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is. 1974-ben mutatta be a bukaresti 
Román Opera Vápaia (Tűz) című 
legújabb táncjátékát. (Csire József)

— 75 éve, 1899-ben Bukarestben szü
letett Lothar RÄDÄGEANU, a romá
niai munkásmozgalom kiemelkedő har
cosa, jeles marxista irodalomelméleti 
író. Fiatalkorától foglalkozott az iroda
lom elméleti kérdéseivel, különösen a 
német irodalomtörténettel. Korán be
kapcsolódott a szocialista mozgalomba, 
a 20-as évektől részt vett számos saj
tóvitában; 1922-ben Umanitarism si
socialism c. vitairatában a modern kul
túra alapvető kérdéseit vetette fel. 
Részben az időszaki sajtóban megjelent 
írásait gyűjtötte össze Studii literare 
marxiste, 1946 (Marxista irodalmi ta
nulmányok) c. kötetében. A hagyomá
nyos német marxista irodalomkritika 
vonalát követi tanulmánykötete, a Pro
bleme de istorie a literaturii germane, 
1956 (Német irodálomörténeti kérdé
sek). (Mh. 1955. aug. 24. В) (X)
— 200 éve, 1774-ben Bécsben halt 
meg Jacob C. SCF1LETTERER szob
rász, az osztrák barokk egyik neves 
mestere; 1751-től a bécsi akadémia ta
nára volt. (Sz. 1699. dec. 29. Wenns)

( Orth)
— 1160 éve, 84 4-ben Tours-ban halt
meg ALCUINUS, latinul alkotó angol
szász tudós, költő. A yorki iskola nö
vendéke, 778-tól tanítója volt. 781-től 
801-ig Nagy Károly frank király ud
vari iskoláját vezette. Gazdag tudomá
nyos munkásságának legértékesebb mű
velődéstörténeti alkotásai pedagógiai 
művei [Dialogus; De orthographia ; De 
rhetorica, 796). A kor jelentős doku
mentumai Alcuinus művelődéspolitika] 
elképzelésének foglalata (Disputatio...) 
és levelei. „Szerteágazó irodalmi,' peda
gógiai, tudományszervező munkássága 
fontos eleme annak a közvetítő folya
matnak, amivel az angolszász kultúra 
átplántálta az antik örökséget a Ka- 
roling-reneszánszba“ (Zsolt Angéla). 
(Sz. 730 k. York) Műveiből m : Him
nuszok könyve, 1943 ; Világirodalmi 
antológia III. 1955. (X)

Május 20.
— 75 éve, 1899-ben született Alek- 
szandr A. GYEJNYEKA szovjet orosz 
festő, grafikus, szobrász ; Lenin-díjas 
akadémikus, érdemes művész. Főleg 
tiszta kromatikájú, klasszicizáló képeket 
fest (Pétervár védelme; Vidámság).

(Orth)
— 130 éve, 1844-ben Manchesterben 
halt meg John DALTON angol ké
mikus és fizikus, a modern atomelmé
let megalapozója. (Sz. 1776. szept. 6. 
EaglesdMd)
— 175 éve, 1799-ben Tours városban 
született Honoré de BALZAC regény
író, a francia társadalmi regény leg
nagyobb művelője, a kritikai realizmus 
egyik legjelentősebb képviselője a vi

lágirodalomban. 1814-ben családjával 
Párizsba költözött, jogi pályára készült, 
de 1821-től az irodalomnak szentelte 
idejét. 1825-ig középszerű regényeket 
írt. 1825—1828 között nyomdavállal
kozó volt, de csődbe jutott és visszatért 
az irodalomhoz. 1829-től kezdve húsz 
esztendei emberfeletti munkával száz
nál több kötetben adta reális képét 
a 30-as és 40-es évek társadalmának. 
Ezt a képet regényciklus formájába 
keretezte, melynek az Emberi színjáték 
(La comédie humaine) címet adta ; 
benne a szereplők más és más helyze
tekben vissza-visszatérnek. Természettu
dományos módszerrel vizsgálta a tár
sadalmat. Balzac szerint ahogy a termé
szetben azonos jegyekkel rendelkező faj
ták ismerhetők fel, az emberek is egy- 
egy típus által képviselt csoportokba 
sorolhatók. Hősei között fellelhetők az 
uzsorások, kalandorok, pénzmágnások 
példaképei, a gőg, a féltékenység, a 
hazafiság, a szülői áldozatikészség meg
személyesítői. Valamennyien egy-egy 
nagy eszme, szenvedély vagy bűn, rit
kán nagy erény megszállottjai. Művei
ben Balzac bemutatja a tőkés vagyon
szerzés módját (César Birotteau, 1837), 
a pénz átkos befolyását az újszerű csa
ládi kapcsolatokra [Eugenie Grandet, 
1833 ; La cousine Bette, 1846 — Betti 
néni), az örökség megszerzéséért foly
tatott ádáz harcot [Ursule Mirouet, 
1841 ; Le cousin Pons, 1847 — Pons 
bácsi), a sajtó korrupcióját és az üzér
kedő kiadókat [Illusions perdues, 
1837/39 — Elveszett illúziók, melynek 
folytatása a Splendeurs et mistéres des 
courtisanes, 1839/42 — Kurtizánok
tündöklése és bukása), a karrierizmust 
[Le pere Goriot, 1835 — Goriot apó) 
stb. stb. (Mh. 1850. aug. 18. Párizs)

(Büchl)

Május 21.

