
— 80 éve, 1894-ben született Ecaterina 
TEODOROIU, az első világháború le
gendás hírű harcosa, a román nép hő
se. (Mh. 1917)

— 100 éve, 1874-ben Hosszúfaluban 
született FEYÉR Gyula gépészmérnök, 
energetikai kutató és szakíró, több je
lentős szabadalom szerzője. (Mh. 1959)

— 100 éve, 1874-ben született Herman
GESELLIUS finn építész, a finn épí
tészeti mozgalom egyik kimagasló egyé
nisége. Fontosabb munkáit A. E. Lind- 
grennel társulva építette Helsinkiben : 
a Pohjola Biztosító Intézet székháza, 
az Északi Részvény Bank székháza és 
a Finn Nemzeti Múzeum. Az ő nevé
hez fűződik az 1900. évi párizsi vi
lágkiállítás finn pavilonja is. (Mh. 
1916. március 24.) (Ortli)

— 225 éve, 1749-ben Astiben szüle
tett Vittorio ALFIERI költő és dráma
író, az olasz klasszikus dráma megte
remtője, a Risergimento előfutára. To
rinóban katonai akadémiát végzett. A 
francia felvilágosodás hatása alatt ér
deklődésével hazája nemzeti problémái 
felé fordult, s feladatát az olasz nem
zeti tragédia megteremtésében látta, 
mint amely alkalmas arra, hogy az 
olasz szabadságtörekvések megvalósítá
sára buzdítson. 24 tragédiát írt ; ezek
nek szigorúan klasszikus szerkezet, rö
vid, szavakban fukar, patétikus monda
tok adnak sajátos jelleget. Legneveze
tesebbek : Saul  (1782), Mirra  (1789), 
Virgin ia  (1777) és Brutus  (1787). 
Igen jelentős Vita  című őszinte önélet
rajza (1804). (Mh. 1803. okt. 8. Fi
renze) (Büch l)

— 375 éve, 1599-ben Londonban halt 
meg Edmund SPENSER angol rene
szánsz költő, az Erzsébet-kor nemzeti 
poétája. Szabómester fia volt, Cam- 
bridge-ben tanult, s Írországban kor
mányzósági titkári tisztséget töltött be. 
Legjelentősebb művei a 12 pásztorköl
teményből álló The  Sh ephea rd ’s C a 
lender, 1579 (Pásztorkalendárium), az 
Amore t t i  című szonettgyűjtemény (1591 
—1595) és a The  Fairie Queene ,  1589 
—-1596 (Tündérkirálynő) című allego
rikus hősköltemény, amelyben az Artus- 
mondára nyúl vissza, régi lovagi ideá
lokat kelt életre és Erzsébet királynőt 
dicsőíti. Spenser gyönyörű költői nyel
ve és versformája („spenseri strófák“ ) 
nagy hatással volt Byron, Shelley és 
Keats költészetére. (Sz. 1552. London)

Edmund Spenser :

Szerelmeséhez

Egy  nap  a homokba  ír tam  nevé t ,  
de  j ö t t  a hullám, és elmosta  azt  ; 
és újraír t nevé t  seperve  szét,  
a dagály  a  parton  végigszaladt.
H iú  ember  — mond ta  —, bármit

akarsz,

a mú landó  nem marad  meg  soha,  
az én é le tem  épp így  szétszakad,  
az én n evem  is így tűnik  tova .
A gyengék  —• mond tam  —

semmisü ljenek ,  
nyelje el őket az idő  pora ,  
de fenn marad  a h íred  és neved ,  
az égre írja verseim  sora.

És am ikor a világ  szétes ik,  
a m i  szere lmünk ú jjászüle tik .

Imecs Béla fordítása

(Halász Gábor : Az angol irodalom
kincsesháza) (Büch l)
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-—- 50 éve, 1924-ben Borosjenőn (Arad) 
született Radu THEODORU regény
író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő (Scri-  
sul bänätean ,  A s t ra ) .  Számos regényé
ben ábrázolja a régebbi vagy közelebbi 
múlt társadalmi és nemzeti harcait, s 
gyakran fordul jelenkori témákhoz is. 
Munkái közül kiemelkedik két törté
neti regénye : Brazdá  si palos I—II. 
1954—-1956 ; S trám op i ,  1968 ; a népi 
hatalom első éveit tükröző Mun te le  
I—II. 1963—1967, s az antifasiszta 
háború emlékeiből, személyes élmények
ből fakadó néhány elbeszélése.

