
- 125 éve, 1848 Köln: MARX és 
ENGELS részt vesz a Demokrata Tár
saság közgyűlésén. Visszatérve az előző 
közgyűlés (júl. 21.) vitájára, Marx éle
sen szembefordul Weitling ama téte
lével, hogy a politikai és a szociális 
mozgalmat szét kell választani. Engels 
közli a gyűléssel, hogy a porosz kor
mány elutasította Marx állampolgársá
gának elismerését és ezért fennáll a kiu
tasítás veszélye. Marx a három kölni 
demokrata egylet központi bizottságá
nak többi tagjával együtt felszólítja 
Rajna tartomány összes demokrata egy
leteit, hogy küldjenek képviselőket az 
augusztus 13-án Kölnben tartandó első 
rajnai demokrata kongresszusra. A fel
hívás augusztus 5-én megjelenik a Neue 
Rheinische Zeitung-ban.

Augusztus 5.
— A B á n y á s z o k  napja. 1929: A 
lupényi bányászok hősi harcának kez
dete.

A T e n g e r é s z e t  napja.
-  10 éve, 1963 Moszkva : A Szovjet
unió, Anglia és az Amerikai Egyesült 
Államok szerződése az atomkísérletek 
megszüntetéséről.
- 1960: Felső-Volta (1958 decem

berétől a Francia Közösség keretében 
önkormányzati jogú köztársaság) függet
lenségének kikiáltása.

1895-ben halt meg Friedrich EN
GELS, a marxizmus egyik megterem
tője. Marx mellett különösen jelentős 
szerepe volt a tudományos kommuniz
mus, a dialektikus és történelmi mate
rializmus kidolgozásában. Marx mellett 
elismert vezetője volt a munkásmoz
galomnak, s Marx halála után is meg
maradt „az európai szocialisták tanács
adójának és vezetőjének“ (Lenin). 
(Sz. 1820. nov. 28. Barmen).
—- 125 éve, 1848 Pest: Petőfi Sándor: 
Ma egy éve („Akkor lettél jegyesem“ ).

Augusztus 6.
— 1969. augusztus 6—12 : A Román 
Kommunista Párt X. Kongresszusa.

1962 : Jamaica (1958—1961 a
Nyugat-Indiai Szövetség tagállama) füg
getlenségének kikiáltása a Brit Nemzet
közösség keretében.
-— 125 éve, 1848 Bucurejti : Az ideig
lenes kormány lemondása.

1825 Chuquisacai Kongresszus: Bo
lívia függetlenségének kikiáltása. A volt
spanyol gyarmat (Felső-Perú) nevét
S.J.A. Bolivar (1783—1830), a kiváló 
függetlenségi harcos iránti tiszteletből 
adták. M 73. 5. 62. J. 24.

Augusztus 7.
— 1960: Elefántcsontpart (1958 de
cemberétől a Francia Közösség kereté
ben önkormányzati jogú köztársaság) 
függetlenségének kikiáltása.

— 60 éve, 1913-ban halt meg Baden- 
ben (Bécs köz.) POPPER Dávid, kora 
ünnepelt gordonkaművésze. Tanulmá
nyait a Prágai Konzervatóriumban vé
gezte. Több éven át a bécsi udvar szó
lógordonkása volt, majd 1886-tól a 
Budapesti Zeneakadémia cselló- és ka
marazenetanára. Nálunk ismert tanít
ványai közül Rezik Károlyt tartják szá
mon. (Sz. 1843. dec. 9. Prága) * (-kő)

125 éve, 1848-ban Stockholmban 
halt meg Jöns Jacob BERZELIUS ki
váló svéd vegyész, a modern kémia 
egyik megalapítója. 1806-ban a Stock
holmi Katonai Akadémián a kémia 
tanára, a következő évtől az orvostu
domány és gyógyszerészet tanára, 
1810-től a Svéd Tudományos Akadémia 
elnöke volt. Berzelius behatóan tanul
mányozta a kémiai vegyülés törvényeit. 
Kísérletei során felfedezett több vegyele- 
met (baryum, calcium, cerium, selenium, 
tórium stb.) és meghatározta számos ve- 
gyület kémiai egyenértékét. Elektroké
miai elmélete szerint minden atom po
láros, vagyis pozitív és negatív tulaj
donságokat hordoznak az atomok, ezért 
kölcsönösen vonzzák egymást. Berzelius 
nevéhez fűződik a vegyjelek használa
tának, többek közt az izoméria, a ka
talizátor fogalmának bevezetése, vala
mint a szerves és a szervetlen kémia 
önálló területekként való tárgyalása. Fő
műve, nagy vegyészeti traktátusa 1808— 
1818-ban jelent meg. (Sz. 1779. aug. 
29. Versterlösa, Linköping köz.) * (Ár- 
vay Zsolt)

