
keszto, politikus. 1881-ben szülőváro
sában alapította és 25 éven át szer
kesztette a Közérdek c. lapot, az 
AfVmRégészebi, Történelmi és Társa
dalomtudományi Társulat elnöke volt. 
(Mh. 1915. január 6 . Uo.)

November 4.
— 15 éve, 1957-ben halt meg Grigore 
Preoteasa, a romániai munkásmozga
lom kiemelkedő harcosa. (Sz. 1915)
— 125 éve, 1847-ben Lipcsében halt 
meg Félix Mendelssohn-Bartholdy né
met zeneszerző, zongoraművész és kar
mester, a német romantika egyik leg
kiválóbb zeneköltője, európai tekinté
lyű mestere. Alkotó munkássága je 
lentős a szimfonikus és kamarazené
ben, az oratóriumban és dalirodalom
ban egyaránt. Mint düsseldorfi városi 
zeneigazgató, majd a lipcsei konzer
vatórium megalapítója „atalakitolag 
hat a teljes német zeneéletre. Magas- 
rendű műveltséget terjeszt, Bachot és 
Beethovent propagálja, Schumannt 
ösztökéli, inevei és buzdít allando pél
dával, állandó sikerekkel“ — Szabol
csi Bence. (Sz. 1809. február 3. Ham
burg)
November 5.
— 20 éve, 1952-ben halt meg N i
colae Coculescu asztronómus, a  Buka
resti Csillagvizsgáló megalapító ja. (Sz. 
1866)

November 6.
— 1 0  éve, 1962-ben halt meg Poór 
Lili, századunk erdélyi színjátszásának 
egyik legkiemelkedőbb egyénisége, a 
nép művésze. 1910-ben kezdte pálya
futását a kolozsvári színpadon, mely
hez (néhány évi kényszerszünetet le
számítva) haláláig hű maradt. Impo
záns megjelenésű, zengő orgánumú, 
nagyszerű beszédkultúrájú színésznő 
volt, aki a társalgási színművek hős
női, a divatos bulvárdarabok főszere
peinek eljátszása mellett a klasszikus 
és modern drámairodalom egész sor 
alakját is megformálta. Fiatalkorában 
Shakespeare hősnői közül Opheliát, 
Júliát, Portiát, Lady Annát, Schiller 
Ármány és szerelem-jének Lujzáját, 
Lady Milfordját, majd a Stuart Má
ria címszerepét játszotta, hogy csak 
néhány kiemelkedő alakítását említ
sük. Alkötómüvészete — életének má
sodik felében — mind jobban elmé
lyült és új színekkel gazdagodott. Fé
lelmetes erejű Margit királynője (III. 
Richard), eszményi Gertrudisza (Bánk 
bán) sokoldalúan jellemzett Vassza 
Zseleznová-ja (Goríeij művében) és a 
néphez hű értelmiségi alakját meg
elevenítő Dinescu asszonya (Lovines- 
c u : A rombadölt fellegvár) különö
sen kiemelkedő alakításai voltak. — 
Tordáky Lajos : Janovics Jenő és Poor 
Lili. В 1971. — (G)

November 6.
— 90 éve, 1882-ben született Aurel 
Vlaicu iromán feltaláló, repülőkonstruk
tőr és pilóta, a román aviatika úttö
rője, a repülés világviszonylatban is 
egyik jelentékeny továbbfejlesztője. 
(Mh. 1913. szept. 13.)
— 300 éve, 1672-ben Drezdában halt 
meg Heinrich Schütz német zeneszer
ző, a barokk zeneművészet kiváló kép
viselője ; az első német madrigálok, 
az első daljáték (Daphné) és az első 
balett (Orfeusz és Euridiké) szerzője, 
„a német zene első lángelméje, az el
ső korszakalkotó mester, az első vi
lágnagyság, aki e megnyomorgatott és 
elgyötört föld mélyéből kihajtott, vi
gasztalás és jóvátétel, ígéret és betel
jesülés gyanánt. Drámaíró, mint korá
nak minden nagy művésze ; lírikus, 
mint minden népéből fakadt zeneköl
tő ...“ — Szabolcsi Bence. (Sz. 1585. 
okt. 8 . Köstritz)

