
cialistá din Octombrie (1917 1944),
1967 (P. Constantinescu-Iaji, V. Che- 
restejiu és-'J. L. közös munkája) ; C. 
H. de Saint-Simon : Az európai társa
dalom újjászervezéséről. Új keresztény
ség. Ford. és bev. tan. 1969 ; Jano- 
vics Jenő és Poór Lili, 1971 ; Kótsi 
Patkó János : A Régi és Új Theátrom 
Históriája és egyéb írások. Sajtó alá 
rendezte és bev. tan. 1973.
— 70 éve, 1903-ban Léván született 
KADOSA Pál magyar zeneszerző és 
zongoraművész. Tanulmányait Kodály 
Zoltánnál és Székely Arnoldnál vé
gezte. A két világháború között a Fo
dor zeneiskolában tanított, 1945-től a 
Budapesti Zeneművészeti Főiskola ta
nára. Igen gazdag zeneszerzői tevékeny
sége a műfajok egész sorát öleli fel. 
Színpadi kísérőzene mellett (Goriot 
apó, Győztesek) Jókai Mór novelláját 
dolgozta fel opera-keretben (Huszti ka
land). Kamaraszimfónia, nagyzenekarra 
írt Divertimento készítette elő útját 
szimfóniáinak (a második verbunkos 
elemeket gyümölcsöztetett, a harmadik 
hősi atmoszférát sugároz, a negyedik 
az ötvenes évek egyik legkoncentráltabb 
alkotása, a hatodiktól kezdve egyéni 
szintézist valósít meg). Néha zenekari 
szvitjeiben is találkozunk programsze
rűséggel (Becsület és dicsőség) máskor 
a kuruckor vagy a népzene forrásaiból 
merít. Hasonlóan változatos képet mu
tatnak versenyművei (két hegedű, há
rom zongora-, valamint brácsaverseny ; 
a harmadik zongoraverseny például a 
magyar népzene mellett Bartók és Sztra
vinszkij hatásáról tanúskodik). Feltű
nően gazdag zongora-irodalmában fon
tos szerepet szán a fiatal nemzedéknek 
szóló műfajoknak ; a magyar néptánc, 
népdal lehetőségeinek kiaknázása mel
lett merít a román népi táncanyagból 
is. Népdalfeldolgozások kórusra, nép
dalkantáta, tömegdalok (köztük a ná
lunk is ismert (Május-köszöntő), da
lok (Petőfi, Arany, Ady, József Attila, 
Juhász Gyula verseire) teszik teljessé 
zeneszerzői tevékenységét. Nyelvezetében 
szerencsésen egyesíti az európai zenei 
hagyományokat (Bachtól Hindemithig, 
Sztravinszkijig, beleértve a schönbergi 
iskola és Bartók eredményeit is) a 
népzene forrásaival. * (Benkő)
Szeptember 7.
— 100 éve, 1873-ban Pekelniken szüle
tett TOMCSÄNYI János műfordító, 
publicista. Tanító, majd tanfelügyelő 
volt, számos oktatásügyi írása jelent 
meg. Több lengyel szépirodalmi mű
vet fordított magyarra (Bandrowski, 
Konopnicka, Reymont, Sienkiewicz 
stb.). (Mh. 1935. dec. 30. Bp.)
— 100 éve, 1873-ban Győrött született 
CSÁNYI Károly építész és művészet- 
történész, a Budapesti Iparművészeti 
Múzeum őre, majd igazgatója, a kö
zépkori műemlékek szenvedélyes tanul
mányozója. Műemlékrestaurálási mun
kák (kiszombori árpádkori templom), 
felmérések és feltárások közben szer
zett tapasztalatait és munkájának ered

ményeit több kötetben foglalta össze : 
Magyarország középkori műemlékei; Az 
építőművészet formái, 1910, Műem
lékrestaurálás, 1945 stb. (Mh. 1955. 
dec. 30. Bp.) * (OI)
— 125 éve, 1848 : A Kölni Demok
rata Társaság és a Neue Rheinische 
Zeitung szerkesztősége népgyűlést hív 
össze, amelyen több ezren vesznek részt. 
A népgyűlés felirattal fordul a frank
furti nemzetgyűléshez, követeli a po
rosz-dán fegyverszünet elutasítását, a 
porosz nemzetgyűléshez intézett feli
ratában pedig tiltakozik az antidemok
ratikus polgárőrség-törvény tervezete 
ellen.

