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szellem, mint azt ragyogó tanulmányai, 
drámái, regényei s különösen Rameau 
unokaöccse című drámai elevenségű lé- 
lekrajza bizonyítja. Ebben a remekmű
ben a régi nagy franciák életereje, 
szertelensége ragyog vissza s az újkori 
realizmus művészete leli meg ősét" 
(Illyés : A francia irodalom kincseshá
za, 1942). (Mh. 1784. július 30. Pá-

I rizs)

Október 6.

— 65 éve, 1908-ban Kolozsvárt szüle
tett FÜLÖP Antal Andor festőművész, 
„az üde, örökfiatal, tiszta színek meste
re“, a romániai magyar képzőművé
szet egyik kimagasló személyisége. Szü
lővárosában végzett tanulmányai és el
ső nyilvános szereplései után hosszabb 
tanulmányúton járt Olaszországban. Szá
mos hazai és külföldi kiállításon vett 
részt, 1928 óta több egyéni tárlata, 
1969-ben Kolozsvárt gyűjteményes kiál
lítása volt, képeit bukaresti, kolozsvári 
és váradi múzeumok őrzik. „A művész 
az igazi, magát a művészetnek telje
sen átadó lélekre jellemző halk előre
törés jeleként még a legutóbbi művek
ben is csaknem minden alkotásával túl
szárnyalt azon a fokon, amelyet meg
előző képével már-már pályája utolsó, 
legmagasabb csúcsának vélt avatott és 
avatatlan egyaránt. Előbb minden ifjú
kori külső, nyers hatás levetésével, utá
na az olaszhoni művész-élmények, mes
terségbeli ismeretek emlékeinek egyéni
vé sajátításával, képeinek tárgyi ele-

„  mekben, színekben, alak- és képszer
kesztésben különleges összhangosításá- 
val, a múlt és a jelen, a mai ember és 
az őt környező régi világ emlékeinek 
egybeölelésében mindig túl tudott, túl 
tud nőni korábbi magán, úgy, hogy 
mégis megmarad — 7 egyre fokozódón 
magasabb szinten — annak, aki első 
képétől kezdve, örökké volt. De ebben 
a meg-megismétlődő, szerénységében 
észrevétlen továbblendülésében az ön
magához való belső hűség külső jele
ként letöröl hetetlenül, képről képre 
öröklődőn rajta van igaz emberi-mű
vészi egyénisége. Olyan mértékig raj
ta, hogy aki csak valaha is látta né
hány képét, lehetetlen fel nem ismer
nie a bárhol eléje kerülő régit, de té- 
veszthetetlenül fel kell ismernie a ma 
és a majdan születő újat is“ (Szabó T. 
Attila : Látogatás Fülöp Antal Andor
nál. M 1969. 5. 19—22. 8  k). Expo- 
zitia retrospectivá Fülöp Antal Andor. 
Cluj 1969 Szabó T. Attila előszavával 
(román, magyar, francia, német). L. 
még Igaz Szó 1972. 11.

— 100 éve, 1873-ban Endréden szü
letett RÓZSAHEGYI Kálmán színmű
vész, a realista színjátszás egyik legje
lentősebb, közvetlen játékstílusával ki
tűnő, széles skálájú képviselője. Hat 
évtizedes pályája során számos színpa
di és filmszerepben volt emlékezetes 
alakítása. (Mh. 1961. aug. 27. Bp.)

— 105 éve, 1868-ban Pomirla község
ben (Dorohoi) született Dimitrie CÄ- 
LUGÄREANU neves román fiziológus. 
Tanulmányait Ia§i-ban, Berlinben és 
Párizsban végzi. Hazatérése után Buka
restben és Kolozsváron folytat tudo
mányos tevékenységet és neveli a íiatal 
természetkutatók egész sorát. Kutatásai 
elsősorban a neurofiziológia, hematoló- 
gia és a légzés tanulmányozása terén 
jelentősek. Bebizonyítja, hogy nem lé
tezik fajlagos idegenergia, mert a kü
lönböző idegtípusokon azonos idegim
pulzus halad végig. Az ideghatás ter
mészete az effektor szerv specifitásától 
függ. Neurofiziológiai kutatásainak e- 
redményei francia szakkönyvekben je
lennek meg. Hematológiai kísérletei 
során bebizonyítja, hogy a vörös vér
testek szétesése egészséges szervezetnél 
a lépben, ennek híján pedig a csont
velőben és a májban történik. I. Atha- 
nasiuval együtt jelentet meg egy mono
grafikus cikket a nyirokról (Ch. Ri- 
chet : Dictionnaire de Physiologie) .T a 
nulmányozza a Cobitis fossilis béllégzé
sét és bebizonyítja, hogy e légzésforma 
kiegészítésként jött létre az állat kör
nyezethez való alkalmazkodása során 
(Pflügers Archiv 118. és 120. kötet és 
Revista §tiintelor Medicale 1908). Je
lentős tevékenységet fejtett ki a tudo
mány népszerűsítése terén is, 1918— 19- 
ben szerkesztője volt az általa alapí
tott §tiinta tuturor c. folyóiratnak. 
(Mh. 1927. dec. 16.) * (MD)