November 7.
— 55 éve: Az 1917. évi Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom évfordu
lója. — M 1967. 1 0 . A világ költői 
a nagy forradalomról; 1968. 11. 10— 
1 1 . Október tanúsága. Versek; 1970.
4. 1 —14. V. I. Lenin. — L. még 
1972. 2. 59—62.
— 30 éve, 1942 : A Román Kommu
nista Párt röpirata Antihi'tlerista H a
zafias Front létrehozására szólítja fel 
Románia dolgozó tömegeit.
— 50 éve, 1922-ben halt meg Kaposi 
József irodalomtörténész és műfordító ; 
a Magyar Szemle c. szépirodalmi he
tilap szerkesztője (1890—1906), majd 
könyvtáros. Irodalomtörténeti munkás
ságának legértékesebb részét Dante-ku- 
tatásai alkotják ; kutatásainak ered
ményeit több kötetben tette közzé. (Sz. 
1863. február 25. Zalaapáti) — Ba
bits : KJ. Nyugat 1922. Krúdy : KJ. 
=  írói arcképek I. 1957.
— 70 éve, 1902-ben Vänersborgban 
született Stellán Arvidson svéd költő, 
tanulmány- és csszéíró, ta n á r ; 1950 
után egy ideig a Svéd írószövetség 
elnöke volt. Verseiből magyarul : Skan
dináv költők, 1964 ; A világirodalom 
ars poeticái, 1965.
— 75 éve, 1897 : A Ploie$ti-i Munkás- 
klub — Clubul muncitorilor — meg
alapítása.

November 8.
— 1941 : Az Albán Kommunista Párt 
megalakulása (1948 óta Albán Mun
kapárt).
— 25 éve, 1947-ben halt meg Halász 
Gyula földrajztudós és nyelvész ; szá
mos földrajzi munka írója és szer
kesztője, több útleírás fordítója. Je

lentősek nyelvművelő irádióelőadasai : 
Édes anyanyelvűnk, 1938. Földrajzi 
munkáiból : Világjáró magyarok, 1945. 
(Sz. 1881. április 17.)
— 75 éve, 1897-ben halt meg Grigore
H. Grandea román költő és regény
író. Mint költő kezdte pályáját, ver
seiben (főként belgiumi tartózkodásá
nak élményeként) a román költészet
ben az elsők között ábrázolja az ipari 
tájat. Regényeiben történeti témákkal 
próbálkozott (Fulga sau Ideal fi real , 
Misterele románilor), a kései roman
tika modorában. Ulásia sau Ciocoii női 
(Vlásia avagy Új ficsurok) c. szatiri
kus regényében az ún. bonzsuristákat, 
a franciás külsőségeket majmoló fia
talokat gúnyolja ki. (Sz. 1843)
— 90 éve, 1882-ben született Mihail 
Macovei, a romániai munkásmozgalom 
harcosa. (Mh. 1965)

November 9.
— 30 éve, 1942-ben halt meg Georgi 
Sztamatov bolgár író, a bolgár kispró
za egyik legeredetibb mestere, a pol
gári társadalom legkövetkezetesebb bí
rálója. (Sz. 1869) — Juhász : Bolgár 
elbeszélők, 1965 ; A bolgár irodalom 
kistükre, 1969.
— 1 0 0  éve, 1872-ben született Aurél
I. Gandrea román nyelvész és filoló
gus, szótáríró és népköltészeti gyűjtő. 
Társszerzője volt a két háború közti 
időszak egyik legértékesebb román en
ciklopédikus szótárának. O. Densujia- 
nuval közös kötetben adta ki egyik 
figyelemre méltó népköltési gyűjte
ményét (Din popor). (Mh. 1950)
— 125 éve, 1847-ben Kiskunfélegyhá
zán született Boczonádi Szabó Imre 
színész és zeneszerző, 1902-től a mé
hészet nagy hatású úttörője, méhé
szeti szakíró, a Méhészet c. lap (1904) 
alapítója és szerkesztője. A méhek 
élete. Újpest 1911, Das Leben der
Bienen. Lőcse 1913 ; Méhgazdaság, 
1926.. Megzenésítette Endrődi Sándor 
kuruc nótáit (1875). (Mh. 1933. feb
ruár 4. Újpest)

November 10.
— 45 éve, 1927-ben Szilágybagoson
született Birtalan József romániai ma
gyar zeneszerző, karmester és zene- 
pedagógus, a Marosvásárhelyi Peda
gógiai Főiskola lektora. — M 1972. 
1 . 31. Benkő András : BJ.
— 275 éve, 1697-ben Londonban szü
letett William Hogarth festő és réz
metsző, az angol nemzeti festészet el
indító nagy mestere, kora művelődési
életének kiemelkedő személyisége. H í
resek festmény- és grafikai sorozatai, 
amelyekben a polgári világ visszás
ságait és álerkölcseit leplezi le. Jelen
tősek arcképei és könyvillusztrációi
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