929-ben tért vissza Angliába és még az
év
decemberében
megkezdte
szóló
repülését
Ausztráliába. A II.világháború után mint navigációs
szakember dolgozott Angliában, és egy térkép kiadó
vállalatot alapított Londonban. 1953-tól különböző
vitorlás kalandokban vett részt. 1966-67-ben Gipsy Moth IV. nevű
18 méteres vitorlásán egyedül hajózta körül a Földet. A/ első szakaszban 107 nap alatt 22.500 km
megtétele után - jutott el Plymouthból Sydnybe. A második szakaszban szintén
kikötés nélkül, a Horn-fok megkerülésével 119 nap alatt jutott vissza kiindulópontjára,
25.000 km-t megtéve. Teljesítményéért II.Erzsébet királynő(lásd IV.21.) 1967
májusában lovaggá ütötte. Vállalkozásáról beszámolót írt Gipsy Moth. Vitorlással a
Fold körül és A magányos víz meg az ég címmel. (MNL.5k.325 o., Encyclopedia
Britannica Library)

XXIV. N Y Á R I O L I M P I A I J Á T É K O K 1988.SZEPTEMBER 17. OKTÓBER 2. SZÖUL, DÉL-KOREA
A dél-koreai főváros adott otthont a XXIV. nyári olimpiának, melynek az
elmaradhatatlan olimpiai lángját Lim Chin Ae atléta lobbantotta fel 100.000 néző
jelenlétében. A megnyitó ünnepség eddig soha nem látott külsőségek mellett zajlott
le.
160 ország vett részt a 24 sportág 237 versenyén, közel 10.000 sportolóval, akik 24
sportág 237 versenyszámában küzdöttek a sikerért.
A legsikeresebb, 132 éremmel a Szovjetunió volt. Magyarország az ötödik helyen
végzett.
A magyar sportolók közül aranyérmes volt kötöttfogású birkózás légsúlyban Sike
András, a férfi kard-csapat, a férfi kajak-kenu 500 m-es versenyben Gyulai Zsolt,
1.000 m-es férfi kajak négyes-csapat, öttusa egyéni versenyben Martinék János,, az
öttusa-csapat, 200 m-es férfi mellúszásban Szabó József,, 200 és 400 m-es vegyes
úszásban Darnyi Tamás, és
200 m-es női hátúszásban Egerszegi
Krisztina.
Ezüstérmes lett súlyemelés középsúlyban Messzi István, nehézsúlyban Jacsó Ferenc,
kötöttfogású birkózás középsúlyban Komáromi Tibor, a női kajak-kenu 500 m-es
négyes csapat, 100 m-es férfi mellúszásban Güttler Károly, 100 m-es női hátúszásban
Egerszegi Krisztina és a torna lólengés versenyében Borkai Zsolt. Bronzérmes volt a
férfi tőröző-csapat,
a női tőrvívó-csapat
a férfi kajak-kenu
500 m-es
kettes
versenyében a páros, sportlövészet gyorstüzelő pisztolyban Kovács Zoltán, és a kisöbű
sportpuska fekvő versenyben Záhonyi Attila.
A sporteseményeket súlyos dopping-visszaélések árnyékolták be. Többek között
diszkvalifikálták a súlyemelőket és a 100 m-es síkfutás győztesét, a kanadai Ben
Johnsont, akinél anabolikum használatát állapították meg, és ezért át kellett adnia
aranyérmét Carl Lewisnek (USA).
DDR
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LEONHARD EULER +1707.ÁPRILIS 15. - +1783.SZEPTEMBER 18.
Svájci
matematikus,
fizikus,
csillagász,
geográfus.
A
baseli
egyetemen tanult 1720-23 között, ahol Johannn Bemoulli (*1667+ 1748) volt a matematikaprofesszora. Első értekezése az izochron
görbékről 1726-ban jelent meg. 1727-ben elfogadta a Szentpétervári
Tudományois Akadémia meghívását és 1731-től fizikaprofesszora,
1733-tól a matematikai osztály vezetője volt. 1741-ben II.Nagy
Frigyes porosz király (lásd 1.24.) hívására Berlinbe költözött és részt
vett a Berlini Tudományos Akadémia megszervezésében, s Ő vezette
a matematikai osztályt. 1766-ban visszatért Szentpétervárra. Életében 530 könyve, illetve tanulmánya jelent meg. Műveinek Gustav Eneström svájci
matematikus által összeállított jegyzékében 866 mű szerepel. Célul tűzte ki az analízis
rendszeres feldolgozását, megalapozását és kibővítését, megkísérelte lerakni a
differenciál és integrálszámítás alapjait a végtelen kicsinyek bevezetésével. Ez
azonban a határérték fogalmának akkor még ismeretlen volta miatt nem sikerült.
Jelentős eredményeket ért el a differenciálegyenletek, a Taylor-formula alkalkmazásai,
a speciális integrálok vizsgálata terén, és számos új, önálló tételt alkotott.
Továbbfejlesztette a függvénytant a komplex változójú függvények bevezetésével.
1726-ban írt először a brachisztochron görbékről. E probléma általánosítása és a
hasonló típusú feladatok általános megoldási módszerének keresése eredmenyezte a
variációszámítás első elméletét 1732-ben. Foglalkozott az
izoperimetrikus görbékkel, nevét viseli az Euler-egyenes.
A
variációszámításban
lényegesen továbfejlesztette
Joseph
Louis
Lagrange
francia
matematikus
(*:1736-+1813)
eredményeit.
A
poliédertétel
a
königsbergi
hidak
problémájával
együtt
a
matematika
új
ágának,
a
topológiának volt az előfutára - Euler-félc gráf. Foglalkozott
a magasabb fokú algebrai egyenletekkel és a diofantikus a~
nalízis problémáival. Munkássága alapvető volt a matematika egyetemes fejlődésében.
Fontos működési területe volt az elméleti fizika. Elsőként alkalmazta az analízis
módszerét a tömegpont dinamikai problémáinak a kutatásában. A csillagászatban is
felhasználásra talált a pontok mozgásának vizsgálata centrális erők hatása alatt.
Elsőként fogalmazta meg szabatosan a legkisebb hatás elvét 1744-ben. Foglalkozott a
húrok és membránok rezgéseivel. Alapvetőek hidrodinamikai eredményei. Tőle
származik az ideális folyadékok mozgásegyenletének a megfogalmazása. Foglalkozott
zeneelmélettel és térképészettel is. Egyike volt a legtevékenyebb és legsokoldalúbb
matematikusoknak. Munkássága felöleli a kor matematikájának minden ágát. A
Mechanika azaz a mozgás tudományának analitikus tárgyalása című könyve 1736-ban
az első nagy mű volt, amelyben az analízis a mozgások vizsgálatának alapeszközéül
szolgai. A maximum és minimum tulajdonságú görbék megkeresése című tanulmánya
lehetővé tette olyan görbék és felületek meghatározását, amelyekre nézve bizonyos
ismeretlen függvények nagyobbak vagy kisebbek, mint a többi függvény. 1735-ben fel
szemére, az 1760-as évek végén mindkét szemére megvakult, de törtetlenül tovább
dolgozott haláláig. Halála után 40 évvel sok kiadatlan munkáját találták meg,
melyeket 1862-ben publikáltak. Összes műveinek kiadasat tervezték 44 kötetben.
(Larousse 1991.lk.776 o., MNL.7k.569 o.)

DAG HJALMAR AGNE CARL
+ 1961.SZEPTEMBER 18.

HAMMARKSJÖLD

*1905JÚLIUS 29.

Svéd
politikus,
közgazdász.
A
filozófia
és
közgazdaságtudományok
doktora
volt.
1933-ban
fetiiKfff^KlwllIll
Stockholmban egyetemi tanár volt, de a katedrát hamar
"^HHjjHlB
felcserélte a közéleti teendőkkel. 1930-34 között a Svéd
Munkanélküliek Bizottságának, 1935-ben a Svéd Állami
; W y A v / l
Banknak a titkára, 1936-45 között pénzügyi államtitkár,
^TjJJ^M
1941-47 között pedig a Svéd Állami Bank igazgatóságának
elnöke volt. 1947-től a külügyminiszter munkatársa, 1951-től
'-^B^JWgSaj
helyetteseként dolgozott. 1952-1953-ban a svéd delegáció
^ A ^ j f l H
vezetője volt az ENSZ-ben. 1953.április 7-től haláláig az
^^^^^BH
ENSZ főtitkára volt. Hivatali ideje alatt nagy súlyt fektetett az
ENSZ
békefenntartó
hatalmi
jellegének
erősítésére,
s
feladatának tekintette a dekolonizáció folyamatának felgyorsítását.
Egyik
szorgalmazója
volt
az
ENSZ-csapatok
Kongóba
küldésének.
1961.szeptember 18-án Kongó-i közvetítői útja során Rhodésiában máig tisztázatlan
légikatasztrófa áldozata lett. Gépét - a legújabb ismeretek szerint - lelőtték. A NobelBéke-díjat halála után 1961-ben kapta. (Nobel-díjasok Kisl.1985.312 o., M N L . 9 k . l 7 4
o.)
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*1919.SZEPTEMBER 18. - +2005.MÁRCIUS 28.
Magyar politikus. 1939-ben parasztemberként csatlakozott az
akkor illegális kommunista párthoz. 1945-ben a földosztáskor
jutott
földhöz.
1948-60
között
a
barcsi
Vörös
Csillag
termelőszövetkezet
elnöke
volt.
1960-67
között
földművelésügyi miniszter. 1967-től 1987.júniusig államfői,
illetve akkor az Elnöki Tanács Elnöke tisztségét töltötte be.
1975-1987 között az MSZMP Politikai Bizottságának volt a
tagja. 1953-tól 1989-ig országgyűlési képviselő 1968-tól 1989-ig
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének tagja volt.
A szervezet megszűntével 1989-ben visszavonult a politikai,
társadalmi élettől. (MNL.12k.243 o.)

LORENZO LOTTO *1484 KÖRÜL - +1556.SZEPTEMBER 18. ES
1557 JÚLIUS 1.KÖZÖTT.
Velencei festő. A velencei érett reneszánsz jelentős képviselője. Főként Velencében
élt, de Bergamóban, Trevisóban, Rómában is dolgozott. Giovanni Bellini (lásd XI.29.)
tanítványa volt, de hatott művészetére Antonello da Messina (lásd 11.14.) és Alvise
Vivarini (*1445 k.-+1503) is. Korai művei a velencei quattrocento forma- és
kifejezésrepertoárjának markánsan önálló felhasználását mutatják. Később is számos
mester hatott rá, stílusában még sincs nyoma eklekticizmusnak.
Művészete egyéni hangvételű, különösen drámai lélekábrázolása, a
hideg tónusok átmeneteit mesterien alkalmazó koloritja tartoznak
művészetének értékei közé. E jellemvonásai miatt a manierizmus
előfutárának is tekinthető. Csaknem kizárólag vallásos tárgyú képeket
és arcképeket festett. A jellemzés mélysége, a lelkiállapot éles
megfigyelése különbözteti meg a többi korabeli velencei festőtől.
Képei
konvencióktól,
ájtatossági
formuláktól
mentesek,
feszültségekkel, pátosszal Leliek. Korai művei közül kiemelkednek a
Szent Jeromos, a Madonna szentekkel és Mária
mennybemenetele
(Milánó) című munkái. Élete végén világi szerzetesként Loretóban
csendes visszavonultságban dolgozott. Késői művei közül az egyik legjelentősebb az
anconai képtárban lévő Mária mennybemenetele
(1550) című kompozíciója. Számtalan
portréi közül a Rossi prelátus, Febo da Brescia, Nő legyezővel a legkiválóbbak.
(Műv.L. 1967.3k. 111 o., Révai Nl.12k.861 o,, MNL.12k.247 o.)

KWAME

NKRUMAH

* 1909.SZEPTEMBER 18. - +1972.ÁPRILIS 27.

Gáhnai politikus. 1935-47 között az USA-ban és NagyBritanniában élt és filozófiát közgazdaságtant és szociológiát
tanult. Részt vett 1945-ben az 5. Pánafrikai Kongresszus
előkészítésében Manchesterben. 1947-ben tért haza és az
Egyesült Aranyparti Konvenció főtitkára, 1949-től az abból
kivált, radikálisabb Népi Konvenció Párt - CPP - alapító elnöke
volt. A gyarmati hatóságok 1950-51-ben bebörtönözték. 195257-ben a brit uralom alatt lévő Asranypart, 1957-60-ban a
független Ghana miniszterelnöke, 1960-ban az ország első
köztársasági elnöke lett. A marxista-leninista tanokat az afrikai viszonyokra alkalmazó
afrikai szocializmus egyik fő ideológusa. Fellépett a gyarmati
függőség alól felszabadított egységes Fekete-Afrika megteremtéséS,
2 D A Y 1 J U LY 1960
ért, de a fokozódó belső gazdasági nehézségek
között
egyre
diktátori kusabb
módszerekkel
kormányozott.
1964-ben
bevezette
az
egypartrendszert, a CPP és az ország örökös
\\< < /
elnökévé
választatta
magát.
1966.februárban,
távollétében
államcsinnnyel
megfosztották
hatalmától,
ettől
kezdve
Guineában
élt
száműzetésben
(Brockhaus
NI.CD.,
Larousse
Ghana 3 d
1994.3k.94 o., MNL.13k.809 o.)

MARCUS ULPIUS TRAIANUS *53.SZEPTEMBER 18. + 117.AUGUSZTUS 8.
Római
császár
98-tól
117-ig.A
hispániai M.Ulpius Traianus fia. Apja
mellett 73-74-ben Syriában volt
katona, majd praetor 84-ben. Egy
legio léegatusaként leverte Antonius
Saturninus germániai lázadását 89ben. 91-ben konzul volt, 97-ben
pedig az alsó-rajnai légiók vezére.
Ebben
az
esztendőbenMarcus
Cocceius
Nerva
római
császár
(ur.96-98) adoptálta
fiává fogadta
- és társuralkodóvá nevezte ki. 98POSTA ROMANA
ban
Nerva halála után
átvette
az uralmat és így az Impérium Romanum történetében ő az első nem Itáliában, hanem a hispániai Italicában született
császár. Egész uralkodása alatt a birodalom javán fáradozott. Sok adót elengedett, a
szegény szülők gyermekeinek nevelésére Rómában és Itáliában alapítványokat hozott
létre, a nép foglalkoztatására nagy beruházásokat rendelt el. így épült meg a róla
elnevezett fórum a Traján-oszloppal, egy odeum, egy gimnázium, római vízvezeték, a
„ dunai Vaskapu és az Alcanlara folyón egy híd, birodalmi országutak stb.
ROMA+:
...
Uralma alatt - katonás természete dacára - a görög és

•

római irodalom felvirágzott. 101-102ben és 105-107 között legyőzte a
dákokat, élükön Decebal dák királlyal
(ur.87-106).
A
legnagyobb
katonai
győzelmét a parthusok felett aratta,
113-115 között egy kitűnően vezetett
hadjáratban
jelentős sikereket ért el az
CORREOS_
JA
Eufráteszen túli nagyhatalom ellen. 114ESPANA
117 között meghódította Armeniát, Mezopotámiát és Asszíriát. Ebben a hadjáratban eljutott a Perzsa-öbölig. Ezeknek a
győzelmesen vezetett háborúknak a következtében uralkodása alatt a Római
Birodalom a legnagyobb területi kiterjedését érte el. A római szenátus 114-ben a
megtisztelő „optimus" - azaz a „legjobb" - címmel tüntette ki. A gyermektelen
Trainanus utódja Publius Aelius Hadriánus (lásd VII.10.)
Szíria legátusa
lett. Ókori
életrajz nem maradt fenn róla, életútja főként ifj.Caius Plinius római íróval (*6l/62+ 112
k.)
folytatott
levelezéséből,
valamint
ifj.
Plinius
Traianust
dicsőítő
Panegyricusából
ismert. (Az Emberiség Kr.1991., Révai Nl.18k.450 o., MNL.17k.692
o.)

JOHN GEORGE DIEFENBAKER
+ 1979.AUGUSZTUS 16.

*1895.SZEPTEMBER 18.

Kanadai politikus. Eredetileg ügyvédkénrt dolgozott, majd
parlamenti képviselő, 1956.decembertől 1967.júliusig a
Konzervatív Párt vezére, az 1935-től tartó folyamatos
uralmat megszakítva 1957.június és 1963.április között
miniszterelnöke volt. (MNL.6k.565 o.)

CANADA 17

1940-től
Haladás
liberális
Kanada

ATHÉN
Görögország fővárosa és Attika közigazgatási körzet székhelye. Az Attikai-félsziget
nyugati partján fekszik, a tengerparttól kb. 5 km-re. Az ország legfőbb tengeri kijárata
Pireusz kikötőjével. A város területe elővárosaival együtt 427 km 2 . Lakosainak száma
meghaladja a 3 millió főt, mely több mint az ország összlakosságának egynegyede.
Északról és keletről 1028-1413 m magas hegyek övezik. A város belterületén a 277 m
magas Lükabéttosz és a 156 m magas Akropolisz sziklái emelkednek ki. A mitológiai
hagyomány szerint Kr..e. X.században Attika 12 városa közül Thézeusz kezdte meg
Attika politikai egyesítését, mellyel megalapította Athént, fenntartva számára az
elsőbbséget. Kr.e. 683 után Athénban arisztokratikus berendezkedésű városállam jött
létre. Az első írott törvényeket Drákón vezette be Kr.e.62l-ben, mellyel sikerült
csökkentenie az arisztokrácia hatalmát. Az igazi demokrácia kezdetét Drákon és
Szolon athéni törvényhozó (Kr.e.*640- + Kr.e.559) törvényeitől lehet számítani. A
Kr.e. V.század kezdetén a perzsa háborúk hozzájárultak a demokratikus kormányzat
megszilárdulásához. Tengeri egyeduralma és vezetői révén, Athén a század végén
virágkorát élte. A demokratikus és művészeti fejlődés Periklész nevéhez fűződik. A
peloponnészoszi, majd az úgynevezett szövetségesi háború, valamint a khaironeai
vereség Kr.e.338-ban annyira meggyengítette Athént, hogy kénytelen volt alávetni
magát a makedón terjeszkedésnek, uralomnak. Kr.e.146-ban a rómaiak leigázták,
Lucius Comelius Sulla római hadvezér (*Kr.e.l38.-+ Kr.e.78) Kr.e.86-ban elfoglalta és
kifosztotta, de ennek ellenére szellemi tekintelyét megőrizte. A császárkor elején
Lucius Bdomitius Ahenobarbus Nero római császár (*37-+54) görögbarát politikája
kedvezett Athénnak. A római császárok és tehetős magánadakozók jóvoltából a görög
műveltség hajdani központját igyekeztek új épületekkel is díszíteni. Publius Aelius
Hadrianus (lásd VII.10.) 76-138 között egész városrészt építtetett, Heródes Atticus
görög szónok ( * K r . u . l 0 l - + 177) is számos középülettel ékesítette. 267-ben a germán
herulok ismét elpusztították a várost. Theodosius bizánci császár (ur. 408-450) alatt,
keresztény templomokká
alakították át a korábbi kultuszhelyket.
Különösen
I.Justiniánus bizánci császár (ur.527-565) idején számos athéni műalkotást szállítottak
Konstantinápolyba. A kereszténység államvallássá tétele Athénban is az ókori emlékek
pusztításását eredményezte. Az athéni tudományos élet megszűnését a platóni
Akadémia 529-ben történő bezáratása jelentette. A jelentéktelenné vált bizánci város
frank, velencei, majd hosszú oszmán-török uralom után 1834.szeptember 18-án
lett a felszabadult Görögország fővárosa. 1827-ben - a görög szabadságharc idején
kb. 4.000 lakosa az Akropolisz északi lejtőjen élt. Itt iktatták be I.Ottó görög királyt
(ur. 1833-1862), aki német építészekkel új várost terveztetett. A XX.század elejére a
város lakóinak száma meghaladta a 160.000 főt. A II.világháború éveiben
különösen
a német megszállás idején, majd az 1945 utáni polgárháború során a lakosság és a
varos is sokat szenvedett. - Athén történelme nem különíthető el művészettörténeti
jelentőségétől, mivel politikai viharai mindig erőteljes befolyással voltak az építészeti,
szobrászati,
festészeti
és
egyéb
kultikus
alkotások,
emlékek,
emlékhelyek
létrejötteben vagy éppen megsemmisítésében. - A mükénéi kultúra idején az Kr.e.II.
évezred második felében az Akropolison,
a
város legmagasabb dombján palota épült és
úgy a palotának, mint az Akropolist körülvő
erődített
falnak
az
úgynevezett
Pelargikonnak
a Kr.e.1300 körüli időből
megvannak a maradványai. Ez volt az athéni
20" PA A A V «»Kf-OnOAIZ
^^
királyok erődített székhelye, majd a királyság
eltörlése után vallási központ lett számos kultuszépülettel, melyeket a perzsák zömében leromboltak Kr.e.480-79-ben. Ezt
követően Pheidiasz athéni szobrász (Kr.e.V.sz.) irányításával újjáépítési program
indult meg. Felépült Kr.e. 447-432 között az új Parthenon, az Athéné Niké-templom, a
Dionüszosz-szentély
és -színház, a fedett zenecsarnok az Odeion Kr.e.445-ben, stb.

Az Akropolisz északi oldalán alakult ki az agora, a
közigazgazgatási és kereskedelmi központ. Többek
között itt helyezkedett el
Zeusz
oszlopcsarnoka,
Árész
és
Héphaisztosz
Periklesz
athéni
S P ^ V
P°,itikus
(*r.e.495/490-+Kr.e.429)kori
dór
temploma,
mely
a
legépebben
fennmaradt
görög
templom. Az Akropolisz déli lejtőjén
áll Dionüszosz
temploma,
mely a
I M í W ® ;
Kr.e.IV.században
épült.
A
Dionüszosz színházat, mely kb.
15.000 nézőt befogadására alkalmas. Kr.e.330-ban alakították át kőszinházzá, amikor
a népgyűlések színhelyévé tették. Az Kr.e. V.század végén emelték
Zeus
oszlopcsarnokát. Az agorától keletre a 112 x 96 m területű római piactér maradványai
láthatók. A római piactól északra a Hadrianus által emelt Könyvtár maradványai áll-

nak. A város egyéb feltárt emlékei közül kiemelkedik az Olümpieion, az olymposi Zeus
108 x 41 m területű temploma, melyet Peisistratos athénitürtannosz(Kr.e.600 k.+ Kr.e.527) nem tudott befejezni. A római piactér közelében, annak keleti végében állt
az egykori vízóra épülete, a domborművei után elnevezett Szelek Tornya. Közép- és
Újkori emlékei a bizánci korszakból fennmaradt fontosabb templomok, mint pl. a Szent
Apostolok temploma, Szent Nikodmosz-templom.
Régi Katedrális, A régi Parlament
épülete, a Metsovio Egyetem stb. (MNL.2k.531 o., Műv.L.lk.112 o., Larousse lk.178
o., A világ főv.12 o.)

GRETA

GARBÓ

*1905.SZEPTEMBER 18. - +1990.ÁPRILIS 15.

Svéd filmszínésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustaffson.
Tizenhárom évesen maradt árván. Mielőtt színészi pályára lépett
volna árúházi tisztviselőnő és modell volt. Mauritz Stiller svéd
rendező (1883-1928) fölfedezettjeként
1922-től szerepelt
filmen. A Gösta Berling című film főszerepével debütált 1924ben. Svéd és német szerepek után 1925-től Hollywoodban
dolgozott Garbó művésznéven. Megnyerő szépségével és
drámai megjelenítő erejével világhírű sztár lett. Emelkedettség,
legendás titokzatosság jellemezte magánéletét és színészi
SVERIGE
játékát. Megválogatta milyen szerepeket vállalt. Bár vonzódott a
fenséges, ünnepélyes szerepekhez, a Ninocska című filmben
vígjátéki alakításával is remekelt. Népszerűsége még a némafilm korszakában
kezdődött, de a hangosfilm idején is bálványozták. Fátyolos hangja illett a
karakteréhez. Ő Krisztina királynő, a felejthetetlen Anna Karenina, a csodálatos
Kaméliás hölgy, Napoleon szerelme, Walewska grófnő és a tiktokzatos kémnő Mata
Hari. 27 filmet forgatott. Jóformán egy évtized alatt csillogtatta meg páratlan
tehetségét, csodálatos mozgását, arcmimikáját, gesztusait. Első kudarca után - 1941ben - 36 éves korában visszavonult a filmezéstől. Inkognitóját megtartva rendkívül
zárkózott életet élt. Életművéért 1954-ben kapoitt Oscar-díjat. (MNL.8k.481 o., Nők
lapja, Kisenciklopédia)

HENRI MEMBERTOU *

Mombenoo Mawpiliu

C a n a d a 52

In 1607, les l''rani;aisrelourni'mdansk'ur
pays, laissant derriere eux l'habitalinn de
l'ort-Kovai aux bons soinsdc Mcmlu'nou
jjrandehef des Mi'kniatj.

FAUSTO ZORANO

?

-+1611.SZEPTEMBER 18.

Indián törzsfőnök Eredeti neve Mawpitu Mi'kmaq volt. ÚjSkócia területén élő indiánok törzsfőnöke volt, akkor is,
amikor 1604-ben francia gyarmat lett Acadia néven. A
hazatérő franciák azt állították, hogy több mint 100 éves
lehet, mivel a fia több volt akkor, mint 60 éves. Membertou
magas
kora dacára vadászott,
halászott.
Védelmezte
csoportját, családját és a fiatal emberek mind elfogadták
főnöknek. Több irányú feladatot kellett ellátnia, de az
mellett megjósolta a vadászatok sikerét, a
háborúk
kimenetelét, sőt még a betegek gyógyításához a gonoszt,
az ördögöt tánccal igyekezett kiűzni. Ő volt az első
bennszülött, akit 1610.június 24-én kereszteltek Henri
névre. Amikor a franciák elhagyták a települést, úgy gondolták, hogy Membertou személyében jóra bízták azt.
(Kanadai Lexikon)

*1854.SZEPTEMBER 18. - +1929,JÚLIUS 19.

