karavánokban özönlenek a legnagyobb
orosz lakóhelye és sírja felé ; ők hogy
ne tudnák s velük mi is, hogy nem
csak egy kivételes író, de az emberi
lelkiismeret egyik legnagyobb műhelyé
nek a küszöbét lépik át, a másik em
ber iránti felelősségét, mely végső fokon
a szocializmusnak is motorja volt s
kell is hogy legyen... Tolsztoj egyéni
ségének a méretét épp ez adja meg,
hogy egész eposzokat tudott kivetni
magából, anélkül hogy azoknak, akár
a legtávolibb ponton, kapcsolatát a
maga belső személyes problémáival el
vesztette volna. A Háború és békéig
kétségkívül fokozódik a tárgyiasodás ;
sugara egyre messzebb jut a Naplók fó
kuszától, hogy aztán a Karenina Annán
és a Feltámadáson át mindjobban viszszamerüljön“ (Németh László : Tolsz
toj emlékbeszéd ; Miért szeretjük Tolsz
tojt ? I960. = Sajkódi esték, 1961).
Szeptember 10.
— 1920 : Törökországi Kommunista
Párt alakuló kongresszusa.
— 125 éve, 1848 Köln : Röplapként
megjelenik a Forderungen der K om 
munistischen Partei in Deutschland (A
Kommunista Párt követelései Német
országban), Karl Marx, Karl Schapper, H. Bauer, F. Engels, J. Moll, W.
Wolff aláírásával. A röplapot a Kölni
Munkásegylet tagjai Rajna tartomány
számos városában terjesztették.
=
Marx —- Engels Művei 5. Bp. 1961.
-— 175 éve, 1798-ban Pesten halt meg
VALERO Jakab tanár, mérnök, épí
tész. 1764-től a szempci Colegium
Oeconomicum, az első magyar gazda
sági-műszaki főiskola igazgatója és a
földmérés tanára. 1766-tól a tatai gim
názium, 1776-tól a Seminarium Geo
metrarum igazgatója, 1780 után pia
rista rendfőnök volt Veszprémben és
Pesten. (Sz. 1725. január 23. Baja).
— 375 éve, 1598. szeptember 10— 13 ;
Az augusztusban megindult törökelle
nes háború sorozatos győzelmei során
M IHAI VITEAZUL munténiai vajda
serege Nikápoly várának ostroma után
„felperzselte a várost, megdúlta a vi
déket körös-körül, majd egész seregé
vel elindult fel Bodon felé“ , ahol újabb
győzelmet aratott a törökön (Bálcescu :
A románok Vitéz Mihály vajda ide
jében. В 1963).
Szeptember 11.
— 50 éve, 1923-ban Voronyezsben
született Grigorij J. BAKLANOV szov
jet orosz író. „A szovjet »új hullám«
egyik vezéralakja. 1950-ben tűnt fel
paraszti tárgyú novellákkal, de tehet
sége igazán az 1950-es évek végén,
háborús témájú regényeiben és elbe
széléseiben bontakozott ki. Ezekben a
művekben a háború drámai eseményeit
a szokványos harctéri regényektől el
térően megkapó őszinteséggel, figyelem
re méltó művészi igénnyel ábrázolja“
(Áhi Jolán). Műveiből m : A főcsapás

tól délre, 1959 ; Két tűz között, 1964 ;
1941 júliusa, 1966 ; Kapuliin. = Al
pesi kaland. Szovjet kisregények, 1968.
- 125 éve, 1848 : Németországi kőr
útjának befejezése után Marx vissza
tér Kölnbe és ismét átveszi a Neue
Rheinische Zeitung személyes irányí
tását.
1848 : A Kölni Munkásegylet ülé
sén Engels előadást tart arról, hogy le
hetséges-e a munka megszervezése ; ez
zel kapcsolatban feltárja a franciaor
szági nemzeti műhelyek sikertelenségé
nek okait.
Szeptember 12.
- 90 éve. 1883-ban született Cons
tantin IONESCU-M IHÄIESTI román
mikrobiológus és patológus, loan Cantacuzino tanítványa és művének folyta
tója. A kiváló tudós jelentősen hozzá
járult a gyermekbénulás megelőzésének
és leküzdésének
tanulmányozásához.
(Mh. 1962. április 14.)
—- 125 éve, 1848 : Marx A válság
és az ellenforradalom c. cikksorozatában
(Neue Rheinische Zeitung szept. 12—
16.) kifejti, hogy a forradalom után
létrejött ideiglenes kormánynak a nép
forradalmi diktatúráját kell megvalósí
tania. = Marx — Engels Művei 5.
—- 1848 : Svájc új alkotmányának el
fogadása. Az alkotmány szerint Svájc
egységes szövetségi állam (22 kanton),
fővárosa Bern.
