
— 40Ü éve, 1574. április 14/24 : loan 
Vodá cel Viteaz moldovai uralkodó se
rege ezen a napon verte szét Jilijtea 
mellett (Vrancea) a török hódító ha- 
dakot, amelyek ellenvajdát akartak be
hozni (Petru §chiopul, 1568/77 mun- 
téniai vajda).

Április 25.

— 10 éve, 1964-ben Torontóban (Ka
nada) halt meg POLÁNYI Károly 
gazdaságtörténész, szociálfilozófus, tár
sadalompolitikus, az amerikai gazdasági 
antropológia egyik legjelentősebb kép
viselője. (Sz. 1886. okt. 25. Bécs) 
Újabb munkája m : Dahomey és a rab

szolgakereskedelem. Egy archaikus gazda
ság elemzése. Bp. 1972. (X )

— 25 éve, 1949-ben halt meg Emanoil 
TEODORESCU kiváló botanikus, az 
első román növényélettani iskola meg
alapítója. (Sz. 1866)

— 70 éve, 1904-ben Bálinc községben
(Bánság) született SZILÁGYI András 
romániai magyar prózaíró, riporter és 
oublicista. Prágai orvostanhallgató ko
cában verseket közölt. Legjelentősebb 
könyve Új pásztor c. kisregénye (Pá
rizs 1930 ; új kiadása 1955 és 1966, 
Az idő katonái c. művével együtt). 
Egyéb munkái : Hazai képek, 1955 ; 
Pista és Ilié, 1958 ; Gyalogszerrel, 
1961 ; Agronómus menyecske, 1964. L. 
még Férfiúdal, 1972 ; Kántor—Láng : 
RMI, 1971. (X )

—  90 éve, 18844>en született Daniel 
DANIELOPOLU világhírű román fi- 
ziológus és klinikai orvos. (Mh. 1955)

—- 100 éve, 1874-ben Bolognában szü
letett Guglielmo MARCONI, Nobel- 
díjas (1909) olasz fizikus, a szikra- 
távíró feltalálója. (Mh. 1937. július 20. 
Róma)

— 375 éve, 1599-ben Hustingsdonban 
született Oliver CROMWELL angol 
politikus, államférfi, a polgári forrada
lom vezetője, kiváló hadvezér, 1653- 
iól 1658-ig a köztársasági Anglia, Sko
da és Írország, a Commonwelth lord- 
rrotektora. (Mh. 1658. szept. 3. Lon
don) M 73. 7. 56.

Április 26.

— 75 éve, 1899-ben Lille-ben született 
mtoine ADAM francia irodalomtörté- 
ész, egyetemi tanár, a pozitivista iro- 
alomtudomány kiemelkedő képviselő

je. Főműve a francia klasszicizmus, a 
17. század irodalmának története : His- 
toire de la littérature frangaise au 17-e 
siéele, 1948— 1956. Jelentősek Th. de 
Viau és Verlaine életművét elemző 
munkái. (X )

— 150 éve, 1824-ben Kolozsvárt halt
meg KENDERESI Mihály jogász, író, 
költő, az irodalom és színügy lelkes 
pártfogója. Enyedi tanulmányok után 
jogi pályára lépett, Marosvásárhelyt, 
majd Kolozsvárt viselt hivatalt. Leve
lezett kora jeles íróival, részt vett iro
dalmi vitákban, Wesselényivel együtt 
rakta le a kolozsvári színház alapkövét. 
(Sz. 1758) (X )

— 375 éve, 1599-ben Gyulafehérvárt
született TATROSY (Tatrosi) György 
krónikaíró. Tanulmányai után Kassay 
István (Bethlen Gábor főembere) szol
gálatába állott, külügyi küldetésben 
megfordult Bécsben, Prágában, Kons
tantinápolyban, Ázsiába is eljutott. Fő
leg a 17. századi társadalmi, művelő
dési viszonyokra vonatkozóan és irodal
mi utalásai révén értékes önéletrajzában 
és történeti feljegyzéseiben 1645-ig írja 
le az erdélyi eseményeket. Kézírásában 
maradt fenn három széphistória : Bá
thory Gábor, Apolloniusz és Árgirus his
tóriái az ún. Tatrosy Kódexben. (Mh. 
1645/53. ?) Domokos Pál Péter : TGy. 
ItK 1957. 3. •  M 73. 3. 10 (X )

Április 27.

