
A JAS/KUNSÁU eseménynaptára
ÍR1A ianilár 1 én s z ü letett Tiszafüreden S z a n a T a m á s műtörténeti író
IO44. Idliuaa I-CII e s kritikus. Bár jogot végzett, ügyvédi gyakorlatot nem

folytatott, hanem egészen az irodalomnak élt. Már debreceni diák korában jelentek
meg dolgozatai, majd 1866-ban első önálló kötete „Szünórákra" címmel. Ezt nagyszá-
mú fordítás és irodalmi, később pedig művészeti tanulmány követte. Jelentős tevé-
kenységet folytatott a magyar irodalomnak és művészetnek külföldön való megismer-
tetése körül: német és francia folyóiratokban írt ilyen irányú cikkeket. Igen fontos
az a munka, melyet mint magyar szépirodalmi folyóiratok szerkesztője végzett (Szép-
irodalmi Közlöny, 1870—71; Figyelő, 1871—75; Otthon, 1875—76; Regélő, 1876; Petőfi
Társaság Lapja, 1877—78; Koszorú, 1879—82.) A Petőfi Társaságnak alapítása óta
főtitkára, majd tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaságnak 1901. óta rendes tagja, az
Uránia Színház igazgatója volt. 1908-ban halt meg.

Ifláíl ÍJHHlál1 1 9 - í n ^ a ^ m e g G o m l 3 O S I m r e drámaíró, aki életének utolsó
I04U. Jalluai l£"CII éveiben Heves és Külső-Szolnok vármegye főispáni hely-

tartója volt. Bár az egész életét közhivatalnoki pályán töltötte, fiatal korában irodalom-
mal is foglalkozott. Hat eredeti drámát írt és egyet fordított, de nyomtatásban csak
,.Az esküvés" jelent meg (1817.). Nemcsak színpadon aratott sikert, hanem némi
irodalmi értéke is van. A dráma tulajdonképpen sorstragédia, amilyenhez hasonlót
sokat láthattak az akkori nézők a korabeli divatos német lovagdrámákban, érzékeny
történeti rajzokban és sorstragédiákban. Egyes jeleneteiben azonban van drámai
lüktetés, nyelvében helyenkint erő, és a kortársakra bizonyára hatással voltak azok
a hazafias intelmek is, melyekben a nemzeti nyelv és ennek munkásai megbecsülését
hirdeti. Mint az irodalom pártfogóját, a Magyar Tudományos Akadémia 1835-ben
tiszteletbeli tagjává választotta.

1A/IQ isniinp 99 ón P e r c z e l Mór a magyar kormány utasítására Törökszent-1043. JdlIUdl íí-ttlt felől megtámadta Szolnok városát védő Ottinger
hadosztályát. A Tisza-híd gyors elfoglalása után tüzérütegei ágyútüzével Ottingert
Abony felé visszavonulásra kényszerítette. A győzelem sikeresebb lett volna, ha az
eredeti terv szerint a Kazinczy-hadosztály Tiszabő felől idejében érkezett volna, és
az Abony felé vezető visszavonulási utat elvágja. A hadihelyzet alakulása folytán
azonban Szolnok január végén ismét a császáriak kezére került. Ezért az 1849. már-
cius 5-i szolnoki csata nagyszerű sikere az első szolnoki csata jelentőségét elhomályo-
sítja.

IP17 fohraiár fl án született Kisújszálláson N a g y I m r e költő. Először
101/. IBUmai O-dlI s szülővárosában tanult, majd a debreceni kollégium

diákja lett. Egész fiatalon kezdett verselni, sőt Péczely József professzor „Lant" című
folyóirata közölte is a költeményeit. Legutóbb a „Túl a Tiszán" című kötetben jelent
meg néhány verse, ahol a bevezető a következőket mondja róla: „Pedáns forma, finom-
kodó nyelvújító készség, néhol hagyományos tematika és zárt világ mutatkozik ver-
seiben, de semmi sem nyomhatja már el kora szenvedélyesen lüktető szavát, a
jobbágyfiú fel-feltörő indulatát, a polgári átalakulás erősödő eszmevilágát. Java ver-
seiben a reformkor megszólaltatója..." A tüdőbaj fiatalon ágybadöntötte, és halott
már, mikor a Kisfaludy Társaság „Árpád" című balladáját megjutalmazta. (1840.)
Ezzel ennek a pályázatnak ő lett az első győztese. Válogatott művei a Kisfaludy
Társaság Éviapjának 1841. évi I. kötetében jelentek meg, teljes kiadását bátyja ren-
dezte sajtó alá (1846), 1897-ben pedig Szeremley Barna adta ki összes műveit, megírva
a kötetben a költő életrajzát is. (Nagy Imre költeményei. Kisújszállás, 1897.)

ffihmítrOA in z a ^ o t t *e a z a z összecsapás, melynek során a honvéd-
. leuiUai £4"Cll CSapatok megvédelmezték a cibakházi hidat a támadó

osztrákokkal szemben. Leninigen-Westerburg Károly zászlóaljparancsnok — a
későbbi aradi 13 vértanú egyike — az ellentámadásnál a hídon átrohanva az osztrá-
kok fogságába esett. Katonái ezt látván, elkeseredett küzdelemben visszafoglalták
az égő hidat, és szeretett parancsnokukat kiszabadították, az őt fogvatartókíít foglyul
ejtették,
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