Olasz festő. Tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott,
ezért a középiskola után a veronai Képzőművészeti Egyetemen,
majd a római Képzúművészeti Akadémián tanult. 1885-ben nyílt
első hazai kiállítása, 1888-ban Párizsban állította ki munkáit.
Dolgozott Velencében
és Nápolyban
is. Gyermekkora
óta
érdeklődött a Keleti világ iránt, ezért 1891-ben elutazott
Isztambulba. Első festményei a városról, megnyerték az emberek
tetszését és hamar közismert és elfogadott lett. Megfestette az
akkor
Isztambul
kikötőjéből
kifutó
hadihajó
ünnepélyes
búcsúztatását, melyért II.Abdul Hamid szultán (ur.1867-1909),
udvari festővé nevezte ki. Miután a szultán elkötelezett pártfogója volt a művészeteknek, ezért megbízásokat is adott Zoranonak különböző történelmi
események megörökítésére. Zorano nagyon jól érezte magát, ezért 20 évig festette a
török palotákat, mecseteket, Boszporuszt, szökőkutakat, vallási ünnepeket, fürdőket,
esküvőket, utcai eladókat, írástudókat halászokat ragyogó színekkel. Jelentősen
hozzájárult Törökország fejlődéséhez nyugati stílusú festészetével, több mint ezer
képével. Az olasz-török háború idején kiutasították az olaszokat az országból. Ő is
akkor tért vissza hazájába, San Remoban telepedett le 1911-ben, ahol előszeretettel
festette a tengert és egyéb bohém jelenetet az egyre nagyobb alkohol-függősége
mellett.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate c?hl
= hu&sl=en&u =
)

FRANZ JACOB

*1906.AUGUSZTUS 9. - +1944.SZEPTEMBER 18.

Német politikus, antifasiszta. Az általános iskola után
csak egy évig tanult a felső-reáliskolában. A hamburgi
rakpartokon dolgozott a gépi felszereléseknél és tagja
lett
a Vasas
Szakszervezetnek,
ahol
az
inasok
képviselőjüknek
választották.Az
I.világháború
után
csatlakozott a Szociáldemokrata Párthoz, az SPD-hez.
1925-ben az SPD Ifjúsági Csoportjából átlépett a
Kommunista
Pártba,
a
KPD-be.
1928-ban
már
Moszkvában részt vett a Kommunista Internacionálé
Világkongresszusán. Ezért a hamburgi Telegraph munkaviszonyát megszüntette. 1929-ben hamburgi politikai kiadványok tudósítójaként
dolgozott. 1931-ben agit-prop titkára lett a KPD egyik hamburgi, vízparti kerületének.
1932-ben a hamburgi tartományi parlament tagja lett 26 évesen. A Reichstag
1933.február 27-én történt felgyújtása után (lásd 11.27.), április végén a nácik 18.000
kommnistát és 12.000 szociáldemokratát tartóztattak le és vittek koncentrációs
táborokba. Jacobot 1933. augusztusban tartóztatták le, 1934-ben hazaárulással
vádolták és három év kemény munkára ítélték. Utána koncentrációs tábor következett
1940-ig. Szabadulása után egy kommunista ellenállási csoportot szervezett,
szórólapokat,
folyóiratot
szerkesztett,
stb.
1942. októberben
a
hamburgi
letartóztatási hullám elől - Berlinbe költözött, ahoil ismét földalatti tevékenység
keretében a Németországban működő legnagyobb ellenálló csoporthoz csatlakozott. A
tájékoztatás minden módját - írott sajtó, rádió stb. - felhasználták, hogy a gyárakban
az emberek, a katonai egységek, az ellenzéki pártok felé, hogy szembe tudjanak
szállni a fasizmussal és megdönthessék a diktátort. 1944.áprilisban vetődött fel a
Hitler elleni merénylet szükségessége. Felvették a kapcsolatot más csoportok
vezetőivel és Claus Schenk von Staufenberg góffal, a tartalék vezérkari ezredessel.
Július 4-én a konkrét intézkedések megvitatására összegyűlt csoportot - egy besúgó
jóvoltából - a Gestapo letartóztatta. Jacobot halálra ítélték és szeptember 18-án
kivégezték. 1944.július 20-án (lásd VII.20.) a merényletet végrehajtották, de Hitler
csak
megsebesült.
(Internet :http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en8iu =
)

STROMFELD

AURÉL * 1878.SZEPTEMBER 19. - 4-1927.OKTOBER

Magyar vezérkari tiszt. A Ludovika Akadémián tanult, ahol hadapród-tiszthelyettessé
avatták 1896-ban. Elvégezte a bécsi Hadiiskolát 1902-ben. 1907-1 l - i g a Ludovika
Akadémia, 1913-14-ben a Hadiiskola tanára, miközben a Honvédelmi Minisztérium
osztályvezetőhelyettese volt. Az I.világháborúban a szerb, az orosz, majd az olasz
fronton
harcolt.
1917-től
ezredesi
rangban
hadtest-vezérkari
főnök.volt.
1918.novembertől
1919.januárig
a
Ludovika
Akadémia
parancsnoka.
1918.decemberben alapító tagja volt a tisztek szakszervezetének. 1919 elején hadügyi
államtitkár. A Tanácsköztársaság idején, 1919.májustól a Vörös
Hadsereg vezérkari főnöke, a győztes északi hadjárat
hadmüvelet
volt a csehszlovák intervenciós haderő ellen - irányítója volt. Miután a
Forradalmi
Kormányzótanács a Clemenceau-jegyzákek
miatt a
visszafoglalt területek kiürítéséről döntött, miután ellenezte a
fölszabadított
területek
feladását,
ezért
lemondott.
A
Tanácsköztársaság bukása után, 1920-ban 2 év 9 havi börtönre
ítélték, rangjától és nyugdíjától megfosztották. 1921.augusztusban
amnesztiával szabadult ki. Kalapgyári raktáros, majd cégvezető lett.
A Szociáldemokrata Pártban megszervezte a Rendező Gárdát. 1923tól állt kapcsolatban az illegális Kommunisták Magyarországi Pártjával
és Landler Jenővel (lásd 11.25.). 1923-ban kommunista összeesküvés gyanújával
ismét letartóztatták, hat hónap után - bizonyítékok hiányában - szabadon engedték
1925-től az MSZDP Budapest, Erzsébetvárosi csoportjának elnöke volt. 1927-ben a
part Rendező Gárdájának újjászervezője és főparancsnoka lett. 1945.május 1-én
posztumusz kapta meg a vezérezredesi rangot. (Larousse 1994.3k.643 o.,Évfordulók
'78, 207 o., Új Magy.L.1962.6k.122 0., MNL.l6k.302 o.)

JAMES ABRAM G A R F I E L D
+ 1881.SZEPTEMBER 19.

* 1831 .NOVEMBER 19, -

Az Amerikai Egyesült Államok 20-ik elnöke. Szegény
szülők
gyermekeként előbb napszámosi, majd kocsisi munkával kereste
kenyerét. 18 éves korában kezdett tanulni és rendkívüli szorgalmával
viszonylag rövid idő alatt ügyvédi és tanári diplomát szerzett. 1856tól az ohiói egyetem tanára volt. A polgárháború kitörésekor az északi
hadseregben szolgált, ahol tábornoki rangig vitte. 1863-1880 között a
képviselőház tagja, a Republikánus Párt vezető személyisége lett.
Mint a Köztársasági Párt poltikusa vett részt a Kongresszuson. 1880ban pártja őt jelölte az elnöki posztra, melyet megválasztása után
1881.március 4.-én foglalt el. Néhány hónapig tartó elnöksége idején
javítani próbált az USA és a latin-amerikai országok kapcsolatán, és
előkészítette utóda közhivatali reformjait. Az a szándék vezérelte, hogy kiírtja a
párturalom visszaéléseit. Erre nem volt ideje, mert Washingtonban a pályaudvaron
1881 .július 2-án Chester Alan Arthur alelnök
(lásd Vili.18.) egyik híve, Charles Julius
Guiteau nevű férfi lelőtte, mert nem kapott
meg tőle egy diplomáciai állást. Két és fél
hónap múlva sok szenvedés után sérüléseibe
belehalt. (Az Emberiség Kr.1991.784 o.,Révai
Nl.8k.359 o „ MNL.8k.486 o.)

EMIL Z A T O P E K

* 1 9 2 2 . S Z E P T E M B E R 19. - +2000.NOVEMBER 22.

Cseh hosszútávfutó. Négyszeres olimpiai bajnok: 1948-ban 10.000 m-en,
1952-ben 5.000 m-en, 10.000 m-en és maratoni futásban.
Háromszoros Európa-bajnok: 1950-ben 5.000 m-en, 10.000 m-en, 1954ben 10.000 m-en.
Európa-bajnok 3. helyezett 1954-ben 5.000 m-en.
Összesen 18-szoros világcsúcstartó. A világ leggyorsabb sportolójává
1949-ben,
1951-ben
és
1952-ben,
valamint
az évszázad
cseh
sportolójává 2000-ben választották. (MNL.l8k.804 o.)

MÁRIAPÓCSI

KEGYKÉP

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Közép-Nyírségben, Nyírbátortól 10 km-re fekvő
varos. A középkori eredetű községet, először a XIII. század végén említik az írásos
források. A XIV. század közepétől a Báthori család ecsedi birtokához tartozott. A x v i l l .
században lett a Károlyi családé, a múlt század elején pedig a bazilita rend nyert itt
nagyobb birtokokat. (A baziliták a Nagy Szent Baszileiosz Vazul görög püspök,
egyházatya (*330 k.-+379)-féle regulát követő, bizánci ritusú ortodox szerzetesek) A
XVII. század második felében az itt élő görög katolikus ruszinok kis fatemploma állt a
mai templom helyén. Ebbe készíttette az Istenszülő képét Csibi László helybeli lakos,
az ugyancsak helyi Papp István festővel. Ezzel teljesítette fogadalmát, amit a török
fogságból való szabadulásakor tett. Ez a kép könnyezett 1696. november 4-től
december 8-ig. Abban az időben katonák állomásoztak a faluban, magánházaknál
elszállásolva, A falusiak mellett ők is szemtanúi voltak a könnyezésnek, Az eset hírére
megindult a tisztelők és kíváncsiak áradata a környékről, s
MAR1APŰCS1 T E M P L O M KEGYKEPE
megkezdődtek az egyházi vizsgálatok is. A könnyezés híre
Bécsbe is eljutott. Eleonóra császárné biztatására I. Lipót németrómai császár (ur.l657-l705).a képet Bécsbe vitette. Máig ott
tisztelik a Szent István-dóm jobb oldali első mellékoltárán. A
csodás Mária-ikonjukat visszakövetelő pócsiak megnyugtatására
Telekessy István egri püspök (*1633- + 1715) 1707-ben egy
hasonló képet készíttetett. Ez a kép is könnyeket hullatott 1715
augusztus 1-én, 2-án és 5-én. Az egri püspök a templomot
1715.szeptember
19-én
Szűz
Mária
kegyhelynek
nyilvánította. A kegykép számára és a felélénkülő búcsújárás
MAGYARORSZÁG
szolgálatára 1731-49 között felépült a mai kegytemplom és a
Nagy Szent Baszileiosz Vazulról elnevezett bazilita kolostor. Ők voltak a kegyhely
gondozói egészen 1950-es szétszóratásukig. (1989-től ismét működik a rend, melynek
magyarországi székhelye Máriapócs.) A harmadik csodás könnyezést 1905. december
2-án, 9-én, majd 30-án és 31-én jegyezték fel. XII. Pius pápa (1939-58.) a Mária-év
kapcsán a máriapócsi kegytemplomot 1948-ban basilica minor rangra emelte.
Máriapócs Magyarország egyik legnagyobb és leglátogatottabb kegyhelye. Évente sok
tízezer zarándok keresi fel. Nemcsak görög katolikusok, hanem római katolikusok ís
szép számmal jönnek. Az I. világháború előtt magyarok mellett ruszin, szlovák, román
és német zarándok csoportok is érkeztek. A gyóntatás, a prédikáció a látogatók
nyelvén folyt. A templom északi oldalán lévő kegyoltárhoz, s a kegyképhez lépcsőn
lehet feljutni. (MNL.12k.700 o., Barna G.: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon
(Forrás: Barna Gábor: Panoráma, Budapest, 1990. 109-111.o.)

VICENTE LÓPEZ y PORTANA
+ 1850.JÚLIUS 22.

* 1 7 7 2 . S Z E P T E M B E R 19.

Spanyol festő. Tizenhárom éves korában tanult festészetet Valenciában, a San Carlos
Akadémián. Tizenhét évesen megnyerte első rajzaival az ösztöndíjat, mellyel a
következő években Madridban tanulhatott tovább az Akadémián. 1794-ben tért vissza
Valenciába, ahol 1801-ben, majd 1817-ben annak az akadémiának lett az alelnöke,
majd igazgatója, ahol valamikor tanult. IV.Károly (lásd XI.11.) 1802-ben nevezte ki
udvari festővé, majd Goya (lásd IV. 16.) mellett, ebben a feladatkörében VII.Ferdinánd
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(ur.1808, 1813-1833) is megerősítette. Rendkívül termékeny festő volt. Sok vallási,
allegorikus, történelmi és mitológiai jeleneteket ábrázoló képei mellett portréfestészete kiemelkedő. Az 1800-as évek első felében Spanyolországban élt jelentős
személyek döntő többségét megörökítette. Neo-klasszicista festő volt, de megőrzött
bizonyos dolgokat a rokokó stílusból is. Korának legjobb festőjének tartják Goya
mellett.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl =
hu8isl=en8iu=
)

JOHN S I M O T A

CESKOSLOVENSKO

* 1 9 2 0 . S Z E P T E M B E R 19.

+ 2007. MÁRCIUS 13.

Cseh szobrász, éremművész. A középiskolában már kerámia
szakon tanult, majd a prágai Iparművészeti Iskolában szerzett
diplomát
1941-ben.
A
Művészeti
Akadémián
tökéletesítette
tudását, majd az intézetben kezdett dolgozni asszisztensként.
1950-ben a díszítő szobrászat előadója lett. 1963-tól az egyetem
adjunktusa, 1966-tól pedig a rektora volt 1972-ig. 1972-1985-ig
az Iparművészeti Főiskola rektora volt. 1976-ban Kiváló, 1982-ben
Országos Művész kitüntetést kapott. Ismertebb műve pl. Jan
Neruda szobra, a Lidice-ciklusa,
Emmy Destinn
szoborcsoportja
stb.
(Internet :translate.googleusercontent.com/translate_c?hl =
riu&si= cs&u =
)

THEODOR F O N T A N E

*1819.DECEMBER 30. - +1898.SZEPTEMBER

20.
Német író, költő. Eredetileg gyógyszerészetet
tanult.
1844-től
töltötte
katonai
szolgálatát, hazakerülve
patikus lett
Berlinben,
ahol belépett a Tűnne!
über
die
Spree
DDR
művészszövetségbe.
1849-ben felhagyott a
napidíjas volt egy minisztériumi
megszakításokkal
patikussággal és 1859-ig
sajtóosztályon. Az 1860-as években haditudósító volt a porosz háborúk színterein.
Később - 20 éven át - a Vossische Zeitung színikritikusa volt. írói pályájának korai
szakaszában a publicisztika mellett hazafias költeményeken kívül angol, német és skót
tárgyú történelmi balladákat is írt. Prózaírói munkássága csak az 1870-es évek végétől
bontakozott ki. Első nagyszabású regénye a Vihar előtt, melyben a társadalmi
gondokról írt és a nemesi kultúra hanyatlásának rajzát adja. Ezzel a témával
foglalkozott még egyszer 4 tóparti kastély című utolsó nagy regényében is. Az Effíe
Briest című regényében éri el jellemformáló ereje csúcsát. A XIX.századi német
realista prózaírás kimagasló mestere. Fő témája maga az ember. A való világ
ábrázolására törekedett és mellőzte az illúziókat. Epikája az alakok lélektanának és
milliőjének finom megjelenítésével is kitűnik. (Világir.Kisencikl.1976.354 o., Larousse
1991.lk.885 o., MNL.8k. 142 o.)
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SZERGEJ TYIMOFEJEVICS A K S Z A K O V
+1859.ÁPRILIS 30.

*1791.SZEPTEMBER 20. -

Orosz író. Ósi nemesi család sarja,
1827-32
között
Pétervárott cenzor, majd 1833-tól főiskolai igazgató volt.
Élénk szerepet vállalt az 1830-40-es évek szellemi életében.
Ivan Szergejevics Turgenyev (*1818-+1883) és Nyikolaj
Vasziljevics Gogol (*1809-+1852) barátja. Gogol irodalmi
tanítómestere volt, akinek alakját az Ismeretsegem
Gogollal
című visszaemlékezésében igen színesen rajzolta meg.
Irodalmi
pályáját
színházi
és
irodalmi
cikkekkel,
karcolatokkal, halászati és vadászati könyvekkel kezdte.
Utóbbiak nem tudományos művek, hanem jó megfigyelőképességről és természetszeretetről tanúskodó irodalmi alkotások. Lassan dolgozott, ezért csak élete vége felé
készült el irodalmi rangját megalapozó két műve a Családi krónika és A Bagrov unoka
gyermekévei című önéletrajzi regénye, melyekben a XVIII.századi nemesi udvarházak
patriárchális életét és légkörét örökítette meg. Nyelve pontos, kifejező és hajlékony.
(Világir.Kisencik,1976.1k.31 o „ MNL.lk.361 o.)

TAMÁSI ÁRON

* 1 8 9 7 . S Z E P T E M B E R 20. - + 1 9 6 6 . M Á J U S 2 6 .

Magyar író. Székely parasztcsaládból származott. Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott
végezte iskoláit. Kolozsvári egyetemen szerzett jogi diplomát, majd kereskedelmi
akadémiát végzett 1921-22-ben. Kolozsvárott és Brassóban volt banktisztviselő. Az
I.világháborúban katona volt. 1923-26 között az USA-ban élt. Az Erdélyi
Helikon
alapító tagja volt. Élete végéig megőrizte kötődését szülőhelyéhez. 1944-ben települt
át Magyarországra. A II.világháború után Magyarországon nemzetgyűlési képviselő
volt 1945-47-ben. 1948-ban kiszorult az irodalmi életből, írásai 1953-tól újra
megjelenhettek. 1956.szeptembertői a Magyar írók Szövetségének társelnöke volt.
Részt vett a Nemzeti Parasztpárt újjáalakításában, október 31-től pedig a Petőfi Párt
nevű szervezet irányítótestületének volt a tagja.
Nevéhez fűződik az írószövetség 1956.december 28Vk
,'flB
án elfogadott Gond és hitvallás című nyilatkozata.
Prózájának
és
drámáinak
sajátossága
költői
nyelvezete, természetszeretete, szülőföldje mese- és
mondavilágának megjelenítése. A székely népballadák
és
népdalok
ihlette
novelláiból
állította
össze
í . * TAMASI ÁRON 1897-1W
Lélekindulás
című
első
kötetét.
A
társadalom
M A G Y A R O R S Z A\G
G Z /
törvényeivel összeütköző székely diák története a
Szűzmáriás királyfi című regény. írásainak tárgyát
szinte kizárólag gyermekkori élményekből, a székelyek világának mindennapjaiból
merítette. Erról szól a Bölcső és bagoly című regénye. Legnépszerűbb és jelképes hőse
Ábel, aki természetes erkölcsiségével, józan eszével, a beléívódott évszázados
bölcsességgel képes legyőzni a nehézségeket. Ábel köré trilógiát épített - Ábel a
rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában - , hősét végigvezetve a természeti
megpróbáltatásoktól a nagyvilág csábításáig, hogy végül visszataláljon a hegyek közé.
A misztikum iránti erős vonzódásának nyomát viseli Jégtörő
Mátyás
című
regénytrilógiájának első kötete. Stílusára az áradó mesélőkedv, a balladás hangvétel
és a szívből jövő humor a jellemző. Színpadi műveiben a magyar drámai hagyomány
megújítására törekedett. Ilyen műve az Énekes madár és a Tündöklő Jeromos. Műveit
14 nyelvre fordították le és ma is keresettek. A Magyar Tudományos Akadémiai 194349-es tagságát 1989-beri állították vissza. (Világir.kisencikl. 1976.2k.405 o., Larousse
1994.3k.807 o „ MNL.17k.141 o.)
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ERNESTO TEODORO M O N E T A
+ 1918.FEBRUÁR 10.

* 1833.SZEPTEMBER 20.

Olasz újságíró, politikus. Apja lelkes hazafi volt, aki részt vett
az osztrákok elleni felkelésben 1848-ban, melyhez 15 éves
fia E.T.Moneta is csatlakozott. Katonai akadémián folytatta
tanulmányait és 1859-től önkéntes vezérkari tiszt volt
Guiseppe Garibaldi (lásd V 1.2.) seregében. Az olasz királyság
megalakulása után 1861-67 között az olasz hadseregben
harcolt, majd leszerelt és újságírói pályára lépett. 1867-tŐI
30 éven át
a milánói II Secolo című napilap főszerkesztője
voit. 1870-től bekapcsolódott a békéért folyó mozgalomba és
1887-ben
megalapította
a Nemzetközi
Béketársaság
Lombard
Uniója
nevő
szervezetet,
amely
a
leszerelésért
és
a
vitás
kérdések
nemzetközi
döntőbíráskodással való megoldásáért lépett fel. 1897-ben megjelentette a La Vita
internazionale című időszakos pacifista kiadványt 1906-ban a milánói Nemzetközi
Békekonferencia elnöke volt, amiért a Nobel-békedíjat 1907-ben kapta, megosztva
Louis Renault francia jogásszal (*1843-+1918). (Nobel-díjasok Kisl.1985.521 o.,
Révai Nl.13k.859 o., MNL.13k.249 o.)

LUDVIK S V O B O D A

*1895.NOVEMBER 25. - + 1 9 7 9 . S Z E P T E M B E R

Csehszlovák katonatiszt, államférfi. Az I.világháború idején orosz
hadifoigságba esett, majd belépett a csehszlovák légióba. Hazatérése
után 1921-től a csehszlovák hadsereg tisztje, 1938-tól alezredese lett.
Csehszlovákia
német
megszállása
után,
1939-ben
először
Lengyelországba, majd a SZU-ba emigrált, s az általa szervezett
csehszlovák zászlóalj, 1944-től hadtest élén részt vett a II.világháború
harcaiban.
Csehszlovákia
nemzetvédelmi
minisztereként
1948.februárban a hasereg semlegesítésével elősegítetette a kommunista hatalomátvételt. 1948.októberben belépett a kommunista pártba. 1950-51-ben
miniszterelnök helyettes volt. 1955-től nyugdíjazásáig a prágai katonai akadémia
parancsnoka volt. 1968.március 30-án köztársasági elnökké választották. Az
1968.augusztusi szovjet megszálllást követően ugyan elutasította egy „munkásparaszt" kormány létrejöttét, de a Husák-féle normalizáció csendes támogatásával
hozzájárult a reform-folyamatok felszámolásához. 1975-ig tudta megőrizni államfői
tisztségét. (MNL.16k.380 o.)

JOSEPH H A R R I S O N

* 1 8 1 0 . S Z E P T E M B E R 20. - +1874.MÁRCIUS

Amerikai mérnök. Gyermekkora óta vonzódott a műszaki jellegű dolgokhoz, ezért
az általános képzésen túl mérnöki tanulmányokat is végzett. 24 éves korában már
neki kezdett a megálmodott és maga által tervezett mozdony megépítéséhez.
1840-ben a Reading-i vasútvonalat tervezte meg és megépített egy 11 tonnás
mozdonyt. Terveinek kivitelezését - befektetőként - két Amerikában lévő orosz vállalkozó finanszírozta, akik bíztak
tehetségében.
Munkája eredményeként meghívták Oroszországba,
és más amerikai szakemberekkel együtt szerződést
kötött az orosz kormánnyal Moszka-Szentpétervár
közötti vasútvonal és a hozzá szükséges mozdonyok
megépítésére. Ennek finanszírozásában már maga
II.Miklós cár (lásd V.18.) is részt vállalt. Munkája
elismeréséül megkapta az orosz Szent Anna-rendet.
1851-ben tért vissza Philadelphiába és szabadalmaztatta az általa tervezett „biztonsági kazán"-t. Később megírta mérnöki szakmájával
kapcsolatos élettörténetét, sőt néhámy verse is ismert. Tagja volt az amerikai
filozófiai egyesületnek. Palotája otthont adott különböző festményeknek és egyéb
műalkotásoknak. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia arany és ezüst
Rumford-medállal is kitüntette. (Internet: http:// famousamericans.net/
)

LUDVIK S V O B O D A
20.

*1895.NOVEMBER 25. - + 1 9 7 9 . S Z E P T E M B E R

Csehszlovák katonatiszt, államférfi. Az I.világháború idején orosz
hadifoigságba esett, majd belépett a csehszlovák légióba. Hazatérése
után 1921-től a csehszlovák hadsereg tisztje, 1938-tól alezredese lett.
Csehszlovákia
német
megszállása
után,
1939-ben
először
Lengyelországba, majd a SZU-ba emigrált, s az általa szervezett
csehszlovák zászlóalj, 1944-től hadtest élén részt vett a II.világháború
harcaiban.
Csehszlovákia
nemzetvédelmi
minisztereként
1948.februárban a hasereg semlegesítésével elősegítetette a kommunista hatalomátvételt. 1948.októberben belépett a kommunista pártba. 1950-51-ben
miniszterelnök helyettes volt. 1955-től nyugdíjazásáig a prágai katonai akadémia
parancsnoka volt. 1968.március 30-án köztársasági elnökké választották. Az
1968.augusztusi szovjet megszálllást követően ugyan elutasította egy „munkásparaszt" kormány létrejöttét, de a Husák-féle normalizáció csendes támogatásával
hozzájárult a reform-folyamatok felszámolásához. 1975-ig tudta megőrizni államfői
tisztségét. (MNL.16k.380 o.)

