
— 25 éve, 1948-ban Beaune-ben halt 
meg Jacques COPEAU francia rende-

: ző, színikritikus, színműíró. íróként és 
[ kritikusként kezdte pályafutását. Andié
I Gide és Jean Schlumberger közremű- 
1 ködésével 1909-ben megalapította a La 
L Nouvelle Revue Franqaise-X. 1913-ban 
! . létrehozta a Teatre du Vieux-Colom- 
i г bier-t, amelyben világhírű együttest ala- 
I kított. Volt a Comédie Franchise mű- 
r vészeti tanácsadója és igazgatója is. 
i Színészképzéssel is foglalkozott. Elmé- 
I leti művei : Etudes d’Art Dramatique,
1 1923. (Sz. 1879. febr. 2. Párizs) * (Sz)

-— 1920 : A romániai munkások álta- 
i lános sztrájkjának kezdete. — „... az 
i ■ 1920-as általános sztrájk a forradalmi 
1 lendület növekedéséről és arról tanús
ul kodik, hogy a munkásosztály egyre erő- 
} teljesebben érvényesül mint a román 
í társadalom leghaladóbb társadalmi 
9  ereje“ — Nicolae Ceaujescu : A Ro
ri mán Kommunista Párt dicsőséges fél
ig százados évfordulója. В 1971 PK.

— 70 éve, 1903-ban alakult meg a 
Г TEMESVÁRI MAGYAR DALÁRDA.

Röszler Béla, Révfy Géza, Gokler An
il tál, majd Szegő Ferenc karnagyi igaz- 
g■ugatásával rangos énekkarrá nőtt. Díja

kat aratott kórusversenyeken, fellépett 
б a bánsági és erdélyi nagyvárosokban 
4 Kolozsvártól Brassóig. 1928-ban az 
1 Olimpiai Játékokkal párhuzamosan 
n megrendezett kulturális versenyen Há- 
g gában első díjat nyert. Vendégszere- 
q pelt Amszterdamban, Utrechtben, Sebé
v é  veningenben, s 1929-ben Budapesten, 
í  Hangversenyein több neves hazai és 
A külföldi énekes működött közre. A da- 
.1 lárda részvételével mutatták be 1934- 
d ben Temesváron és Aradon a szerző 
'I jelenlétében Kodály Zoltán Psalmus 
\ Hungaricus című szerzeményét. Az 
э énekkar 1948-ban szüntette be tevé- 
A kenysegét. Még élő tagjai néhány éve 
il lelkesen bekapcsolódtak a municípiumi 
ti művelődési ház Bartók Béla Kórusának 
í tevékenységébe. * (Sz)

— 1838 : Honduras önálló államnak 
i nyilvánítja magát.

— 145 éve, 1828-ban született George 
A. BARONZI román író, költő, mű-

t fordító. Rendkívül termékeny munkás
ságának (költemények, eposzok, drámák, 

/ vígjátékok, novellák, regények) legér- 
} tékesebb részei a román epikus nép- 
í költészet feldolgozásai (Legende $i ba- 
\ lade). Fordított a két Dumas, Walter 

Scott, Eugene Sue, George Sand és 
i mások regényeiből. (Mh. 1896)

Október 20.

Október 21.

- 50 éve, 1923-ban Baia városában 
(Suceava) született Mihai GAITTA 
kritikus, irodalomtörténész, publicista ;

1970 óta a Cartea Románeascá Könyv
kiadó főszerkesztője. A 40-es évek vé
gétől rendszeresen jelennek meg lapok
ban, folyóiratokban publicisztikai írásai, 
kritikái és irodalomtörténeti tanulmá
nyai a klasszikus és jelenkori román 
irodalom köréből, számos műhöz írt 
előszót, bevezető tanulmányt ; vezető 
szerkesztője volt A román irodalom kis 
tükre c. gazdag antológiának (I IV. 
1961— 1964). Irodalomtörténeti mun
kásságának kiemelkedő foglalata Cézár 
Petrescu (1963) és Duiliu Zamfirescu 
(1969) monográfiája, mindkét jelentős 
alkotó életművének átfogó, sokoldalú 
elemzése s az írói személyiség kialaku
lásának és fejlődésének árnyalt rajza.

— 175 éve, 1798-ban Nagyszebenben 
halt meg BAUERNFEIND János asz
talos és rézmetsző. 1777-ben Brukenthal 
Sámuel hívására telepedett Becsből Sze- 
benbe, ahol bútorokat és egyéb aszta
losmunkát készített. Több jellegzetes, 
tájképes intarziával díszített copf-stílusú 
bútora maradt fenn. (Sz. 1745 B) 
* (OI)

Október 22.