Augusztus 8

— 50 éve, 1923-ban Abbáziában halt 
meg KABOS Ede író, újságíró, szer
kesztő ; 1902-től a Petőfi Társaság tag
ja. (Sz. 1864. dec. 2. Nagykároly) „Ka- 
bos első novellái még a nyolcvanas évek
ben jelennek meg, bennük borús szí
nekkel rajzolja a dzsentri bomlását, a 
nagyvárosi egzisztenciák züllését (F.lziil- 
löttek, 1885; Harakiri, 1891). Az oro
szos borongósságot később felváltja a 
naturalista sötétenlátás : a nagyvárosi 
nyomort, a szerelmi szenvedélyek gát
lástalanságát rajzolja mértéktartó fel
fogásban, de egyszersmind teljesen a 
naturalista konvencióknak megfelelően : 
Koldusok (1893), Fehér éjszakák 
(1897), A csengeri kalapok (1898). 
Igazi hangját, a meseszerű naivitást és 
a komoly szarkazmust vegyítő stílust 
1900 után alakítja ki, s ebben erős ha
tást gyakorol a Budapesti Napló körül 
fellépő fiatal novellistákra. Ez a me
seszerűség és szarkazmus igen éles er
kölcsi és társadalmi kritikát tartalmaz, 
s egyéni változata a korszak megerő
södő, szatirikus novella-irányzatának : 
Akácvirág (1903), Damajanti (1911)“ 
(Diószegi András, 1965). Ady többször 
hálásan emlékezett meg Kabos Edéről, 
aki kezdettől buzdítója és meghitt ba
rátja vo lt; két művét nagy megbecsü
léssel ismertette. Ady Vál. cikkei és 
tanulmányai, 1954.

— 150 éve, 1823-ban St. Nicolas d’At- 
tezben született Théodule RIBOT fran
cia festő. Munkásságára J. de Ribera, 
a Le Nain testvérek és J. Chardin 
művészete volt hatással. Legfontosabb 
képei : A konyha, 1861 ; Szt. Sebestyén,
1865 ; Az irgalmas szamaritánus, 1870 ;
A varrónő. Önarcképet és több csendé
letet is festett. (Mh. 1891. szept. 11. 
Colombes) * (OI)

Augusztus 9.

— 125 éve, 1848 (r. n. július 28) 
Bucuresti : A filareti Szabadságmezőn 
tartott népgyűlésen új Fejedelmi Hely- 
tartóságot választanak. A főhatalom 
új képviseletét három mérsékelt libe- - 
rális politikus alkotja : Nicolae Golescu,
Ion Heliade Rádulescu és Christian 
Teil, akik elfogadják, hogy a szultán 
kívánsága szerint módosítsák az alkot
mányt.

— 1848 : Osztrák-piemonti fegyverszü
net. Ausztria megerősíti lombardiai ha
talmi helyzetét.

— 130 éve, 1843-ban született Nicolae
D. POPESCU román regényíró és el
beszélő, számos népnaptár szerkesztője. 1 
Több történelmi tárgyú regényt és el
beszélést írt. Különösen népszerűek vol
tak fordulatos cselekményű, kalandos 
betyárhistóriái : láncú Jianu, Tunsu
Haiducul, Codreanu Haiducul stb.
(Mh. 1921).

Augusztus 10.

— 10 éve, 1963-ban halt meg Cornel 
MIKLÓSI román elektromechanikai 
mérnök, kiváló tudós, temesvári műe
gyetemi tanár, akadémikus. (Sz. 1877. 
március 5.)

—- 60 éve, 1913-ban Porvoóban halt 
meg Johannes (Juhani) LINNANKO- 
SKI finn regényíró, elbeszélő és drá
maíró, a századelő finn irodalmának 
világszerte ismert alkotója. Buzgó köz
ügyi érdeklődésű szellem (számos írása 
jelent meg e téren) és gyakorlati pél
daadó ember, jeles népművelő volt. 
1905-ben jelent meg világszerte ismert 
regénye : Laulu tulipunaisesta kukasta 
( in:  Dal a tűzpiros virágról; újabban 
1968 Horizont ; Sebestyén Irén fordí
tása). „Rendkívüli finomsággal festi a 
finn tájak, a finn falu költői hangula
tát, a szerelem korlátokat nem is
merő szenvedélyét, a finn természet bá
lát, a finn lélek rejtőzködő, bonyolult, 
szenvedélyes indulatait“ (Képes Géza : 
Északi csillagok, 1944). Másik két re
génye : Harc Heikkilü földjéért, 1907 ; 
Menekülés, 1908 (m : 1940). Drámái: 
Ikuinen taistelu, 1903 (Az örök harc) ; 
Kirot, 1907 (Átok) kora politikai vi
szonyaira utaló allegorikus dráma stb. 
1913-ban jelent meg Sirpaleita (Szilán
kok) c. elbeszéléskötete, utolsó műve.
(Sz. 1869. okt. 28. Ascola) L. még:
Finn elbeszélők, 1969.
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