— 80 éve, 1894-ben Temesvárt szüle
tett BRAUN Dezső zeneíró, zenekiiti- 
kus, szülővárosa székesegyházi kórusá
nak s a Temesvári Dalkörnek karmes
tere. Tanulmányait Temesvárt végezte. 
Több mint egy évtizeden át a Temes
vári Újságnak volt zenekritikusa. Ta
nulmányait, cikkeit, kritikáit az Esti 
Lloyd, Friss Újság, Képes Futár, Ko
média, Katholikus Egyházi Zeneköz
löny, Színházi Újság, Temesvári Hírlap 
hasábjain közölte. Fontosabb munkái : 
Bánsági rapszódia (é.n.), Járosy Dezső 
élete és munkássága, 1932. (Mh. 1940. 
febr. 15. Tv) (Bcnkő)

— 1962. április 27—30 : A Nagy Nem
zetgyűlés rendkívüli ülésszaka a mező- 
gazdaság szövetkezetesítésének befejezé
sével kapcsolatban.

— 30 éve, 1944 : A Román Kommu
nista Párt kezdeményezésére az RKP 
és a Szociáldemokrata Párt között lét
rejön a Munkás Egységfront.

Április 28.

-— 50 éve, 1924-ben Lubsvában szüle
tett Kenneth David KAUNDA zambiai 
politikus, függetlenségi harcos, Zambia 
Köztársaság függetlenségének kikiáltása, 
1964. október 24. óta köztársasági el
nök.

— 75 éve, 1899-ben Párizsban szüle
tett André WURMSER francia író, ki
váló publicista. Részt vett az ellenál
lási mozgalomban. A háború után a 
Ce soir, 1954 óta a L’Humanité poli
tikai kommentátora. Polemizáló stílusa 
kitűnően érvényesül Un hőmmé vient 
au monde, 1946 (Ember jön a világ
ra) c. önéletrajzi regényében, a kispol
gári értelmiségiből szocialista harcossá 
való író fejlődésrajzában. Mint iroda
lomkritikus Balzacról szóló tanulmányá
val tűnt fel : La Comédie inhumaine, 
1964 (Embertelen színjáték). (Biichl)

— 100 éve, 1874-ben Gitschinben szü
letett Karl KRAUS osztrák publicista, 
drámaíró, költő. 1899-ben Bécsben ala
pította és 1911-től egymaga írta Die 
Fackel c. nagyhírű, harcos művelődés- 
politikai és társadalomkritikai szemléjét. 
Írásaiban a humánum szenvedélyes, bá
tor hangú védelmezője, a szellemi ha
nyatlás szatirikus ostorozója volt. (Mh. 
1936. június 12. Bécs) Költeményeiből 
Kosztolányi, Lator László f. (X )

— 180 éve, 1794-ben Tordán született 
JÓSIKA Miklós, a magyar regényiro
dalom egyik élső jelentős képviselője. 
(Mh. 1865. február 27. Drezda) M 69.
2. 64.; 5. 61—62.; 71. 6. 12.

Április 29.

— 70 éve, 1904-ben Kolozsvárt halt 
meg SZÁSZ Gerő költő, író, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság első alelnöke, a Pe
tőfi Társaság tagja. Megjelent több 
verseskötete (1861/1894), nevezetesebb 
munkája Corday Charlotte. Elb. költ. 
1876, Rolandné. Tragédia, 1880. (Sz. 
1831. aug. 5. Ördögkeresztur) Hegyi : 
Szász Gerő élete és irodalmi munkássá
ga. Kv 1942. (X )

Április 30.

— 25 éve, 1949 : Az első pionír oszta
gok megalakulása Romániában.

— 1930 : A Maláji Kommunista Párt 
megái akulása.
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