— 75 éve, 1898-ban Kovnóban szü
letett Ben SHAN litván származású amerikai festő. Mondanivalóját fényképszerű naturalizmus és expresszív tor
zítás párosításával tette hatásosabbá,
művein a mexikói festők hatása érző
dik : Sacco és Vanzetti (1931—32),
Ave (1950). 1933-ban D. Riberával
együtt a New York-i Rockefeller Cen
ter dekorációin dolgozott. Plakátokat és
illusztrációkat is készített. Shan művé
szetére az angol preraffaeliták is ha
tással voltak. (Preraffaelizmus : roman
tikus, antikapitalista irány, amely a gé
peket, a nagyipari termelést a mű
vészet ellenségének tartotta ; képviselői
a szecesszió előfutárai voltak : Morris,
Ruskin stb.) * (O I)
—- 240 éve, 1733-ban halt meg
Francois COUPERIN francia zeneszer
ző, J. S. Bach példaképeinek egyike.
Couperin kedvelt műfaja a róla elne
vezett rondó (a főtémának és mellékté
máknak egyszerű kapcsolásával kiala
kult típus). Műveiben a legkülönbö
zőbb forrásokból táplálkozó jellemda
rabokkal találkozunk (pl. A bájos Nanetta, Monika nővér, A régi vándor
muzsikusok céhének ünnepsége, Francia
álarcosbál). Műveinek másik csoportja
számára a természet, a falu, a paraszti
élet jelentette a forrást (pl. A panasz
kodó fülemile, A méhek, Az aratók).
Koncertjei a műfaj korai típusát kép
viselik. Les Nations (A nemzetek) cím
mel szviteket és triókat komponált. Pe

dagógiai műve a zongora francia ősén,
a clavecinen való játékba való beve
zetés, illetőleg a clavecinen való billentés művészete (L ’art de toucher le
clavecin, 1716). (Sz. 1668) * (Benkő)
Szeptember 13.
A T ű z о 1 t ó к napja. — 1848-ban
ezen a napon vívták hősi harcukat a
fővárosi tűzoltók íDealul Spirei) a mun
téniai forradalom leverésére küldött tö
rök csapatokkal.
- 60 éve, 1913-ban halt meg Aurel
VLAICU román feltaláló, repülőkonst
ruktőr és pilóta, a román aviatika
egyik úttörője, a repülés világviszony
latban is egyik jelentékeny tovább
fejlesztője. A magakészítette első ro
mán repülőgéppel 1910. június 10-én
szállt fel először. (Sz. 1882. nov. 6.)
125 éve, 1848 Köln : A Neue
Rheinische Zeitung szerkesztősége, a
Munkásegylet és a Demokrata Társa
ság népgyűlést szervez, amelyen mint
egy hatezren vesznek részt. W. Wolf
javaslatára a gyűlés határozatot hoz
Biztonsági Bizottság megalakításáról ; a
Bizottság 30 tagja közé Marxot és
Engelst is beválasztják. A gyűlés En
gels indítványára feliratot intéz a po
rosz nemzetgyűléshez ; követeli a kép
viselőktől, hogy fegyveres erőszaknak se
engedjenek, ha a kormány kísérletet
tesz a gyűlés feloszlatására.
- 350 éve, 1623-ban Nürnbergben halt
meg Hans WERNER német szobrász.
Műveit reneszánsz stílusban alkotta, de
munkásságának második szakaszára már
a korai barokk is rányomja bélyegét.
Főleg Bambergben és Nürnbergben dol
gozott, síremlékeket készített. (Sz. 1560.
k. Mechenricd) * (OI)
Szeptember 14.
-— 75 éve, 1898-ban Prilep városában
született Dimitär TALEV regényíró,
elbeszélő, a huszadik századi bolgár re
gényirodalom egyik kiemelkedő képvi
selője. 1923-ban elbeszélésekkel tűnt fel,
amelyek szófiai munkáslapokban jelen
tek meg. ,,Az 1928 30-ban megjelent
Gyötrelmes évek című trilógiájának már
a macedón függetlenségi harc a témája.
Az Aranykulcs (1935), A régi ház
(1937) és a Nagy cár (1937) c. elbe
széléskötetek már előtanulmányai az öt
venes években megjelent regénytriló
giának (Szidtána — Preszpai haran
gok -—- Illésnap). A trilógia első kö
tete önmagában is teljes mű, noha a
függetlenségi harcnak csak első szakaszát,
az önálló nemzeti egyház megteremté
séért vívott küzdelmet ábrázolja. Talev
hosszú évek, évtizedek heroikus szor
galmával készült művészileg általánosí
tani mindazt, ami a hősei múltjában
értékes, az emberiség fejlődésének irá
nyával leginkább van összhangban. A
nagyméretű készülődés egyformán meg
látszik a regény terjedelmén és a meg
örökített kor elmélyült ismeretén. Ta-
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