1848. szeptember 7—10 : Marx
Bécsből hazatérőben Berlinben folytatja 
tárgyalásait a demokratikus mozgalom 
vezetőivel ; részt vesz a porosz nem
zetgyűlés egyik ülésén ; megegyezik a 
lengyel demokrata emigráció vezetőivel 
a Neue Rheinische Zeitung anyagi tá- 
mogatására nézve (e megegyezés sze
rint VV. Koscielski 18-án kétezer tallért 
küld Marxnak).
— 125 éve, 1848-ban Kolozsvárt szüle
tett HEGEDŰS István irodalomtör
ténész, műfordító, költő. Kolozsvári, 
pesti, berlini és lipcsei tanulmányai 
után 1872-től a Kolozsvári Református 
Kollégium tanára, 1881— 1887 között 
igazgatója, 1887-től a klasszika-filológia 
egyetemi tanára, 1896-tól az MTA le
velező, 1910-től rendes tagja. Különösen 
a humanizmussal foglalkozó tanulmá
nyai (Janus Pannonius és a humanisták, 
1893 ; Guarinus és Janus Pannonius, 
1896; Raguzai cmlékbeszéd Mátyás ki
rály felett, 1903 stb.) és műforditásai 
(Aiszkhülosz, Menandrosz, Janus Pan
nonius, Goethe, Schiller, Grillparzer) 
jelentősek. Számos tanulmánya jelent 
meg a klasszika-filológia, az összehason
lító mitológia, a görög és a latin iro
dalom köréből. 1899-ben kiadta Apáczai 
Csere János pedagógiai munkáit (rész
ben saját fordításában). A költő leá
nya és Éjféli párbaj c. drámai költemé
nyeit 1881-ben mutatta be a kolozsvári 
színház, s ez évben jelent meg Köl
temények c. verseskötete is. (Mh. 
1925. dec. 31. Orosháza) Huszti Jó
zsef : Hegedűs István emlékezete, 1932.
— 1822 : Brazília Portugáliától füg
getlen önálló államnak nyilvánítja ma
gát. 1889. november 15-től : Brazília 
Szövetségi Köztársaság.
— 175 éve, 1798-ban Danzingben 
született Karl SCHNAASE német mű
vészettörténész, a nyolckötetes Geschich
te der bildenen Künste (Düsseldorl 
1866-79) szerzője. Számos kisebb mun
kát is írt. (Mh. 1875. május 20. Wies
baden) * (OI)
— 450 éve, 1523 : §TEFÄNITÄ mol
dovai vajda (1517—1527) a néptöme
gek segítségével leveri a nagybojárság 
lázadását, amely a hatalomra törő Luca 
Arbore hetman kivégzése nyomán rob
bant ki. Grigore Ureche krónikaíró 
szerint az uralkodónak „segítségül

jött az ország“, vagyis a központi ha
talom erősítésére irányuló politikájában 
a vajda a nagybojársággal szemben 
más társadalmi osztályok (városi kéz
művesek, szabadparasztok) erejére tá
maszkodott.
Szeptember 8.
— 30 éve, 1943-ban Berlinben halt
meg Julius FUCIK cseh kommunista 
közíró, Csehszlovákia nemzeti hőse. 
1925-től a Rudé Právo (CsKP lapja), 
1928-tól 1938-ig a Tvorba c. irodalmi 
és társadalmi hetilap szerkesztője, ki
váló előadó és riporter volt. A német 
megszállás alatt álnéven írt. 1941-től a 
CsKP illegális KB-nak tagja. 1942-ben 
a hitleristák letartóztatták, halálra ítél
ték és kivégezték. 1943-ban, titokban 
írta világhírű, hetven nyelvre lefordított 
művét : Reportaz psaná na oprátze,
1945 (m : Üzenet az élőknek, 1947), 
a forradalmi harcos töretlen hitének 
megrázó dokumentumát. Mj. még m : 
Ahol a ma már a múlté, 1952 (a 
Szovjetunió első ötéves tervének idő
szakáról). (Sz. 1903. február 23. 
Prága).
Szeptember 9.
— 1948 : A Koreai Népi Demokrati
kus Köztársaság kikiáltása. — A ko
reai nép nemzeti ünnepe.
— 1944 : A fasiszta diktatúra meg
döntése Bulgáriában. — A bolgár nép 
nemzeti ünnepe.
— 100 éve, 1873-ban született Max 
REINHARDT osztrák színész, a szá
zadforduló utáni idők legnagyobb né
met színigazgatója, világhírű rendező. 
1905—1932 között a berlini Deutsches 
Theater tagja volt. A színpadi techni
ka megreformálásával új játékstílust 
teremtett. Elsősorban az ő nevéhez 
fűződik a salzburgi ünnepi játékok meg
teremtése. (Mh. 1943) * (Büchl)
-— 145 éve, 1828-ban Jasznaja Pol- 
janában született Lev Nyikolajevics 
TOLSZTOJ kiváló kritikai realista 
orosz író, a világirodalom egyik leg
nagyobb írója. (Mh. 1910. nov. 20. 
Asztapovo) „Ha van név, mely a há
rom részié esett emberiséget a közös 
akol ígértével futja s öleli körül : a 
Tolsztojé az. A nyugati ember, aki 
tudja, hogy újkori művelődésének a 
természettudomány és zene mellett a 
XIX. századi regény a legnagyobb vív
mánya, még mindig a felfedezők, a 
Vogue-ok nemzedékének a bámulatá
val tekint a keleti óriásra, aki e mű
fajban az ő legnagyobbjainál is maga
sabb hegyet rakott, új tájakra nyitva 
a csúcsról kilátást. A színes népek sem 
felejthetik el, hogy a dél-afrikai farm, 
melyen az ott élő hinduk a gyarmati 
felszabadító harc módszerét kidolgoz
ták, Tolsztoj nevét viselte, hogy a si
keres vezér, Gandhi, Tolsztoj tanítvá
nya volt, az első fehér emberé, akik 
nemcsak bölcseik tanítását szűrte egybe 
a magáéval, de az emberiség jövőjét is 
őbennük kereste. Végül a Jasznaja Pol- 
jana-i zarándokok, akik szakadatlan
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