
— 90 éve, 1882-ben Csatádon — ma:  
Lenauheim (Temes) — született Já- 
rosy Dezső zeneíró, zeneesztéta, kar
nagy, zenepedagógus és zeneszerző. 
1906-tól majdnem egy emberöltőn át 
volt karnagya a temesvári székesegy
házi énekkarnak. Szerkesztette a Ka- 
tholikus Egyházi Zeneközlöny (1908— 
1918), a Zenei Szemle (1917—1929), 
Egyházi Zeneművészet (1921—1927) 
c. folyóiratokat, kiadott német nyelvű 
szaklapot is, s a 7 emesvári Hírlap 
kritikusaként hosszú éveken át rend
szeresen írta tárgyilagos bírálatait a 
zenei élet fontosabb megnyilatkozá
sairól. Ugyanakkor mint zeneíró, ze
neesztétikus kiváló érzékkel ismertette 
az európai zenei művelődés nagy a- 
lakjainak alkotó tevékenységét, eszté
tikai nézeteit. Lelkes híve volt az új 
magyar műzenének. Munkáiból : Grieg, 
1907 ; Brahms, 1908 ; Rimsky-Korsa- 
kov, 1909 — „esztétikai méltatások“ ; 
A zeneesztétikai szép a zenetörténetben,
1909 ; Chopin zenei romantikája,
1910 ; Forradalom és zeneművészet, 
1920 ; Liszt, 1927 ; Beethoven, 1927 ; 
Schubert szelleme; Wagner Richard
— a zenedramaturg. (Mh. 1932. szept. 
12. Eger) — Braun Dezső : Járosy 
Dezső élete és munkássága. Tv 1932.
— (-kő) — Brandei József temesvári 
zenetanár adatai szerint Járosy egy 
negyedszázad alatt 8 8  orgonahangver
senyt adott, mintegy 3000 zenei tá r
gyú cikket és értekezést írt, s 26 
könyve jelent meg. — (BA)
— 100 éve, 1872-ben Groningue-ben 
született Johan Huizinga holland kri
tikus és történész, haarlemi, majd 
leydeni egyetemi tanár ; 1929-től az 
amsterdami Királyi Tudományos Aka
démia Filológiai-Történeti Osztályá
nak elnöke ; a művelődéstörténeti 
irányzat egyik jeles képviselője. Hol
landia német megszállása idején mint 
gyanús egyént gyűjtőtáborban tartot
ták fogva, majd száműzték. Műveiből : 
A középkor alkonya, 1919 ; Erasmus, 
1924 ; Művelődéstörténeti kutatások, 
1929 ; Homo Ludens, 1939 ; A civili
záció válsága, 1935. (Mh. 1945. feb
ruár 1 . De Steeg)
— 150 éve, 1822-ben halt meg John 
Aikin angol író, orvos. Számos törté
neti életrajzot, orvostörténeti és tudo
mánynépszerűsítő munkát írt ; Eve
nings at Home, 1792—1796 (Esték 
otthon) c. sorozata több nyelven meg
jelent. (Sz. 1747. január 15. Kibworth)

December 8.

— 100 éve, 1872-ben Ungváron szü
letett Janovics Jenő színigazgató, 
filmrendező, drámaelméleti és színház- 
történeti író. Mérnöknek készült, majd 
színész lett. 1905-től — megszakítá
sokkal — haláláig a Kolozsvári Ma
gyar Színház igazgatója volt. Veze
tése alatt a kolozsvári színház a klasz- 
szikus hagyományok méltó folytatója

ként jelentős intézménnyé fejlődött. 
Janovics Jenő a némafilm történeté
nek is kiemelkedő személyisége. Film
jeiből : Leányfurfang, 1915 ; A dolo- 
vai nabob leánya, 1916 ; Liliomfi, 
1916 ; Petőfi dalciklus, 1916 ; Taní
tónő, 1917 ; Hotel Imperial, 1918. 
Munkái : Csiky Gergely élete és mű
vei I—II. 1900—1902 ; A magyar 
dráma irányai, 1907 ; A Farkas utcai 
színház, 1941. (Mh. 1945. nov. 28. 
Kv) — Imre Sándor : Dr. Janovics 
Jenő és a színház. Kv 1922 ; Dr. Ja
novics Jenő emlékalbum. Kv 1924 ; 
Tordáky Lajos : Janovics Jenő és Poór 
'Lili. В 1972.
— 130 éve, 1842-ben Pankotán szü
letett Csiky Gergely drámaíró, dra
maturg és regényíró. (Mh. 1891. nov. 
19. Bp.) — M 1971. 10. 61.
— 410 éve, 1562-ben halt meg Adrian 
W illaert flamand zeneszerző, karmes
ter, az egyetemes zenetörténet kiváló 
személyisége. Korábban II. Lajos ma
gyar király udvari karmestere volt, 
1527-től Velencében működött. — „A 
negyedfél évtized, melyet a Szent; 
Márk templom kórusán eltölt, elég 
rá, hogy Velencét a zene egyik leg
nagyobb forradalmának színhelyévé 
avassa. Mert W illaert mindenekfelett 
forradalmár, teljes és gyökeres átala
kításra tör, félelem és megegyezés 
nélküli megoldásokra. Amellett a kor 
legnagyobb nevelője : öntudatosan for
málja az új nemzedék zenei arcula
tá t“ — Szabolcsi Bence (A zene tör
ténete). (Sz. 1490)

December 9.

