
és zenepedagógiai író. (Mh. 1882. má
jus 15. E)

Január 22.

— 75 éve, 1899-ben Budapesten szü
letett SÁRKÖZI György költő, elbe
szélő, regényíró, műfordító, a népi írók 
mozgalmának egyik vezetője, a I álasz 
szerkesztője (1935— 1938). Jelentős 
szerepe volt a Márciusi к ront antifa
siszta kialakításában. 1944 tavaszán a 
fasiszták elhurcolták, a balfi munkatá
borban halt meg 1945. március 8-án. 
Műveiből : Angya lok  harca. \  ersek,
1926 ; M in t  o ldo t t  kéve. Történelmi 
regény, 1931 ; Dózsa. Dráma, 1939 ; 
Összes verse és kisebb műford í tá sa , 
1947 ; Vá loga to t t  versek  Illyés Gyula 
bev. Í954.

__ 125 éve, 1849-ben Stockholmban
született August SI RINDBERG s\éd 
író. Hírlapíró, könyvtáros, 1882-től 
hivatásos író volt. Életeitek jelentős 
részét külföldön töltötte. írói pályáján 
mint naturalista indult ; alkotó művé
szetének első szakaszában fő témája a 
nő és a szerelem. E periódus regényei : 
A vörös szoba  (1879), az uralkodó 
osztály korruptságát leplezi le ; az ön
életrajzi jellegű A  cseléd fia (1886) ; 
a Hemsö  regénye  (1887), a Stockholm 
előtti sziklás szigeteken élők sorsának 
naturalista rajza. 1882-ben jelent meg 
Svéd  sorsok, 1885-ben pedig Utóp iák  
a valóságban  című novelláskötete ; utób
binak tanúsága szerint az író a kom
munizmusban látta az egyedüli utat az 
emberiség békéjéhez és megmentéséhez. 
E korszak drámái, A z  apa  (1887) és 
Júlia kisasszony (1888) a férfi és nő 
egymáshoz való viszonyával foglalkoz
nak. írói tevékenységének második sza
kaszát, amelyben az írót erős pesszi
mizmus, üldözési mánia, kétségbeesés 
gyötörte, nőgyűlölet jellemzi, mely nagy
részt boldogtalan házasságaira vezethe
tő vissza. E válságos periódus terméke 
az önéletrajzi jellegű Inferno  (1897) 
és Legendák  (1897), több egyfelvoná- 
sos és a Damaszkuszba  című dráma 
(1898—1901). Alkotó művészetének 
harmadik periódusában filozófiai elmé
lyüléssel a miszticizmusban keresett 
megnyugvást és feleletet az élet alap
vető kérdéseire. Gustav  Vasa  (1899) és 
egyéb történeti drámáiban a történeti 
személyeknek magasabb hatalmaktól 
való függése jut kifejezésre. Éles tár
sadalombírálat csendül ki a Gótikus  
szoba  (1904) és a Fekete  zászlók  
(1907) című regényekből. Az író élet
művének mérlegét az Egyedü l  (1903) 
című regényben vonta meg. (Mh. 1912. 
május 14. Stockholm) (Büchl)

— 325 éve, 1649-ben Rómában halt 
meg Alessandro TURCHI veronai fes

tő. Többnyire kisméretű képeket festett 
márványra vagy fekete palára stb. (Sz. 
1588/90. Verona) (Orth)

Január 23.

— 25 éve, 1949-ben alakult meg a 
népi milícia Romániában.

-— 60 éve, 1914-ben Laposnyakon (Hu- 
nyad) született BARABÁS István fes
tő, érdemes művész, a Marosvásárhelyi 
Képzőművészeti Líceum tanára. L. még 
Igaz Szó 1972. 11.

— 65 éve, 1909-ben Budapesten szü
letett UNGAR Imre zongoraművész. 
Szülővárosának és Bécsnek zenei ne
veltje, többek között Thomán István, 
Bartók és Steuermann tanítványa. Az 
1932-es varsói nemzetközi Chopin-ver- 
senyen első helyezést ért el. Előadó- 
művészként számos európai és közép
keleti országban lépett fel. Egyike a 
Kossuth-díjas magyar zenepedagógu
soknak. 1949 óta a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Főiskola tanára. (Benkö)

— 1821 : Tudor Vladimirescu kiált
ványa harcra hívja Munténia népét a 
hűbéri rend ellen. A Tudor Vladimi
rescu vezette forradalmi mozgalom 
kezdete. M 71. 1. 1. Pandúrok éneke 
1821-ben. Jékely Zoltán fordítása; 71. 
6. 2—3. Dernény Lajos : Tudor Vladi
mirescu forradalma.

