
Január 1.

— 15 éve, 1959 : A kubai antiimpe- 
rialista népi forradalom győzelme. Fi
del Castro partizánhadserege bevonul 
Havannába. Kuba nemzeti ünnepe.

— 1956 : Szudán független köztársa
ságnak nyilvánítja magát.

— 100 éve, 1874-ben született Szer- 
gej I. GUSZEV orosz forradalmár, a 
nemzetközi munkásmozgalom kiemel
kedő harcosa. (Mh. 1933)

— 1804 : Haiti függetlenségének ki
kiáltása.

Január 2.

— 1922 : A Chilei Kommunista Párt 
megalakulása.

Január 3.

— 10 éve, 1964-ben Szebenben halt 
meg Octavian BEU román zenekutató. 
(Sz. 1903. júl. 10. Orlát) M 73. 5.60.

— 50 éve, 1924-ben Prostejovban hált 
meg Jifi VVOLKER cseh költő, dráma
író és esszéíró, a szocialista költészet 
jelentékeny képviselője. (Sz. 1900. már
cius 29. P) Szabó Lőrinc : Örök bará
taink.

— 275 éve, 1699-ben Máltán halt meg 
Mattia PRETI olasz festő. Rómában, 
Modenában, Nápolyban és Máltán dol
gozott, képei Caravaggio és Veronese 
hatásáról tanúskodnak. Freskókat is 
festett Rómában és Nápolyban. (Sz. 
1613. február 24. Taverna) (Orth)

Január 4.

— 1948 : A Burmái Unió (szövetségi 
köztársaság) függetlenségének kikiáltá
sa.

— 80 éve, 1894-ben Tecuci városában 
született Ion DONGOROZI regényíró, 
elbeszélő, publicista és szerkesztő, a két 
háború közötti román irodalom termé
keny humoristája. Gyűjteményes köte
tei : A deraiat un expres, 1957 ; Esca- 
pada, 1968. Jelentékeny Viltori, 1958 
(Forgatagok) c. regénye, a polgári vi
lág kisvárosi értelmiségének naturalis

ta rajza. Karcölataiból Keresztury Sán
dor fordított magyar nyelvre [Múló 
jelleg. Temesvári Hírlap 1925. 196. ; 
Átszállás. Ellenzék 1926. 93. sz.).

•—- 75 éve, 1899-ben született Emil 
PETROVICI román nyelvész, a ko- 
kozsvári egyetem tanára, az Akadémia 
tagja, Állami díjas. Tanulmányokat kö
zölt a román hangtanról, a kísérleti 
hangtan eljárásait alkalmazva. Beha
tóan foglalkozott fonológiával, onomasz- 
ti'kával, román és szláv nyelvjáráskuta
tással, etimológiával. Kutatta a román- 
szláv történelmi és nyelvészeti kapcso
latokat. Ö végezte el az Atlasul ling- 
vistic román (Román nyelvatlasz) ki
adásáért lefolytatott két ankét egyikét, 
és közzétette az összegyűjtött és feltér
képezett anyag egy részét. Jelentősebb 
munkái : Despre nazalitate in limba ro
mána, 1930 (Orrhangúság a román 
nyelvben) ; Grálul carasovenilor, 1935 
(Krassói nyelvjárás) ; Atlasul linguistic 
román, II. 1940 (S. Pujcariu közre
működésével) ; Atlasul linguistic román, 
I—Iák 1956—1965 (új sorozat, I. Pá- 
trut közreműködésével). Felelős szer
kesztője volt a Cercetári de lingvisticá 
és a Romano slavic a kiadványoknak. 
(Mh. 1968) ' (LK)

100 éve, 1874-ben Krecovicében 
született Josef SUK hegedűművész és 
zeneszerző, a századfordulói cseh mu
zsika kiemelkedő alakja, a modern cseh 
zenei iskola egyik megalapozója. Tanul
mányait szülőhelyén és Prágában (1885 
-—91) végezte. 1892-től az avantgarde- 
szerepet játszó jCseh vonósnégyes“ tag
ja. A prágai konzervatórium zeneszer
zői tanszékének tanáraként (1922-től), 
a híres „master school“ művészi irá
nyítója volt. 1930-tól a főiskola igaz
gatója. Jelentősek szimfonikus és ka
maraművei : É-dur és c-moll szimfó
niái, Prága című szimfonikus költemé
nye, két vonósnégyese, zongora triója, 
cselló-zongorára írt Ballada és Szere
nádja., hegedűduettjei, kórusművei stb. 
(Mh. 1935. május 29. Prága)

(Csire József)

Január 5.

