
1957), amelyek „mesterien megirt tra
gikomikus eposzok, grotesz színekkel 
megrajzolt' tragédiák, hsőei a társada
lom elesettjei, földjükből kisemmizett 
szegények, nyomorúságukba belekergülő, 
szerencsét hajszoló, egymással állandóan 
marakodó és szeretkező, kártyázó, ré- 
szegeskedő, elérhetetlen célokat hajszoló 
nyomorultak“ (Hankiss Elemér, 1970). 
Egyéb munkáiból : Trouble in July,
1940 (Embervadászat, 1949 ; Júliusi
forró napok. Újvidék 1952) ; Kneel to 
the Rising Sun (Könyörgés a kelő nap
hoz. Novellák, I960).

-—- 80 éve, 1893-ban született Dumitru 
BAGDASAR idegsebész, a román ideg- 
sebészeti iskola megteremtője. Kiváló 
tudós és antifasiszta harcos, Dr. Petru 
Groza első kormányában egészségügyi 
miniszter volt. (Mh. 1946)

— 110 éve, 1863-ban az Arad megyei 
Mineráu községben született Ion VIDU 
zeneszerző, pedagógus, karmester. Ta
nulmányait Aradon (1880—81), Ka- 
ránsebesen (1885) és Ia?i-bán (1890— 
91) végezte. Zenetanár és karvezető 
volt Aradon és Lúgoson. Az Asociafia 
eorurilor §i fanfarelor románé din Ba
nat elnökeként (1922—31) és zenei fő
inspektorként (1926—28) falusi kórus- 
versenyeket és szakmai továbbképzőket 
szervezett a bánsági műkedvelő együtt- 
tesek és karvezetőik számára. Lelkes 
hangú publicisztikai írásai a Drapelul, 
Scorpionul, Vipera és más lapokban je
lentek meg. Népzenekutató és feldol
gozó munkásságának tapasztalatai érté
kes kórusművekben teljesedtek ki. Ilye
nek : Dragä }i iar dragä, Ana Lugo- 
jana, Ciocirlia, Rasunetul Ardealului, 
Rásunet de la Crisana, Marxul lui Mi- 
hai Erőül, Préste deal, §tefan domn 
cél Maré, Vraja stb. (Mh. 1931. feb
ruár 7. Lugos) (Csire József)

December 18.

— 70 éve, 1903-ban Marosvásárhelyt 
született DEBRECZENI László grafi
kus, építész és művészettörténész. Részt 
vett az Erdélyi Fiatalok mozgalmában, 
tanulmánya jelent meg az Űj Arcvonal 
c. antológiában (Kv 1931), folyóiratok, 
lapok közölték a régi erdélyi építőmű
vészet emlékeiről írott tanulmányait, 
cikkeit. A felszabadulás után kolozsvá
ri főiskolai tanár volt. Újabban a Ko
runkban jelennek meg tanulmányai.
— Erdélyi református templomok és 
tornyok, 1929 ; A mi művészetünk, 
,1940.

— 70 éve, 1903-ban Bráilában született 
Ilarie VORONCA román költő, a mo
dernista költészet egyik jeles képvise
lője. (Mh. 1946. április 6.) M 71. 3.

December 19.

— 125 éve, 1848-ban Haworthban halt 
meg Emily Jane BRONTE angol író
nő, a női emancipációért küzdő három

Bronté-nővér egyike. Testvéreivel egy 
vidéki papiakban élte a vénkisasszonyok 
eseménytelen életét, amelybe csak a zü- 
lött fivérnek, Branvvellnek sorsa hozott 
izgalmat. A nővérek magányos ábrán
dozásaiból remekművek születtek. 1846- 
ban álnéven kollektív verseskötetet ad
tak ki, amely nem keltett érdeklődést, 
de Emilynek 1847-ben kiadott egyet
len regénye, a Wuthering Heigths 
(Üvöltő szelek) a maga korában ugyan 
nem, de később világhírnevet szerzett 
írójának. Benne az egyéniségnek a pol
gári társadalom keretei közötti elnyo
matása ellen lázadozik. Felfokozott szen
vedélyek, a lelkiállapotok erőteljes raj
za, a konfliktusok drámaisága, meg
kapó természetleírások és a valóságnak 
természetfeletti elemekkel való összefo
nódása jellemzik művét. (Sz. 1818. 
aug. 1. Thornton) (Büchl)

— 200 éve, 1773-ban Bécsben halt 
meg Franz MÖSNER osztrák festő. 
Mint udvari festő a bécsi udvar számos 
személyiségének örökítette meg az arc
képét, az ő műve Esterházy Károly 
arcmása is (1768). Portréin kívül né
hány kompozíciója is ismert (Magyar 
koronázás, 1770). (Sz. 1728. okt. 3. 
Antholz) (O I)

December 20.

