
gyei roman (.izmusnak. Második ver
seskötete tartalmazza a Gralyne cí
mű hazafias eposzt, amely a litvánok
nak a teuton lovagok elleni harcát 
idézi fel. Ugyanakkor (1823) jelent 
meg a Dziady (Ösők) című drámai 
költeményének első része. A dekab
rista mozgalom bukása után a haza 
önerőből történő felszabadításának 
problémája foglalkoztatja s a Konrad 
Wallenrod című hőskölteményben népét 
felkelésre buzdítja (1828). Drezdában 
és Párizsban fejezi be 1832-ben a 
Dziady-1, amely a lengyel nép mártí- 
riumát hatalmas költői erővel jeleníti 
meg. 1834-ben látott napvilágot fő 
müve, a Pan Tadeusz, amely Lengyel- 
országot és a lengyel népet dicsőítő 
nagyszerű himnusz, a haza felszabadí
tására irányuló lengyel remények kife
jezése. Mickiewicz a lengyel nyelv ki
váló művésze volt. Műveiben ez a 
nyelv addig nem tapasztalt hajlékony
sággal, kifejező képességgel és elegan
ciával csillog. (Mh. 1855. nov. 26. 
Konstantinápoly) Műveiből újabban 
m : Krími szonettek. Radó György f. 
1955 ; Pan Tadeusz. Elbeszélő költe
mény. Sebők Éva f. 1957 ; Az ősök. 
Drámai költemény. Pákozkdy Ferenc f. 
1963. (Büchl)
— 260 éve, 1713-ban született Lau
rence STERNE realista és szatirikus 
regényíró, az angol szentimentális re
gény egyik fő képviselője, Henry Fiel
ding mellett korának egyik legnépsze
rűbb írója. Sterne „a regényírásnak 
egy egészen más típusát alapította 
meg : nem az objektív, kívülrőd ellen
őrizhető igazságot, alakjainak életsze
rű megrajzolását kereste, hanem a 
szubjektív, a szellemi igazságot ; nem 
az életet akarta visszaadni, amint a vi
lágban lefolyik, hanem a gondolatok vi
lágát, amint az emberi szellemben egy
másra következnek“ (Szerb Antal, 
1929). (Mh. 1768. március 18. Lon
don) Tristram Shandy, 1956 ; Érzel
mes utazás Francia- és Olaszországban, 
1957.

December 25.
-—- 1920. december 25—30. Tours : 
A Szocialista Párt konferenciája, a 
Francia Kommunista Párt megalaku
lása.
— 75 éve, 1898-ban Párizsban halt 
meg Georges RODENBACH belga köl
tő, regényíló és elbeszélő, a flamand 
táj csöndjének és nyugalmának ihle
tett ábrázolója. (Sz. 1855. július 16. 
Tournai)

■— 125 éve, 1848 Ia§i : Az első román 
operett, Alexandru Flechtenmacher 
Baba Hired c. művének bemutatója.

— 125 éve, 1848-ban Kaloferben szü
letett Hriszto BOTEV, a nagy bolgár 
forradalmár költő, író és publicista. 
1863 őszén Odesszába ment tanulni,

itt ismerkedett meg a forradalmi esz
mékkel. 1867 tavaszán visszatért szülő
városába, de lázító beszédei miatt csak
hamar távoznia kellett. így került Ro
mániába ; Bráilában nyomdászként 
dolgozott, kapcsolatba került az emig
ráns bolgár forradalmárokkal, orvos
tanira gató volt, majd tanítói állást 
vállalt, 1871-től a bolgár emigráció 
lapjait szerkesztette, népe felszabadítá
sára fegyveres felkelést sürgetett, for
radalmi szabadcsapatokat szervezett. 
Kétszáz főnyi csapata élén, török go
lyótól találva esett el népe szabadsá
gáért 1876. május 20-án Jovkovicánál. 
„A nemzeti újjászületés eszmei és stí- 
lusirányaiinak első zseniális, minden 
más kortárs fölé emelkedő összefogla
lója Hriszto Botev ... Noha fiatalon, 
huszonhét éves korában halt meg, s 
mindössze huszonkét verset írt, költői 
művének lenyűgöző erkölcsi komolysá
ga, eszmei értéke és művészi ereje a 
legnagyobb bolgár költővé emeli. Köl
tői hitvallása a nép tudatos szolgála
tát hirdette. Botev nyílt és bátor hang
ja váratlanul csendült fel a bolgár lí
rában. Olyan őszintén és kifejezően, 
mint előtte még senkié. Keveset pub
likált, de minden egyes verse új sza
kaszt nyit, nemcsak az ő költészetében, 
az egész bolgár lírában is. Művészete 
alig egy évtized alatt a legmagasabb 
szintre ívelt, és remekműveket hozott 
létre. Plebejus! és forradalmi demok
ratikus világképében a Párizsi Kom- 
mün eszméi a legégetőbb bolgár tár
sadalmi és nemzeti érdekek felismeré
sével egyesültek“ (Juhász Péter : A
bolgár irodalom kistükre, 1969). Vá
logatott írásai. Összes verse és váloga
tott politikai cikkei. Fordította és ösz- 
szeállította Képes Géza. Bp. 1950. L. 
még Bolgár költők antológiája, 1938 ; 
1951 ; 1966. M 71. 5. 62. (Jún. 10.)