JOSEPH H A R R I S O N

* 1 8 1 0 . S Z E P T E M B E R 20. - +1874.MÁRCIUS

Amerikai mérnök. Gyermekkora óta vonzódott a műszaki jellegű dolgokhoz, ezért
az általános képzésen túl mérnöki tanulmányokat is végzett. 24 éves korában már
neki kezdett a megálmodott és maga által tervezett mozdony megépítéséhez.
1840-ben a Reading-i vasútvonalat tervezte meg és megépített egy 11 tonnás
mozdonyt. Terveinek kivitelezését - befektetőként - két Amerikában lévő orosz vállalkozó finanszírozta, akik bíztak
tehetségében.
Munkája eredményeként meghívták Oroszországba,
és más amerikai szakemberekkel együtt szerződést
kötött az orosz kormánnyal Moszka-Szentpétervár
közötti vasútvonal és a hozzá szükséges mozdonyok
megépítésére. Ennek finanszírozásában már maga
II.Miklós cár (lásd V.18.) is részt vállalt. Munkája
elismeréséül megkapta az orosz Szent Anna-rendet.
1851-ben tért vissza Philadelphiába és szabadalmaztatta az általa tervezett „biztonsági kazán"-t. Később megírta mérnöki szakmájával
kapcsolatos élettörténetét, sőt néhámy verse is ismert. Tagja volt az amerikai
filozófiai egyesületnek. Palotája otthont adott különböző festményeknek és egyéb
műalkotásoknak. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia arany és ezüst
Rumford-medállal is kitüntette. (Internet: http:// famousamericans.net/
)

JEAN JULIUS CHIRISTIAN S I B E L I U S *1865.DECEMBER 8. + 1 9 5 7 . S Z E P T E M B E R 20.
Finn zeneszerző. A helsinki, konzervatóriumban tanult hegedülni,
majd zeneszerzést Martin Wegeliustól (*1846- + 1906), a finn
nemzeti zene úttörőjétől és Golkdmark Károlytól (lásd 1.2.) tanult.
1889-től tanulmányait Berlinben és Bécsben
folytatta. 1892-ben volt eső szerzői estje, akkor
mutatta
be
Kullervo
című
szimfonikus
költeményét, mely a Kalevala-tematikájával a
romantikus nemzeti stílust reprezentálja. Az
érzelmek közvetlensége jellemzi 1907-ig tartó
első szerzői korszakát. Az ezt követő években a
népköltészettől a hazája történetétől, mitológiájától és a természettel való szoros kapcsolatától inspirált műveket komponált. Ezek
voltak pl. A tuonelai
hattyú
szimfonikus költemény, Karelia
zenekari szvit,
Lemminkáinen
hazatérése,
szimfonikus költemény. Későbbi szerzeményeiben a
formák egyszerűbbek és zártabbak, a kompozíciós technika összefogottabb. Ilyen a
Bárd
szimfonikus költemény és az utolsó kiadott jelentős műve a Tapiola című
szimfonikus költeménye. 1925 után nem írt több nagysszabású művet. Az európai
jelentőségű
finn
nemzeti
zenekultúra
megteremtője
volt..(Brockhaus:Zenei
L.1985.3k.360 o., MNL.16k.52 o.)

THEODORE C H A S S E R I A U
+ 1856.OKTÓBER 8.

* 1 8 1 9 . S Z E P T E M B E R 20.

Francia festő. Jean Auguste Diminique Ingres (lásd 1.14.)
tanítványa volt. Pályája kezdetén neoklasszikus stílusának
hatása alatt állt, puritán rajzossággal alkotta képeit, majd a
klasszicista, szigorú rajz merész, gazdag színvilággal
párosult, mint pl .Zsuzsanna a fürdőben című képén. Később
Észak-afrfikai és keleti utazása, illetve Eugene Delacroix
(lásd
.26.)
hatására
sejtelmesség
iránti
vonzódása
mitológiai, bibliai és keleti tárgyú jelenetek megfestésére
t <
indította, s ez közelebb hozta művészetét a romantikához.
Erre példa A trójai nők, a Gallia védelme, Fürdő a szerájban
' rff
cimű képei. Több falkép-sorozatot festett. Rövid életének fő
műve a Palais d'Orsay lépcsőházának díszítésére készített
falkép-sorozata amely az 1871-es tűzvészben elpusztult és
R MAGYAR P O S T A
csak részletei maradtak meg. A két nővér című kettős
portréja Hilaire Germain Edgár Degas (lásd VII. 19.) szerint
XIX.század
legjobb
alkotása.
(Larousse
1991.lk.460
o.,
e
műfajban
a
Műv.L. 1965.lk.404 o., MNL.5k.300 o.)
T . C H A 8 8 É R I A U : LA P E T R A C A H A R A

MATHIAS ERZBERGER * 1 8 7 5 . S Z E P T E M B E R 20. + 1921.AUGUSZTUS 26.
Német politikus. 1903-tól a katolikus Centrum Párt egyik
képviselője
volt
a
Reichstagban.
Az
I.világháború
kitörésekor helyeselte a német hadicélokat, 1917.júliusban
r
®szt
vállalt
az annexiómentes
békélt
követő
frakcióközi határozat elfogadtatásában.
1918.októbertől
államtitkár, és ő állt annak a bizottságnak az élén amely
y
1918.november 11-én Ferdinánd Foch francia tábornaggyal
(*1851-+1929) a compiegne-i erdőben a fegyverszünetet
megkötötte. 1919-ben pénzügyminiszterként került a kormányba. 1920.márciusában
m^^mfraxcaise
H|jN
i

birodalmi pénzügyminiszter és alkancellár volt. A
Fekete-erdőben lévő Bad Griesbachban a jobboldali
Organization Consul szervezet két volt katonatiszt

VWKjjffi®^
S S p K ö ;

tagja meggyilkolta. (Laroussel991.lk.758
Emberiség Kr.1991.890 o., MNL.7k.472 o.)

IV. V L A D T E P E S

o.,

D R A C U L A *1430./1431. - +1476.DECEMBER

Havasalföldi vajda. 1448.október-novemberben, 1456-tól 1462-ig, 1476 novemberdecemberben uralkodott. A Basarb-házból származó Vlad Dracul havasalföldi vajda
(ur.1436-42, 1443-47) és Jó Sándor moldvai fejedelem leányának fia. A nikápolyi
pasához fűződő jó viszonya tette lehetővé első, rövid uralkodását, de II.László
elűzte, és maga ült a trónra. Második uralkodását Hunyadi János (lásd VIII.11.), az
erdélyi szászok és István moldvai vajda (lásd VII.2.) támogatásának köszönhette.
,
Brassóval kötött kereskedelmi-védelmi szerződés
t
W>—ICUHrtSTTT*)
ellenére, az erdélyi szász városok menedéket
nyújtotottak
három
trónkövetelőnek,
ezért
rettenetes bosszút állt. 1457-60 között 41 brassói
kereskedőt
karóba
húzatott,
300-at
megégettetett,
településeket
gyújtott
fel.
Az
TO1
országban
élő
magyarokat
egy
csűrbe
i
összetereltette,
bezáratta,
majd
a
csűrt
hm-REPUBIICA POPULARA ROMlNAE
felgyújtatta. Kegyetlenkedései miatt kapta a
„Drakul" vagy vámpír, ördög és a „Tepes" vagy karóbahúzó „mellék"-nevet. A
törökök
évszázadokon
át
hódítottak,
pusztítottak
Európában,
majd
1459.szeptember 20-án lerohanták Szerbiát, 1463-ban Boszniát és 1483-ban
Hercegovinát. 1462-ben IV.Vlad vereséget szenvedett II.Murád szultántól (ur.14211444) és Mátyás királyhoz (lásd 11.23.) menekült, aki azonban korábbi erdélyi
dúlásai miatt bebörtönözte 1462-66-ig. 1476-ban Báthori István (lásd IX.27.)
visszahelyezte vajdának. Rövid harmadik uralkodásának
III. Basarab török
segítséggel végrehajtott támadása vetettt véget, Draculát testörségével együtt
megölték. Román nemzeti hős. (Révai Nl.14k.674 o., Az emb.krónikája 360-65 o.,
MNL.18k.561 o.)

Az

FEDERICO B R A N D A N I
20.

01/0108/

*1524. VAGY 1525. -

+1575.SZEPTEMBER

Olasz szobrász. Főként szülővárosában, Urbinoban
dolgozott. Támogatója és pártfogója volt a della
Rovere család, akiknek 1508-tól a város hercegi
palotája volt a birtokában. A hercegség számára az
arisztokrácia fennhatóságát jelképező, kandallókat és
mennyezeteket
díszítő stukkókat készített. Ez addig
szokatlan volt Itáliában, ahol a stukkók általában a
freskók díszítő-kiegészítője volt. Híres alkotásai között
tartják számon az urbinói San Giuseppe
kápolna
szószékének
stukkóját,
és
az
Antonio
Gallimellszobrot. (Internet:http://www.artnet.com/library/
, frick.org/edication/looking
, en.wikipwdia.org/wiki/Urbino)

ERNEST CHARLES M A N N I N G
+ 1996.FEBRUÁR 19.

* 1 9 0 8 . S Z E P T E M B E R 20. -

Kanadai politikus. Egy Alberta-i farmon nőtt fel, ahol rendszeres rádióhallgatója volt
William Aberhart evangélista adásainak. Tanulmányait is - 1927-ben - a Calgary
Prófétic Bibliai Intézetben kezdte, melynek első diplomása volt. 1930-tól ő maga is
szerepelt a Kananda-szerte széles közönséggel bíró rádió vasárnapi programjában.
1935-ben, mint konzervatív elvekhez közelálló polgárt választották be Alberta
tartomány parlamentjébe. Ugyanebben az évben a tartomány kereskedelmi és iparügyi
minisztere
lett.
1943-ban
Alberta
miniszterelnökévé
választották. Igyekezett pártját megtisztítani az antiszemita
befolyástól és elszakítani az ideológiájától miközben továbbra is
konzervatív politikát folytatott. Szembeszállt azonban a Párt
szövetségi vezetőségének irányvonalával, amely a francia-barát
katolikus egyháznak
nagyobb
befolyást
engedélyezett
a
kormányzásban. Vezetése alatt pártja 1944-1967 között hét
alkalommal
aratott
abszolút
győzelmet
a
tartományi
választásokon, megszerezve a választók több mint 50%-ának
támogatását. Az utolsó választáskor azonban már mutatkoztak a bukás jelei, amikoris
a tartomány két legnagyobb városában - Calgaryban és Edmontonban - csökkent a
párt befolyása. Három évvel később kiütéses vereséget szenvedett. 1968-ban
visszavonult és Edmontonban — fiával közösen — egy konzultációs céget alapított.
1970-ben szenátorrá nevezték ki, tagja lett az "Order of Canada" társaságnak és
Kanada Érdemrend-del tüntették ki. 1983-ban végleg visszavonult a nyilvánosságot
jelentő politikai porondról. (Internet:- http://en.wikipedia.org/ wiki/Ernest_Manning:
Ernest Charles Manning, http://www.lieutenantgovernor. ab.ca/aoe/manning.cfm

JAMES MILTON SESSIONS
+ 1962.NOVEMBER 14.

*1882.SZEPTEMBER 20.

Amerikai festő. A középiskola befejezése után a
Chicagói Művészeti Főiskolán tanult 1903-tól 1906ig. A főiskolai évek elején hajón vállalt munkával
tudta biztosítani tanulását. 1906-1914-ig
kereskedelmi illusztrációkat készített. A
II.világháború idején háborús jeleneteket festett. A
II.világháborús képei fontos dokumentumai a
történelmi eseményeknek, kezdve Pearl Harbor
bombázása (1941.XII.7.), a D-nap azaz a
fSr^'/
Normandiai partraszállás (1944.VI.6.) stb.
megörökítése. De legszívesebben a tenger volt a
téméja, a hozzá tartozó állatvilággal, kereskedelmi forgalommal, időjárás
változásokkal, halászokkal, hajókkal, matrózokkal stb. Tengerábrázolásához járt a
Bahama-szigeteken, Kanada délkeleti részén , Új Skóciában, végül Új Mexikóban.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?sl = hu&sl=en&u =
)

VIKTORIN KORNÉL ZE VSEHRD *1460 KÖRÜL + 1520.SZEPTEMBER 21.
ö)*I;<IM

Cseh humanista író. Jómódú családból származott. Prágában
az
igazságszolgáltatás és bíráskodás tudományát tanulta és az
igazságszolgáltatás szolgáltában állott. írnokként kezdte e pályáját,
de később ügyészként dolgozott. Harcosan állt ki az anyanyelv
ápolásáért. Ő maga is kezdetben latin nyelven írt és latin költőket
fordított
cseh
nyelvre.
Később
a
cseh
nyelvhasználat
visszaállításának
törvénybe
iktatásáért
harcolt
a
magánjog
területén, és egyszersmind fontos nyelvemlékként maradt fenn az
ó-cseh nyelv, melyet a prózában használtak. (Meyers:Handbuch
ü b e r d i e Lit.1964.847 o.)

HERBERT GEORGE W E L L S "1866.SZEPTEMBER 2 1 . + 1946. AUGUSZTUS 13.
Angol író. Apja kertész és professzionista krikettjátékos, anyja cselédlány volt.
Alapműveltségét nagyon nehéz körülmények között szerezte, de mindent megtett,
hogy egyetemre kerülhessen. Ez 1884-ben sikerült is és 1890-ben szerzett diplomát
zoológiából, de jártas volt fizikában és geológiában is. E
tárgyakat tanította s mellette még rajzot és angol nyelvet is.
Irodalmi pályáját ugyan újságírással
kezdte, de
további
munkáinak j ó része a tudományos-fantasztikus irodalom körébe
tartoznak. A termonukleáris katasztrófa árnyékában művei iránt
nagyobb lett az érdeklődés és aggodalmai is aktuálissá váltak.
Első ilyen műve 1895-ben Az időgép, 1897-ben A
láthatatlan
ember, 1898-ban Világok harca, Emberek a holdban,
Istenek
eledele
című regényei. A XX.század első évtizedére esik
legtermékenyebb írói szakasza. Ekkor írta humoros regényeit,
mint
Kipps, egy jámbor lélek története,
Mr.Polly lázadása, Anna Veronika, Az új
Machiawelli
című regényeit. Az I.világháború tapasztalata egész életre béke-pártivá
tette. Ennek adott hangot Mr.Blettworthy
a kannibálok
szigetén című művében. írt
történeti műveket, min pl. A világtörténet alapvonalai, tanulmányt Nyilt
összeesküvés,
Az emberiség jövője címmel. (Világir.Kisencikl.1976.2k.503 o., Larousse 1994.3k.1133
o., MNL.18k.661 0.)

VIKTOR RYDBERG *1829.DECEMBER 18. - +1895.SZEPTEMBER 21.
Svéd költő és író. Házitanítóként, majd újságíróként kereste kenyerét.
1851-ben jogot tanult, de nem tudta tanulmányait befejezni. Rendkívül
sokoldalú egyéniség volt. 1889-ben a művelődéstörténelem tanárává
nevezték ki Stockholmban. Költészetében az évszázad irányzatai
találkoznak. 1862-ben A Biblia tanítása Krisztusról, valamint 1882-ben
és 1891-ben kiadott Versek című művei jelentek meg. 1876-ban nagy
feltűnést keltett Goethe Faustjának
fordítása. (Rév ai Nl.16k.458 o.,
Világir.Kisencikl.1976.2k.283 o.)

JÜAN
12.

DE

LA

CIERVA

1895.SZEPTEMBER 21. - +1936.DECEMBER

Spanyol technikus, repülőgép konstruktőr. Forgószárnyas
repülőgépek
elméletével
és
szerkesztési
kérdéseivel
foglalkozott.. Az első három-motoros spanyol repülőgép
megalkotója. 1912-13-ban sikló gépeket tervezett és épített.
1919-ben egy kísérlete során lezuhant, de szerencsésen
túlélte a balesetet és egy stabilabb szerkezet megalkotásán
fáradozott. 1917-ben felfedezte az autogirót, melyet, 1922ben épített meg és folyamatosan tökéletesített. 1924-ben 12 km távolságot ért el
vele. 1925-től Angliában dolgozott. 1928-ban elsőként repült át a La Manchecsatornán forgószárnyas repülőgéppel. Autogíróit a II.világháború előtt számos ország
légiereje alkalmazta. Életét egy London melletti légi katasztrófában vesztette el.
(Larousse 1992.2k.602 o., Brockhaus NI.CD., MNL.5k.381 o.)

SZENT

MÁTÉ

Evangélista, Jézus 12 apostolának egyike, a zsidó Alfeus fia. Máté
héberül Mattai, azaz „hű ember", másik neve Lévi. Eredetileg
vámszedő volt Kafarnaumban. Életéről és haláláról nem tudni
biztosat. A hagyomány neki tulajdonítja Máté evangéliumát, mely
újszövetségi kánoni irat, és az első a szinoptikus evangéliumok
csoportjában. A zsidóságból megtért keresztényekhez szól, Jézust,
mint az ó szövetségi próféták által jövendölt Messiást mutatja be. Az
Újszövetség és az óegyházi hagyomány szerint a vámosok,
könyvelők,
pénzváltók,
alkoholisták,
gyógyíthatatlan
betegek,
valamint Salerno városának patrónusa. A képzőművészeti alkotásokban Máté evangélistának ember a jelképe. Ünnepe szeptember 21-én van. (Révai
Nl.13k.481 o., Larousse 1992.2k.836 o., MNL.12k.781 o.)

RÓBERT EMMET * 1778.SZEPTEMBER 21. - +1803.
ír hazafi. Az Egyesült írek szervezet tagja volt. A független ír
köztársaságnak
demokratikus
alapokon
való
megteremtéséért
küzdött.
1800-tól 1802-ig Franciaországban élt és igyekezett
megnyerni I.Bonaparte Napoleont (lásd V.5.) az ír függetlenség
támogatására. 1803-ban kisszámú hívével felkelést robbantott ki
Dublinban, melynek leverése után az angolok elfogták és kivégezték.
(Új Magy.L.2k.l94 o.)

JÜAN
12.

DE

LA

CIERVA

1895.SZEPTEMBER 21. - +1936.DECEMBER

Spanyol technikus, repülőgép konstruktőr. Forgószárnyas
repülőgépek
elméletével
és
szerkesztési
kérdéseivel
foglalkozott.. Az első három-motoros spanyol repülőgép
megalkotója. 1912-13-ban sikló gépeket tervezett és épített.
1919-ben egy kísérlete során lezuhant, de szerencsésen
túlélte a balesetet és egy stabilabb szerkezet megalkotásán
fáradozott. 1917-ben felfedezte az autogirót, melyet, 1922ben épített meg és folyamatosan tökéletesített. 1924-ben 12 km távolságot ért el
vele. 1925-től Angliában dolgozott. 1928-ban elsőként repült át a La Manchecsatornán forgószárnyas repülőgéppel. Autogíróit a II.világháború előtt számos ország
légiereje alkalmazta. Életét egy London melletti légikatasztrófában vesztette el.
(Larousse 1992.2k.602 o., Brockhaus NI.CD., MNL.5k.381 o.)

SZENT

MÁTÉ

Evangélista, Jézus 12 apostolának egyike, a zsidó Alfeus fia. Máté
héberül Mattai, azaz „hű ember", másik neve Lévi. Eredetileg
vámszedő volt Kafarnaumban. Életéről és haláláról nem tudni
biztosat. A hagyomány neki tulajdonítja Máté evangéliumát, mely
újszövetségi kánoni irat, és az első a szinoptikus evangéliumok
csoportjában. A zsidóságból megtért keresztényekhez szól, Jézust,
mint az ó szövetségi próféták által jövendölt Messiást mutatja be. Az
Újszövetség és az óegyházi hagyomány szerint a vámosok,
könyvelők,
pénzváltók,
alkoholisták,
gyógyíthatatlan
betegek,
valamint Salerno városának patrónusa. A képzőművészeti alkotásokban Máté evangélistának ember a jelképe. Ünnepe szeptember 21-én van. (Révai
Nl.13k.481 o., Larousse 1992.2k.836 o., MNL.12k.781 o.)

RÓBERT EMMET *1778.SZEPTEMBER 21. - +1803.
ír hazafi. Az Egyesült írek szervezet tagja volt. A független ír
köztársaságnak
demokratikus
alapokon
való
megteremtéséért
küzdött. 1800-tól 1802-ig Franciaországban élt és igyekezett
megnyerni I.Bonaparte Napoleont (lásd V.5.) az ír függetlenség
támogatására. 1803-ban kisszámú hívével felkelést robbantott ki
Dublinban, melynek leverése után az angolok elfogták és kivégezték.
(Új Magy.L.2k.l94 o.)

MÁLTA
Málta szigetállam a Földközi-tengerben. Szicília és Észak-Afrika között fekszik, Málta,
Gozo, Comins szigetéből áll. Előbb a föníciaiak gyarmatosították, majd karthagói,
később római uralom alá került. A keresztény vallásra igen korán áttért Máltát az
idegen betörések sokáig elkerülték. Sorsa a XVI.századig Szicíliáéhoz kötődött. Akkoriban már a johannita rend kiterjedt hálózattal rendelkezett, de a
Török Birodalom terjeszkedése miatt a rend tagjai vándorolni
kényszerültek. Megoldásként V.Károly német-római császár (lásd
11.24.) nekik adományozta Málta szigetét 1530-ban. 1565-ben
3ean de la Valletta-Parisot (*1494-+1568) nagymester megvédte
Máltát Il.Szulejmán török szultántól (ur. 1648-1687). Később róla
nevezték el a fővárost Valletta-nak. A XVII században francia
befolyás alá került, majd 1798-ban I.Bonaparte Napoleon (lásd
V.5.) elfoglalta. 1800-ban Nagy-Británnia kezére került. A
II.világháború után Nagy-Britannia Máltának 1947-ben önkormányzatot, majd 1964.szeptember 21-én a Brit Nemzetközösség keretein belül
függetlenséget adott. 1974-ben a sziget köztársasággá alakult és a brit fegyveres erők
1979-ben hagyták el a szigetet. (Larousse 1992.2k.797 o., MNL.2000.12k.623 o.)

SILVESTRO LEGA
21.

*1826.DECEMBER 8. - +1895.SZEPTENBER

Olasz festő. A család 18 gyermekéből ő volt a tizenharmadik gyerek. Középiskola
befejezése után 1843-ban szülővárosából - Forliból - Firenzébe költözött, ahol egy
testvére lakott. A Képzőműművészeti Akadémián tanult két évig, majd privát
iskolában Luigi Mussini (*18913-+1888) tanítványa volt. 1846-ban a Sienaban és
Pisaban szerveződő önkéntesekhez, majd később Giuseppe Mazzini (lásd VI.22.)
csoportjához csatlakozott, de hamar elszigetelődtek és leszerelt, majd visszatért a
festészethez. 1855 körül indult egy csoport, melynek kortárs művészek voltak a
tagjai, akik reális célkitűzéseket hangoztattak. A napi sajtó macchíaiuoli festőcsoportnak, azaz „foltokban festők"-nek nevezte el őket.
Szemléletük a barbizoni iskola felfogásához állt közel, de
később eljutottak az impresszionizmus elveihez. Ennek a
csoportnak voltak fő képviselői Giovanni Fattori (ásd
VIII.30.). Telemaco Signorini
(*1835-+1901),
Vito
D'Ancona (-1825-+1884), Domenico Moreili (*1826+ 1901). 1857 körül csatlakozott Lega is a társasághoz.
Lega munkáin még abban az időben a tanítómesterek
hatása érződik, de a „folt" is fellelhető. Egy karakteres
purista festészeti kísérletnek lehetne nevezni műveit. Az 1860-as évek második
felében már a karakterek realisabbak, harmonikusan illeszkednek környezetükhöz.
A színek jelentősége kifejezésre jutott, s ezzel rendkívüli közelségbe került az
impresszionizmushoz. 1875-ben barátjával Borranival (*1834-+?) egy művészeti
galéria számára vállaltak meghatározott stílusú modern festményt, de nem tudtak a
megrendelésnek eleget tenni, ezért anyagi nehézségei támadtak, barátja is
meghalt. A látása megromlott, a teljes összeomlástól csak az 1878-as párizsi
világkiállításon való részvétele mentette meg. Utolsó kiállítási részvétele 1889-ben
volt, ugyancsak Párizsban. Akkorra azonban majdnem a teljes vakság állapotába
került és kortársai segédkeztek képei értékesítésében. 1895-ben gyomor-rákban
halt
meg.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate c?hl=hu8tsl=it8ai=
)

OTTO GROTEWOHL *1894.MÁRCIUS 11. - +1964.SZEPTEMBER 21.
Német nyomdászz, politikus. 1912-től a Szociáldemokrata Párt (SPD)
tagja, 1920-25-ben Braunschweigben
tartományi
képviselő,
1920-22-ben
tartományi
belügyés
ZO
,
DDR
népnevelési, 1922-24-ben igazságügy-miniszter volt.
1925-33-ban a Reichstag tagja. A nemzetiszocialista
uralom
idején
kereskedelmi
alkalmazottként
dolgozott. 1938-39-ben politikai okokból börtönben
OTTO
TPOTEBOAb
volt.
1945-ben
Berlinben
részt
vett
az
SPD
1894 M964
V
nOMTA CCCP 1965 íl
újjáalakításában.
Az
SPD
szovjet
megszállási
OTTO GROTEWOHL 1894-1964
övezetben működő szervezete Központi Választmánya elnökeként, 1945-46-ban szovjet nyomásra támogatta a kommunista párttal
(KPD) való egyesülést. 1946-50-ben Wilhelm Pieckkel (lásd 1.3.) közösen a Német
Szocialista Egységpárt elnöke volt. Az 1949.október 7-én létrehozott
Német
Demokratikus Köztársaság első miniszterelnöke lett. (Larousse 1 9 9 1 . l k . 1 0 3 3 o.,
Brockhaus NI.CD., MNL.8k.839 o.))