—- 75 éve, 1898-ban Madridban szü
letett Dámaso ALONSO spanyol költő 
és irodalomtörténész, egyetemi tanár ; 
1968 óta a Spanyol Akadémia elnöke. 
A történeti valóságot híven tükrözni 
szándékozó hangú költészetével a pol
gárháború utáni költői megújhodás 
kezdeményezője. Kiváló irodalomtudós, 
számos tanulmányban foglalkozik a 
spanyol aranyszázad és a jelenkor köl
tészetével ; közülük legjelentősebbek 
Góngora életművének elemzései. Ver
seiből m : Hispánia, Hispánia ... 1959 ; 
Világirodalmi antológia VI/2. 1962 ;
Spanyol költők antológiája, 1962.

— 75 éve, 1898-ban Torinóban szüle
tett Arrigo CAJUMI olasz esszéista, 
kritikus. A fasizmussal élesen polemi
záló La Cultura főszerkesztője volt ; 
1935-ben a folyóiratot betiltották, Ca- 
jumit bebörtönözték. A felszabadulás 
után a torinói La Stampa munkatársa 
volt. Több esszékötete jelent meg. (Mh. 
1955. okt. 7. Milánó)

— 125 éve, 1848 Nagykároly : Petőfi 
Sándor : Ti akácfák e kertben ...

Október 23.

— 50 éve, 1923. október 23—25 : A 
hamburgi munkásság fegyveres felkelé
se Ernst THÄLMANN vezetésével.

— 100 éve, 1873-ban Mencshelyen szü
letett LAMPÉRT Géza költő, író ; 
1905-től a Petőfi Társaság tagja, 1926- 
tól főtitkára volt. Több verseskötete 
jelent meg, írt regényeket, drámákat.

történei elbeszéléseket, ifjúsági műve
ket. (Mh. 1934. Bp.)

— 275 éve, 1698-ban Párizsban szü
letett Jaques-Ange GABRIEL francia 
építész, a korai klasszicizmus egyik ki
alakítója, a Versailles és a Tuilleires 
belső építkezéseinek és díszítésének irá
nyítója. Az ő műve a fontainebleau-i 
Ermitage épület is. 1741-ben XV. La
jostól elnyerte a „király építésze“ cí
met. (Mh. 1782. január 4. P.) * (OI)

Október 24.

— 1964 : Zambia (volt Észak-Rodézia. 
Afrika) állami függetlenségének kikiál
tása a Brit Nemzetközösség keretében.

— 20 éve, 1953-ban halt meg Kuiti 
TOKUDA, a japán munkásmozgalom 
kiemelkedő harcosa, a Japán Kommu
nista Párt egyik alapitója. (Sz. 1894)

— 25 éve, 1948-ban Ischl városában 
(Ausztria) halt meg LEHÁR Ferenc 
zeneszerző. Tanulmányait Prágában vé
gezte, majd Losoncon, Triesztben, Bu
dapesten és Bécsben volt karmester. 
Néhány fiatalkori opera után az ope
rett került érdeklődési körébe, s Víg- 
özvegy című operettjének fényes sikere 
után általánosan ismert s közkedvelt 
lett. Jelentősebb operettjei még : Éva, 
Luxemburg grófja, Cigányszerelem, Há
rom grácia, Paganini, A mosoly or
szága, A hegyek ura, Eszményi feleség, 
Giuditta. (Sz. 1870. ápr. 30. Komá
rom) * (-kő)

— 75 éve, 1898-ban Párizsban halt 
meg Pierre PUVIS DE CHAVANNES 
francia festő, a múlt századi művészet 
egyik különálló egyénisége. Szinte 
egyedülálló művészete nem kapcsoló
dik sem elődei, sem utódai művészeté
hez. Míg kortársai ecsetei alól az új 
irányzatoknak megfelelően kisméretű 
képek kerülnek ki, ő az architektúrá
val kiegyező, dekoratív, monumentális 
festészetet élesztette újra. Számos köz
épületet díszített nagyméretű képeivel. 
Jelentős a tudományok dicsérete témá
jú nagyméretű kompozíciója (Sorbonne, 
P. 1887), valamint az Inter artes et 
naturam (Rouen múz. 1898). (Sz. 
1824. dec. 14. Lyon) * (OI)

— 100 éve, 1873-ban született Dr. Eca- 
terina ARBORE-RALLI orvos, tudo
mányos előadó és szakíró, a román szo
cialista mozgalom kiváló harcosa. 1895- 
től a Szociáldemokrata Párt, később 
a Kommunista Párt tagjaként jelentős 
tevékenységet fejtett ki a munkásmoz
galom vezető szerveiben, munkásműve
lődési intézményekben, számos tudomá
nyos dolgozatban foglalkozott a súlyos 
szociális helyzetből fakadó népbetegsé-
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