December 26.

— 75 éve, 1898-ban Nagyszombatban 
született EGRI Viktor csehszlovákiai 
magyar író, a csehszlovákiai magyar 
próza és drámairodalom legjelentősebb 
képviselője; Állami-díjas (1952) érde
mes művész. 1949-től az Új Szó c. új
ság egyik vezető munkatársa, majd a 
Hét főszerkesztője volt. A 20-as évek
től kezdve számos regénye, elbeszélés- 
kötete és színműve (köztük verses tra
gédia) jelent meg. Agnus Dei (1969) 
c. regényét 1970-ben a Szlovákiai Írók 
Szövetségének Nemzetiségi-díjával tün
tették ki. * M 67. 6. 54—60 : Férj
hez adom az anyámat. Komédia egyfel- 
vonásban.

— 80 éve, 1893-ban Saosang község
ben (Hunan) született MAO Ce-tung, 
a Kínai Kommunista Párt elnöke 
(1943-tól). 1949-től 1959-ig a Kínai 
Népköztársaság elnöke volt. Műveiből 
m : Válogatott művei 1—4. 1952 ; A 
népen belüli ellentmondások helyes 
megoldásáról, 1957 ; 21 verse, 1959.

— 125 éve, 1848 : Az első norvég 
munkásszövetség megalakulása.

— 400 éve, 1573-ban halt meg Hans
BOLSTERER német képfaragó és 
éremművész. Emlékérmeket (Frankfurt, 
Nürnberg), síremlékeket (Michaelskir
che, Bamberg) stb. készített. (O l)

December 27.

— 35 éve, 1938-ban halt meg Oszip 
E. MANDELSTAM szovjet orosz köl
tő, elbeszélő, esszéíró. (Sz. 1891. Var
só)

— 40 éve, 1933-ban halt meg Ana- 
tolij V. LUNAGSARSZKIJ szovjet 
politikus és irodalomkritikus, a szovjet 
irodalomkritika egyik legelső és legki
válóbb művelője. (Sz. 1875. Poltava) 
Irodalmi tanulmányok, 1959.

December 28.

— 50 éve, 1923-ban Párizsban halt
meg Gustave A. EIFFEL francia mér
nök, aki munkásságával véglegesen 
meghódította és az építészet szolgála
tába állította az új anyagot, az acélt. 
Eleinte vasszerkezetű hidakat, majd 
nagy fesztávolságú acélszerkezeteket 
épített : a párizsi kiállítás gépészeti
csarnoka, (1867), a nizzai csillagvizs
gáló ezertonnás forgatható kupolája. 
Az ő műve még a New York-i Sza
badság szobor vasváza, a budapesti 
Nyugati-pályaudvar vasszerkezete, a 
Garabit-viadukt stb., részt vett a bu
dapesti Margit-híd és a szegedi köz
úti híd építésében is. Az 1889. évi pá
rizsi világkiállításra épített 300 m ma
gas Eiffel torony sokáig a világ leg
magasabb építménye volt. (Sz. 1832. 
dec. 15. Dijon)

( O l )

—  150 éve, 1823-ban Montpellierben
született Alexandre CABANEL francia 
festő, az 1845. évi római nagydíj nyer
tese (Jézus a bírák előtt). Arcképet, 
történelmi jeleneteket és mitológiai té
mákat festett : Vénusz születése, ön
arckép stb. (Mh. 1889. január 23. Pá
rizs) (OI)

December 29.