LOUISE M c K I N N E Y
10.

*1838.SZEPTEMBER 21. - +1931.JÚLIUS

í r száramzású kanadai pedagógus, politikus. Családja 1842ben vándorolt ki Kanadába az Ontarió-állambeli Frankvillebe.
Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de abban az időben
nőnek erre nem volt lehetősége, tanári diplomát szerzett.
ÉFT
1893-ig tanított, majd bekapcsolódott az antialkoholista
mozgalomba. 1894-ben megszervezte a Keresztény Nők
CANADA
Antialkoholista Unióját. Itt folytattott tevékenysége közben
ismerte meg későbbi férjét - James Mckinney-t. Mindketten
metodista szellemben nevelkedtek és ez meghatározó volt későbbi tevékenységükben
is. 1903-ban Albertaba költöztek, ahol közreműködtek az első metodista templom
létesítésében. Az 1917-es választásokon ő volt az első női megválasztott képviselőnő.
Egyike volt az Alberta-i öt híres asszonynak, akik a nők egyenjogúságáért küzdöttek.
Az 1926-os választásokkor már nem vállalta másodszori jelölését. Az aktív
Loube McKtnncy

M

politizálástól 1929-ben visszavonult. Internet: http://collections, ic.gc.ca/famous
canadaonline about.com/cs/
)

,

JOHANN PETER HEBEL *1760.MÁJUS 10. - +1826.SZEPTEMBER
22.
Német költő, elbeszélő. Nehéz anyagi körülmények
között
nevelkedett.
Teológiai
tanulmányai
V
elvégzése
után
házitanító,
lelkész,
majd
Mm^*jűí
gimnáziumi tanár lett. Ő szerkesztette az iskola
1 1
évkönyvét, melyben saját írásai is megjelentek.
V/
U^aBjirC^fH
1821-ben a heidelbergi egyetem dísztokotorává
avatták. Népszerű anekdotái, történetei 1811-ben
jelentek meg Hebel kincses kalendáriuma címmel.
Jórészt népi eredetű történeteket foglalt össze gyűjteményében. A rövid elbeszélés és
anekdota mestere volt. Alemann dalok című verseskötetében lévő verseit vonzó báj,
sajátos hangulat és természeti képei tették kedveltté. (Világir.Kisencikl. 1976.lk.460
f

o.)

IVAN VAZOV *1850 JÚNIUS 27. - +1921.SZEPTEMBER 22.
Bolgár író, költő. Nyugtalan természete
és
szociális érztékenysége az irodalom és a közélet
felé vonzotta. Számos országban megfordult.
1877-78-ban
az
orosz-török
háború
idején
diplomáciai jellegű munkát végzett.
1885-89
között Odesszában élt és ott írta a fő művének
tekinthető Iga alatt és Rabigában című regényeit,
melyek nemzetközi elismerést hoztak számára.
1897-99-ben
kultuszminiszter
volt,
de
ezt
követően felhagyott a közéleti szerepléssel és az
irodalom felé fordult. Irodalmi munkásságában
sajátosan keverednek a romantikus és
realista elemek, műfaji szempontból is
rendkívül
gazdag,
szerteágazó.
A
francia
irodalom
nagy
csodálója.
Költeményeiben
,
regényeiben
és
drámáiban a bolgár szabadságharc
hőseit ünnepli. A századforduló táján
fokozatosan
a dráma
felé
fordul,
melyek közül kiemelkedik a Boriszlav
és a Szakadék című műve. Vígjátékai közül a legsikerültebb A hivatal
megszállottjai.
(Világir.Kisencikl.1976.2k.464 o., Larousse 1994.3k.1043 o.)

WLADISLAW C Z A H Ó R S K I
+ 1911.JANUÁR 13.

*1850.SZEPTEMBER 22. -

Lengyel életkép- és portréfestő. Wagner Sándor magyar
festő (*1838- + 1919) és Kari von Piloty német festő
(1826-+1886) növendéke volt. (Műv.L.1965.1k.486 o.)

OLSKA*

FRANCOIS CLOUET *1505-1516 KOZOTT - +1572.SZEPTEMBER
22.
Flamand származású francia festő. Eredeti
neve Frangois Janet. Apja Jean Clouet
(*1480
k.-+1540/41)
tanítványa,
apja
halála után udvari festő lett. Akkor festette
II. Henrik egészalakos képét, II. Henrik lovas
képét
és IX. Károly
képmását.
Korának
kiemelkedő arcképfestője, nagyszámú rajzát
és
krétavázlatát
a
francia
hercegi
családokról és az udvar tagjairól készítette,
általában félalakban,
kitűnő
választékos
pontossággal.
Egészalakos
képmást
is
készített pl. Pierre
Cutte
gyógyszerész
portréja.
Kifinomult
stílusa,
emelkedett
színvilága, az ábrázoltak ruházatának tökéletes visszaadása az itáliai manierizmus által befolyásolt fontainebleau-i iskolához
közelíti művészetét. . (Műv.L.1965.1k.422 o., MNL.5k.500 o.)

G Y Ö R G Y I ALAJOS *1821.MÁRCIUS 15. - +1863.SZEPTEMBER 22.
Magyar
festő.
Eredeti
neve
Giergl
Alajos.
Apjától
ötvösséget, Pesky Józseftől (*1795- + 1862) pedig festeni
tanult. 1841-43-ban a bécsi akadémia növendéke volt. Első
korszakának legszebb műve A szabadban ülő nő 1853-ból.
Ebben az időben romantikus életképeket is festett, mint A
megsebesült
betyár vagy A meglepett udvarló. Velencei
utazása után keresett arcképfestő lett. Az Andrássy, Dőry,
Forgách, Károlyi stb. családokról elegáns, színpompás
portrékat festett. 1859-ben vette fel a Györgyi nevet.
Legszebb női portréja Deák Szidónia arcképe. Megfestette
Széchenyi Istvánt, Deák Ferencet, Erkel Ferencet. Egyházi
megrendeléseket
is
teljesített.
Oltárképet
festett
a
budapesti
Szent
István
bazilika
számára.
(Műv.L.1966.2k.319 o.)

SVÁJC

FÜGGETLENSEGE
A jelentős politikai és katonai hatalommá vált Svájci Konföderáció
szembeszállt
I.Miksa
német-római
császár
(lásd
III.22.)
birodalomegységesítő reformjaival és a sváb háborút lezáró bázeli
békében 1499.szeptember 22-én elérte, hogy mentesült a
biradalmi adóktól és saját törvényei szerint élhetett, amivel kivívta
gyakorlati függtelenségét. A békeszerződés legfontosabb eredménye
az, hogy az államszövetség ténylegesen kivált a Szent Római
Birodalomból. (Az Emberiség Kr.1991.378 o., Larousse 1994.3k.656
o.)

VEIT STOSS *1445-50 KÖRÜL - +1533.SZEPTEMBER 22.
Német szobrász, festő, rézmetsző. 1473-tól valószínűleg
nürnbergi polgár volt. Stílusa alapján valószínű Nicolaus
Gerhaert von Leyden németalföldi szobrász (1462 k.)
környezetében tanult, de kompozíciói Rogier van der Weyden
németalföldi festő (lásd VI. 18.) műveinek ismeretét is
mutatják. 1477-ben Krakkóba költözött, ahol nagyszabású
mebízás
várta,
a
krakkói
Mária-templom
főoltárának
elkészítése. 1489-ig dolgozott e fából faragott, egészében és
minden egyes alakjában is hatalmas alkotáson, mellyel óriási
hírnevet szerzett és hosszú időre mintaképe lett Kelet-Európa
késő
gótikus
szobrászaténak.
A
méreteiben
is
a
legnagyobbak közé tartozó szárnyasoltár festett, aranyozott
figuráival monumentális alkotás. Márványból faragta Jegello
Kázmér lengyel király, Zbigniew Olesnicki érsek, Peter Bnin
érsek és Callimachus
humanista síremlékét.
Ez utóbbi bronzból készült. 1496-ban
visszatért Nürnbergbe, ahol számos megbízás várta. Többek között a városháza
számára Albrecht Dürer (lásd IV.26.) terve alapján sárkányos csillárt faragott. 1503ban egy szerencsétlen okirathamisítási ügybe keveredett és nem hagyhatta el a vá-

•POLSKA
NDTÍC

rost, majd börtönbe került. 1504-ben vejéhez szökött Münnerstadtba, ahol pályatársa,
Tilmann
Riemenschneider
német
szobrász
(lásd
VII.7.)
biztosított
számára
megélhetést.
Nürnbergbe
visszatérve
újjászerveezete
műhelyét,
igyekezett
megredelésekhez jutni. Többször dolgozott egy gazdag itáliai kereskedő, Raffaello
Torrigiani részére. Az ő megrendelésére
készült a Feszület 1414 körül és Tóbiás
és Rafael arkangyal 1516-ban. 1515 körül
elkészítette Szent
Rókus
faszobrát a
firenzei Annunziata templom számára.
Kései művei közül I.Miksa német-római
császár
(lásd
III.22.)
innsbrucki
síremlékéhez
készített
szoboröntvények
Murc/rwsKi
illetve a nürnbergi Lorenzkirche híres
Angyali üdvözlet szoborcsoportja (151718) emelkedik ki. Utolsó ismert munkája a karmelita vagy az úgynevezett bambergi
triptichon 1522-23-ból, mely részleteiben már reneszánsz elemeket is tartalmaz. A
fafaragás középkori művészetének leghatalmasabb képviselője volt. Műhelyében
dolgoztak fiai is, akik művészetét többnyire már reneszánsz elemekkel bővítették ki.
Mint rézmetsző is ismert volt, még Krakkóban készült 10 rézmetszetét feltehetően
eredetileg
mintalapnak szánta.
(Révai
Nl.17k.165 o., Műv.L.1968.4k.360
o.,
Brockhaus NI.CD., MNL.16k.288 o.)

MICHAEL F A R A D A Y
25.

*1791.SZEPTEMBER 22. - +1867.AUGUSZTUS

Angol fizikus, kémikus. 22 éves koráig könyvkötő és könyvügynök
volt, miközben autodidakta módon fizikai és kémiai tudományokkal
is foglalkozott. 1813-ban már Humphry Davy (*1778-+1829)
segédje, majd titkára lett a londoni Royal Institute-ban, amelynek
később - 1825-ben - igazgatója, majd kémiaprofesszora volt 1827től 1861-ig. 1816-tól kémiai problémákkal, rozsdamentes acél,
különleges optikai tulajdonságú üveg, izomer szénhidrogének
előállításával foiglalkozott. Előállította a hexaklór-etánt és az etilénjodidot 1820-ban, a gázvízből a benzolt 1825-ben, a naftalinszulfonsav két izomerjét, cseppfolyósította a ciánt és a klórt 1824ben. 1820 után kezdett az elektromos jelenségekkel foglalkozni.
Megfigyelte a mágnesnek az elektromos áramra gyakorolt hatását
és ezzel felvázolta a villamos motor működési elvét. 1831-ben felfedezte az
elektromágneses indukció jelenségét és a nevét viselő indukciós
törvényt,
és
elkészítette az első tényleges dinamót. Az ion fogalmának bevezetése is az ő nevéhez
fűződik. 1833-ban felállította elektrolízis-elméletét. Az elektrosztatikban 1837-ben kimutatta, hoigy a dielektrikumoknak
lényeges szerepe van az
elektrosztatikus
jelenségekben.
1845-től
végzett
kísérleteiben igazolta, hogy minden anyagnak
vannak
diamágneses tulajdonságai. Bevezette a dielektromos
állandó
fogalmát és mérési módszereket dolgoztt ki. Ezek a munkái
azonban
csak
1873-ban,
a
Maxwell-féle
matematikai
megfogalmazással váltak jelentőssé. Felfedezte, hogy a fény
polarizációjának síkját a mágneses tér elforgatja. Kimutatta
C l LE BRIDADI S Dl L A C l ! N C I A
az elektromos töltés megmaradásának elvét. Megfogalmazta
a töltéselkülönüléssel, vagyis az influenciával végbemenő
feltöltődés elméletét és kimutatta, hogy egy üreges vezető belsejében leárnyékolja a
külső elektromos hatásokat. A fizikatörténet egyik legnagyobb kísérletezőjének
tekintik. Kísérleteiről 1832-1856 között folyamatos számozással az
Experimentál
Researches in Electricity című munkájában számolt be.(Larousse 1991.lk.800 o.,
Révai Nl.7k. 180 o., MNL.7k.686 o.)

XIV. KELEMEN P Á P A
22.

*1705.OKTÓBER 31. - +1774.SZEPTEMBER

XIII.Kelemen pápa (1758-1769) halála után, XIV.Kelemen néven
választották pápává. Eredeti neve Giovanni Vincenzo Lorenzo
Ganganelli. 1723-tól minorita szerzetes, 1740-től a Szent Officium
tanácsadója, 1759-től bíboros volt. 1769.május 19-én.választották
pápává. A Pápai Államban végrehajtott pénzügyi, gazdasági reformja
kevés eredményt hozott. A művészetek és tudományok búkezű
támogatója volt. Az államegyházi rendszer híveinek támadását
eredményekkel próbálta megszüntetni. Pármáva! egyezséget kötött,
így visszakapta XIII.Kelemen idején megszállt területeket. A jezsuita
rend védelme éredekében megtiltotta új tagok felvételét, de a
Bourbon-államok fenyegetésének hatására és az új egyházszakadás
elkerülése érdekében végül feloszlatta a jezsuita rendet 1773-ban. A jezsuita
szerzeteseknek lehetővé tette, hogy más rendek tagjaiként vagy egyházmegyés
papokként tovább szolgáljanak. A katolikus egyháztörténelem ezt az eseményt a
pápaság szellemi és erkölcsi mélypontjaként értékeli. (MNL.10k.713 o.)

MICHAIL MIROSLAV HODZA * 1811.SZEPTEMBER 22. + 1870.MÁRCIUS 26.
Szlovák író, politikus és evangélikus lelkész. Középiskoláit Rozsnyón, Eperjesen és
Pozsonyban, a teológiát Bécsben végezte. 1837-től Liptószentmiklóson volt evangélikus lelkész, ahol 1844-ben megalapította a Tatrin nevű kulturális egyesületet. Az
1840-es években Josef Miroslav Hurbannal (lásd 11.23.) és L'udovit Stúrral (lásd X.29.)
együtt
vezető
szerepe
volt
a
szlovák
nemzeti
mozgalom
szervezésében
és
az
önálló
szlovák
irodalmi
nyelv
megteremtésében.
1848.májusban
részt
vett
a
szlovákok
liptószentmiklósi
gyűlésén
elfogadott
memorandum
megfogalmazásában,
1848.őszén
pedig
a
magyar
1848-as
forradalom
ellen
szervezett
szlovák
szabadcsapatok
megszervezésében. Az 1850-60-as években írt epikai műveiben a
szlovák nép múltját énekelte meg romantikus szellemben.
A
protestáns pátens kiadása után 1859-ben, kezdeményezte az
evangélikus egyházon belüli önálló szlovák egyházkormányzat létrehozását, ezért a konvent felfüggesztette lelkészi állásából és 1863-ban - nyugdíj
nélkül - bocsájtották el. Nélkülözései miatt báró Eötvös József kultuszminiszterhez
(lásd II.2.) folyamodott kegydíjért, amit azzal a feltétellel kapott meg, hogy elhagyja
Magyarországot. 1867-től a sziléziai Tésinben élt. (Révai Nl.10k.168 o., Új
Magy.L. 1960.3k.293 o., MNL.9k.527 o.)

HENRI A L A I N - F O U R N I E R
+ 1914.SZEPTEMBER 22.

*1886.0KT0BER 3. -

Francia író. Eredeti neve Henri-Alban Fournier. Gyermekkorát KözépRépublique Frorxnise
Franciaországban, a Sologne-vidéken töltötte. 1905-ben történt futó
2,m
találkozás Yvonne de Quiévrecourt-ral, melynek nyomán támadt
rajongó, reménytelen szerelem meghatározta művei világát. 1909-12
között Paris-Journal kritikusa volt. Nyolc évi elmélyült munka után
jelent meg egyetlen, de meghatározó jelentőségű regénye Az
ismeretlen birtok és A titokzatos birtok, amelynek hősei a tovatűnő
gyermekkor
tiszta
ideáljait
keresik. A
hagyományos
időrend
felbontása,
álom
és
valóság
sejtelmes
keveredése,
árnyalt
, HM Ahin-fburnier impresszionista stílus jellemzi a helyszíneiben az író gyermekkorának
színhelyét. A sokrétű nyelvi eszközöket felhasználó költői mű az impresszionista próza egyik legkiemelkedőbb alkotása. (Világir.Kisencikl.1976.lk.32 o.,
Magy.NI.1993.lk.389 o.)

ID. MATTHAUS M E R I A N
+ 1650.JÚNIUS 19.

* 1593.SZEPTEMBER 22.
Svájci művészcsalád tagja, rézmetsző. Nancyban,
Párizsban,
Németalföldön,
majd
Frankfurtban
dolgozott. 1642-től jelent meg a közel 2.000
városképet tartalmazó
Topographien
című
16
kötetes munkája, melyet T.de Bryvel készített.
(Műv.L.3k.299 o.)

IRAKI - IRÁNI

HABORU

Az iraki és az iráni rezsim között lappangó ellenségeskedés
1980.szeptemberben nyilt összecsapásban tört ki. Szeptember 17-én
Szaddam Húszéin iraki elnök (lásd IV.28.) felmondta az 1975-ben
kötött határegyezményt. Az iraki légierő 1980.szeptember 22-én
váratlan támadást intézett iráni célpontok ellen. A háború nemcsak
katonai célpontokra terjedt ki. Iránban a Sart-el-Arab menti abadáni
olajmezők részben lángokban álltak. Bombatámadás érte az iráni
Tebrizt, de Irak fővárosát, Bagdadot is. Irak megszállta az
olajtermelő iráni
Huzisztán egy részét, aminek következtében az
olajellátás akadozott. 1980.decemberére kb. 12.000 km 2 terület
került iraki fennhatóság alá. A harcok az ENSZ közvetítésével 1988.
augusztus 20-án létrejött tűzszünettel értek véget. A háború során mintegy 2,7 millió
ember vesztette életét. (MNL.2000.10k.7 o., A XX.Század Kr.1994.1168 o.)

ALEXANDER Y E R S I N *1863.SZEPTEMBER 22. - +1943.
Svájci száramzású francia bakteriológus. Pályája kezdetén Párizsban
dolgozott Rouxnál, majd a Pasteaur Intézetben. Később Tonkiban,
Anamban és Kínában járt tanulmányúton. 1894-ben Hong-Kongban
fedezte fel a pestisbacilust. Visszatérve Párizsba, szérumot készített
n
• a P e s t i s gyógyítására, illetve védőoltást a betegség megelőzésére,
Jti
amelyet Kantonban sikeresen alkalmazott is. A kínai kormány
megbízásából
Kantonban
Pasteur-intézetet
szervezett.
Ahhoz
hasonló intézményt létesített Anamban is, melynek ő volt az igazgatója. (Révai Nl.19k.611 o., Larousse 3 k . l l 4 8 o.)
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SNORRI STURLASON

*1178. - +1241.SZEPTEMBER 22.

Izlandi költő, történetíró, politikus. Korának egyik legsokoldalúbb
egyénisége. Anyai ágon Skallagrímsson izlandi költő (910 körül)
leszármazottja. Sokat utazott, több alkalommal politikai küldetéssel,
közvetítőként az izlandiak és a norvég uralkodó viszálykodásaiban.
Műveinek tekintélyes részét feltehetően 1223-35 közötti, viszonylag
békés időszakban irta. A Szkald költészet - azaz az óészaki költészet
egyik ága - kiváló ismerője, felbecsülhetetlen értékű művet alkotott
az úgynevezett Próza Eddá-val, mely bevezetés a verselés művészetébe. (Az Edda 31 énekből álló óizlandi
mitológiai
és
hősepikai
gyűjtemény.)
Másik fő műve a Földkerekség,
mely a
királysaga
műfajba
tartozik.
Mindkét
műve
az
óészaki
kultúrtörténet,
történelem, vallástörténet és irodalom ma
is egyik legfontosabb ránk maradt forrása. (Világir.Kisencikl.lk.307 o, 2k.367 o.)

GRIGORE COBÁLCESCU DR.
+ 1892.MÁJUS 21.

* 1831.SZEPTEMBER 22. -

Román geológus, paleontológus. Az Ia§i-i Geológia és Mineralógiai
Egyetem
első
professzora
volt.
1862-ben
adta
ki
legelső
tudományos
munkáját
a
katasztrófák
következtében
eltűnt
állatfajokról. Addigi idealista nézőpontját a darwinizmus alaposabb
megismerése meglehetősen megváltoztatta. A Keleti-Kárpátokban
végzett paleontológiái kutatásokat tanítványaival, többek között
N.Leonnal és D.Voinovval. Ennek a kutatómunkának eredményeként
tárták fel a Kárpátokban rejlő szervetlen olajkincset, és született
meg 1883-ban megjelent Geológiai és paleontológiái
tanulmányok
Románia néhány területéről című könyve. A Román Tudományos
Akadémia tagja 1886-tól, valamint tiszteletbeli tagja az USA Mineralógiai és Geológia Egyesületének. A geológia és mineralógia területén kiemelkedő
szakemberek munkáját a róla elnevezett díjjal tüntetik ki, és az ország több városában
utcák
és
iskolák
viselik
a
nevét.
(Internet: http://www.ici.ro/
romania/en/
,geocities.com/
, ro.wikipedia.org....)

JAROSLAV SEIFERT * 1901.SZEPTEMBER 23. - + 1986.JANUÁR 10.
Cseh költő. Középiskolai tanulmányait félbehagyva újságíró,
lektor
lett,
autodidaktaként
képezte
magát.
Fiatalon
csatlakozott az I.világháború után fellépő avantgardista
mozgalomhoz, majd alapító tagja lett 1920-ban a „Kilencek"
- Devetsil - avantgárd művészeti egyesülésnek. 1922-től a
brnói Rovnost című folyóirat kultúrális rovatának munkatársa
lett.
1923-27
között
Prágában
a
Kommunista
Könyvkereskedés és Kiadóvállalat szerkesztője. 1929-ben
válságba került, a párt bírálatáért kizárták a pártból, barátai elfordultak. A
II.világháború után, 1945-től a szakszervezetek Práce című központi napilapjánál volt
szerkesztő. 1949-ben visszavonult, és csak 1968-70-ig volt az írószövetség elnöke.
Első két verseskötetét a proletárköltészet irányzatához sorolják. 1921-ben Könnyben
úszó város címmel, 1923-ban Csupa szeretet címmel jelentek meg versei. Később a
poetizmushoz kapcsolódott, ennek az irányzatnak a jegyében született 1925-ben A
TSF hullámain,
1929-ben Postagalamb
című kötete is. A német megszállás alatt a
nemzeti identitás védelmét szolgálta A fénybe öltözött és Kőhíd című írása. Az Ének
Viktóriáról
1950-ben megjelent poémája miatt a hivatalos kultúrpolitika többéves
publikálási tilalommal sújtotta. 1954-ben nagy sikert aratott Édesanya című könyve,
melyben a gyermekkorának és a szülői háznak állított emléket. Az irodalmi Nobel-díjat
- melyről kórházi ágyán értesült - 1984-ben kapta „szenvedélyes, őszinte, gazdag
alkotói
fantáziával
megformált
életűvéért".
(Nobel-díjasok
Kisl. 1985.701
o.,
MNL.15k.921 o.)

VINCENZO B E L L I N I *1801.NOVEMBER 3. - +1835.SZEPTEMBER
23.
Olasz
operakomponista,
a
bel
canto
halhatatlanjainak
egyike.
1819-től
a
nápolyi
konzervatórium tanulója, Nicola Antonio Zingarelli
olasz zeneszerző (*1752- + 1837) tanítványa volt. A
konzervatórium
színpadán
debütált
1825-ben Adelson
e Salvini
című
POSTE ITALIAN E
operájával. 1826-29 között készült,
megrendelésre
komponált
operái
nemzetközi sikerert hoztak számára. A
kalóz című dalművével vált ismertté.
1835
1827-től
Milánóban,
1933-től
Párizsban
élt.
Két
legjelentősebb
művét, Az alvajárót
és a
Normát
I-CENTENARIO o/\
Milánóban,
Beatrice
di
Tendat
FSEILINIANO Z\J
Velencében
és a Puritánok
című
alkotását Párizsban mutatták be 183135 között. Egész Európában ismertté váltak szép dallamai. Műveit mély líra,
könnyedség, világos egyszerűség és igazi drámaiság jellemzi. Kifejezésben gazdag
zenei nyelvet alakított ki, mely hatással volt Mihail Ivanovics Glinkára (lásd VI.1.),
Giuseppe Verdire (lásd 1.27.), de még Wilhelm Richárd Wagnerre (lásd V.22.) is. 11
operája mellett egyéb vokális, hangszeres, illetve zenekari műveket is komponált.
(Révai Nl.3k.60 o., Falk G.:Zenei Kisl.1938.96 o.,Brockhaus:Zenei L . 1 9 8 3 . 1 k . l 7 0 o.,
MNL.3k.546 0.)

WALTER L I P P M A N N
14.

* 1889.SZEPTEMBER 23. - +1974.DECEMBER
Amerikai újságíró. 1931 óta a New York
vezércikk írója volt. írásaiban általában
érdekeit képviselte, ugyanakkor megfelelő
az
USA
külpolitikájának
gyenge
Magy.L.4k.387o., Brockhaus NI.)

