
HÍRES BALKEZESEK 

A balkezesség nem olyan sokkal ezelőtt még komoly 

negatívumnak számított és mindent megtettek 

azért, hogy a jelenséget eltüntessék, vagy 

radikálisan csökkentsék. Minden próbálkozás 

ellenére azonban számtalan ember maradt 

balkezes, sőt sokan közülük óriási hírnevet 

szereztek maguknak az élet különböző területén. 



FESTŐK 
 Leonardo da Vinci 

Olasz származású polihisztor. Vinci mellett született. 

Főbb művei: 

Angyali üdvözlet , Madonna , Háromkirályok imádása , Sziklás Madonna, 

 Zenész képmása  

 Michelangelo 

Az olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a képzőművészet 

legnagyobb alakjainak. 

Főbb művei: 

Lépcsős Madonna,Kentaurok csatája, Dávid szobor, Szent Péter keresztre 

feszítése 

 Pablo Picasso 

Spanyol képzőművész, író. A bal agyféltekéje nagyon rosszul működött a súlyos 

oxigénhiány miatt, ezért a jobb oldali, a kreatív művészi érzék irányítója 

akadálytalanul fejlődhetett. 

Főbb művei: 

Avignoni kisasszonyok, A síró nő, Guernica 

 



ZENÉSZEK 
 Ludwig van Beethoven 

Ludwig van Beethoven 1770-ben született a németországi Bonnban. Német  

zeneszerző. Beethoven személyes élete problémákkal volt tele.  

Fiatalon, már 25 éves kora  körül a siketség első jeleit észlelte. 

Főbb művei: 

10 szonáta hegedűre és zongorára, A mormotás fiú dala, Für Elise, Fidelio 

 Wolfgang Amadeus Mozart 

Osztrák klasszicista zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus.  

Mozart rendkívül termékeny zeneszerző volt. Rövid élete alatt több mint  

hatszáz zeneművet vetett papírra, korának szinte minden zenei műfajában jelentőset alkotott. 

Főbb művei: 

Varázsfuvola, Figaro házassága, Kis éji zene, Reqiem, Ave verum corpus 

 Niccoló Paganini  

Itáliai hegedűművész, zeneszerző, a 19. század eleji romantika korának  

legjelentősebb hegedűvirtuóza. 

Főbb művei: 

Violin concerto 2.,3., 4.,5.,Caprice 5., 24 Caprices for Solo Violin 

 

 



KÖLTŐK, ÍRÓK 

 Hans Christian Andersen 

Valószínűleg a leghíresebb dán költő és meseíró. 

Főbb művei: 

A kis gyufaáruslány, A császár új ruhája, A tűzszerszám, A rút kiskacsa, A kis hableány,  

A rendíthetetlen ólomkatona, A Hókirálynő 

 Franz Kafka 

Prágai német zsidó író, a 20. század, egyik legkiemelkedőbb írója. 

Főbb művei: 

Az ítélet, Az átváltozás, A sír őre, A kastély, A per, Az elkallódott fiúk 

 Petőfi Sándor.  

Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb 

és legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer verset írt rövid élete alatt, ebből 

körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra. 

Főbb művei: 

A XIX. század költői, Egy gondolat bánt engemet.., Nemzeti dal, Föltámadott a tenger… 

A helység kalapácsa, János vitéz, Bolond Istók, Az apostol, Anyám tyúkja,  

Szeptember végén,  Az Alföld, A Tisza 



TUDÓSOK 
 Arisztotelész 
Görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, 

Platónnal,együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik.  

Főbb művei: 

Fizika, Az észről, Állattan, A keletkezésről és az elenyészésről, A nagy etika,  

Politika, Retorika 

 Isaac  Newton 
Angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; a modern történelem  

egyik kiemelkedő tudósa. Newton legfontosabb felfedezései a mechanika területén  

születtek. A Newton-törvények, melyeket röviden csak a Principia néven ismert  

könyvében írt le, a térről, az időről, a tömegről, a mozgásról és az általános  

tömegvonzásról alkottak korszakalkotó megállapításokat. 1670 és 1672 között  

Newton optikát tanított. Ezalatt az idő alatt vizsgálta a fénytörés jelenségét. 

 Stephen Hawking 
Vezető angol elméleti fizikus. Munkásságának célja röviden; az einsteini fizika  

nehéz testek által létrejött gravitáció szabályainak összeegyeztetése az - attól  

markánsan eltérő szabályokkal működő - részecskefizikával.  

Ha ezt a két területet sikerülne egy közös elmélettel összevonni az lehetne a  

„Mindenség elmélete”.Tudományos munkája természetesen ennél összetettebb  

és több jelentős fordulat is volt életpályáján. 

 



URALKODÓK 
 Nagy Sándor 
Alexandrosz(, akit Nagy Sándor néven is ismernek) volt Napóleon koráig  

a világtörténelem leghíresebb hadvezére. Nagy Sándor II. Philipposz (Kr. e. 355-336) 

 legidősebb fia volt, Kr. e. 356-ban, feltehetőleg Pellában, Makedónia fővárosában 

 született. Apja a legelőkelőbb oktatásban és nevelésben részesítette, számtalan 

 tanára közül a leghíresebb a filozófus Arisztotelész volt.  

 Julius Caesar 
Római hadvezér és politikus. Fontos szerepet játszott a köztársaság 

felszámolásában és a császárság intézményének létrehozásában. Elfoglalta 

Galliát, és elsőként vezetett hadjáratot Britanniába – mindkettőt saját 

kezdeményezésre. Minden idők egyik legnagyobb hadvezére (stratégája) volt és 

nagyszerű politikus is. 

Napóleon  
Francia tábornok, hadvezér, politikus. A világtörténelemben a leghíresebb és  

legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő ikonja. Seregei alig több mint   

egy évtized alatt majdnem minden európai ország ellen harcoltak, gyakran  

egyidejűleg, és Franciaország uralma alá vonták a kontinentális Európa nagy részét,  

hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális oroszországi invázió  

törte meg. 

 


