
Dyckot a művészettörténet egyik leg
nagyobb arcképfestői (közé emelik. 
Gazdag ruhákba öltöztetett, sosem sta
tikus, hanem valamilyen mozdulatban 
ábrázolt alakjain megpróbálta megren
delői jó tulajdonságait kihangsúlyozni. 
Ez is növelte népszerűségét. 1645-ben, 
halála után jelent meg kortársairól ké
szített arcképsorozaita (aquatinta), a 
száz darabból álló Ikonográfia, melyet 
a későbbi kiadások során 190-re bőví
tettek. Portréfestészetével Van Dyck 
hosseú időre meghatározta az angol 
arcképfestés fejlődését, „ő alakította ki 
az ún. társasági arckép típusát, mely 
nemcsak a követőire volt nagy hatás
sal, hanem szinte napjainkig tovább 
él“. (Kovács Éva, M L). Költséges 
életmódja miatt arra kényszerült, hogy 
mindent elvállaljon, nem győzvén azon
ban eleget tenni megrendelői tömegé
nek számos képét segédeivel festtetett 
meg, s csak az utolsó simításokat vé
gezte saját kezűleg. így ezek a fest
ményei elveszítették a kezdeti kor ké
peinek pszichológiai alapozottságát, s 
csak a rutinosságot hordozzák magukon. 
Születésének 300. évfordulóján nép
ünnepélyt rendeztek Antwerpenben, 
életművéből 138 képét gyűjteményes 
kiállításon mutatták be. (Mh. 1641. 
december 9. Blaokfriars, London köz.) 
Buschmann : Expozition Van Dyck.
Paris 1900. (Orlh)

Március 23.

— 1945 : A földreformról szóló tör
vény végrehajtási utasításának kiadása. 
Romániában 1 468 000 hektár földte- 
rületat meghaladó nagybirtokot sajátí
tottak ki és 1 100 000 hektárnyi terület 
elosztásával mintegy 900 000 földmű
ves családot juttattak földhöz, köztük 
400 000 földnélküli családot.

- 60 éve, 1914-ben Kolozsvárt szüle
tett George SBÁRCEA karmester, ze
neszerző és muzikológus, a modern ro
mán zenetudomány eredeti egyénisége. 
Tanulmányait szülővárosa zenekonzerva
tóriumában (1934/37) és a jogi karon 
végezte. Mint a kolozsvári Thalia Szín
ház karnagya és korrepetitora kezdte 
igen változatos és sokoldalú művészi, 
újságírói, írói és műfordítói pályafutá
sát, melynek során sokféle munkát vég
zett : a bukaresti Alhambra Színháznak 
volt egy időben házi zeneszerzője és 
karmestere (1936/38), majd a Kolozs
vári Állami Magyar Színház karmestere 
(1953/55) és a koreográfiái iskola ta
nára (1956/57), a Folklór Intézet Ko
lozsvári Fiókjának tudományos főkuta
tója (1957/66), a pite§ti-i Argej c. fo
lyóirat rovatvezetője (1967/68), a Ro
mán Rádiótelevízió művészeti főszer
kesztője (1969), az ARIA hangverseny
iroda igazgatója (1971) stb. Hangula
tos színpadi muzsikája — Szerelemre 
ítélem (operett) ; Frumos esti, Clujul 
meu (zenés revü) ; Marea aventurá,

Nu sint Turnul Eiffel, Három nővér 
stb. (kísérőzene) — és Claude Romano 
álnév alatt közreadott dalai — De ce-ai 
plecatj Nu vreau sá §tii cit te-am iu- 
bit, Ionel-Ionelule, Апцоага stb. — 
mint népszerű könnyűzene-számok vál
tak közkedveltté külföldön is. Napjaink
ban jelentős folklórkutaitó és zenetudo
mányi, írói és műfordítói tevékenysé
get fejt ki. írásai hazai és küáföldi la
pokban, folyóiratokban jelennek meg. 
Sokat fordított román nyelvre a mo
dern magyar irodalomból (Ady, Krúdy, 
Szántó György, Karácsony Benő stb.), 
külön figyelemre méltó magyarul írt 
könyve : Befejezetlen emlékirat. Ma
gyar írókról és művészekről, 1971. 
Újabb műveiből : Dar eléé (elnyerte az 
Akadémia Ciprian Porumbescu díját, 
több kiadásban megjelent román, ma
gyar 1964, német és orosz nyelven) ; 
Johann Strauss si imperiul sferic al 
valsului; Dimitrie Popovici-Bayreuth, 
cintáreful pribeag; Jan Sibelius; M i
hail Jóra ; Puccini; Rossini; Muza ve
seiá. 1971-ben tagjai sorába választot
ta a római CISM (Nemzetközi Zene- 
tudományi Akadémia). •  M 68. 4. 58. 
A Bukaresti Filharmónia százados év
fordulója ; 69. 11. 45. és 70. 4. 44. 
Vidám múzsa; 73. 11. 34. Siculus 73.