— 10 éve, 1963-ban a Majna-parti
Frankfurtban halt meg Paul HINDE
MITH kiváló német zeneszerző. Szá
zadunk egyetlen zenei irányzatához sem 
csatlakozva járta a maga egyéni al
kotói útját. Frankfurt konzervatóriu
mának neveltje. A német romantika 
é; neoklasszicizmus hatása alatt indult 
zeneszerzői tevékenysége, s korán ki
alakult stílusának két alapvető sajá
tossága : a dallaminvenció érvényesí
tése és a régi, funkcionális harmónia- 
világtól való távolodás, amely azonban 
sohasem jutott el a tonális keretek ta-
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i gadásáig. A 20-as évek elején a Frank- 
l i furti Operaház koncertmestere volt,
I később a Berlini Zeneakadémia taná- 
I ; ra. A nemzeti szocializmus uralomra 
(_ jutásakor távozott Németországból. A 
1 törökországi zenei nevelés megszervezé- 
г sének munkálataiba kapcsolódott be ;
1 hosszabb időn át Svájc és az Amerikai 
I Egyesült Államok zenei életének szin
tv o n a lá t emelte közreműködéseivel, ze- 
:i®nepedagógiai tevékenységével. A má- 
- *sodik világháború után a zürichi egye- 
í temen tanított, előadóművész (brácsa)
3 és karmesterként körutakat tett. A plö- 
n ni zeineiskolával való szoros kapcsola- 
1 ta révén láttak napvilágot az ifjúság
ii nak szánt művei (Schulwerk-, Ce- 
1 brauchmusik, Plöni zenei nap, Spiel
es . musik stb.). Néhány operája a mű- 
í faj századeleji válságát tükrözi (Gyil-
V kosok, Asszonyok réme, Cardillac).
4 Korszerű, bíráló hangú vígopera meg- 
ü teremtésére törekedett az Oda és vissza,
V valamint Napi újdonság című művei-
V vei. A 30-as évek egyre feszültebbé
V váló politikai helyzetéből adódó kérdé
sekben a pozitív állásfoglalást sürgette

I. Mathis, a festő című operájában a 
n művésznek a néphez, a művészethez
V való viszonyát érzékeltetve. Utolsó
0 operájában, A világ harmóniájában a 
n második világháború utáni Európa 
п I nagy kérdéseire keresett választ. N obi
éi 'lissima visione című balettjében közép
ül kori legenda mondanivalóját hangsú- 
d lyozza egy francia népdal segítségével. 
4 Két jelentős operájának zenéjét szim- 
>1 fónia keretében is hasznosította (Ма- 
A. this, a festő, A világ harmóniája).
1 Versenyművei különböző arculatot mu-
í tatnak : koncertáló kamarazene jelle-
g gű Első brácsaversenye, Orgonaverse- 
п пуг, neoklasszicisztikus Zongoraverse- 
it nye, szvitszerű a Csellóverseny, Sztra-
V vinszkij-hatásról tanúskodik a Hegedű- 
u verseny, legegyénibb hangvételű művei 
á közül való Második és Harmadik brá- 
:> csaversenye. Ludus tonális címmel köz- 
s^zétett sorozata modern Wohltemperier- 
j tes Klavier. Kamarazenéjéből legjelen
tősebbek vonósnégyesei. Zongoraszoná-

1 tái a régi hangszeres muzsika hagyomá- 
I nyalnak modern szellemű értékesítése, 
) Orgonaszonátái koncertáló jellegűek, 
i fúvósegyüttesekre írott munkái köny- 
r nyebb hangvételűek. Zenepedagógiai 
t tevékenysége nyomán keletkezett két 
) elméleti munkája, a Zeneszerző világa 
> s a Bevezetés a zeneszerzésbe. Ez utób- 
[ bi román nyelven is megjelent ; három 
i részlete (A szeriális módszer bírálata, 
Zene és érzelem, Stílus és technika) 
magyarul is hozzáférhető. (Sz. 1895. 
nov. 17.) (Ben kő)

— 75 éve, 1898-ban Chihuahuában 
született David Alfaro SIQUEIROS 
festő, politikus és esztéta, a haladó 
mexikói festészet egyik vezető mestere, 
aki munkásságával számottevően hoz

zájárult a nemzeti kultúra fejlődésé
hez, s művészeti szemléletével, mely a 
.népi kultúrát összeköti a modern vi
lág vívmányaival, forradalmasította ha
zája művészetét. „Egy olyan új realiz
must keresek -—- mondotta -—, mely 
magába foglalja a múlt és jelen min
den vívmányát, beleértve a modern 
művészet szubjektivista adalékát is, 
azaz egy újhumanista realizmust“. Si
queiros a jelen forgatagában él, új lá
tószögeket keres, új eszközök után ku
tat, a valóság tanulmányozásának ér
dekében a film, a fénykép, a mértan 
és az optika segítségét is igénybe ve
szi, modern ipari festékanyagokkal (pi- 
roxilin), s az ecset mellett szórópisz
tollyal dolgozik. De mindezek mellett 
ő az egyik kezdeményezője a preko- 
lumbian művészeti hagyományok ér
vényre juttatásának és elméleti síkon 
kidolgozott (1919— 1921, Párizs) po
litikai-művészeti program gyakorlatba 
való átültetésének. Ez a program a né
pi értékek kiaknázása mellett egy tár
sadalmilag hasznos művészet megterem
tését követi, amely népi gyökereinél 
fogva képes a széles tömegekre hatni. 
Ebben a szellemben alakult meg a me
xikói falképfestő iskola. Tagjai (Si
queiros, D. Rivera és Orozco) igye
keztek a társadalmi megmozdulásoknak 
megfelelő monumentális alkotásokat lét
rehozni. Siqueirost művészeti és poli
tikai munkásságáért Lenin-békedíjjal 
tüntették ki. Munkái az Egyesült Ál
lamokban, Uruguayban, Argentínában, 
de főleg hazájában találhatók. Kom
pozícióinak dinamikája, ordító kolorisz- 
tikája és művészi deformációi döbbe
netes hatásúak. Az új demokrácia (Pa- 
lacio de Bellas Artes, 1945), Az or
vostudomány eljövendő győzelme a rák 
felett (Orvosi Központ, 1958), falké
pek a Politechnikai Intézet falán stb.
Pictori muraiisti mexicani, 1972.

