
1949-től nyugdíjazásáig a sepsiszent
györgyi színház tagjaiként vált ismert
té. Különösen sok műgonddal megfor
mált munkás- és parasztfiguráit sze
rette a közönség. (G)

— 70 éve, 1904-ben Budapesten halt 
meg JÓKAI Mór regényíró, elbeszélő, 
színműíró, a magyar romantikus próza 
legkiemelkedőbb képviselője, legolva
sottabb írója külföldön is. (Sz. 1825. 
február 18. Komárom) M 71. 1. 21— 
43., 2. 30—41. Fekete gyémántok. 
Színmű 3 fv. Jókai regényét színpad
ra írta Török Tamás.

— 100 éve, 1874-ben Párizsban halt 
meg Charles GLEYRE francia festő. 
Művészetét huzamosabb keleti és itá
liai tartózkodása alatt szerzett élményei 
alakították. Mitológiai, allegorikus és 
történelmi tárgyú képeket festett. (Sz. 
1806. március 2. Chevilly) (Orth)

— 155 éve, 1819-ben Ubelben szüle
tett Sztaniszlaw MON1USZKO len
gyel zeneszerző. Fontosabb munkái : 
Halka, Kísértetjárás, Straszny Dwór c. 
operák ; dalok. (Mh. Varsóban, 1872. 
jún. 4-én) M. 69. 5. 62.

— 1818-ban Trierben született Kari 
MARX, a tudományos szocializmus 
megalapítója, a világproletariátus láng
eszű tanítója, szervezője és vezetője. 
(Mh. 1883. március 14. London)

— 210 éve, 1764-ben Pusztafödémesen
született LAVOTTA János zeneszerző, 
a magyar verbunkos zene jeles műve
lője, 1802— 1804-ig a kolozsvári szín- 
társulat karmestere („orchestrum di- 
rector“-a). Fontosabb munkái : Insur- 
gens-nóta (1797), Szigetvár ostroma, 
Az égi háború, Verbunkos Nóták, Ti
hanyi Echo. (Mh. Tállyán, 1820. aug. 
11-én) M. 69. 4. 48. (Benkő)

Május 6.

— 25 éve, 1949-ben Orlamonde-ban 
(Nizza köz.) halt meg Maurice MAE
TERLINCK, NobeJ-díjas (1911) bel
ga költő és drámaíró. (Sz. 1862. aug.
29. Gent) M 72. 6. 63.

— 50 éve, 1924-ben Bergen aan Zee-
ben halt meg Carel Steven ADAMA 
VAN SCHELTEMA (C. S. A. van 
Scheltema) holland költő. „A társa
dalmi erővé vált holland munkásmoz
galom első jelentős költői közül való" 
(Bernáth). (Sz. 1877. február 2. 
Amszterdam) Műveiből m : Holland
költőkből, 1925.

Május 7.

— 50 éve, 1924-ben Szófiában halt 
meg Dimitar BLAGOEV bolgár esz
téta, kritikus, a szocialista mozgalom 
jeles képviselője. Főiskolás korától fel- 
világosító, forradalmi tevékenységet 
folytatott, 1883-ban Oroszországban lét
rehozta az első szocialista szervezetet ; 
ez adta ki a Rabocsij->t, az első szociál
demokrata lapot 1885-ben ; még ez 
évben letartóztatták, majd kiutasították. 
Hazájába visszatérve jelentős szerepet 
vitt a szociáldemokrata párt megszer
vezésében (1891), egész életében esz
mei-politikai irányítója maradt, létre
hozta a Novo Vreme c. elméleti-kri
tikai folyóiratot (1898—>1923), amely
ben következetes harcót vívott az op
portunizmus ellen. Jelentősek esztéti
kai, irodalomelméleti és kritikai írásai 
is. (Sz. 1856. június 14. Zagoricsane)

(X)
— 230 éve, 1744-ben Avdotino-ban
(Moszkva köz.) született Nyikolaj I. 
NOVIKOV orosz író, a társadalmi kri
tika egyik legbátrabb képviselője II. 
Katalin idejében. Több szatirikus fo
lyóiratot adott ki, bennük igen éles 
hangon gúnyolta a fennálló társadalmi 
viszonyokat. Nagyarányú könyvkiadói 
tevékenységet fejtett ki (1779— 1789), 
1792-ben, letartóztatásakor húszezer 
könyvét égették el ; 15 évi börtönre 
ítélték. Katalin halála után kiszaba
dult, de nem vett részt a közélet
ben. (Mh. 1818. aug. 12. A) Az orosz 
felvilágosodás, 1966. (X )

Május 8.
— 1921 : A Román Kommunista Párt 
megalakulása.