(Csire József)

— 225 éve, 1749-ben született Pierre
Simon de LAPLACE világhírű francia 
matematikus, csillagász és fizikus, a 
Francia ..Akadémia tagja. Egy időben 
magas kormányhivatalokat viselt (Na
poleon belügyminisztere, majd kancel
lárja volt), 1803 után csak tudomá
nyos kutatással foglalkozott. 1812-ben 
jelent meg a valószínűségszámításról 
szóló könyve. Az analízist többek kö
zött a potenciálelmélet megalapozásá
val, a gömbfüggvények elméletének 
megalkotásával fejlesztette jelentősen 
tovább. A korabeli csillagászat alap
vető jelentőségű műve Trait é de la 
mécanique céleste, 1799— 1825 (Égi 
mechanika) ; benne a bolygók és a 
naprendszerek mozgását, tulajdonságait) 
tárgyalja. Fizikai munkássága a kälori- 
metriával, a kapillaritásnak és a hang 
terjedési sebességének elméletével kap
csolatos. (Mh. 1827. március 5. Pá
rizs) (X )

— 400 éve, 1574-ben Kolozsvárt szü
letett JACOBINUS János krónikaíró, 
erdélyi kancellár. Szülővárosa jegyzője, 
1598-tól a fejedelmi kancéllária titká
ra volt, 1603-ban Székely Mózes kine
vezte kancellárrá. Megírta az 1595. 
évi törökellenes hadjárat krónikáját la
tinul (Brevis enarratio rerum ... Kv

1596; Rerum in Transsylvania =  Re
rum memorabilium... Francoforti 1603). 
A brassói csatában esett el 1603. jú
lius 17-én. L. még Bónis — Valen- 
tiny : Jacobinus János erdélyi' kancel
lár formuláskönyve 1602. Kv. 1947.

(X )

Március 24.

— 125 éve, 1849-ben ezen a napon 
jelent meg Brassóban az Espatriatul, 
Cézár Bolliac forradalmi lapja. •  CB 
Vál. munkái, 1953 ; Brassói Lapok 
1973. 34.

Március 25.

— 25 éve, 1949. március 25—27 : A 
Romániai írók Szövetségének megala
kulása.

— 1922 : A Brazíliai Kommunista Párt 
megalakulása.

— 70 éve, Efte városában (Padova)
született Umberto GAMPAGNOLO 
olasz gondolkodó, esszéíró, művelődés- 
politikus, egyetemi tanár. Olaszul és 
franciául írt művélődésfilozófiai mun
kái mellett jelentős alkotása a  velen
cei székhelyű Európai Művelődési Tár
saság — Société Européenne de Cul
ture —, amely kezdeményezésére 1946- 
ban alakult s 1950 ó|űa az ő főtitkári 
irányításával a Nyugat és Kelet szel
lemi párbeszédét szorgalmazza. Alapí
tója és főszerkesztője a társaság Com- 
prendre c. folyóiratának. (X)

■— 75 éve, 1899-ben Antibes városá
ban született Jacques AUDIBERTI 
francia költő, író ; „ízes beszédű, ára
dó szókincsű költő“, jeles regényíró, 
elsősorban azonban drámakölifiő, a  mo
dern francia dráma egyik megújítója. 
1964-ben megkapta az irodalmi nem
zeti nagydíjat. (Mh. 1965. július 10. 
Párizs) Mai francia költők, 1958 ; A 
játszma vége. Modern egyfelv. 1969.

(X )

— 155 éve, 1819-ben Bécsben született 
Ludwig WIEST hegedűművész, kar
mester és zeneszerző, a múlt századi 
román zeneólet egyik jeles alakja. (Mh. 
1889. január 19. Bukarest) M 73.
11. 61.