— 10 éve, 1963-ban Bukarestben halt 
meg Paul CONSTANTINESCU zene
szerző, a modern román muzsika ere
deti egyénisége. Ploiejti-ben született 
1909. június 30-án. Tanulmányait szü
lővárosában, Bukarestben (1928—33) 
és Bécsben (1934—35) végezte. Volt 
zenekari hegedűs, karmester és közép
iskolai zenetanár. 1941-től haláláig a 
fővárosi konzervatórium összhangzattan 
tanára. Zenei tanácsadóként jelentős 
tisztségeket töltött be. Széles körű tevé
kenységével hozzájárult hazánk zenei 
életének korszerűsítéséhez. A zenei bi- 
zantinológia és a román folklór tekin
télyes mestere volt. Csaknem minden 
műfajban otthonosan mozgott. Szimfo
nikus művei : Din cátánie, Burlescá
bentru pián si orchestra, Simfonia, Ba- 
lada haiduceascá pentru violoncel §i or
chestra ; versenyművek hegedűre, zon
gorára. hárfára zenekari kísérettel ; 
Triplul concert pentru vioará, violon
cel, pián si orchestra stb. Korszakalko- 
tóak bizánci stílusban irt oratóriumai. 
A zeneszínházba új hangot vitt be : az 
О noapte furtunoasá című remek dal
játékával megteremtette a modern ro
mán vígoperát. A Paná Lesnea Rusalim 
nagy horderejű népi zenedráma. Értékes 
balettzenéi : Nunta ín Carpati, Tirg pe 
muntele Gáina stb. A kamaramuzsiká
ban is sok remekművet alkotott. Ilye
nek : Douá studii ín stíl bizantin, Cvin- 
tet pentru vioará si Instrumente de 
suflat, Sonatina in stíl bizantin pentru 
violoncel (viola) $i orchestra, Concert

pentru cvartet de coardá stb. Kórus
művészetének koronája, a vegyes karra 
írt Miorifa, a modern román zene egyik 
gyöngyszeme (M 1968. 6. 24—36.). 
Értékes dalokat írt klasszikus és modern 
román költők verseire. (Csire József)

— 15 éve, 1958-ban Genfben halt 
meg Constantin BRÄILOIU kiváló ro
mán népzenekutató, zeneszerző, peda
gógus, a román etnomuzikológia meg
teremtője. (Sz. 1893. aug. 13. Bucu- 
re§ti) M 73. 6. 58.

—- 70 éve, 1903-ban Budapesten hah 
meg id. ÁBRÁNYI Kornél zeneszerző és 
zeneíró. Többek között Kalkbrennernek 
és Chopinnek is tanítványa volt. Elő
adóművészként Nagyváradon és Pesten 
is fellépett. Szerepet vállalt a magyar 
zenei élet fellendítéséért folytatott küz
delem, az Országos Magyar Daláregye- 
sület létrejöttéért s a Zeneakadémia 
felállításáért. A Zeneakadémián előbb 
titkári teendőket végzett, majd tanár 
lett. 1860-ban beindította és másfél év
tizeden át szerkesztette a Zenészeti La- 
pok-at, 1882-ben pedig a Zenészeti 
Közlönyt-t. Fontosabb zeneművei : 
Grande Fantasie (1851), Búcsú (1852), 
Ábrándvilág (1869), Öt jellemrajz 
(1885), népdalok, csárdások stb. Elmé
leti muinkái közül maradandóbbnak bi
zonyult : Az Országos Magyar Dalár- 
egyesület negyedszázados története 
(1892, folyt. 1898), Mosonyi Mihály 
élet- és jellemrajza (1872), Erkel Fe
renc élete és működése (1895), Éle
temből és emlékeimből (1897), A ma
gyar zene a 19. században (1900) Ál
talános zenetörténet-t, akárcsak Össz- 
hangzattan-a a két-két kiadást is meg
ért (1866, 1905, illetőleg 1874, 1881). 
Magyar nyelven ő írta az első zene
esztétikai munkát Zenészeti aesthetika, 
1877. (Sz. 1822. okt. 15. Szentgyörgy- 
ábrány) (Benkő)

December 21.

— 70 éve, 1903-ban Iaji-ban halt 
meg Gavriil MUSICESCU zeneszer
ző, karmester és pedagógus, a 19. szá
zadi román zene jelentős képviselője. 
Tanulmányait Hu$i-ban (1860—64), 
Ia$i-ban (1864—66) és Pétervárott 
(1870—72) végezte. Zenetanár, éne
kes és karmester volt Iaji-ban és Is- 
mailban. 1872-ben kinevezték a ia?i-i 
konzervatórium összhangzattan tanárá
nak. 1901-től haláláig az intézet igaz
gatója volt. A román zene fejlődéséért 
síkraszálló publicisztikai írásai a Lyra 
romána, Arta, Románia musicalá, Epo- 
ca. Lupta. Románia liberá és más la
pokban jelentek meg. Népdalgyűjtő és 
feldolgozó munkásságával hozzájárult a 
román kórusművészet tudományos alap
jainak a lefektetéséhez. Műveinek sajá
tossága a polifon szerkesztésmódból ere
dő üde harmónia. Jelentősek : Rásai lu
na, Stejarul, Dór, dorule, Zis-a badea.
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