-—- 10 éve, 1964-ben Bukarestben halt 
meg Tudor VIANU esztéta, irodalom
történész, költő és emlékíró, a huszadik 
századi román kultúra egyik kimagasló 
képviselője. 1927-től a fővárosi egyetem 
esztétika tanára, 1948-tól az összeha
sonlító irodalomtörténet és a világiro- 
dailmi tanszék vezető professzora, aka
démikus, az Akadémiai Könyvtár fői
gazgatója, tekintélyes közéleti szemé
lyiség volt. (Sz. 1897. dec. 27. Giur- 
giu) Műveiből m : Szemlér : Mai ro
mán költők. Bp. 1940, ötsankú égi csil
lag. В 1959. A román irodalom kis 
tükre IV/B k. 1964 ; kötete : A meta
fora kérdéséről és egyéb tanulmányok, 
1967. •  M. 69. 4. 58. Eugen Blájan : 
Tudor Vianu (k).

— 60 éve, 1914-ben Brassóban született 
Franz Johannes BULHARDT romá
niai német költő, prózaíró, műfordító. 
A szocialista építés kezdeti időszakában 
jelentek meg első versei, elbeszélései, 
azóta újságírói, szerkesztői munkát is 
végez. Több fordítást közölt román és

magyar költőkből. Műveiből m : Szem ' 
lér: Változott egekben, 1969; r :
Prastia, 1963.
— 175 éve, 1799-ben halt meg CSAPÓ
József orvos és botanikus, az. első ma
gyar nyelvű gyermekorvostani munka 
és egy gazdag gyógynövényismereti mű 
szerzője (Kis gyermekek ispotálja. Nagy
károly 1771 ; Új füves és virágos 
magyar kert. Pozsony 1775, 1792).
(Sz. 1734)

—- 335 éve, 1639-ben Párizsban halt 
meg Tomasso САМ PANELLÁ olasz fi
lozófus, a kései reneszánsz nagy gon
dolkodója, a tudományok sokoldalú mű
velője, az utópikus szocializmus egyik 
megalapítója. (Sz. 1568. szept. 5. Stilo, 
Calabria) M 73. 7. 57.

Május 22.
— 90 éve, 1884-ben Kecskeméten szü
letett WILLER József, a Kecskeméti 
Városi Színház, majd a Lugosi Magyar 
Dal- és Zeneegylet s a Brassói Magyai 
Dalárda karmestere, a Brassói Lapok 
munkatársa. (Benkő)
— 125 éve, 1849-ban halt meg Maria 
EDGEWORTH angol regényíró, az an
gol regionális regény megteremtője, több 
nagy hatású ír tárgyú regény szerzője. j 
Első és egyik legkiválóbb alkotása a 
Castle Rackrent, 1800 (m : A Rack- 
rent-kastély, 1968), a világirodalom első 
családregénye. „Az egész eseményt egy 
öreg ír paraszt beszéli el, és így a nép 
szemszögéből megfigyelt kitűnő társa- 
dalomrajzot is kapunk“ (Katona 
Anna). Jelentősek erkölcsi tárgyú re
gényei is. (Sz. 1767. január 1. Black 
Bourton)
— 245 éve, 1729-ben Bosisióban 
(É-Lombardia) született Giuseppe PA
RIN! olasz költő, újságíró, a felvi
lágosodás híve ; 1768-tól a Gazetta di 
Milano szerkesztője. Főműve II Giorno 
(1763 stb. Egy nap) c. didaktikus- 
szatirikus költeménye, benne a nemesség, 
a milánói társadalom erkölcseit pel- 
lengérezi ki. (Mh. 1799. aug. 15. M)

Május 23.
— 25 éve, 1949 Bonn : Németország 
Szövetségi Köztársaságának kikiáltása.
— 175 éve, 1799-ben Londonban szü
letett Thomas HOOD skót származá
sú angol költő és karikaturista. Több 
lapba írt humoros verseiket és saját 
folyóiratot is adotit ki. írásait maga 
illusztrálta. Rokonszenvezett a chartista * 
mozgalommal; a munkásnyomor lát
ványa és mélységes emberi részvéte két 
megrendítő erejű költemény írására 
ösztönözte : a The Song of the Shirt, 
1843 (.Ingdal) reális megjelenítő erővel 
ábrázolja a kizsákmányolt varrónők 
mostoha életét ; a másik, г. The Bridge
of Sighs, 1844 (A sóhajok hídja) egy 
megcsalt nő tragikus haláláról szól, aki 
szégyenében vízbe vetette magát. Tho-
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