— 125 éve, 1848. október 6—31 : 
Fegyveres felkelés Becsben ; a harma
dik bécsi forradalom. A forradalmat a 
császári csapatok leverték.

Október 7.

— A Kőolajipari munkások napja.

— 1949 : A Német Demokratikus
Köztársaság kikiáltása.

— 25 éve, 1948 : Romániában meg
alakulnak az első gép- és traktorállo
mások, a mezőgazdaság gépesítésének 
állami egységei.

-—- 50 éve, 1923-ban született Alexan- 
dru JEBELEANU költő és prózaíró, a 
temesvári Orizont c. folyóirat főszer
kesztője. A felszabadulás utáni évektől 
jelennek meg versei lapokban, folyó
iratokban, közülük néhány magyarul 
is, főleg temesvári költők tolmácsolá
sában. Versesköteteiben (Certitudini, 
1958 ; Frumuseti simple, 1962 ; Nostal- 
gii solare, 1964 ; Divagatii }i simetrii, 
1969) a mindennapok egyszerű szépsé
geinek állít lírai emlékeket, s bensősé
ges hangon vall az életről, munkáról 
és hazaszeretetről.

—- 125 éve, 1848 : Az indiánok pol
gárjogot nyernek Paraguayban ; meg

szüntetik a szolgáltatásokat, a közbirto
kokat állami tulajdonba veszik.

-—- 225 éve, 1748-ban született TÖRÖK 
Lajos felvilágosodott elvű, szabadkőmű
ves szellemű politikus, az ellenzék tá
mogatója, közíró, majd pedagógiai és 
kémiai szakíró. (Mh. 1810)

Október 8.

— 65 éve, 1908-ban Balázsfalván szü
letett EISIKOVITS Mihály zeneszerző, 
a kolozsvári G. Dima Zeneművészeti 
Főiskola tanára. Művei között gyermek
operákat (A kecske meséje, Csalafinta 
kút), szimfonikus, vokál-szimfonikus, ka
marazeneműveket, kórusokat, dalokat 
tartunk számon. Elméleti munkáiban 
Gesualdo, Bach, Palestrina művészeté
vel foglalkozik.

— 90 éve, 1883-ban született Maria 
FILO I TI színésznő, a nép művésze, a 
huszadik századi román színjátszás 
egyik sokoldalú, kiváló tehetségű kép
viselője. (Mh. 1956)

— 90 éve, 1883-ban született Boris 
§TEFANOV, a romániai munkásmoz
galom harcosa. (Mh. 1969)

—- 125 éve, 1848-ban született Pierre 
Chrétien DEGEYTER francia zene
szerző, az Internacionálé, a nemzetközi 
proletariátus himnusza dallamának kom
ponistája. (Mh. 1932. szept. 27.)

Október 9.

■—- 1962 : Uganda függetlenségének ki
kiáltása. 1963 óta Uganda Szövetségi 
Köztársaság (Afrika).

— 100 éve, 1873-ban született FLESCH 
Károly hegedűművész és pedagógus. 
Tanulmányait Bécsben és Párizsban 
végezte. Több éven át a bukaresti 
Konzervatórium tanára s az udvari vo
nósnégyes tagja volt. Később Berlin
ben, Philadelphiában, Badenben, Lon
donban, Amszterdamban, Luzerben és 
Budapesten tanított. Előadóművészként 
számos európai és amerikai központban 
lépett fel nagy sikerrel. Zenepedagó
giai művei (Kreutzer, Paganini, Bach, 
Mozart, Brahms műveinek kiadásai, 
valamint saját munkái : Die Kunst des 
Violinspiels, Urstudien für Violine, 
Das Skalensystem, Das Klangproblem 
im Geigenspiel) nagy szerepet játszot
tak a hegedű-oktatásban. (Mh. 1944. 
nov. 14.) * (-kő)

—- 330 éve, 1643-ban születeti itj. 
Mihail HALICI román költő, az első 
román költők egyike. Fennmaradt to
rnán nyelven írt néhány alkalmi köl
teménye és epigrammája, valamint la-
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