Herald
Tribüné
a nagytőkések
kritikával illette
pontjait.
(Új

FRANTISEK K U P K A *1871.SZEPTEMBER 23. -+1957.JUNIUS 24.
Cseh festő. Előbb a prágai, majd a bécsi akadémia
növendéke volt. 1895-ben Párizsban telepedett le. Már
fiatalon elismert illusztrátor volt. 1901-1904 között a
párizsi L'Assiette
de beurre című lapban jelentek meg
szatirikus
litográfiái,
grafikai
sorozatai.
Kezdetben
posztimpresszionista képeket festett, később elsősorban
dekoratív, stilizált formákból álló szimbolista képeket
festett, mint pl. Ballada - Az élet örömei.
Nonfiguratív
művészet
kibontakozásában
úttörő
jelentőségű
kompozíciókat alkotott. Iyenek a Fuga két színben vagy a
Meleg
kromatika
című
képei.
Színelméleti
és
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FRANUSEK KUPKA* 187!*IV57

mozgástanulmányok után kezdett dolgozni a festészeti és

" ' " " " " a

zenei kifejezés analógiáira épülő szimbolikus jelentésű
absztrakt képein, mint az Első lépés, Madame Kupka függőlegesek között, majd Vertikális formák című művével a geometrikus absztrakcióhoz
közeledett. Az I.világháború utáni képei színes, körkörös formákból szerveződő
diagonális struktúrákból álltak - Egy pont körül - , illetve a jazz ritmusait és a modern,
acélszerkezetű gépek mozgását idéző képsorozatok voltak, mint pl. a Gépek. Számos
franciaországi kiállítása után 1946-ban a Prágai Nemzeti Galéria nagy retrospektív
tárlatot rendezett műveiből. Gyűjteményes kiállítását 1958-ban és 1990-ben a párizsi
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris-ban rendezték meg. (Műv.L.1966.2k.733 o.,
M N L . l l k . 6 3 9 o.)

JOHN WESLEY P O W E L L

'u. S. P08TA0E

*1834. - +1902.SZEPTEMBER 23.

Amerikai etnológus és geológus. 1867-ben a Colorado, 1868ba a Grand- és White-river vidékét kutatta. A Kongresszus az
ő vezetésével 1869-ben expedíciót küldött ki a Colorado és
mellékfolyóinak topográfiai és geológiai felvételére. A sikeres
expedíció után a Washingtoni Etnológiai Muzeumnak, majd a
Geológiai Intézetnek volt az igazgatója. (Révai Nl.15k.654 o.)

RICHÁRD ADOLF ZSIGMONDY
+ 1929.SZEPTEMBER 23.

*1865.ÁPRILIS 1. -

Osztrák
kémikus.
A bécsi és a
müncheni
műegyetemen tanult, az erlangeni egyetemen
doktorált 1889-ben. Bécsi fogorvos fia, aki már
középiskolás korában a maga által berendezett
laboratóriumban végezte kísérleteit. A berlini
egyetem
fizikai
intézetében
kolloidkémiával
foglalkozott
1891-93
között,
ekkor
kezdte
tanulmányozni az aranyszolok sajátságait és
alkalmazásukat porcelán- és üvegszínezésre. A
grazi egyetemen habilitált 1893-ban és tanított
1897-ig. 1897-1900 között Jénában a Schott üveggyár munkatársa volt. 1900-tól a jénai magánlaboratóriumában
végezte
kísérleteit. 1907-ben meghívták a göttingeni egyetem kémiaprofesszorának. Fő
kutatási területe az anorganikus kolloidkémia volt. Eljárásokat dolgozott ki kolloid
fémszolok, pl. Cassius-bíbor néven ismert aranyszol előállítására. Vizsgálataihoz H.
Friedrich Wilhelm Siedentopf fizikussal (*1872-+1940) együtt, aki a Zeiss-műveknél
dolgozott, ultramikroszkópot szerkesztett 1903-ban, amelynek tökéletesített változata
1913-ban a résultramikroszkóp, mellyel a részecskék térfogategységre eső számát is
meghatározta. 1918-ban alkotta meg a kolloidkémiai és biokémiai kutatásokban
használt membránszűrőt, 1929-ben, ennek tökéletesített változatát, az ultraszűrőt. Az
1925-ös
kémiai
Nobel.díjat
1926-ban
kapta „a
kolloid
oldatok
heterogén
természetének magyarázatáért, és a kutatás közben alkalmazott módszerekért,
amelyek a modern kolloidkémiában alapvető jelentőségűek". Nobel-díja teljes
összegét a háborús és inflációs évek anyagi nehézségeivel küszködő kémiai
intézetének fejlesztésére fordította. (Nobel-díjasok Kisl.1985.868 o., MNL.18k.902 o.

MARIANNE
„Marianne" azonos a frigiai sapkás nőalakkal ábrázolt
Francia
Köztársasággal.
Szimbolikus
megjelenítésével 1792 vége és 1794 között, Languedochban találkozunk először,
kevéssel
azután,
hogy
1792.szeptember
22-én,
az
I.Köztársaság
kikiáltásának
másnapján

1792.szeptember

'
az új rendszer pecsétjén a szabadság
1992.2k.815 o.)

23-án

- dekrétum mondta ki, hogy
istennőjének alakja szerepeljen (Larousse

LOUIS JOSEPH P A P I N E A U *1786.0KTÓBER 7. + 1871.SZEPTEMBER 23.
Kanadai államférfi, ügyvéd. 1809-től képviselő, majd 1825-től 1838ig a Törvényhozó Gyűlés elnöke. Mindvégig harcolt az Angliával való
unió ellen és a népszuverenitáson alapuló képviseleti rendszer
bevezetéséért.
Az
1837. évi felkelés ösztönzője
volt,
ezért
száműzték. Száműzetéséből visszatérve 1848-ban ismét képviselővé
választották. (Kanadai L., Larousse 994.3k.251 o.)

JÓSÉ GERVASIO A R T I G A S *1764.JÚNIUS 19. + 1850.SZEPTEMBER 23.
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Uruguayi nemzeti hős, katonai vezető. 1797-től a
spanyol gyarmati hadseregben szolgált, majd
1811-ben a függetlenségi harcok élére állt. 1814ben a gauchók - a dél-amerikai marhapásztorok vezetőjeként felszabadította a Banda Orientált - a
későbbi Uruguayt és Paraguayi - a spanyolok
uralma alól. Banda Orientál caudillójaként - a
hadsereg főparancsnokaként - 1815-16-ban a
Buenos Aires-i alkotmányozó nagygyűlésben a
tartományi
autonómiát
biztosító
föderalizmus

híve. 1816-20-ban az argentin-brazil csapatok ellen harcolt Uruguay függetlenségéért. 1820-ban vereséget szenvedett és haláláig
Paraguayban élt száműzetésben. (MNL.2k.430 o.)

LEOPOLD K R A K A U E R

*1890.SZEPTEMBER 23. - 1954.

Osztrák származású izráeli építész, festő, grafikus. A bécsi
Műszaki és Építőművészeti Főiskolán 1912-ben fejezte be
tanulmáyait. 1919-ben részt vett az expresszionisták bécsi
kiállításán, majd közreműködött a belgrádi
parlament
épületének
tervezésében és kivitelezésében.
1925-ben
vándorolt ki Palesztinába, ahol Alexander Baerealddal való
együttműködése után önálló pályán indult el. 1928 után
készült szén- és krétarajzai visszafogott expresszionizmus
stílusjegyeit mutatják. Épülettervein előnyben részesítette a
geometriai és kubista elemeket. Stílusának legnagyobb
értékelői a kibuc-mozgalom szervezői voltak. Számukra
éttermeket,
gyermek-házakat
és egyéb
közös
célra
felhasználható épületeket tervezett, mint pl. a Tel Yosef
kibuc két egymásba 45°-os szögbe kapcsolódó kockából
komponált étterme. Számtalan magánházat és középületet is alkotott Haifán és
Jeruzsálemben.
Grafikái
európai
múzeumokbn
is
megtalálhatók.
(Internet
http:/www.artnet.com
)
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HANNIBAL SEHESTED

*1609. - +1666.SZEPTEMBER 23.

Dán államférfi. Nyugat-Európában - Angliában, Hollandiában, Franciaországban,
Németországban és Olaszországban - nőtt fel és végezte el tanulmányait. Ezt
követően tért vissza Dániába és került 1632-ben a dán király - IV.Krisztián (lásd
IV. 12.) udvarába.
1640-41-ben spanyolországi nagykövet volt,
1642.áprilistól
Norvégia kormányzójaként működött. Nagyon határozottan bízott saját tehetségében,
szervezési képességében ahhoz, hogy a tervezett reformokat végrehajtsa. A fő cél az
önálló hadsereg átszervezése, a pénzügyi rendszer átalakítása, a norvég posta iétrehozása, Norvégi gazdasági helyzetének javítása volt. IV.Krisztián
1643-tól elindította második vám háborúját Svédország ellen,
mely
súlyos vereséggel
végződött.
Sehested
segítségével
létrehozott védelmi flotta jelentősen megerősítette Norvégia
helyzetét. Az évek során született eredményei és stabilitást hozó
pénzügyi intézkedései, dán irigységet szültek és sikkasztással és
hűtlen kezeléssel vádolta meg 1651-ben a dán kormány. A vádak
alól nem tudta tisztázni magát, lemondott állásáról, képviselőségéről és teljes magánvagyonát áldozta a rágalmakra. 1651-1660-ig külföldön élt.
1657-ben III.Frigyes dán és norvég király (ur.1648-1670) nem volt hajlandó fogadni
sem. 1660-ban kapott tőle engedélyt, hogy Koppenhágába jöjjön és megbízta a
svédekkel történő tárgyalások vezetésével mint állami tanácsos. Az északi háborút
(1655-1660)
lezáró koppenhágai-béke
megkötése az ő hozzáértő
munkáját
bizonyította. A továbbiakban is hivatalában maradt és Párizsban halt meg, ahol egy
fontos tárgyalás
résztvevője volt.
(Internet:http://translate.googleuserconbtent.
com/translate_c?hl = hu8isl=en8iu =
)

ALFRÉD STANKE

*1904.OKTÓBER 25. - +1975.SZEPTEMBER 23.

Lengyel származású Ferences-rendi szerzetes. 16 évesen
csatlakozott az Assisi Szent Ferenc Rend Szerzeteseihez,
akik a Szent Kereszt kórházban dolgoztak. 20 éves korában
a
Vatikánban
dolgozott,
Xl.Pius
pápa
(lásd
V.31.)
szakácsaként. Később Németországba, a kölni kórház által
működtetett Szegények Otthonába került, ápolói feladatok
ellátására. Itt szembesült először a szenvedéssel és a
halállal. A II.világháború elején besorozták a német hadseregbe és letétkezelő és ápoló volt 1942-44-ben a franciaországi Bourdes-ben lévő
börtönben, ahol a Gestapo által megkínozott foglyoknak adott testi és lelki
támogatást. Üzeneteket közvetített családtagoknak, élelmiszerbeszerzést vállalt stb.
1944.április 4-én átkerült Dijonba egy másik börtönbe, ahol a bebörtönözöttek életét
igyekezett
menteni
minden
lehetséges
módon
a
kivégző-osztag
elől.
1944.szeptemberében
letartóztatták
Vesoul
közelében.
A
háború
végén
a
szövetségesek Amerikába szállították. Francia barátai segítségével visszakerült
Franciaországba és azokhoz csatlakozott, akik meggyőződéssel dolgoztak a francianémet megbékélésen. Időnként néhány napot töltött a ferences-gyülekezettel
Selestatban. Egy ilyen alkalommal 1975. szeptember 18-19-én éjszaka tűz ütött ki a
cellájában és súlyos égési sérüléseibe 23-án belehalt. Halálának évfordulóján a
Ferences szerzetesek minden évben Bourgesban megemlékeznek erről a kivételes
emberről.
(Internet: http://translategoogleusercontent.com/translate_c7hNhu8isN
fr&u
)

CHARLES - FERDINÁND RAMUZ *1878.SZEPTEMBER 24. + 1947.MÁJUS 23.
Francia nyelven alkotó svájci regényíró. Paraszti származású volt.
Tanári oklevelet szerzett, de csak rövid ideig tanított. 1902-től 1914ig Párizsban élt. 1914-től szinte egész életét a Genfi-tó mellett
töltötte. Barátai ismerték fel benne a mítoszteremtő költőt, aki Vaud
és
Valais
kantonok
természetközeli
népének
erejét
balladai
* hangvételű történetekben jelenítette meg. Pályáját versekkel kezdte,
mégpedig
A
kis
falu
című
alexandrinusokban
megírt
életképsorozatával. írói sikerét az Aline című elbeszélése hozta meg.
Realista műveit lírai-misztikus, szimbolikus regények követték. Ezek:
V
Rémület a hegyek között, Farinet vagy a hamis pénz, Ádám és Éva,
Derborence
stb. A korszak szellemi mozgásait hűen bemutató naplója - Journal
1943-ban jelent meg. Az ő nevéhez fűződik a svájci régionális irodalom magas szintre
emelése. (Világir.Kisencikl.1986.2k.242 o., Larousse 1994.3k.427 o., MNL.15k.309 o.)

ALEXANDR NYIKOLAJEVICS RADISCSEV * 1749.AUGUSZTUS 31. + 1802.SZEPTEMBER 24.
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Orosz író, kritikus és filozófus. A XVIII.századi
felvilágosodás és a nagy francia polgári forradalom
haladó eszméinek lelkes híve volt. Műveire JeanJacques Rousseau lásd VII.2.) volt nagy hatással. Fő
műve az Utazás Pétervárról Moszkvába,
mely a cári
önkényuralom leleplező bírálata. Minden ismeret
alapjának a „dologi világot" tartotta..
Korának
modern, haladó eszméit hirdette műveiben, ezért
Szibériába száműzték. Száműzetésének első évében
vetett véget életének. (Új Magy.L.1961.5k.518 o.,
Brockhaus NI.CD.)

NIELS RYBERG FINSEN *1860.DECEMBER 15. +1904.SZEPTEMBER 24.
Dán orvos. Orvosi dplomáját a koppenhágai egyetemen 1890-ben
szerezte
meg.
Már
egyetemi
tanulmányai
alatt
is
a
fény
bőrbetegségekre történő hatásának problémája érdekelte. Miután ő
maga is bőrbetegségben szenvedett, a gyógyulást a napsugárzástól
várta. Koppenhágában 1896-ban Fényterápiás Intézetet alapított és
tartott fenn részben adományokból, részben állami támogatással. Ott
tanulmányozta az úgynevezett „kémiai hullámokat" és megállapította,
DANMARK
hogy a Napból vagy erős elektromos fényből származó rövidhullámú
fény képes elpusztítani egyes baktérium kultúrákat a bőrön is. Különösen jó eredményt ért el a tuberkulózisbacilus okozta bőrbetegségek gyógyításában.
Elkészítette a Finsen-lámpát,
mely főleg ibolya és ibályántúli sugarakat bocsát ki, s
ezzel vált lehetővé a Finsen-kezelés
bevezetése. A fiziológiai vagy orvostudományi
Nobel-díjat 1903-ban kapta „egyes betegségek, különösen a lupus vulgáris koncentrált
fénysugarakkal való gyógykezelésének elismeréseként, amely eljárással új utat nyitott
a gyógyítás számára". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.244 o.)

I V Á N Y I - G R Ű N W A L D BÉLA *1867.MÁJUS 6. + 1940.SZEPTEMBER 24.
Magyar festő. A nagybányai művészetelep egyik alapító tagja. A Mintarajziskolában
Székely Bertalan (lásd V.8.) és Lotz Károly (lásd X.13.) növendéke volt. 1886-ban
Münchenben, 1887-1890-ig Párizsban tanult. Első párizsi képei a bastien-lepage-i
finom naturalizmus hatását tükrözik, mint az Isten kardja című képe. 1892-ben
Ferenczy Károllyal (lásd II.8.) visszatért Münchenbe, ahol Hollósy Simon (*1857+ 1918) köréhez tartozott. Akkor festette a Nihilisták sorsot húznak című nagyszabású
zsánerképét. 1894-ben Eisenhut Ferenccel (*1857- + 1903) kirándulást tettek Egyiptomba. Abban az időben festette a Szent Család
című képét. Milleniumi kiállításra készült hatalmas
képe a IV. Béla király visszatérése a tatárjárás után,
már a figurális részletek háttérbe szorulását mutatja,
fp
és
a
természetadta,
friss
benyomások
újrafelfedezését. 1896-tól Nagybányán, főként pleinVc
air
képeket
festett,
mint
az Itatás,
Tavaszi
l
kirándulás, Háromkirályok
stb. 1904-ben egy évre
;o
Rómába
utazott.
Hazatérte
után
a
Nemzeti
Szalonban 1906-ban rendezett kiállításán használta
először az Iványi előnevet. Fokozatosan eltávolodott
a nagybányai szigorú természetelvűségtől, kezdett
dekoratív, stilizáló képeket festeni, mint pl. Tavasz vagy Vendégség című munkái.
1911-ben Kecskemétre költözött és vezette a művésztelepet. 1914-ben Fényes
Adolffal (lásd IV.29.) együtt tett velencei utazás után, ahol legfőképpen Tintoretto
(lásd V.31.) hatott rá, fordult az aktábrázolás felé. 1919-től művészetében új élményt
jelentett a Balaton, amely formaés színvilágát egyaránt
megváltoztatta,
realisztikusabbá tette. Ezt tükrözi az Este a Balatonnál, Gémeskút című képei. 1929ben állami megbízásra festette a debreceni egyetem aulája számára Dull Mihály
elítélése című nagyméretű kompozícióját. Az 1930-as évektől festészetének színvonala
erősen hanyatlott. Élete utolsó évtizedében cigány témájú képeket festett, mint pl.
Cigányok az erdőben. (Műv.L.1966.2k.481 o., MNL.10k.88 o.)

ANDRÉ - ERNEST - MODESTE GRÉTRY *1741.FBERUÁR 11. + 1813.SZEPTEMBER 24.
Belga származású
francia zeneszerző.
1758-61
között
Henri
Moreaunak, a liége-i Szent Pál templom karnagyának tanítványa volt,
majd Itáliában képezte tovább magát, táliai tartózkodása után 1767ben Párizsban telepedett le. Első nagy sikere az Opéra Comique-ban
Le Húron című operájának bemutatója volt. Ezután évente több
operája került színre. Rendkívül népszerű, megbecsült vígoperaszerző
volt. A francia vígopera műfajában alkotott természetességre törekvő
műveket, mint pl. a Lucile, Zémire és Azor, Oroszlánszívű Richárd. írt
szimfonikus, egyházi és kamarazenét, dalokat, himnuszokat. Művei
megszakítatlan sikersorozat részesei lettek. Operáinak alapelve a
gondos, kimunkált deklamáció, törekvés a karakterisztikus motívumrendszerre, a szövegérthetőségre figyelő dallamvonal kialakítása. I. Bonaparte
Napoleon (lásd V.5.) Becsületrenddel tüntette ki. Napoleon bukása után műveit nem
játszották.Abbahagyta a zeneszerzést és írással kezdett foglalkozni. Akkor írta zenei,
módszertani, elmélkedő írásait. (Larousse
1991.lk.1030
o.,
BrockhausrZenei
L.1984.2k.72 o., MNL.8k.825 o.)

PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS PARACELSUS
*1493.DECEMBER 17. - +1541.SZEPTEMBER 24.
Német orvos-tudós, asztrológus, teológus, filozófus és kémikus.
Eredeti neve Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Valószinű
a bécsi egyetemen is tanult, és a ferrarai egyetemen kapott orvosi
diplomát
1516-ban. Tanulmányai
befejezése után
beutazta
csaknem egész Európát. 1525-ben Básel városi orvosa és a báseli
egyetemen fizikát, orvostant és sebészetet adott elő. A természet
megismerését sürgette.
Számos német, osztrák, svájci várost
megjárt, míg végül 1537-ben Salzburgban telepedett le. Bátran
szembeszállt a középkori orvostudomány maradi hagyományaival.
Ő volt az első, aki az orvostudományban utat nyitott a kémiának,
MAGYAR POSTA
melynek nem az aranycsinálás a feladata, hanem gyógyszerek
készítése. Az iatrokémia, vagy orvosi kémia megalapítója volt.
(iatrokémia = alkimia ága, amely a kémia gyógyászati alkalmazását tűzte ki célul.) Bevezette a fémek - antimon, higany, ólom, vas, arzén, és a kén
használatát a gyógyászatban. A cink szó és az alkohol elnevezés is tőle származik.
Gyógyhatású növényekből desztillációval nyert eszenciákat. A betegségek okát a
szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Újszerű elképzelése volt a
szervezet életfolyamatairól,, a három alkotórész - a kén, higany és a só - élettani
Finriliii
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szerepéről. Támadta a tekintélyeket, szembeszállt Galenus görög
orvos,
filozófus
(*Kr.u.l29- + 199
v.216
k),
Avicenna perzsa filozófus (lásd VI. 18.) és AbuBakr ibn Zakarija ar-Razi arab orvos, filozófus
(*860-+925) orvosi tanaival. Természetfilozófiája
szerint
a
nagy-világ
a
nagy
élőlény,
a
makrokozmosz,
a
kis-világ
az
ember,
a
mikrokozmosz, s e kettő szoros összefüggésben
van egymással. Véleménye szerint a legfőbb
tudomány az orvostudomány, melynek három fő
oszlopa a filozófia, az asztronómia és a teológia.
Tanítványait is a valóság közvetlen kutatására ösztönözte. Vándorlása során sok
orvostudományi munkát, számos teológiai és filozófiai értekezést írt. Csaknem 60
művét tartják számon. Összes műveit 1589-ben adták ki 10 kötetben Baselben.
Misztikus tanai ellenére a modern természetszemlélet egyik előfutára volt. (Révai
Nl.15k.178 o., Brockhaus NI.CD., Larousse 1994.3k.255 o., MNL.14k.513 o.)

JAN KAROL C H O D K I E W I C Z
24.

*1560 KÖRÜL - +1621.SZEPTEMBER

Lengyel hadvezér. 1600-ban Jan Zamoyski (*1542- + 1605) lengyel
hadsereg főparancsnok vezérlete alatt, mint litván hetman
hadsereg főparancsnok - részt vett a törökök elleni hadjáratban,
majd 1601-ben Litvániában a svédek ellen Livónia megszerzéséért
harcolt. 1602-ben - Zamoyski hazatérése után - őt nevezték ki
Litvánia főparancsnokává. 1603-ban kiűzte a későbbi IV.Károly svéd
királyt Rigából, 1604-ben legyőzte a svédeket Weissenstein mellett,
majd megsemmisítette a négyszeres túlerőben lévő svéd hadakat
Kirchholmnál (ma Salaspils) 1605.szeptemberben. Segített az 16067-es lengyel felkelés leverésében, majd felszabadította Rigát 1609-ben a svéd
csapatoktól. Részt vett a lengyel-litván hadsereg oroszországi intervencióiban 161112-ben és 1617-18-ban. Élete utolsó hadjáratait a déli határvidéken, a törökök ellen
vezette.
A
chocimi
csatában
vesztette
életét.
(MNL.5k.346
o.)

DOM PEDRO D'ALCANTARA = I. PÉTER * 1798.OKTÓBER 12. + 1834.SZEPTEMBER 24.
Brazília császára 1822-től 1831-ig, és 1826-ban IV.Péter néven
Portugália királya. Vl.János portugál király (ur.1816-1826); idősebbik
fia. 1807-ben I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) csapatai elől családjával
együtt Rio de Janeiroba menekült. Amikor apja visszatért Liszabonba
1821-ben,
Braziliában
maradt
régensként.
kikiáltatta
annak
függetlenségét 1822.szeptember 7-én, majd császárrá koronáztatta
magát.
1824.márciusban elfogadta Brazília első alkotmányát,
a
nemzetközi politikában mindent megtett az új állam elismertetése, valamint határainak szavatolása érdekében. Az ország „örökös védelmezője" nevet kapta.
Apja halála után - 1826.márciusban - Portugália királya lett, de ezt a királyságot
kiskorú leányának, II.Máriának (ur.1826-1828, 1834-1853) engedte át. Máriát, Mihály
- Péter bátyja - 1828-ban megfosztott trónjától. Péter 1831-ben fia - II.Péter
(ur.1831-1889)- javára lemondott a brazil koronáról, visszahódította Portugália
trónját Mihálytól és megerősítette trónján 1834-ben II.Máriát. (Larousse 1994.3k.306
o., Révai Nl.15k.279 o., MNL.14k.727 o.)

SZENT GELLERT

*977 UTAN - +1046.SZEPTEMBER 24.

Olasz származású főpap, teológiai író. Valószínű gyermekként
lépett a velencei Szent György bencés apátságba, majd Galliában
tanult.
Meghiúsult
szentföldi
zarándoklata
miatt
került
Magyarországra feltehetően 1023 körül. A Bakonyban eltöltött
remeteévek után I.Szent István király (lásd VIII.15.) 1030-ban
marosvári - csanádi - püspökké nevezte ki. Egyházmegyéje
szervezését, a térítést, a papi utánpótlást nagy buzgalommal
végezte. Amikor 1046-ban Fehérvárról a pesti révhez igyekezett a
Lengyelországból hazahívott András herceg, a makjdani magyar
király (ur.1046-1060) fogadására, a Vata pogány magyar főúr
(XI.sz.első fele) vezette lázadó pogány magyarok elfogták és a
Kelenhegy - ma a róla elnevezett Gellért-hegy - Duna felöli sziklás
oldalán megölték. Holttestét a Duna-partra dobták a mai Erzsébethd és a Rudas fürdő közötti területre. Testét 1053-ban Csanádra vitték az általa
alapított
Szűz
Mária-egyházba,
ahol
I.Szent
László
(lásd
VII.29.)
kezdeményezésére 1083.július 26-án szentté avatták. 1514-ben a templommal
együtt sírja is elpusztult. A legenda szerint kitűnő egyházi szónok volt, az év
minden napjára írt szentbeszédet. Ezekből egy rövid töredék 1982-ben került
elő. Korunkra csak egyetlen műve maradt Elmélkedés a három ifjú énekéről,
melyről nem tudni pontosan mikor készült. (MNL.8k.537 o.)

ID. M A R K Ó
19.