— 65 éve, 1907 : A Románia Munci- 
toare c. lapban megjelenik a romá
niai szakszervezetek első szervezeti 
szabályzata.

December 10.

— 95 éve, 1877 : A plevnai csata. 
Plevna elfoglalása ; a függetlenségi 
háború egyik nagy jelentőségű fegy
verténye.
— 150 éve, 1822-ben Liége-ben szü
letett César-Auguste Franck francia 
zeneszerző, a francia szimfonikus ze
ne nagy megújítója, a modern zene
iskola egyik megalapítója. (Német
belga származású, 1872-ben nyert 
francia honosságot.) Korábban zongo
rista, templomi orgonista, 1872-től a 
párizsi Konzervatórium orgonatanára 
volt. Művei oratóriumok [Ruth, 1846 ; 
Rédemption, 1871—1872 ; Rebecca, 
1881), orgonadarabok és harmónium- 
darabok (L’Organiste, 1889), kamara
zene, zenekari darabok {Les Éolides, 
1876) ; Le Chasseur maudit, 1882), 
színpadi zene {Hulda, Ghiséle) stb. 
(Mh. 1890. nov. 8 . Párizs)
— 535 éve, 1437. december 10—14. : 
Budai Nagy Antal jobbágycsapatainak

veresége Kolozsvárnál. — Budai Nagy 
Antal halála.

December 11.

— 1927 : A katoni kommün.
— 60 éve, 1912-ben Kairóban szüle
tett Nagíb Mahfúz egyiptomi regény
író, a modern arab regényirodalom 
legnagyobb képviselője. Kritikai rea
lista regényeiben a század első felé
nek egyiptomi társadalmát ábrázolja. 
Magyarul mj. Bidája wa nihája, 1949
— Útvesztő. R, 1965 Prileszky Csil
la f.
— 260 éve, 1712-ben Velencében szü
letett Francesco Algarotti olasz író, 
nyelvész, sok oldalú tudós : a szép
művészetek, a bonctan és a termé
szettan tudósa. (Mh. 1764. március 3. 
Pisa) — Lehet-e ezután világszerte>i 
hírességre tudomány szerint szert ten
ni ? — Soproni estvék 2. füzet, 1840.

December 12.

— 2 0  éve, 1952 : A népek békevé
delmi kongresszusának megnyitása 
Bécsben.
— 1 0  éve, 1962-ben halt meg Felix 
Aderca román író, költő, publicista. 
(Sz. 1891. március 26. Puie?ti, Vas- 
lui) — M 1971. 2 . 63. Magyarul mj. 
Or a je inecate, 1937 ; Elsüllyedt váro
sok. Regény. Kv 1970 Dacia.

December 13.

— 1918. Bucure$ti : A fővárosi mun
kásság tüntetése a Nemzeti Színház 
terén. A tüntetést a monarchia vérbe- 
fojtotta.
— 85 éve, 1887-ben Ia$i-ban született 
Mihail Cruceanu román költő és pub
licista, a romániai munkásmozgalom 
harcosa. Fiatalon bekapcsolódott a 
baloldali szocialista mozgalomba ; a 
Román Kommunista Párt egyik ala
pító tagja. Ügyvéd, majd középisko
lai tanár volt ; a felszabadulás után 
politikai tisztségeket viselt, 1953-1957- 
ben egyetemi tanár volt ; nemzetgyű
lési képviselő. Verseskötetei : Spre ce- 
tatea zorilor, 1912 (A hajnal várai 
felé) ; Altare nouá, 1915 (Új oltárok); 
Fericirea celörlal(i, 1920 (Mások bol
dogsága) ; Lauda vie fii, 1945 (Az élet 
dicsérete) ; Poezii alese, 1957 (Válo
gatott költemények) ; Versuri, 1968 
(Versek). — Első magyar fordítója 
József Attila : Az ősz az utcán. Szép 
Szó 1936. 213. Újabban folyóiratok
ban jelentek meg versei.
— 175 éve, 1797-ben Düsseldorfban 
született Heinrich Heine német költő 
és író, a 19. század irodalmának egyik 
legkiválóbb képviselője. — „Költésze
tében a romantika betetőzője és egy
ben felbomlasztója. Lírai darabjainak 
mindmáig legnépszerűbb gyűjteménye
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