— 85 éve, 1889-ben Cernavodán szü
letett loan D. CHIRESCU zeneszerző, 
karmester és pedagógus, a huszadik 
századi román kórusművészet nesztora. 
Tanulmányait Bukarestben (1910—14) 
és Párizsban (1922—27) végezte. A 
párizsi román kápolna kórusát is vezé
nyelte. Figyelemre méltó zenetanán és 
karnagyi tevékenységet fejtett ki a 
fálticeni-i N. Gane és a bukaresti Gh. 
§incai líceumokban. 1929-től 1964-ig 
a fővárosi zenekonzervatórium tanára. 
Mint az intézet rektora (1950—55) 
közvetlenül hozzájárult a zeneművészeti 
főiskola demokratikus átszervezéséhez. 
A D. G. Kiriac alapította Carmen- 
kórust csaknem negyedszázadon át ve

zényelte és irányította (1927—50). A 
bizánci zene alapos ismerőjeként a bu
karesti Egyházi Zene Akadémiáján és 
a Domnita Bála§a templom kórusa élén 
jelentős tevékenységet fejtett ki. Bár 
szimfonikus és kamarazenét is kompo
nált, opu-szainak értékes darabjai a ro
mán népzene szellemében fogant kórus
művei. Egyszerű, könnyen intonálható 
dallamai, áttetsző olykor a polifon 
szerkesztésmódra emlékeztető tiszta har
móniái és frappáns ritmikája a nagy 
elődök — Musicescu, Kiriac, Vidu, 
Cucu — egészséges hagyományainak 
tudatos követőjévé avatják. Közismer
tek : Dorulet, doruletule ; Mindrá, min- 
drulita mea; Stea frumoasä, luminoa- 
sá ; Am pus cetina si floare stb. Ki
váló érzéke van a forradalmi hangu
latú, mozgósító erejű tömegdalokhoz : 
Maré bucurie-n tara; Märet pämint 
al patriei iubite; Sub al padi stin- 
dard ; Republicá, märeatä vatrá; Pace 
vrem si cer curat stb. E dalokat szerte 
az országban ismerik. Cikkeiben, ta
nulmányaiban a román kórusművészet 
útját egyengeti. (Csire József)

— 100 éve, 1874-ben Kocson született 
BÁTKY Zsigmond etnográfus, múzeum
igazgató, a magyar néprajztudomány 
kiemelkedő képviselője ; a Néprajzi Ér
tesítő szerkesztője (1926— 1934), a 
Magyarság néprajza c. összefoglalás 
egyik kezdeményezője és munkatársa 
(Táplálkozás, Építkezés, Mesterkedés). 
A népi építkezés körében végzett nagy
jelentőségű kutatásai mellett foglalko
zott egyetemes néprajzi, gazdaságföld
rajzi, nyelvészeti kérdésekkel. (Mh. 
1939. aug. 28. Bp.)

— 105 éve, 1869-ben Marosvásárhe
lyen született VERESS Gábor, a nagy- 
enyedi tanítóképző ének- és zenetanára, 
a Romániai Magyar Dalosszövetség ve
zetőségi tagja, a szövetség által szer
vezett karnagyképző tanfolyamok elő
adója. Századunk első évtizedében a 
Magyar Tudományos Akadémia meg
bízásából népzenét gyűjtött Csík, Ma
ros és Brassó megyében 21 fonográf- 
hengerre. Fontosabb munkái : Hegedű- 
iskola (1905, 1909, 1931), Dalok az 
iskolának (1927), Gyászdalok (1902), 
Temetesi énekek (1909), Chorálkönyv 
(1909, 1929), Kis Chorálkönyv (1925), 
Férfi- és vegyes kandalok (kézirat). 
Népzenei cikkeit az Ethnographiában 
közölte (1905, 1911). Székfoglalójában 
a székelyek zenéjéről értekezett (1905). 
(Mh. 1937. febr. 10.) M 72. 5. 28.

( Bcnkő)

— 205 éve, 1769-ben James WATT 
(1736—1819) angol mechanikus, a gőz
gép feltalálója ezen a napon nyert sza
badalmi okiratot III. György angol ki
rálytól „a gőzgép gőz- és tüzelőanyag 
fogyasztása csökkentésének új módsze
rét illetően“. Az okirat nyomán készíti 
el Watt a gőzgép működésének mű-
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