KÁROLY

*1791.SZEPTEMBER 25. - +1860.NOVEMBER

Magyar festő. Mérnöknek készült eredetileg, de már gyermekkorában atyjától tanult
rajzolni, aki Lőcse város mérnöke volt. 1818 után Pesten, majd 1822-től Bécsben
folytatta otthon kezdett rajzolási és festési tanulmányait. Bécsi tanulóéveiben
arcképek, szelenceminiatűrök, tájképek és porcelánfestmények készítéséből tartotta
fenn magát. Fiatalkori művein elsősorban a hazai tájakat festette friss szemléletű,
lendületes ábrázolással, mint Az aggteleki
barlang-sorozat,
A pesti orgona című
képein. Korai korszakának fő műve 1830 körül készült, címe Visegrád.
1832-ben
Olaszországban telepedett le, 1838-ig Rómában dolgozott, ahol többek között 5 képet
Ft
•

festett Bertel Thorvaldsen dán szobrász
III.24.)
számára.
Akkortájt
készültek

(lásd
Róma

TAJKF.P APPEGGIBOL

látképe, Asszonyok
a kútnál, Szüret, Részlet a
római Campagnából Cereites mellett, Tájkép Tivoli
mellett szüretelő jelenettel stb. című képei. 1838tól Pisában élt, ottani tartózkodásának egyik
jellemző alkotása az Olaszhoni
tájkép
aratóival.
Bibliai
alakjai
görög-római
hősökre
MAGYARORSZÁG
emlékeztetnek,
pl .Krisztus
megkeresztelése
a
Jordánban
című
képén.
1843-ban
szembetegségének gyógykezeltetése miatt - Firenzébe költözött, ahol az Akadémia tiszteletbeli tanára lett. Ott festette többek között
a Naplemente
című képét. 1847-től a Firenze melletti Villa Appeggiben élt. Bár élete
nagy részét külföldön töltötte, a hazai művészeti élettel rendszeresen kapcsolatban
volt. Korai, itthon készült alkotásai a valóság friss szemléletű, lendületes ábrázolásai.
Olszországi műveinek nagy részét az úgynevezett háromsíkú kompozíciós módszerrel
készítette. A sötét előtér hangsúlyt ad a megvilágított közép-térnek, ahova mitológiai
vagy olasz népi jeleneteket helyezett tipikusan olasz tájakba, és a kék távlatba vesző
háttér alkotja a harmadik síkot. Ezeken a tájképeken is általában konkrét természeti
részleteket ábrázolt. A magyar tájképfestészet iskolát teremtő nagy hatású mestere
volt. (Műv.L. 1967.3k.247 o., MNL.12k.712 o.)

SOLOMON W. R. D. B A N D A R A N A I K E
+ 1959.SZEPTEMBER 25.

*1899.JANUÁR 8. -

Ceyloni szingaléz politikus. 1931-ben a helyi törvényhozó gyűlés, az
Államtanács tagja lett. 1947-ben az Egyesült Nemzeti Párt - UNP képviseletében
választották
a
képviselőház
tagjává,
majd
egészségügyi miniszterré, és az ENSZ-WHO alelnökévé. 1951-ben az
UNP nyugati orientációja miatt kivált a pártból, s megalapította a
nacionalista Sri Lanka Szabadságpártot - SLFP -. 1956-ban létrehozta
a Mahájama Ekszath Peramunát (Nemzeti Népi Front) - MEP - , négy
baloldali
párt
szövetségét,
amely
az
1956-os
választásokon
győzelmet aratott, és 1956.április 12-én miniszterelnökké nevezték
ki. Semleges külpolitikát és nacionalista belpolitikát folytatott. Felvették a kapcsolatot
a SZU-val, Kínával, felszámolták a ceyloni brit katonai támaszpontokat Mivel belpolitikájában erőteljesen a szingaléz, buddhista többségre
támaszkodott, 1958-ban nyelv- és valláspolitikája ellen
a tamil, indiai kisebbség megmozdulásokat szervezett,
és 1959.szeptember 25-én egy buddhista szerzetes
meggyilkolta.
Politikáját
özvegye
Sirimavo
Bandaranaike (*1916) folytatta.
(A XX.Század
Larousse 1 9 9 1 . l k . 2 3 7 o., MNL.3k.164 o.)

Kr.,

AGOSTINO BASSI *1773.SZEPTEMBER 25. - +1856.FEBRUÁR 8.

REPUBBLICA ITAIIANA

Olasz
orvos,
bakteriológus.
Úttörő
kutatónak
mondható
a
bakteriológia területén, megelőzvén 10 évvel Louis Pasteur-t, (lásd
XII.27.) felfedezte a mikroorganizmusokat, mint sok betegség
okozóját.
Felfedezte
a
selyemhernyó
úgynevezett
„szemcsekórságát", mely óriási károkat okozott a francia- és
olaszországi gazdságoknak és az e szakmában foglalkoztatott
embereknek. Ezzel a felfedezésével megelőzte Louis Pasteaur-ön
kívül Róbert Kochot (lásd XII. 11.) is a bakteriális betegségek okait
illetően. (Encykl.Britannica 1994-2001.)

HUGÓ LA FAYETTE BLACK *1886.FEBRUÁR 27. + 1971.SZEPTEMBER 25.
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Amerikai ügyvéd, politikus. Az egyetemet Tuscaloosa-ban végezte és
Birmingham-ban praktizált 1906-tól. 1926-ban választották be a
szenátusba, ahol 1937-ig dolgozott. Franklin Delano Roosevelt (lásd
IV. 12.) új gazdasági elképzeléseit támogatta. 1937-ben a legfelsőbb
bíróság tagja lett. Számtalan nézeteltérése volt a bírósági kollégákkal,
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elsősorban a szólásszabadság és az állami beavatkozások tekintetében.
Vezető szerepe volt a liberális politikusok között. Harcolt a bűnözők
jogi védelmének biztosítása érdekében, és a Pentagon jelentéseinek nyilvánosságáért.
(Encykl.Britannica 2001.)

III.HARALD

*1015 ? - +1066.SZEPTEMBER 25.
Norvégia királya 1047-től 1066-ig. II.Szent Olaf norvég király
(ur.1015-1028) féltestvére. Fiatal korában I.Bölcs Jaroszlav kievi
nagyfejedelem (ur.1019-1054), majd zsoldosvezérként IV.Mikháél
bizánci
császár
(ur.1034-1041)
szolgálatában
állt.
1045-ben
hivatalosan is I.Jóságos Magnus norvég király (ur.1035-1047)
trónörökösévé nyilvánították. Urakodásának negyedik évében - 1050ben - megalapította Oslo városát. Uralkodóként dániai rablóhadjáratai
után támadást indított Anglia ellen, de a Stamford Bridge-i csatában
elesett. Korának kiemelkedő hadvezére volt. (MNL.9k.210 o.)

THOMAS HUNT MORGAN
+ 1945.DECEMBER 5.

* 1866.SZEPTEMBER 25.

Amerikai genetikus, zoológus. A kentucky egyetemen és a
baltimorei
John Hopkins Egyetemen tanult morfológiát és
S V E R I G E
fiziológiát. Tanulmányait 1890-ben fejezte be és a következő
évtől már a Bryn Mawr College oktatója volt 1904-ig. Ezt
követően a Columbia Egyetemen a kísérleti zoológia professzora
1928-ig. Pályája a pasadenai California Egyetem Kerckhoff
Biológiai Intézetében folytatódott, annak vezetőjeként. Már 1910től embriológiai alapkutatásokat folytatott, majd a Mendel
szabályok
értelmezésével
kapcsolatot talált az
ondósejtek
sejtmagjában megfigyelt kromoszómák és egyes örökletes
tényezők
között.
Az
ecetmuslica
tanulmányozása
során
munkatársaival feltérképezte annak négy kromoszómáját. A
genetikai elmélet egyszerűsége és szabatos matematikai jellege
lehetővé tette., hogy kimutassa az egészen aprólékos testi jegyek összefüggését a
sejtek kromoszómaszerkezetével. Felfedezte, hogy bizonyos öröklődő jegyek a
kromoszómák olyan neghatározott szakaszaival hozhatók kapcsolatba, amelyek közeli
szomszédságban vannak egymással. Ennek alapján alakult ki az a feltevés, hogy a
felnőtt szervezet valamennyi örökletes jegyének bizonyos anyagi részecskéje, az
úgynevezett gén felel meg a szülőktől eredő kromoszómák
valamelyikének.
Bebizonyította a homológ kromoszómák közötti génkicserélődés tényét. Tőle
származik ennek angol kifejezése a crossing over, mely e tudományágban vált
közismertté. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1933-ban kapta „a
kromoszómáknak
mint
az
átöröklés
hordozóinak
jelentőségével
kapcsolatos
felfedezéseiért". (Nobeld.Kisl.526 o., MNL.13k.298 o.)

I I I . L I P Ó T *1901.NOVEMBER 3. - +1983.SZEPTEMBER 26.
Belga
király
1934-től
1951-ig.
Apját,
I.Albertet (lásd IV.8.) követte a trónon.
1926-ban nősült meg. Feleségül vette
Astrid svéd hercegnőt (*1905-+1935.). A
II.világháború
előtt
országa
semlegességének megtartására törekedett.
1940.május 10-én megindult a német
támadás, mellyel szemben ellenállásra
hívott fel, de a túlerő láttán - a kormány akaratával szemben - 1940.május 28-án
kihirdette a kapitulációt. A király, - hogy az öldöklést elkerülje - fogolynak tekintette
magát, és a laekeni kastélyéban élt. Ezzel egyidőben elhatárolódott a száműzetésbe
^^^^^^^^^
'
^ amely ^ ^ őt

ország régense (1944-1950). Bár
felmentése után, 1950-ben egy népszavazás 57 %-os többséggel visszahívta a trónra,
de személye annyira megosztotta a társadalmat, hogy 1951.július 16-án lemondott
fia, I.Baldvin (lásd VII.31.) javára a trónról. (A XX.Század Kr.1994., Larousse
1992.2k.709 o., MNL.12k.162 o.)

SZERGEJ VASZIUEVICS
+ 1964.ÁPRILIS 20.

GERASZIMOV

* 1885.SZEPTEMBER 26.

Orosz
festő,
illusztrátor.
Tanulmányait
1901-ben
a
Sztroganov-iskolában
kezdte, és 1907-től
Konsztantyin
Alekszejevics Korovin (*1861-+1939) és N.M.Vasznyecov
iskolájában folytatta. 1920 után a Felsőfokú Állami Művészeti
- Technikai Műhelyek képzőművészeti iskolájában tanított.
Képeinek szerkezetén és színein Paul Cezanne (lásd 1.19.) és
André Derain (lásd IX.8.) hatása érződik. Fő témája az orosz
falu és az orosz táj. Ismertebbek a Kolhozőr, Kolhozünnep, A
partizán anyja, Tél című munkái. Illusztrálta Maxim Gorkij
(lásd III.28.), Alekszandr Nyikolajevicsz Osztrovszkij (lásd
VI.14.), Alekszandr Szergejevics Puskin (lásd VI.6.) műveit.
(MNL.8k.577 o.)

PETKO JURDANOV TODOROV
+ 1916.FEBRUÁR 14.

*1879.SZEPTEMBER 2 6 . -

Bolgár író. Iskoláit Lipcsében végezte, ahol Pencso Szlavejkovval
(lásd IV.27.) kötött barátságot, mely kihatással volt költészetének
népies hangvételére. Pályája kezdetén szociálkritikai ihletésű
drámákat írt, de később gyakran hajlott a lirai verselés felé.
(Meyers:Handbuch über die Lit.1964.812 o.)

THOMAS STEARNS ELIOT * 1888.SZEPTEMBER 26. + 1965 JANUÁR 4.
Amerikai származású angol költő, drámaíró, kritikus. Ősei még a
XVII.században vándoroltak ki Angliából Bostonba, ahol világi és
egyházi méltóságokra emelkedve erősen meggyökereztek a New
England-i puritán hagyományokban. Apja üzletember volt. Anyja Charlotte Stearns - erősen irodalmi érdeklődésű és hajlamú, gazdag
bostoni kereskedő család sarja volt. 1906-10 között elvégezte a
Harvard egyetemet, majd a párizsi Sorbonne-on tanult egy évet. A
Sorbonne-on, majd Angliában folytatta tanulmányait. 1915-ben
költözött
Londonba,
ahol
latint,
franciát,
rajzot,
földrajzot,
történelmet,
matematikát,
úszást
és
baseballt
tanított.
Volt
banktisztviselő, folyóiratszerkesztő és 1922-ben a Criterion című irodalmi-kritikai folyóirat alapítója, amelyet különböző nézetet valló,
különböző
nemzetiségű írók közös európai irodalmi és kritikai fórumának szánt. 1925-től a Faber
and Faber könyvkiadó munkatársa, majd igazgatója volt. Első verseskötete Válogatott
versek és a Poems az imagizmus jegyében született. Irodalmi pályáján indulását a
francia szimbolisták és az angol metafizikus költők határozták meg. Esszéiben és Átok
földje című verseskötetétben (1922), - mely költői életművének csúcsa - a modern
világ üressége ellenében a mitológiai és az antik hagyományok felé fordult.
Nagyszabású bölcseleti versciklusa, misztikus elmélkedéseinek folytatása a Négy
kvartett, mely lírájának egyik csúcspontja, melynek tárgya az elmúlás és újjászületés
körkörössége. A közönség elismerését Gyilkosság a székesegyházban
című drámájával
szerezte. Hétköznapi témájú darabjai a Családi összejövetel, Koktél hatkor. Kritikusi
tevékenységét ő maga csak költészete fényében tartotta fontosnak, esszéivel mégis
meghatározta az utána jövő nemzedék irodalomszemléletét. Kritikusként a teljes
angol költészeti hagyomány átértékelésére tett kísérletet: a romantikus lírát
hiteltelennek érezte, és helyébe a XVII.századi úgynevezett metafizikus költők, John
Donne (*1572- + 1631), Andrew Marvell (*1621- + 1678) stb. kulktuszát állította. Az
irodalmi Nobel-díjat 1948-ban kapta „a modern költészet úttörőjeként nyújtott
figyelemre méltó teljesítményéért".
(Nobel-díjasok Kisl. 1985.226 o., Larousse
1991.lk.697 o., MNL.7k.225 o.)

AUGUST MACKE *1887 JANUÁR. 3. - +1914.SZEPTEMBER 26.
Német festő.
1904-1906
között a
düsseldorfi
akadémián tanult, majd 1907-08-ban Párizsban élt,
ahol megismerkedett az impresszionizmussal és a
Fauves-festészettel,
amelynek
ragyogó
színei
megjelentek
festményein,
mint
pl.
a
Hajnal
Tegernseeben
című festményén. A futruristák és
kubisták közül Róbert Delaunay francia festő (*
H
1885- + 1941)
hatott
rá
színvilágával,
témaválasztásával, akkor készült az Este című képe.
A német expresszionisták közül ő a nagyvárosi mondén életet festette. Szívesen
ábrázolt táncosokat, akrobatákat és az utca hétköznapi életét is,mint pl. Napernyős nő
kalapszalon előtt. Képein a formák és színek erőteljesek és derűsek, mint a Promenád,
Napfényes út Asszony a kirakat előtt vagy Hölgy zöld kabátban című képein. Az
I.világháború kezdetekor a fronton vesztette életét. (Műv.L. 1967.3k. 133 o.,
MNL.12k.336 o.)
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GEORG VEGA *1754. - +1802.
Szlovén matematikus. Számos szakmai mű és táblázat szerzője,
melyek a XVIII.század utolsó éveiben jelentek meg. Tüzértisztként
tűzériskolai tanár volt. A törökök és franciák elleni háborúkban
tanúsított vitézségéért bárói rangot kapott. 1802.szeptember
26-án holtan találták a Dunában. Kilenc évvel később --1811ben - derült ki, hogy gyilkosság áldozata lett. (Révai Nl.19k.112
o.)

JOHNY A P P L E S E E D *1774.SZEPTEMBER 26. - +1845.MÁRCIUS 18.
Amerikai növénynemesítő. Eredeti neve John Chapman, népszerű
nevén Johny Appleseed, azaz Almamag Jani. A gyümölcskertészet
úttörőjének tekinthető. Már 1800 körül Amerika középső és nyugati
vidékein kezdte gyűjteni az almaié présekből az almamagot. A monda
szerint ezerszámra osztotta szét az általa almamagokból nevelt
csemetéket és hatalmas almáskerteket telepített. Walt Disney (lásd
XII.5.)
is egyik
rajzfilmjében
megemlékezett
róla.
Istenfélő,
jókedélyű és az indiánokkal békésen megférő ember volt. (Kanadai

L.)

X. KERESZTÉLY V A G Y K R I S Z T I Á N *1870.SZEPTEMBER 26. + 1947.ÁPRILIS 20.
Dánia (1912-1947) és Izland (1918-1944) királya.
VIII.Frigyes
király
(lásd
V.14.)
elsőszülött
fia,
IX.Keresztély dán király (ur.1863-1906) unokája. A dán
hadseregben vezérőrnagyi rangot ért el. 1898.április 26án
nőül
vette
Alexandra
mecklenburg-schwerini
nagyhercegnőt.
1915-ben
aláírta
az
általános
választójogot biztosító alkotmányt. Az 1914-18 között
semleges Dániához 1919-ben visszacsatolták Schleswig
északi részét. 1918-ban elfogadta Izland részleges,
1944-ben teljes függetlenségét. A II.világháborúidején a megszálló német hatóságok
a
nemzeti
ellenállás
támogatása miatt 194344-ben
beörtönözték.
(Larousse
1992.2k. 568
o.,Révai N I . l i k . 5 1 6 o., A
XX.Század
Kr.1994.,
MNL.10k.806 o.)

VAK BOTTYÁN JÁNOS *1640 KÖRÜL - +1709.SZEPTEMBER 26.
Kuruc tábornok. A törökök elől a Felvidékre menekülő kisnemesi családból származott.
A sellyei jezsuita kollégiumban tanult. Atyja kitagadta, ezért végvári katonának állt
Végvári vitézként a török elleni harcokban vesztette fél szemét. Ezért nevezték el
katonái Vak Bottyánnak. Kivételes katonai tehetség volt.. A Vág menti Sellyén kezdte
pályafutását. 1676-ban lovas zászlótartó volt. 1680-ban már Léván szolgált. 1683-tól
Esztergomban lovas főhadnagy, 1684-ben Vácott a magyar katonaság parancsnoka,
1685-ben sikerrel védte meg Esztergom várát az ostromló törökkel szemben. 1686ban részt vett Buda visszavívásában. 1687-ben Zsámbék alkapitánya. 1690-től
szegedi alkapitány. 1692-ben ezred-tulajdonos. 1695.márciusban császári ezredessé
nevezték ki. 1697-98-ban Kecskemét, Kőrös, Cegléd katonai parancsnoka. 1700.
nyarán a rajnai frontra vezényelték a franciák ellen, a spanyol örökösödési háború
kirobbanása után, majd 1703-ben hazarendelték II.Rákóczi Ferenc (lásd III.27.)
kurucai ellen. Ő azonban a Rákóczi-szabadságharchoz csatlakozott. Októberben a Zólyom alatti csata előtt megsebesült Ocskay László kuruc brigadérossal
(*1680-+1710)
vívott
párbajban.
1704.áprilisában
Kucklander
N E l ' H A D S f c k b ü N'AI'.IA
esztergomi várparancsnok bebörtönöztette, de hívei megszöktették,
amikor Bécsbe akarták szállítani. Rákóczi a Vágón inneni katonai
kerület parancsnokságával bízta meg, és 1704.november 16-án
bevette Érsekújvárt, elfoglalta Dunántúl nagy részét, részt vett a
nagyszombati
csatában
december
26-án.
1705
tavaszán
a
dunakömlődi
átkelő
védelmére
felépített
várát
a
császáriak
lerombolták és elfoglalták.
1705.novemberben
újból átkelt a
Dunántúlra és 3 hónap alatt kiverte onnan a császáriakat. A
Haditanács 1706. végén kísérletet tett a terület visszafoglalására, de
azt Bottyánnak sikerült a túlerővel szemben megtartania. Ekkorra kiéleződtek az
ellentétek a főúri tábornokok és a kisnemesi származású Bottyán között. Ezért Rákóczi
1707.decemberében Érsekújvár főkapitányává nevezte ki, s a Vág-vonal védelmével
bízta meg. A vesztes trencséni csata után igyekezett feltartani a császári csapatokat,
és visszaverte Siegbert Heister osztrák tábornagy (*1646-+1718) Érsekújvár elleni
ostromát. Szigorú rendet tartott, személyes példamutatása miatt a katonák
lelkesedtek érte. Egyre gyakoribb megbetegedései miatt, mind kevésbé tudott részt
venni a hadműveletekben. A kuruc hadsereg legnépszerűbb és talán legsikeresebb
tábornoka volt. Gyöngyösön a ferencrendiek templomában 1907-ben állítottak
emléket tiszteletére. (Új Magy.L.1959.1k.349 o., Révai Nl.3k.620 o., MNL.4k.409 o.)

VI. PÁL P Á P A * 1897.SZEPTEMBER 26. - +1978.AUGUSZTUS 6.
Eredeti neve Giovanni Battista
egyik alapítója és képviselője \

REPUBLIQUE DU BURUNDI

jntini. Apja a Katolikus Néppárt
:. Tanulmányait Bresciában
végezte, 1920-ban szentelték
pappá.
Rómában
folytatta
teológiai és jogi tanulmányait.
Az
1920-as
években
Olaszország
„egyházi
lalkipásztora" lett, támogatta
a békepárti katolikus ifjúsági
mozgalmat,
így
korán
szembekerült Benito Mussolini
(lásd
IV.28.)
rendszerével.
Egyre
magasabbra
ívelő
karrierje a vatikáni államtit-

kárságon kezdődött. 1939-ben helyettes államtitkár, majd XlI.Pius pápa (lásd III.2.)
közeli munkatársa lett. 1954-ben Milánó érseke, 1958-ban biborosi kinevezést kapott.
1963.június 3-án választották pápává VI.Pál néven, követve X X I I I J á n o s pápát (lásd

VI.3.) a pápai trónon. Elődje lelkipásztori és egyházi reformjainak elmélyítésére
elsősorban az 1965-ben berekesztett II.vatikáni zsinaton nyílt alkalma. Ennek
szellemében egész sor szervezetet hozott létre az egyházi élet megújítására és a
különféle vallásokkal és világnézetekkel való kapcsolat fenntartására. Bizottságokat
állított fel a mise, a breviárium, a liturgia, az egyházi zene és a kánonjog
korszerűsítésére. Megreformálta a kúriai hivatalokat. Védelmébe vette a papi
nőtlenséget, az emberi életet - beleértve a magzati létet is -, és megerősítette a
keresztény házasság felbonthatatlanságát. Kiállt a társadalmi igazságosság és a
szociális jogok mellett. A még mindig monarchikus jellegű egyházban - a kollegialitás
szellemét
meghonosítandó
rendszeresen összehívta a püspöki
szinódust és a demokratizálás és a
nemzetköziség
jegyében
átfogó
kuriális reformokat hajtott végre. A
római egyházat elindította a cselekvő
ökumenizmus útján. Hosszú idő után
ő volt az első pápa, aki járt a
Szentföldön
1964-ben.
Jeruzsálemben
találkozott
Athénagorász pátriárkával (*1886+ 1972) 1964-ben az Olajfák hegyén, ezzel kifejezte a Szentszék azon szándékát,
hogy a keresztényeket egymáshoz közelítse. A pápák közül elsőnek tett nagyobb
utazásokat. 1965-ben az ENSZ-ben is felszólalt és a népeket a háború elutasítására
5TTTH
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hívta fel. Felállította 1967-ben a püspöki szinódust és sok nem európai bíborost
nevezett ki. Felvette a kapcsolatot a Kelet-európai szocialista államokkal, elérte
Mindszenty József (lásd V.6.) nyugatra engedését. A Vatikánban létrehozta a modern
keresztény
művészet
gyűjteményét,
kihallgatási
csarnokot
építtetett
hogy
találkozhasson az emberekkel. (Larousse 1994.3k.234 o., MNL.14k.427 o.)

MARIAN BUCZEK
9.

*1896.SZEPTEMBER 26. - +1939.SZEPTEMBER

Lengyel politikus. Az I. világháborúban a Jzef Pilsudski Légióban
harcolt.
Lengyel hazafi és kommunista
volt.
1939-ben a
szeptemberi
hadjáratban halt meg. A hősök
panteonjában
helyezték
örök
nyugalomba.
(Internet: http:/pl.eikipedia.org/wiki/Marian_ Buczek,
http:/www.das-parlament.de2009/36-37)

MARY ÁGNES S N I V E L I * 1847.NOVEMBER 12. + 1933.SZEPTEMBER 26.

m é

Kanadai főápolónő. 1908-ban az ő kezdeményezésére és aktív
részvételével alakult meg a Kanadai Ápolónők Szövetsége.
Megalakulásakor őt választották a Szövetség elnökének.
2008-ban a Szövetség Kanada 3 északi területén és 9
tartományában
130.000
taggal
rendelkezik.
(Internet: http://www.cna-aiic.ca/CNA/abut/history/
centennial
)

OTTO NAGEL * 1894.SZEPTEMBER 27. - +1984.JÚLIUS 12.
Német
festő.
Üvegfestősegédként
kezdte
pályafutását, majd újságszerkesztéssel és
kiállítások
szervezésével
foglalkozott.
A
munkásmozgalomban való részvétele miatt a
nácik
eltiltották
a
munkától.
Az
NDK
Művészeti Akadémiájának egyik alapító tagja
volt 1950-ben, majd 1956tól
1962-ig
elnöke.
A
munkásosztály
életét
ábrázolta
a
tematikában
Káthe
Kollwitzhoz
(lásd
VII.8.)
kapcsolódó
kompozícióin.
Későbbi
munkásságából a régi Berlint bemutató pasztelljei tűnnek ki. (Műv.L.1967.3k.419 o., Brockhaus NI.CD.)

ARISTIDE JOSEPH M A I L L O L
+ 1944.SZEPTEMBER 27.

