
aicpresszionistákkal szemben Gauguin a 
.nsiárgyban lírai gondolatokat és formai 
löJtörvónyeket fogalmazott meg. Sík, de- 
iojkoratív formákkal, tiszta színekkel, kal- 
tgí'igrafikus vonallal komponált, s elsőül 
o f^ondta  ki a  modern művészetben : „A 
ümnűvész deformálhat, ha deformációja 
liJrifejező és szép.“ Hatása nemcsak kor- 
icltársai, hanem a fauve-ok és expresz- 
lisssziomisták művein is megtalálhatók. Fa- 
anmetszeteket, litográfiákat, kb. negyven 
nöönarcképet készített és három könyvet 
illírt. Noa-Noa; Avant et A pres; An- 
úscien culte Mahorie). (Mh. 1903. május 
.8 8. Atuona. * (01)

oj Június 8.

------60 éve, 1913-ban Désen született
^XJAGAMAS János, a kolozsvári Geor

ge Dima Zeneművészeti Főiskola elő- 
adótanára. Zenei tanulmányait Kolozs
várt és Budapesten végezte, Martian 
Negrea, Bartha Dénes, Viski János, 
Kodály Zoltán hallgatójaként. Énekes
könyve. (1949), népdalfeldolgozásai (ÜL 
gyermekkar. В 1955), a barokk ellen
pont eredményeit hasznosító zongora- 
darabjai mellett elsősorban a romániai 
magyar népzene gyűjtése, tanulmányo
zása, valamint stílus-elemzések foglal
koztatják. Fontosabb munkái : Mold
vai csángó népdalok és népballadák 
(Faragó Józseffel). В 1954 ; Beitrage 
zur Dialektfrage de Ungarischen Volks- 
tnusik in Rumänien [Adalékok a romá
niai magyar népzene dialektusainak 
kérdéséhez]. =  Studia Memoriae Bé
láé Bartók Sacra. Bp. 1956, ill. 1957 ; 
Unele observafii privitoare la geneza 
}i structura cvartsextacordului [Meg
jegyzések a kvartszeksztakkord keletke
zésével és szerkezetével kapcsolatban]. 
=  Lucrári de muzicologie. Cluj 1965 ; 
A Mikrokozmosz 1—II. füzetének hang
sorai. Igaz Szó 1970 ; A magyar nép
zene és miizene kapcsolatairól. =  Ár
kos 1971. Sepsiszentgyörgy 1972 ; Nép
zenénk kutatásának története. =  Ko
runk Évkönyv 1973. Megjelenés előtt 
áll 350 romániai magyar népdal című 
kötete. * Almási István: ]) .  M 1971. 
9. 31—32. * (-kő)

— 150 éve, 1823-ban Kossban (Galícia) 
született HAUCH Antal kohómérnök. 
1870-től 1884-ig Zalatnán dolgozott, s 
több igen jelentős fémkohászati eljá
rást dolgozott ki. Az ércek arany-, 
ezüst- és réztartalmának kivonására a 
melléktermékeket is hasznosító gazda
ságos eljárást talált fél, amelyre egész 
Európára kiterjedő szabadalmat szer
zett. Az erdélyi tellurércek tellurfém 
tartalmának nagyban való előállításá
ra is új eljárást dolgozott ki. (Mh. 
1903. június 3.) * (CsI)

Június 9.

— 25 éve, 1948-ban közzéteszik a ro
mán tudomány legmagasabb fórumá
nak, a Román Népköztársaság Akadé
miája megszervezéséről szóló dekrétu
mot. * (CsI)

— 75 éve, 1898-ban Pratóban született 
Curzio MALAPARTE olasz regényíró, 
költő, újságíró. Legnagyobb sikerű írá
sa Kaputt, 1944 (m : 1962) c. regénye 
a háború borzalmairól, a fasiszta had
sereg összeomlásáról ad hiteles képet. 
(Mh. 1957. július 19. Róma)

— 375 éve, 1598 Tirgovi$te : RUDOLF 
német-római császár és MIHAI VI- 
TEAZUL munténiai vajda szerződése, 
meghatalmazottaik révén. A szerződés
ben a vajda hűbérurának ismeri el a 
császárt adófizetés kötelezettsége nél
kül, a császár elismeri Mihai Viteazul 
örökletes uralkodói jogát és hadikölt
ségekre ötezer katona zsoldjának fize
tésére kötelezi magát. * Bálcescu : A

románok Vitéz Mihály vajda idejében, 
1963 (217—219).

Június 10.

— A Milícia napja.

— 75 éve, 1898-ban Budapesten szüle
tett KÖRMENDI Zoltán költő, író, 
műfordító. A szocialista diákmozgalom 
egyik vezetője, majd a kommunista 
párt tagja volt, a két háború közt a 
szocialista írók csoportjához tartozott. 
Munkáiból : Novellák, 1934 ; Regény 
helyett. Versek, 1936 ; Nagyvárosi ké
peskönyv, 1963. A fasizmus áldozata. 
(Mh. 1944. Günskirchen, Ausztria)

Június 11.

— 25 éve, 1948 : A Nagy Nemzetgyű
lés meghozzál a fő termelési eszközök 
államosításáról szóló törvényt. E for
radalmi ilépés állami tulajdonba ju tta t
ta a legfontosabb ipari, pénzügyi, biz
tosítási, bánya- és szállítási vállalato
kat ; véget vetett a tőkés osztály 
gazdasági hatalmának. Erős szocialista 
gazdaság megteremtésével, amelyben 
az új típusú, kizsákmányolás mentes 
termelési viszonyók uralkodtak, a szo
cialista forradalom későbbi menetét 
határozta meg döntő módon. A szocia
lista viszonyoknak az egész nemzet- 
gazdaságban való győzelmének volt az 
alapja, s a tervszerű gazdálkodásra 
való áttérést is biztosította. * (CsI)

— 250 éve, 1723-ban Érsekújváron 
született PRAY György történetíró, a 
magyar történeti forráskutatás kiváló 
tudósa, a kritikai történetírás megala
pítója. (Mh. 1801. szept. 23. Pest)

Június 12.

— 75 éve, 1898-ban született Adalbert 
KORNHAUSER, a romániai munkás- 
mozgalom harcosa. (Mh. 1941)

— 75 éve, 1898 : A Fülöpszigetek 
függetlenségének (kikiáltása.

— 75 éve, 1898-ban Kijevben született 
Mihail J. KOLCOV szovjet orosz el
beszélő, újságíró, kora neves publicis
tája, a tárcaírás megújító ja  és mestere. 
Főműve: Iszpanszkij dnyevnyik, 1938 
(iSpanyolországi napló, 1958) a spanyol 
polgárháború időszakának, eseményei
nek ihletett feldolgozása. (Mh. 1942. 
április 4.)

— 125 éve, 1848. június 12—17 : A 
prágai felkelés, a csehországi 48-as for
radalom csúcspontja. Az oszrtrák csá
szári seregeknek csak két hét után si
kerül leverniük a prágai nép harcát, 
s 26-án megszüntetik a cseh forrada
lom Nemzeti Tanácsát is. * (CsI)

— 170 éve, 1803-ban, ezen a napon 
tartották a kolozsvári színészek Kotze-
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