— 125 éve, 1849-ben Gournay-ban
született Eugene CARRIERE francia 
festő és grafikus. Csökkentett színhatá
sú festményein főleg a családi élet je
leneteit ábrázolta, kedvenc témája az 
anyaság volt. Festészeténél grafikai mű
ködése volt számottevőbb. Kőlenyoma
tokat készített : Daude t ,  R od in  és Ver
laine arcképe  stb. (Mh. 1906. március 
27. Párizs) (O r th )

—- 145 éve, 1829-ben született Anton 
NAUM román költő. A múlandóságon 
borongó, ma már kevésbé vonzó költe
ményei mellett jelentékenyebb munkája 
a Povestea  Vu lpe i  (Goethe : Reineke  
Fuchs nyomán készült átköltés), a libe
rális és konzervatív politikai csoporto
sulások harcának „rejtélyes regénye“. 
(Mh. 1917)

— 155 éve, 1819-ben született Nicolae 
TURNESCU orvos, a modern román 
sebészet kiemelkedő előfutára. (Mh. 
1890)

— 350 éve, 1624-ben Modenában szü
letett Guarino GUARINI olasz építész. 
Főleg Torinóban dolgozott (Palazzo  
Carignano,  A c cadcm ia  déllé Scienze ,  
San Lorenzo  kápolna,  S an t ’Andrea  
tem p lom  stb.), de Párizsban és Lissza
bonban is található néhány alkotása. 
A szakirodalmat Arch i tec tu ra  Civ ile  
című művével gazdagította. (Mh. 1683. 
Milánó) (O r th )
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— 40 éve, 1934-ben Pisekben halt t
meg Otakar SEVCIK cseh hegedűs és г 
zenepedagógus. Tanulmányait Prágában 
végezte. A harkovi, kijevi, prágai ze
neiskolákban, a bécsi és londoni zene- 
akadémián tanított. Tanítványai közül 
kiemelkedett Jan Kubelik, Erika Mo
rini, Kresz Géza, Ludovic Feldman. 
Hegedű-pedagógusként főleg az ujj ra
kás és a vonó technikája foglalkoztat
ta. Számos idevágó munkát hagyott í: 
hátra ; hangszeriskolái, tanulmányai i 
(etűdjei) ma is használatosak a szak
iskolákban. Fontosabb munkái : Schule  
der  V io l in techn ik ,  1883 ; Vorschule  der  
V io l in technik , 1896 ; Schule  der Bogen--  
technik ,  1903 stb. (Sz. 1852. márc. 22.) (

(Benkö)

— 45 éve, 1929-ben Kolozsvárt szü
letett PÁSZTOR János színész. A 
Szentgyörgyi István Színművészeti Fő
iskola elvégzése után a Kolozsvári Ál
lami Magyar Színházhoz került. Ki
emelkedő színpadi alakításai : Ter-
sánszky Kakukk  M arc i  c. komédiájá- ( 
nak címszerepe ; Páskándi : Tornyot
választok  : II. Koldus ; Dürrenmatt : i
Az  u tazó  halála : Biff ; Bálint Tibor : ] 
Zokogó  ma jom  : Rezső ; Titus Popovici : j 
Ha ta lom  és igazság : Olariu. (Ft)

— 65 éve, 1909-ben Sabácon született : :) 
Oskar DAVICO szerb költő, regény
író és esszéista, a jelenkori szerb iro- | -< 
dalom egyik kiemelkedő alkotója. Részt 
vett az illegális mozgalomban, a parti- - i  
zánharcokban, írásaiban gyakran idézi is 
e harcok emlékét, forradalmi tanulsá- - 
gait. Munkáiból m : Hellász  sziklái kö-^ 
zo t t .  Útirajz, 1948 ; A kö ltemény.  Re
gény, 1962 ; Versek , 1969. L. még Ju- -i 
goszláv költők antológiája, 1963 ; Nap- - 
jaink éneke, 1967.

— 75 éve, 1899-ben született Alexán- -i 
dru NICOLAU, a romániai munkás- -г 
mozgalom harcosa. (Mh. 1937 szép- -q 
temberében)
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— 10 éve, 1964-ben Bukarestben halt n 
meg Constantin ARGESANU próza- és -5 
drámaíró, ny. repülőtábornok. írói ö 
munkásságának legértékesebb darabjait 
humoros-szatirikus karcolatai alkotják, A. 
bennük Braescura emlékeztető modor- к  
ban ábrázolja a két háború közötti ka- e 
tonai bürokrácia fonákságait. Számos, о 
írásában az élmény közvetlenségével ele
veníti fel a repülősök életét. (Sz. 1894. 
dec. 21. Focjani)

— 10 éve, 1964-ben Marosvásárhelyen: ч 
halt meg KOPP Elemér botanikus, tu- i, 
dományos kutató és tanár. 1923-ig ar 
cukoriparban dolgozott (Botfalu), máj dl
a kolozsvári gyógynövény kísérleti álló- > 
máson, 1949-től a Marosvásárhelyi Oi-
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