*1861.DECEMBER 8. -

Francia szobrász és grafikus. A posztimpresszionizmus legjelentősebb mestere. 1882ben a párizsi Képzőművészeti Akadémián Paul Gauguin (lásd VI.7.) diáktársa.
Kezdetben festészettel foglalkozott. 1893-ban Banyuisben szőnyegvarró műhelyt
alapított és a francia art nouveau - szecesszió - szellemében faliszőnyegeket
tervezett, pl. Zene az unatkozó hercegnőnek.
1894-től kezdett festeni, képeit a
dekoratív, széles felületek, friss színek jellemezték, mint a Fiatal lány profilból, Nő és a
hullám
című
képeit.
Kerámiákat,
fa szobrocskákat
készített,
és
csak
1900-ban kezdett először gipsszel,
majd kőszobrászattal foglalkozni Rippl
Rónai József (lásd V.23.) javaslatára.
Agyag és viasz-tanulmányok után tért
át a bronz és a kő használatára.
Szobrai túlnyomórészt nőket ábrázolábrázolnak. Fő témája az emberi test, főként az akt. Férfi aktjai közül kiemelkedő a
Biciklista és az Ifjú. Túláradó, leegyszerűsített, gyakran nehézkes formái, nyugodt
ritmusú beállításai az antik művészetet idézik. Műveinek egy része egykori modellje,
Dina Vierny adományaként a Tulériák kertjében van elhelyezve. Legjelentősebb
művei: Egymásbafonódó
testek, Meztelen nő, Kis ülő fürdőző, A forrás,
Fésülködő
fürdő nő, Térdelő nő, A bánat stb. Illusztrciói közül legismertebbek
Vergilius
Eclogáihoz és Longos Daphnis és Chloe című művéhez készített fametszetei. Egyes
grafikai lapjai szintén főleg női aktokat ábrázolnak. (Larousse 1992.2k. 783
o.,Múv.L. 1967.3k.216 o., Brockhaus NI.CD., MNL.12k.558 o.)

AMERIGO TOT * 1909.SZEPTEMBER 27. - +1984.DECEMBER 13.
Magyar szobrász. Eredeti neve Tóth Imre. A budapesti Iparművészeti
Főiskolán, majd 1929-től 1931-ig a dessaui Bauhausban többek
között Moholy-Nagy Lászlónál (lásd VII:20.) és Paulo Klee-nél (lásd
XII.18.),
Párizsban
Aristide
Maillolnál
tanult.
1933-ban
Németországban forradalmi magatartása miatt letartóztatták és a
koncentrációs táborból Olaszországba menekült. 1937-től vett részt
az olasz művészeti életben. Akkori munkáira döntően a reneszánsz
művészet hatott. Az 1940-es évektől absztrakt szobrokat készített. A
II.világháború után a Római Magyar Akadémia művészeti tanácsadója
volt 949-ig. 1949-ben megnyerte a római Termini pályaudvar homlokzati reliefjére kiírt pályázatot, s ezzel a munkájával vált ismertté. Művészete
sokrétű, természetelvű és non-figuratív művei egyaránt monumentális ihletésűek.
Különösen dekoratív jellegű, de robusztus faktúrájú reliefjei ismertek. Művészetét
változatos anyaghasználat jellemzi, dolgozott kővel, bronzzal, betonnal, fémmel és
kerámiával. Jelentősebb magyarországi művei közé tartozik A Föld füle, Madonna, A
mag apotheozisa, Mikrokozmosz a makrokozmoszban.
(Műv.L. 1968.4k.569 o., A XX.
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Század Kr.1994., MNL.17k.605 o.) - Varga Imre szobrász, lásd XI. 1.

JULIUS W A G N E R von JUAREGG *1857.MÁRCIUS 7. + 1940.SZEPTEMBER 27.
Osztrák pszichiáter, neurológus. Tanulmányait a Bécsi Egyetemen
végezte, 1880-ban szerzett orvosi diplomát. A Bécsi Egyetem
elmekórtani tanszékének volt a munkatársa 1883-tól 1889-ig.
Előbb kísérleti kórtannal,
majd pszichiátriai és
idegkórtani
problémákkal kezdett foglalkozni, miközben 1893-tól a Bécsi
Egyetem professzora és a pszichiátriai klinika igazgatója volt 1928ig. Foglalkozott a pajzsmirigy élettanával és kórtanával, a golyva
jódkészítményekkel való megelőzésével stb. A lázas betegségek
pszichózisra gyakorolt hatásának vizsgálata során jutott el a
paralízis progresszíva tuberkulinkezelésének bevezetéséhez. 1917ben ismerte fel azt a lehetőséget, hogy a betegség maláriaoltással
kezelhető. A paralízis progresszíva, amely az előrehaladott szifilisz következménye
Wagner-Juaregg előtt gyógyíthatatlan volt. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobeldíjat 1927-ben kapta „a maláriaoltás terápiás jelentőségének felfedezéséért a paralízis
progresszíva (dementia paralytica) kezelésében". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.807 o.,
MNL.18k.621 o.)

PÁLI SZENT VINCE *1581.ÁPRILIS 24. - +1660.SZEPTEMBER 27.
Francia pap. Landes megyei parasztcsalád gyermeke. A toulouse-i
egyetemen tanult. 1600-ban szentelték pappá. IV.Henrik francia
király (lásd V.14.) feleségének, Valois Margit királynénak (*1553+ 1615) volt udvari káplánja 1610-ben. 1612-17 között Clichy
plébánosa volt, majd lelkész-nevelő a Gondi családnál. A gályarabok
királyi lelkésze 1619-től. Ekkor került szembe a testi és lelki
nyomorral. Ettől kezdve részben a népmisszionáriusok képzésének,
részben a sokrétű jótékony célú tevékenységnek szentelte életét.
Gazdag hölgyeket gyűjtött maga köré, akik vállalták a plébánia
szegényeinek, betegeinek rendszeres gondozását, ők voltak a
Szegények Szolgálói, későbbi nevükön a Szeretet Hölgyei. Mozgalmából alakult meg a Missziós Kongregáció, más néven a lazaristák világi lelkészrendje
1625-ben. Működésüket VIII.Orbán pápa (1623-1644) 1632-ben jóváhagyta. 1634ben Louise de Marillac francia rendalapító (*1591-+1660) közreműködésével megalapította a Szeretet
Leányai
társulatot a szegények és a betegek
gondozására. Ez Irgalmas
Nővérek
néven azóta is széles körben
működik. XIV.Lajos francia király (lásd IX.1.) lelki tanácsadója volt,
de Jules Mazarin bíboros (*1602-+1661) hatalomra kerülése után,
kegyvesztett lett. 1640-ben az elhagyott és elárvult gyermekek
felkarolására hívott életre intézményt. Mindezekért a jótékony célú
egyesületek és Madagaszkár patrónusa lett. 1737-ben XII.Kelemen
pápa (1730-1740) szentté avatta. Ünnepe szeptember 27-én van.
(Larousse 1994.3k.1094 o., Révai NI.19 k.360 o., MNL.18k.489 o.)
REPUBLIQUE FRANCAISE
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*1864.SZEPTEMBER 27.

-

+1938.AUGUSZTUS

Szlovák politikus, római katolikus pap. 1898-tól haláláig Rózsahegy
plébánosa
volt.
Poltikai
pályafutását
a
Zichy-féle
Katolikus
Néppártban kezdte, később a Szlovák Nemzeti Párthoz csatlakozott
és a klerikális szárny vezetője volt. 1905-től a Szlovák Néppárt
alapító elnöke. A mozgalomban való részvétele miatt számos
sajtópere volt. Csehszlovákia megalakulása után 1918-19-ben és
1920-tól haláláig nemzetgyűlési képviselő volt. 1919-ben jegyzékben
kérte
a
párizsi
békekonferenciától
Szlovákia
önigazgatásának
biztosítását a csehszlovák államon belül, ezért a cseh hatóságok
megfosztották parlamenti mandátumától és nyolc hónapra bebörtönözték. A cseh centralizációs törekvésekkel szembehelyezkedő szlovák autonomista
B-kviaaiaiKíft
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mozgalom
vezéralakja
volt.
Mindig
ellenzékben
politizált. Az 1930-as évek második felében nem tudta
meggátolni pártján belül a Jozf Tiso (lásd IV. 18.) és
Vojtech Tuka szlovák politikus (*1880- + 1946) vezette
radikálisok előretörését. (Magy.NI.1999.9k.517 o.)

somlyói B Á T H O R I ISTVÁN *1533.SZEPTEMBER 27. + 1586. DECEMBER 12.
Erdély fejedelme (1571-75) és Lengyelország királya (15751580). Báthori István erdélyi vajda (* 1477- + 1534) és
Telegdi
Katalin
fia.
Bécsben
és
Pádovában
végzett
egyetemet.
Császári
apród,
majd
1543-ban
királyi
adományul kapta Szatmárt, de Erdélybe csak 1551-ben tért
vissza. 1556-ban Munkácsnál fogadta a hatalom átvételére
érkező
Izabella
királynét
(1520
k.-+1559),
s
annak
hadvezéreként vezette Szatmár védelmét a császári csapatok
ellen. Hadadnál vereséget szenvedett 1562-ben. Váradi
főkapitányként János Zsigmond erdélyi fejedelem (ur.15561571)
követe
volt
Bécsben.
Sikerült
kétesztendős
fegyverszünetet kötnie I.Ferdinánd német-római császárral
(ur. 1556-1564), de János Zsigmond újra kezdte a háborút,
emiatt a Bécsbe követként érkező Báthorit I.Miksa németrómai császár (ur.1564-1576) 1565-ben elfogatta és két éven át szoros őrizet alatt
tartotta Prágában. 1571.május 25-én Erdély fejedelmévé választották. 1572-ben a
török Porta megerősítette a Báthori-család erdélyi uralmát. A központi hatalom
megszilárdítására törekedett, lépéseket tett Erdély gazdasági és katonai helyzetének
megszilárdítására, támogatta a kultúrát, udvara reneszánsz szellemű kulturális
központ volt. 1575-ben feleségül vette a Jagelló-ház utolsó sarját Annát (*1523+ 1596), így a lengyel rendek akaratából 1575.december 14-én lengyel királlyá
választották. Mivel a lengyel rendek feltétele az volt, hogy Lengyelországba költözzék,
Kristóf bátyjára (*1530-+1581) hagyta Erdély kormányzását, de a trónról nem mondott le. Az esküvő után 1576 május 1-én
lengyel királlyá
intézésére Krakkóban szervezett
kancellária
működött,
Berzeviczy
Márton
(*1538- + 1596)
és
Kovacsóczy Farkas (*1540 k.- + 1594)
vezetésével. Kristóf halála után 1581-től - a kancellárián keresztül
egy
12 tagú tanács, majd egy
triumvirátus, később Ghiczy János
kormányzó ( + 1589) hajtotta végre
Báthori István rendelkezéseit. Királyként is az erős központi hatalom kiépítésére törekedett, megtörte a királlyá
választását ellenző Gdanskot és főként nyugati és erdélyi katonákból álló zsoldos
hadsereggel sikeresen háborúzott három hadjáratban is Oroszország ellen. A
törvények szigorú betartására törekedett, tiszteletben tartotta az alkotmányos
monarchia közjogi intézményeit, sokat tett a lengyel gazdaság fejlesztéséért,
támogatta a művészeti és kultúrális életet. 1579-ben egyetemet alapított, segítette a
katolikus egyházat. Célja egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot
magában foglalló Habsburg- és törökellenes államszövetség létrehozása volt.
Kidolgozta ennek stratégiai tervét, de az 1585-ös erdélyi és magyarországi járvány és
éhínség, valamint máig nem tisztázott körülmények között bekövetkezett halála miatt
nem valósulhatott meg. A lengyelek egyik legnagyobb királyukként tisztelik. Hamvait a
krakkói Wawel egyik sírboltjában helyezték örök nyugalomra. (Larousse 1991.lk.258
o., Révai Nl.2k.688 o., MNL.3k.355 o.)

GRAZIA DELEDDA *1871.SZEPTEMBER 27. - +1936.AUGUSZTUS
15.
Olasz regényírónő. Szardíniai születésű. Első elbeszéléseit az
Ultima moda című folyóiratban közölte Elda di Montedoro grófnő
néven. A szárd világot bemutató írások felkeltették a szicíliai
veristák figyelmét és biztatásukra csak irodalommal foglalkozott.
Első jelentősebb regénye az 1892-ben írt Szardínia virága című
kötetet. A Szárd
elbeszélések
című kötetben szülőföldjének
archaikus szokásait ábrázolta. 1900-ban férjhez ment Palmiro
Madesanihoz, akit követett Rómába. Az 1900-as évek elején
összetettebb jellemek és szituációk ábrázolására vállalkozott Az
öreg hegyilakó, Hamu, A repkény című regényeiben. Érdeklődése
az 1910-es években a vallási problémák felé fordult. Misztikus ihletésű írásaiban, - mint A rossz útja, A mi Urunk, Az anya - a pszichoanalízis hatása
érződik. Az 1926-os irodalmi Nobel-díjat 1927-ben kapta „idealizmus ihlette írásaiért,
amelyek plasztikusan ábrázolják szülőföldjét és mélységes érdeklődéssel fordulnak az
emberi lét általános problémái felé". (Nobel-díjasok Kisl.1985.197 o.,Larousse
1991.lk.579 o.)

SÍR MARTIN RYLE *1918.SZEPTEMBER 27. -+1984.OKTÓBER 14.
Angol fizikus és csillagász. A II.világháború alatt radar- és
más rádiótechnikai
fejlesztéseket
végzett a
légierő
számára. 1959-től a cambridgei egyetem professzora az
első
angol,
rádiócsillagászati
katedrán,
a
Mullard
Rádiócsillagászati Obszervatórium igazgatója volt 1957-től
1982-ig. Lényegében rádió-asztronómus, aki a rádió
teleszkóp
szisztémát
fejlesztette
tovább.
Ennek
segítségével tudta meghatározni az igen gyenge rádióhullámok
eredetét. Továbbfejlesztett
berendezéssel
megfigyelte
az
ismert,
de
legtávolabbi Tejút-rendszert. 1966-ban lovaggá ütötték, majd 1972-től a Királyi
Csillagász szerepet is betöltötte. A fizikai Nobel-díjat 1974-ben kapta, megosztva Sír
Antoni Hewish angol rádiócsillagásszal (lásd V . l l . ) , „az apertúraszintézis eljárásának
úttörő kidolgozásáért". Ez volt az első asztronómiai kutatási eredményért kiadott
Nobel-díj. (Nobel-díjasok Kisl., Brockhaus NI.CD., MNL.15k.693 o.)

PIERRE DEGEYTER *1848.OKTÓBER 8. - + 1 9 3 2 . S Z E P T E M B E R 27.
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Francia zeneszerző. Munkáskórusa számára írt
dalokat és kórusműveket. Ő szerezte Etienne
Pottier versére az Internacionálé muzsikáját is,
melyet 1888.június 23-án saját kórusával egy
Lille-ben
megtartott
munkásünnepségen,
mutatott be. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.414
o., MTI.88/185 Nytsz.100 o.)

ALFONSO MARIADÉ SZENT L I G U O R I *1696.SZEPTEMBER 27. + 1787. AUGUSZTUS 1.
[IJNSO M.I £ IJGUORI
Xj
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A ligouriánusok vagy redemptoristák rendjének megalapítója.
Kezdetben
jogot,
később
teológiát
tanult.
1726-ban
szentelték pappá és alapított rendjének főnöke lett. Hivatalát
akkor is megtartotta, amikor XIII.Kelemen pápa (1758-1769)
Sant' Agata de' Goti egyházmegye püspökévé nevezte ki.
1775-ben
lemondott
állásáról
és
kolostorba
vonult.
XVI.Gergely pápa (1831-1846) 1839-ben a szentek, IX.Pius
pápa (1846-1878) pedig 1871-ben az egyház-tanítók sorába
emelte. Ünnepe augusztus 2-án van. (Révai Nl.12k.736 o.)

HERMANN
28.

MELVILLE *1819.AUGUSZTUS 1. - +1891.SZEPTEMBER

Amerikai író. Ősei anyai ágon holland, apai ágon skót telepesek voltak. 1830-ban apja
üzlete tönkrement, a nagylétszámú családra rászakadt a nyomor. Munkába kellett
állnia, így egy Liverpoolba tartó hajóra szegődött inasnak, majd egy bálnavadászhajón
dolgozott tengerészként. Később a Hawaii-szigeteken az USA haditengerélszetének
kötelékében szolgált. 1844-ben szerelt le Tanításból tartotta fenn
magát és közben irogatott. Rendkívül sok élménye, a sok magányos
éjszaka tépelődése
könyvvé kristályosodott és ontani
kezdte
regényeit. Elbeszélő költeményei és elbeszélései, regényei a közönyös
vagy ellenséges világban élő ember magányosságát fejezik ki.
Tengeri
kalandregényében
az útleírás a társadalmi
bírálattal
ötvöződik. Példa erre Taipi, bepillantás a polinéziaiak életébe, Omoo,
Mardi, Pierre avagy a kétértelműség,
Mennyei utazás,
Redburn,
Fehérzubbony
stb. 1851-ben fő művével a Moby Dickke\ lezárult
műveinek sorozata, annak ellenére, hogy ereje teljében volt még. A
hátralévő 40 éve az elfeledettség, a fokozódó magány, a sorscsapások és a kiábrándultság története. Élete utolsó éveiben születtek igen eredeti és
erőteljes lírai versei. Teljesen ismeretlenül halt meg. Az I.világháború után kezdték
felfedezni. Ma az egyik legnagyobb amerikai íróként tartják számon. (Larousse
1992.2k.890 o, Világir.Kisencikl.1976.2k.60 o., MNL.12k.899 o.)

ALESSANDRO
25.

TASSONI

*1565.SZEPTEMBER 28. - +1635.ÁPRILIS

Olasz költő. Bolognában, Pisaban és Ferrarában tanult. 1599 és 1603
között Ascanio Colonna bíboros szolgálatában állt és ezt követően is
életét különböző fejedelmi udvarokban élte le. A régi tekintélyek és
korlátok ellen lázadó, élesen bíráló, gunyoros szelleme kifejezésre jut
a Különféle gondolatok tíz könyvben című gyűjteményében. Sajátos
írói egyéniségének jellegzetes terméke 12 énekes komikus-hősi
eposza Az elrabolt vödör, mely 1622-ben Párizsban jelent meg, és a
XIII-XIV.századi itáliai városállamok közötti viszályokat figurázza ki.
Elméleti írásai közül a Considerazioni sopra le rime del Petrarca a
XVI.századi szolgahű petrarkizmussal száll szembe a modern
költészet védelmében. Név nélkül bocsátotta közre két spanyolellenes
röpiratát Filippikák a spanyolok ellen címmel 1615-ben. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.410
o., MNL.17k.222 0.)

MARTOS FLÓRA *1897.SZEPTEMBER 28. - +1938.DECEMBER 30.
Magyar
vegyésztechnikus.
1918-ban
lépett
be
a
Magyar
Szociáldemokrata
Pártba.
A
Tanácsköztársaság
leverése
után
kapcsolódott be a politikai foglyok megsegítésének munkájába. A
Magyarországi Vörös Segély egyik szervezője, majd vezetője lett.
1930-ban letartóztatták. Kiszabadulása után ismét tevékenyen vett
részt a pártmunkában. 1935-ben újra letartóztatták, majd 1937-ben
szabadlábra
helyezték,
de fogságában
szerzett
gyógyíthatatlan
betegségébe hamarosan belehalt. (MTI. 88/0918 Nytsz.113 o.)

HENRI M O I S S A N * 1852.SZEPTEMBER 28. - +1907.FEBRUÁR 20.
Francia kémikus. Több éven keresztül gyógyszerészsegéd volt és
csak 1872-ben kezdte meg kémiai tanulmányait. 1875-ben
NOBELPR1S 1906
doktorált, amikoris a cianidok vizsgálata volt disszertációja témája.
1882-től a párizsi gyógyzserészeti főiskolán a toxikológia, 1900-tól
a Sorbonn-on szervetlen kémia professzora volt. Első tudományos
munkájában 1876-ban a levelek légzését, az oxigén-széndioxid
h SVERIGE 4 0
cserét vizsgálta. Ezután tért át a szervetlen kémiára. 1884-ben
kezdte meg a fluor előállítására kísérleteit. Vizsgálta a magas hőmérsékleten zajló folyamatokat és megalkotta az elektromos ívkemencét, melyben
3.500 °C-os hőmérsékletet ért el, ez lehetőséget adott karbidok, szilicidek, boridok,
mesterséges rubin előállítására, magas olvadáspontú fémek
megolvasztására.
Vizsgálta a fém-hibridek és fém-karbidok sajátságait. Feltételezte, hogy a kőolaj fémkarbidokból keletkezett nagy nyomáson, víz hatására. Tevékenysége elismeréséül a
kémiai Nobel-díjat 1906-ban kapta „az elemi fluor vizsgálatáért és izolálásáért,
valamint a róla elnevezett elektromos ívkemence megalkotásáért". (Nobel-díjasok
Kisl.1985.518 o., MNL.13k.221 o.)
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PIERRE LOUIS MOREAU DE M A U P E R T U I S
28. - +1759.JÚLIUS 27.

*1698.SZEPTEMBER

Francia matematikus, fizikus, csillagász Eredetileg katonai pályán volt századosi
rangban, amikor kezdett matematikával foglalkozni, majd leszerelt, csak hogy
általában a tudománnyal foglalkozhasson. 1723-ban a párizsi Akadémia tagja lett.
1736-ban az Akadémia annak a lappföldi expedíciónak a vezetésével bízta meg,
melynek feladata a délkör egy fokos ívének megmérése volt abból a célból, hogy dönthessenek a Föld alakjáról, illetve lapultságáról szóló
különböző elméletek között. A mérések eredménye
RfHJBlJQUE FRANCA1SE
bebizonyította, hogy a Föld a sarkoknál lapult. Úgy
3,00
vélte, hogy a tudomány vizsgálhatja az egyes
jelenségek
okait,
és
próbálkozhat
matematikai
megfogalmazásukkal, de a világegyetem lényeges
összefüggéseit nem tudja megismerni. 1746-ban
II.Nagy Frigyes (lásd 1.24.) felkérésére a Berlini
Tudományos
Akadémia
Fizikai-Matematikai
Osztályának elnöke volt 1745-től 1753-ig. 1756-ban
visszatért Párizsba. Munkái a mechanika, az analízis és a geometria körébe tartoznak.
Arra törekedtt, hogy a természet törvényeit egy általános elvre vezesse vissza.
Elsőnek mondta ki a legkisebb hatás elvét 1744-ben - Euler-Maupertuis-elv - . E nagy
jelentőségű variációs elvet összekapcsolta az Isten létezésének bizonyításával, és
ezmiatt sok támadás érte.
Matematikai
munkássága a szélsőértékekre,
a
kvadratúrákra és az algebrai görbékre vonatkozik. (Révai Nl.13k.501 o., Larousse
1992.2k.842 o., MNL.12k.808 o.)

GEORGES BENJÁMIN CLEMENCEAU *1841.SZEPTEMBER 28. + 1929.NOVEMBER 24.
Francia politikus. Eredetileg orvosnak készült, de hamar a politikai pályára került, a
köztársasági párthoz csatlakozott. 1870-ben a Montmartre - Párizs XIII.kerülete polgármestere lett és tisztségét a párizsi kommün idején - 1871.márciustól májusig is megőrizte. A kommün kitörésekor közvetítő szerepet vállalt a forradalmi és a
versailles-i kormány között. 1875-ben a párizsi városi tanács elnökévé, 1876-ban
képviselővé választották. A radikális szélsőbal vezéreként, a La Justice hasábjain
küzdött az állam és az egyház szétválasztásáért, az egyházi vagyon kisajátításáért,
szociális reformok bevezetéséért és kiprovokálta több kabinet bukását. Főként Léon
Michel Gambetta (lásd IV.3.) és Jules Ferry (lásd III.17.) ellenfele volt. A Panamabotrányban kompromittálódott és az 1893-as választásokon vereséget szenvedett. Az
Aurora című újság hasábjain 1898.januárban, megjelentetve Emilé
Zola (lásd IV.2.) J'accuse című nyilvános levelét, hadjáratot folytatott
Alfréd Dreyfuss (*1859- + 1935) rehabilitálásáért. 1906.márciusában
belügyminiszter, majd októberben miniszterelnök és belügyminiszter
volt 1909-ig. Különféle társadalmi reformokat vezetett be, és
szakított a szocialistákkal. 1909-ben megbuktatták, ismét ellenzékbe
került. Egy időre Dél-Amerikába utazott és ott úti tárcákban írta meg
élményeit, melynek révén mint író is nevet szerzett magának.
Visszatérve, a hadsereg szenátori bizottságának tagja, 1914-15-ben
a René Viviani (*1863- + 1925)-kormány belügyminisztere, majd
1917-től ismét miniszterelnök lett, megtartva a hadügyi tárcát is.
Harcolt a defetizmus ellen és támogatta a háború folytatását. Ferdinánd Foch marsall
(*1851-+1929) mellett nagy szerepet játszott az antant győzelmében. A párizsi
konferencián elnökölt, a versailles-i szerződés megkötésekor 1919-ben ő képviselte a
francia tárgyalófelet. 1920-ban a köztársasági elnökválasztáson vereséget szenvedett,
lemondott miniszterelnöki posztjáról is és gyakorlatilag visszavonult a politikai élettől.
(Révai Nl.4k.557 o., Larousse 1991.lk.483 o., MNL.5k.492 o.)

I.INTERNACIONÁLÉ

= NEMZETKÖZI

MUNKÁSSZÖVETSÉG

A munkásság első nemzetközi szervezete, mely 1864.szeptember
28-án alakult Londonban. Alapító üzenetét Kari Marx (lásd III. 14.)
írta. Célja a munkásmozgalom különféle irányzatai híveinek és a
trade-unionistáknak
az
egyesítése
útján
a
nemzetközi
proletárforradalom
volt, amely az osztály
nélküli
társadalom
megvalósulását segítette volna elő.. Fennállását heves elméleti viták,
belső ellentétek kísérték végig. Igyekezett korának valamennyi
nemzetközi konfliktusára választ adni, kiadványokat terjesztett,
sztrájkokat szervezett és finanszírozott Európában. A párizsi kommün
elvi támogatása lehetetlenítette el a helyzetét 1871-ben, ezért 1872ben kénytelen volt székhelyét New Yorkba áttenni. 1876 júliusban
Philadelphiában feloszlatta önmagát. (MNL.1999.9k.899 o.)