(Orth)

— 100 éve, 1873-ban született Ovid 
DENSU§IANU román filológus, nyel
vész, folklorista, irodalomtörténész és 
költő. A Bukaresti Egyetem tanára, a 
Román Akadémia tagja volt. Tagjai 
közé sorolta a Régi Francia Szövegek 
Társasága, valamint a Párizsi Nyelv- 
tudományi Társaság. A bukaresti Böl
csészeti és Filozófiai Fakultás kereté
ben 1907-ben Filológiai Társaságot a- 
lakított, majd Filológiai és Folklórin
tézetet (Institutul de Filologie si Fol- 
clor) 1921-ben. Ö alapította és vezet
te a Viata nouá (1905—1925), vala
mint a Grai si suflet (1923— 1938) 
folyóiratokat. A nyelvi jelenségeket 
szoros összefüggésben tanulmányozta a 
folklórral és az etnográfiával. A buka

resti nyelvtudományi iskola megalapí
tója. Számos nagyhatású mű szerzője, 
amelyek közül a legjelentősebbek : Is- 
toria limbii románé (A román nyelv 
története) 2 k. 1901— 1938, a román 
nyelv eredetének és fejlődésének első 
nagyszabású szintézise (XVI. század
dal bezárólag) ; Graiul din Tara Hate- 
gului (A hátszegi nyelvjárás) 1915; 
Viaja pástoreascá in poezia noastrá  
populará (A pásztorélet népköltésze
tünkben) 2 k. 1922—1923 ; Literatura 
romána modernd (A modern román 
irodalom) 3 k. 1929— 1933 ; I. A. 
Candreaval közösen szerkesztette a Dic- 
fionarul etimologic al limbii románé : 
Elemente latiné (A román nyelv eti
mológiai szótára : Latin elemek 1907 
— 1914) című fejezetét, majd I. A. 
Gandrea és Th. Sperantia tudósokkal 
a Graiul nostru (A mi nyelvjárásunk. 
2 k. 1906— 1907) című román nyelv
járási szöveggyűjteményt. Tanulmányait 
gazdag dokumentáció, világos előadás
mód, a tudományos objektivitásra való 
törekvés igénye jellemezte, amelyet he
lyenként az újgrammatikus iskola fel
fogásának korlátái bontottak meg. A 
román irodalomban Densujianu egyi
ke a szimbolista irányzat előfutárainak. 
(Mh. 1928) (BK)

■—- 225 éve, 1748-ban Veszprémben 
született KERESZTESI József ének
szerző, nyelvész, író. Naplója (Krónika 
... 1868 ; 1882) értékes kútfő a 18. 
század közéletének, társadalmi viszo
nyainak tanulmányozásához. (Mh. 1812. 
május 15. Szalacs)

December 30.

— 1947 : A királyság megdöntése és 
a Román Népköztársaság kikiáltása. 
1965. augusztus 21-től Románia Szo
cialista Köztársaság.

— 1923. december 30— 1924. janu á ri: 
Az Amerikai Kommunista Párt és 
a Munkáspárt egyesülési kongresszusa. 
Az egyesült párt az Amerikai Munkás 
(Kommunista) Párt nevet vette fel.

December 31.
— 95 éve, 1878-ban halt meg Nicolae 
CODRE ANU (Zubcu Codreanu) or
vos, a romániai szocialista mozgalom 
egyik első harcosa. 1874-től részt vett 
a szocialista körök szervezésében és ve
zetésében, az első román szocialista lap, 
a Socialistul (1877) alapítója volt. 
Halála után, 1880-ban a Bukaresti Szo
cialista Kör adta ki a szocialista moz
galomról írt tanulmányát (O pagina 
din socialismul románesc). (Sz. 1850/ 
52)