Május 9.
— 1877 : Románia állami független
ségének kikiáltása.
— 1945 : A hitleri Németország fel
tétel nélkül leteszi a fegyvert. A fa
sizmuson aratott győzelem napja.

— 1945 : Csehszlovákia felszabadul a 
hitleri uralom alól. Csehszlovákia nem
zeti ünnepe.

— 100 éve, 1874-ben Zesztafoniban 
született Salva DADIÁNI szovjet grúz 
költő, író, színész, fordító. Munkássá
gával jelentősen hozzájárult a grúz 
szellemi élet fejlődéséhez. Számos el
beszélés, regény, majd félszáz színmű, 
emlékiratai jelzik sokágú munkásságát. 
1921-től a grúz színház és film művé
szeti irányítója volt. (Mh. 1959. már
cius 15. Tbiliszi)

Május 10.

— 45 éve, 1929-ben Mezőpetén (Ma
ros) született Ion HOREA költő és 
műfordító. Tanulmányait Marosvásár
helyt, Nagyenyeden, Kolozsvárt és Bu
karestben végezte, azután több fővárosi 
szerkesztőségben dolgozott (Viafa Ro- 
máneascá, Gazeta Literará, Románia 
Literará), egy időben az írószövetség 
titkára volt. Kötetei : Poezii, 1956 ;
Coloaná in amiazá, 1961 (Oszlopár
nyék délben) ; Umbra plopilor, 1965 
(Jegenyék árnyéka) ; Calendar, 1969; 
Incá nu, 1972 (Még nem). Költésze
tét a pályakezdés időszakában a falusi 
világ, a rusztikus életforma, a termé
szet viliágának hagyományos modorú 
ábrázolása jellemzi. Később megjelenik 
benne az ipari táj is, az utóbbi évek
ben pedig derűs-borongó szerelmi líra 
gazdagítja, de legsikeresebb műformája 
marad a .táj lel ró vers. Értékesek a 
gyermekeknek, kisiskolásoknak írt gya
korlati oktató verseskönyvei (Cárticica 
noastrá, 1960 ; Flori de pápádie, 1965 
stb.). Sokat fordított a romániai ma
gyar irodallomból. Műveiből m : Csilla
gok születése. A mai román költészet 
antológiája. Kv 1972. •  M 72. 2. 60.

(X)

— 45 éve, 1929-ben Nagygalambfal-
ván született KÄNYADI Sándor költő, 
műfordító, színműíró, az 50-es évek
ben feltűnt romániai magyar költőnem
zedék élvonalának képviselője, egyik 
legsokoldalúbb alkotója. „... fiatalkori 
erős kötöttségét a népi életformához 
s az ehhez közel álló irodalmi hagyo
mányokhoz a modern formakezelés, az 
intellektuális tudatosság feszültségeivel 
ötvözi“ (Kántor — Láng : RMI, 1971). 
Versaskötetei : Virágzik a cseresznyefa,
1955; Sirálytánc, 1957 ; Kicsi legény, 
nagy tarisznya, 1961 ; Fényes nap, nyári 
nap, 1964 ; Harmat a csillagon, 1964 ; 
Három bárány, 1965 ; Kikapcsolódás, 
1966 : Függőleges lovak, 1968 ; Fától 
fáig, 1970. Műfordításai : Labi§ : Az őz 
halála, 1964 ; Baconsky : Néma pillanat, 
1965. •  M 72. 2. 30., 61.

— 125 éve, 1849-ben Asakusában halt 
meg HOKUSAI japán festő és famet- 
szőmeslter, a művészettörténet egyik leg
kiválóbb alakja, az ukiyo-je iskola kép
viselője. Munkásságának kezdeti szaka
szában mes/terei hatása alatt dolgozott, 
de elődeitől eltérően csakhamar kiszaba
dította magát a régi hagyományok kö
töttségeiből, s ezek tagadása nélkül sa
játosan új stílust teremtett. Tanítómeste
re a természet volt, amely egyben mű
vészetének központi témáját is alkotta. 
Számos tájképsorozatában a legapróbb 
részileteiben örökítette meg a japán táj 
jellegzetességeit : Száz híres híd, 1823 ;
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