— 425 éve, 1549-ben Brassóban halt 
meg Johannes HONTERUS humanis
ta tudós, reformátor, könyvnyomdász, 
fametsző. (Sz. 1498, Brassó) M 73. 9. 
41—43. Hermán János : Johannes Hon- 
terus a hazai művelődés szolgálatában. 
L. még M 6. 60. Aug. 20.

Január 24.

— 115 éve, 1859 : A Román Fejede
lemségek egyesülése.

— 75 éve, 1899-ben született Marin 
Florea IONESCU, a romániai mun
kásmozgalom harcosa. (Mh. 1967.szept. 
13.)

— 85 éve, 1889-ben Bobostica mace
dón helységben (Albánia) született 
Victor EFTIMIU, a huszadik század 
román irodalmának egyik legterméke
nyebb, sokoldalú alkotója. 1904-ben 
kezdődik Eftimiu bámulatosan termé
keny költői, drámaírói, prózaírói, új
ságírói, színikritikusi és színházszervező 
tevékenysége. Főleg mint drámaíró és 
színházi ember tűnt ki ; bukaresti, ko
lozsvári, majd ismét fővárosi színigaz
gató, egy időben a színházak főigazga
tója volt. Kezdeményezései jelentősen

befolyásolták a román színház fejlődé- 
sát. Augusztus 23. után a kulturális élet 
egyik vezető személyisége, a Román 
írók Társaságának elnöke, 1950-től 
akadémikus, élete végén az írószövetség 
tiszteletbeli elnöke volt. (Mh. 1972) 
Munkáiból 1921 óta jelennek meg for
dítások magyarul újságokban, folyóira
tokban, 1924 óta antológiákban. Kö
tetei : Prometeusz .  Kádár Imre f. Bp. 
1934 ; Veress Zoltán f. В 1971 ; Bécsi 
szerelem. Jékely Zoltán f. Kv 1946 ; 
Szen t  N ep om uk  lovagja i.  Aradi Nóra 
f. Bp. 1947 ; Bölénycsapáson. Békési 
Ágnes f. В 1957 ; K ín a i  gyermekek.  
Vers. Veress Zoltán f. В 1959 ; Az er
dő  pávácská ja .  Franyó Zoltán f. 1965.
L. még Méliusz : Öt román vígjáték': 
Is ten  ve led , E l i o d o r ! •  M 68. 9.
29—44. Ak i  látta  a halált (Omul care 
a väzut moartea). Vj 3 fv. Szemléi 
Ferenc f. ; 70. 12. 13. Peris Teréz : 
Vic tor  Eft im iu  Prometeusza  Csíkszere
dában  (1934) ; 72. 2. 60.

— 125 éve, 1849-ben született Gheor- 
ghe CiRJWN, falusi autodidakta könyv- 
terjesztő, az erdélyi románok nemzeti 
felszabadító mozgalmának harcosa. (Mh. ; 
1911. aug. 7.)

Január 25.

— 100 éve, 1874-ben Párizsban szüle
tett William Somerset MAUGHAM an
gol regényíró, elbeszélő és drámaíró, a 
huszadik század első évtizedeinek Eu- | 
rópa-szerte egyik legolvasottabb írója ** 
és színpadi szerzője. (Mh. 1965. dec.
16. Nizza) M 68. 2. 61.

215 éve, 1759-ben Allowayban 
született Robert BURNS skót költő. 
„Egyike a világ legnagyobb dalköltői- 
nek, frissesége, keresetlen realizmusa, 
könnyedsége utolérhetetlen. A skót pa
raszt érzésein keresztül az egész embe
riség legősibb lés legegészségesebb érzel
meit fejezi ki. Erősen hatott Petőfire 
és Aranyra is“ (Szabó Lőrinc : Örök 
barátaink). (Mh. 1796. júl. 21. Dum
fries) Műveiből m : Kö l tem énye i ,
1892 ; Váloga to t t  versei , 1952 ; Vá lo 
ga to t t  versek,  1959 ; Piros, piros rózsa, 
1966.

Január 26.

— 25 éve, 1949 : A román-lengyel 
első barátsági, együttműködési és köl
csönös segítségnyújtási szerződés alá
írása.

— 110 éve, 1864-ben Bécsben halt 
meg Vük Stefanovic KARADZIC szerb 
író, filológus, folklórkutató, a szerb
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