SZENT VENCEL * 903/905

- +935.SZEPTEMBER 27/28.

Cseh
fejedelem
921-től
935-ig.
Vértanú. I.Vratislav cseh fejedelem
(ur.915-921) idősebbik fia és utóda.
Nagyanyja - Szent Ludmilla szorb
hercegnő (*860 k.-+927) - nevelte
ISE^SB^
'flű^'^^ÖPÍ
i W V '
keresztény szellemben. Apja halála
jfiMBr
után nem vehette át a koronát, mert
MSöKsöL
PR
anyja,
Drahomira
hercegnő
uralkodott
régensként.
Drahomira
ellen hamarosan lázadás tört ki, és
Arnulf bajor herceg (ur.907-937) fenyegetésére étengedte a trónt fiának. Vencel
támogatta a nyugati keresztény kultúra beáramlását, a német hittérítőket, és 929-ben
elfogadta hűbéruraként I. Madarász Henrik német-római császárt (ur.919-936). Emiatt

lázadás tört ki, amelyet öccse I.Boleszláv - a Kegyetlen - (ur.929/935-967/972)
vezetett. Egy templom felavatásán csaptak össze és Boleszláv vagy valamelyik híve
megölte Vencelt. Sírjánál csodákat tapasztaltak, ezért öccse a prágai Szent Vitustemplomba vitette holttestét. Cseh- és Morvaország védőszentje, a sörfőzők
patrónuisa. Ünnepe 1670 óta szeptember 28-án van. (MNL.18k.330 o.)

I.JÁNOS PÁL P Á P A
28.

*1912.OKTÓBER 17. -

+1978.SZEPTEMBER

Római pápa. Eredeti neve Albino Luciani. Szegény családból
származott. A bellunoi szemináriumon erkölcsteológiát, kánonjogot
és egyházi művészetet tanított 1937-től 1958-ig. 1958-ban püspöki
helynök, 1969-ben Velence püspöke. 1973-ban biboros lett.
1978.augusztus 26-án választották pápává. Ő az első pápa, aki
kettős nevet választott. XVIII.János (1003-1009) és VI.Pál (19631978) szellemi örökösének tartotta magát, mintaképe I. Nagy Szent
Gergely (590-604) volt. Megválsztásában lelkipásztori tevékenysége
játszotta
a
főszerepet.
A
választás
éjszakáján
kidolgozott
programjának
középpontjában a II.vatikáni zsinat
(1963-65)
határozatainak továbbfejlesztése állt. Az ökumenikus mozgalom aktív támogatója volt. Hirtelen szívroham okozta halálát. (MNL.2000.10k.182 o.)

TAAL

TŰZHÁNYÓ

1

A Délkelet-Ázsiában lévő szigetcsoportnak - a Fülöp-szigeteknek legnagyobb, gazdasági szempontból a legjelentőseb, legnépesebb
szigete Luzon. Felszínét észak-déli irányú hegyláncok tagolják. A
sziget egyik kikötővárosa Taal. A sziget
déli részén,a Balayan-öböl partján van a
234 m magas nagykiterjedésű Taalvulkán, mely kitöréseivel - különösen
1754-ben - már többször elpusztította
az azonos nevű kikötővárost. A három
kráterű
aktív
Taal
vulkán,

1965.szeptember

28-pn

is

működésbe lépett és kitörése során
számtalan falut elpusztított és több mint 500 halálos áldozatot követelt, (A XX.Század
Kr.96 o., MNL.12k.314 o.)

NYIKOLAJ ALEKSZEJEVICS OSZTROVSZKIJ
+ 1936.DECEMBER 22.

*1904.SZEPTEMBER 29. -

Szovjet-orosz regényíró. Csaknem gyerekként kezdett el dolgozni
mint konyhai kisegítő, majd villanyszerelő. 1919-ben lépett be a
Komszomolba és vett részt pártmunkákban. A Vörös Hadseregben
szolgált, és 1920-ban súlyosan megsebesült. 1923-ban egy
határőrzászlóalj politikai biztosa volt, majd az Ukrán Kommunista
Párt
Központi
Bizottségénak
agitációs-propaganda
osztályán
dolgozott.
1927-ben
sebesüléseiből
származóan
fokozatosan
megbénult és látását is elvesztette. Ennek ellenére állandóan
tanult és írni kezdett. Önéletrajzi ihletésű regénye Az
acélt
megedzik, melyet 1935-ben írt. A legolvasottabb szovjet művek
egyike, melyet „a szovjet nevelési regény" mintadarabjaként tartanak számon. Következő regénye A vihar szülöttei,
melynek csak az első kötete
készülhetett el. (Világir.Kisencikl.Iö76.2k.151 o., MNL.14k.306 o.)

HORATIO BRONTE NELSON * 1758.SZEPTEMBER 29. 1805.OKTÓBER 21.
Brit tengernagy. Már 12 éves korában tengerész volt. 1774ben
tengerészeti
hadapród
lett.
1777-től
a
brit
haditengerészet tisztjeként a felkelt amerikai gyarmatok
,. . . .
. , ^
, ellen
harcolt.
1779-ben
kapitánnyá
és
egy
fregatt
) } mmk
é^mF
parancsnokává nevezték ki. Szolgált Indiában, részt vett az
//'.--MÍ..^-- j ^ ^ ^ m .
amerikai
háborúban,
majd
1793-tól
a
forradalmi
Franciaország elleni háborúk során a Földközi-tengeren
LORD N E L S O N / H M S VICTORY
szolgált, a Saint Vincent-foki csatában 1797-ben aratott
győzelméért ellentengernaggyá léptették elő. Calvi ostromában, még 1794-ben elvesztette jobb szemét, majd Tenerifénél elvesztette jobb karját,
mégis 1798-ban Abu-Kirnál megsemmisítette a francia hajórajt. Miután meghódította
Máltát 1800-ban, 1801-ben másodparancsnokként részt vett a
semlegességre törekvő Dánia elleni támadásban, amelyet tétovázó
felettesével szembeszállva sikeresen fejezett be. Győzelme után, a
nemzeti hősként tisztelt Nelsont a La Manche-on állomásozó, 1803ban a földközi-tengeri flotta főparancsnokává nevezték ki. 1805-ben
Trafalgárnál döntő győzelmet aratott az egyesített francia és spanyol
flotta felett. A csata során vesztette életét. Minden idők egyik
legkiválóbb
tengeri
hadvezére
volt.
Győzelmeit
főleg
szívós
akaratának és vakmerő támadó szellemének köszönhette. (Larousse
1994.3k.52 o., Révai Nl.14k.316 o., MNL.13k.615 o.)

ERNST REUTER *1889JÚLIUS 29.- +1953.SZEPTEMBER 29.
CHAMPION OFLIBERTY

UNITEDSTATES

Német politikus. A Német Szövetségi Köztársaság politikusát a
Németországi Szocialista Párt (SPD), a Keresztény Demokrata Unió
(CDU) és a Liberális Demokrata Párt (LPD) szavazatai alapján
1947.június 24-én Berlin főpolgármesterévé választották meg. (A
XX.Század Kr.1994., Az Emberiség Kr.1991.976 o.)

IUA JEFIMOVICS R J E P I N *1844.AUGUSZTUS 5. + 1930.SZEPTEMBER 29.
Ukrán származású orosz festő. Fiatal korában szülővárosában,
Csugujevben egy ikonfestő műhelyében dolgozott, majd 1863ban Szentpétervárra költözött, ahol Ivan
^ ^ ^ ^ ^
Nyikolajevics
Kramszkoj
(*1837-+1887)
magániskolájában
tanult,
majd
1864-71
között
a
képzőművészeti akadémián
folytatta tanulmányait. Itt
került
kapcsolatba
a
forradalmi
demokrata
érzelmű orosz értelmiségi
I IÜHTA CCCP I9C
körökkel,
és
barátságot
kötött Vlagyimir V.
Sztaszov kritikussal (*1824-+1906) és Modeszt Petrovics Muszorgszkij zeneszerzővel
(lásd III.21.). Már akkor nagy figyelmet szentelt a portré és az életkép műfajnak.
1865-ben festette a Készülés a vizsgára című életképét és 1869-ben V.A.Sevcova
portréját. A vallásos kompozíciók megoldásában is elsősorban az alakok pszichológiai
ábrázolása érdekelte. Jairus
lányának
feltámasztása
című művével 1871-ben a
akadémia nagy aranyérmét nyerte. Az 1870-es években azt tűzte ki célul, hogy az
egész néphez szóljon, történelmi tablóin, portréin, de főképpen saját korának
ábrázolásával. Ezt a cél szolgálta a Hajóvontatók
a Volgán című képével is, mellyel
európai hírnévre tett szert. 1873-76 között tanulmányúton járt Olaszországban és
Párizsban, ahol főként a klasszikusok hatottak rá. Plein-air képei ellenére az
impresszionista elvektől távol maradt, feltehetően a Párizsban festett műveinek, pl. Út
a Montmartre-ra
negatív visszhangja miatt. Hazatérése után alkotta nagyszerű
parasztportréit és a Protodiakonus
című kompozícióját és nagyméretű, enciklopédikus

igényű kompozíciókként megfestett Körmenet
a kurszki
kormányzóságban
című
művét. Moszkvában ismerkedett meg patronusával Pavel Mihajlovics Tretyjakov
műgyűjtővel (*1832-+1898) és Lev Nyikolajevics Tolsztoj íróval (lásd XI.20.), akiről
kitűnő portré-sorozatot is készített. 1878-tól volt tagja a Vándorkiállítási Társaságnak.
Képeinek kiállítását a cári cenzúra többször megakadályozta. Ebben az időben alkotta
legnagyszerűbb
portréit.
1881-ben
Pirogov,
1882-ben Sztrepeteva,
1883-ban
Sztaszov,
1887-ben Tolsztoj stb. A portrék és a paraszti életképek után politikai
témákkal jelentkezett. Ilyen volt pl. A propagandista
letartóztatása vagy a Nem várták

tUMUThHK H.E.Pfrmy 6 MOCKfif

című
képe.
Ez
utóbbi
művének
kiálllítását a cári cenzúra betiltotta.
Kivételes
jellemábrázolással
készültek történeti kompozíciói, így
pl. 1885-ben Rettegett Iván és fia
Iván, A zaporozsjei
kozákok
levelet
írnak a török császárnak
(1880-91)
című
képe,
mely
a
történelmi
festészet és pszichológiai ábrázolás
remeke.
1894-1907-ig
a

szentpétervári akadémia professzora,
1898-99 között dékánja volt. A századforduló után visszavonultan élt Szentpétervár
melletti dácsájában. A XIX.századi orosz realista festészet legjelentősebb képviselője
volt. (Műv.L.1968.4k.51 o., Larousse 1994.3k.457 o., MNL.15k.418 o.)

SZALONIKI

50' AKNMRSAIRE DE L ARMISTlCE

FEGYVERSZÜNET
Az I.világháború során a francia Louis-Félix-Marie-Frangois Franchet
d ' E s p e r e y tábornok (*1856-+1942), 1918.júniusban a szaloniki-i
fronton harcoló vegyes nemzetiségű antant haderő élén állt.
1918.szeptember 15-én Dobropoljénál sikerült áttörnie a bolgár
frontot,
s
1918.szeptember
29-én,
fegyverszünetre
kényszerítenie
Bulgáriát.
Miután
seregei
bevonultak
Szófiába,
1918.szeptember 30-án Franciaország és Nagy-Britannia aláírta
Bulgáriával a fegyverszüneti egyezményt. (Larousse 1994.3k. 1084 o.,
XX.Század Kr.1994.232 o., MNL.8k.250 o.)

PETER MICHAEL BOHÚN
+ 1879.MÁJUS 20.

*KSKOSLÖVENSKO

* 1822.SZEPTEMBER 29. -

CESKOSLOYENSKO

pSKOSjDVENSKO

Szlovák
festő.
Falusi
lelkész
j a n Bohún - fia.
^ o ' á r t Gömörmárkon és Prágában végezte, ahol
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PETER MICHAL BOHÚN 1822-1879
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PETER M. BOHÚN 1822 - 1879

ÍIOVINSKA mA*OONA OAltltlA

nek vezető eqyé-

nisége
Ludovit
Stur politikus,
pedagógus, író, nyelvész stb.(lásd X.29.) volt. Legtöbb alkotása az Orava-régió
motívumain alapul. A Szlovák Népi Művei című alkotásával bemutatta egész Szlovákia
népviseletbe öltözött alakjait. Portréfestőként is kiemelkedő jelentőségű művész volt.
(Internet:http/www dolnikubin.com...., MNL.16k.309 o.)

HENRY HOBSON RICHARDSON *1838.SZEPTEMBER 29 + 1886.ÁPRILIS 27.

Kxfenl.., KID 1886 lhn.lv< I,,,,.),

AnhitectureUSAloc

IAN F A I R W E A T H E R

Amerikai építész. A chicagói iskola egyik első mestere. Az
európai historizmus ízlését és a mérnöki
racionalitást
ötvözte. Párizsban tanult az École des Beaux-Arts-on.
Stílusára a bizánci és a Dél-Franciaország-i építészet hatott.
Számos templomot, városházát, könyvtárakat, árúházakat
épített. Építményeinek jelentős része belül vasszerkezetű,
kívül
kváderkő,
illetve
tégla
architektúrával
került
megvalósításra. Az acélvázas felhőkarcoló-építészet egyik
úttörője volt. (MNL.15k.483 o.)

*1891.SZEPTEMBER 29.

+ 1974.MÁJUS 20.

Skóciai származású ausztrál festő. Szülei
1893-tól
Indiában éltek, ahol édesapja helyettes vezetője volt egy
indiai egészségügyi szervezetnek. 10 éves koráig - szülei
hazatéréséig skót nagynénjei
nevelték.
Iskoláit
Londonban, majd Svájcban végezte. 1914-ben belépett
az angol hadseregbe és az I.világháború résztvevője lett.
Még az év augusztusában Franciaországban német
fogságba esett. Fogsága idején japán nyelvtanulással és
rajzolással igyekezett elviselhetőbbé tenni a helyzetét.
Rajztudása révén - egy idő után - a hadifogoly újság illusztrátora lett. Szabadulása
után, 1918-tól Hágában a Szépművészeti Akadémián tanult, majd 1920-24-ig
Londonban képezte tovább rajz- és festéstechnikáját. 1929-ben egy rövid ideig
Kanadában egy farmon dolgozott, majd Kínába, Sanghajba költözött. Szerény és
szegény körülmények között élt, próbált művészi képességéből megélni, de csak
kréta-rajzokra volt anyagi fedezete. Igyekezett az idegen környezethez alkalmazkodni
és magába szívni az idegen világ szokásait, elvárásait stb-t. Távolkeleti tartózkodása
során 1936 áprilisában látogatást tett Japánban, Tajwan-szigetén, Hon-Kongban,
Borneo-szigetén és a Fülöp-szigeteken. 1937-ben Manila-i szobájában tűz keletkezett,
mely tönkretette műveit, és ő maga is a jobb kezén megsérült. A szigetvilágot évekig
tanulmányozta, majd Ausztráliában telepedett le. Mire ideért művészi tehetsége
csúcsán volt és minden idejét annak a szolgálatába állította. Néhány év alatt neve,
tehetsége
széles
körben
vált
ismertté.
(Internet: http://
adbonlin.anu.edu.au/biogs/A
)

HRISZTO SZMIRNENSZKI
+ 1923 JÚNIUS 18.

* 1898.SZEPTEMBER 30. -

Bolgár
költő.
Apja a
Goce
Nikolov Delcsev
(*1872~
<=x
° X
+ 1903)
által
ijí A
szervezett makedónjai forraH»[M>AH» l ' l l l V r . A H K A
dalom
ismert
BbATAIHUÍ
HP. 6b UAPMfl
alakja volt. A
második balkán háborús élmények maradandó nyomot hagytak a fiatal költőben. Első versei
igénytelen tőkés élclapokban jelentek meg, melyekben könnyed humorral írt a
nehézségekről. Hangja később szatirikussá vált. Az I.világháború végén a Bolgár
Kommunista Párt egyik élclpjának volt a munkatársa. 1921-ben belépett a
kommunista pártba. Hőseit, mint az öntudatra ébredt tömeget ábrázolta patetikus
költeményeiben. Versei az 1920-as évek forradalmi hangulatát tükrözik. Költészetében
is elkötelezettje volt a szocialista eszméknek. (Világir.Kisencikl. 1976.2k.391 o.
3 A CA Y * H A M
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ELIMAR WALTER KOLLO *1878.JANUAR 28. - +1940.SZEPTEMBER
30.
Német operettszerző. Eredeti neve Kollodziepski. Karmesterként
működött Kőnigsbergben, Stettinben és Berlinben. A berlini
operettek, bohózatok és revük legnépszerűbb zeneszerzői közé
tartozott. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.323 o., Brockhaus NI.CD)

ID. KARL BEGAS *1794.SZEPTEMBER 30. - +1854.NOVEMBER 23.
VermiBte Gemalde
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Német festőművész. Reinhold Begas német szobrász (lásd VII.15.)
apja. A divatos áramlatok ügyes tolmácsolója. Párizsban tanult
Antoine Jean Gros (*1771-+1835) műtermében, s ekkor a francia
festészet klasszicizáló merevségét követte, majd hazatérve az ónémet festészet hatása alá került. 1822-ben Olaszországban Bondone
di Giotto (lásdl.8.) freskói nagy hatással voltak rá és a nazarénusok
archaizáló irányához csatlakozott. 1824-ben a romantikus iránynak
lett a híve, később pedig realisztikus jellegű műveket alkotott. Egyik
legismertebb képe 1843-ból a Szerecsenmosás.
Portréival híres
kortársainak egész sorát örökítette meg. 4 fia - Adalbert, Kari, Oskar
és Reinhold - valamenyien képzőművészek. (Révai Nl.2k.783 o.,
Műv.L.1965.1k.l93 o., MNL.3k.465 o.)

JEAN BAPTISTE P E R R I N * 1870.SZEPTEMBER 30. - + 1942.ÁPRILIS
17.
Francia fizikus. Egyetemi tanulmányainak befejeztével 1897-ben a
párizsi Sorbonne Egyetem Fizikai Kémiai Intézetének asszisztenseként
dolgozott és végezte elektromos kísérleteit. Már 1895-ben kimutatta,
hogy a katódsugarak elektronokból állnak és negatív töltésű részecskék.
1897-ben doktorált és ettől kezdve az egyetem fizikai kémia professzora
lett, a tanszéket 30 évig - 1940-ig - vezette. Tanulmányozta a
röntgensugaraknak a gázok vezetőképességére gyakorolt hatását, a
fluoreszenciát, a rádium bomlását, a hang kibocsátását és terjedését.
Legfontosabb eredményeit a kolloidok vizsgálatában érte el. Ksérletileg igazolta Albert
Einsteinnek (lásd III.14.) a Brown-mozgást értelmező elméletét. Vizsgálta miért
lebegnek a gravitáció ellenére a kolloid részecskék, hogyan változik egyensúlyi
állapotban az egyforma szuszpendált részecskék száma. Méréseiből új módon
számította ki az Avogadro-számot.
Eredményeivel az egyik
legközvetlenebb
bizonyítékot szolgáltatta az atomok létezése mellett. 1901-ben elsőként dolgozott ki
elképzelést az atom bolygórendszer jellegű modelljéről. Már 1920-ban felvetette azt az
elgondolást, hogy a hidrogén átalakulása héliummá, számot adhatna a napsugárzás
energiájáról. 1941-ben - Franciaország német megszállásakor - New Yorkba emigrált.
A Centre National de la Recherche Scientifique kutatási szervezet alapítója volt. A
fizikai Nobel-díjat 1926-ban kapta „az anyag diszkontinuus felépítésével kapcsolatos
munkásságáért, kivált a szedimentációs egyensúly felfedezéséért". (Nobel-díjasok
Kisl.1985.592 o., Larousse 1994.3k.299 o., MNL.14k.694 o.)

GASTON - LEON R A M O N
+ 1963.JÚNIUS 8.

*1886.SZEPTEMBER 30. -

Francia orvos. 1911-ben szerzett orvosi diplomát. Abban az
időben gyógyíthatatlan
betegség volt a diftéria vagy
torokgyík. 1890-ben ugyan Emil Behring (lásd III.15.)
elkészítette a betegség ellenmérgét, melyért Nobel-díjjal
jutalmazták, de Ramon, - aki a Pasteur Intézetben dolgozott
- az 1920-as években kimutatta, hogy a diftéria-toxin hő- és
formalin-kezelés esetén veszít a hatásából. Ebben az
állapotában is megtartja azt a képességét, hogy újra
létrehozza az eredeti toxint. Ramon kutatása arra irányult,
hogy ezt a jelenséget megakadályozza. A bakteriális toxinokat antitoxinokká,
azaz
immunizálás céljára legyengített toxinná alakította át, annak érdekében, hogy
oltóanyagként felhasználhatók legyenek. 1927-ben sikerült kifejlesztenie a diftéria
elleni aktív védőoltást, amelyet azóta is - napjainkban már más betegségek
ellenszerével - kombinálva (Di-Per-Te) adnak be a gyerekeknek, megmentve őket a
korábban halálos betegségtől. Ramon nevéhez fűződik a tetanusz védőoltás
felfedezése
is.
(Larousse
3k.427
o.,
Internet: Http ://www. lyonnepublicaine.fr/
dossiers/
ves
)

, pasteur.fr/infosci/archi-

FEDERICO BAROCCI
VAGY OKTÓBER 1.

*1526-1528.KÖRÜL - +1612.SZEPTEMBER 30.
-

Itáliai festő.
Urbinóban,
Rómában és
Pármában
működött, A XVI.század második felének
vezető
otárképfestőjeként tartják számon. Munkáin Giovanni
Santi Raffaello (lásd IV.6.) és Michelangelo Caravaggio
(lásd VII. 18.) hatása is fellelhető. Főleg egyházi témájú
kompozíciói
és
arcképei
a
korai
barokk
kibontakozásának előzményei. Ilyenek pl. Madonna del
popolo, Angyali üdvözlet Assisi Szent Ferenccel, Utolsó
vacsora. Levétel a keresztről stb. Egyetlen történelmi
tárgyú képe ismert, a Trója égése. Képeihez alapos
előkészületeket és tanulmányokat végzett, sok szín-,
alak- és szerkesztővázlatot készített. Mivel képeit nem látta el kézjegyével, nagyon
sok műve azonosítatlan maradt. Számos rajzon és metszeten kívül a mai kutatások
szerint mintegy 100 festménye és kb.2.000 rajza ismert (MNL.3k.282 o.,
lnternet:http://www.artnet.com /library/
, wga.hu/frames-e.html
)

SIMONÉ SIGNORÉT
30.

*1921.MÁRCIUS 25. - +1985.SZEPTEMBER

Német származású francia színésznő. Eredeti neve Simoné
Kaminker. Yves Motand (*1921-+1991) francia színész
felesége volt. Az 1940-es évek elején még statiszta volt.
Szuggesztív
egyéniség,
akiben
tragikus
szenvedélyű
asszonyiság, érzékiség és életerő egyesült lelki gazdagsággal
és intelligenciával. Nagy drámai erővel alakította szerepeit,
kezdetben szépségével, később szuggesztivitásával hatott.
Egyik legnagyobb színpadi sikerét 1954-ben. Arthur Miller
(*1915.) amerikai drámaíró; A saiemi boszorkányok című
darabjában aratta, mint Elizabeth, férje, Yves Montand partnereként. 1965-68-ban
Hollywoodban dolgozott Stanley Kramer (*1913-+2001) és Sidney Lumet (*1924.)
amerikai filmrendezők filmjeiben. A francia filmművészet jelentős alakjaként tartják
számon. 1960-ban Oscar-díjat kapott. (Larousse 3k.592 o., Színházi Kisl.393 o.,
MNL.16k.64 o.)

PETER PITSEOLAK

*1902.NOVEMBER - +1973.SZEPTEMBER 30.

Kanadai eszkimó fotóművész. Élete nagy részét inuit, azaz
eszkimó táborok közelében élte le a Baffin-sziget délnyugati
partján. Itt állandó nomád eszkimó életmód volt egy időben, ma
már a nagy társadalmi és technikai változások erre a környezetre
is megtették hatásukat. Pitseolak igyekezett megőrizni azt az
emberi környezetet, vadászati módszereket történeteket és
mítoszokat. 1912-ben találkozott Róbert Flaherty amerikai
filmrendezővel
(*1884-+1951),
aki
1913-ban
készített
filmfelvélteleket az eszkimók életéről, majd elkészítette a Nanuk,
az eszkimó című filmet 1922-ben. Ez indította el Pitseolakot a
fotózás útján. Megvette az első fényképezőgépet és megkezdte a
fotózást.
1930-ban
már
értékes
fotók
készültek.
Az
1940-es
években
prémkereskedőkkel dolgozott, amikor megszerezte élete első kameráját. Második
felesége segítségével, számos nehézség leküzdésével - a szélsőséges éghajlati
változások, nagy fényerő visszaverődés, lencseszűrő napszemüvegből stb. - készültek
az első felvételek egy jégkunyhóról. Fényképezte családját, a közösség tagjait, a
valóságos helyzetet, jeleneteket hagyományos ruhákban, eseményeket, melyek között
kortörténeti dokumentumok is vannak. Több mint 2000 fotó maradt az eltűnő
életformáról. A fotózás mellett számos akvarellt is készített, és különböző naplók,
jegyzetek, kéziratok mellett a korai életről két könyvet is írt. Halála után, özvegye
több
mint
1500
negatívot
adott
át
a
Kanadai
Nemzeti
Múzeumnak.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu8isl=en8tu =
)