— 190 éve, 1784-ben Monsban szü
le te t Francois Joseph FÉTIS, a nagy
nevű belga zenetudós. Legjelentősebb 
munkája a nyolckötetes életrajzi és
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könyvészeti lexikon (Biographie uni
verselle des musiciens et bibliographie 
générale de la musique, 1835— 1844), 
valamint ötkötetes zenetörténete {Hű
tőire générale de la musique, 1869— 
1876). Mint zenekritikus, zenepedagó
gus és zeneszerző is jelentős tevékeny
séget fejtett ki. (Mh. 1871. márc. 26. 
Brüsszel) (Benkö)

— 275 éve, 1699-ben Bergendorfban 
(Hamburg köz.) született Johann Adolf 
HASSE német zeneszerző, a 18. század 
rendkívül termékeny, sokoldalú, hírne
ves komponistája, „Metastasio leghí
vebb munkatársa és elveinek legdiadal
masabb meghordozója ; Nápolyban ta
nult, Drezdában lett világhírűvé, Pá- 
risban ért sikerei csúcspontjára és Ve
lencében halt m eg; de közben még 
élén állott egy olasz konzervatóriumnak, 
Londonban Händel vetélytársaként sze
repelt s öregkorában Bécs hódolatát 
fogadta. Egész Európa tanítványa volt 
s egész Európa mintaképe : a világ 
minden zugából gyűjtötte a dallamot 
s a fényt, hogy világítómestere lehes
sen a nyugati rokokó nagy operaházá
nak. Ezt a fényt és bőséget szerették 
benne legjobban, egyházi műveiben ta
lán még inkább, minit a színpadon. 
Még 1820 táján is úgy érzi Jean Paul, 
hogy Hasse muzsikájával »hangok hul
lámzó tengere és hömpölygő folyama 
szakad rá a hallgatóra«. A harmincas 
évedben, Metastasio hatása alatt, be
iktatja operáiba a zenekarral kísért 
nagy recitatívjeleneteket, a negyvenes 
és ötvenes években néhány pompás 
színpadi művel élére áll a nápolyi ze
nészgárdának (közülük az Elhagyott 
Didó Metastasio egy nagy ifjúkori él
ményét stilizálja operává, a Szolimán 
pedig törökös miliőrajzával úttörő), s 
ugyanakkor néhány nagy vallásos kom
pozícióban (Szent Ágoston megtérése) 
olasz dalművé idomítja az oratóriumot. 
Még arra is jut ideje, hogy a »Piramo 
e Tispe«-vel (1768) résztvegyen a kor 
csírázó zenedrámai mozgalmaiban“ (Sza
bolcsi Bence). „Hasse a 18. századi 
nápolyi opera késői, legjelentősebb s 
legnagyobb hatású képviselője. Az ope
ratípus, amelynek utolsó nagy virágzá
sa az ő nevéhez fűződik, lényegében 
zenei koncepció, szorosan vett drámai 
igényei nincsenek, a »cselekmény« ze
nei állóképek sorozata; alakjai típu
sok, amelyeknek az opera zárt számok
ra, áriákra tagozott zenéje ad színt és 
értelmet“ (ZL). (Mh. 1783. dec. 16.)

(X )

Március 26.

— 60 éve, 1914-ben Columbus váro
sában (Missouri) született Tennessee 
WILLIAMS drámaíró és regényíró, a

második világháború utáni amerikai 
drámaíró nemzedék Arthur Miller mel
lett legjelentősebb képviselője. Sikeres 
drámái : Üvegfigurák, A vágy villamo
sa, Az ifjúság édes madara stb. L. még : 
A játszma vége. Modern egyfdlv. 1969.

(X )

— 90 éve, 1884-ben Lipcsében szüle
tett Wilhelm BACKHAUS, a világ
hírű német zongoraművész. (Mh. 1969. 
júl. 5. Villach)

— 100 éve, 1874-ben Táborban szüle
tett Oskar NEDBAL cseh zeneszerző 
és karmester. Baletteket (Lusta János, 
Nagyanyó meséi), operetteket (Len
gyelvér, Bruder Jakob) és hangszeres 
darabokat komponált. (Mh. 1930. dec. 
24. Zágráb)

— 150 éve, 1824-ben Lipcsében szüle-
tedt Gustav KIETZ német szobrász. 
Épületdíszítői tevékenysége mellett szá
mos szobrot is faragott : Húsz János, 
Philipp von Hessen, Melanchton, R. 
Wagner stb. (Mh. 1908. június 24. 
Laubegast) (OI)

Március 27.

-— A S z í n h á z  v i l á g n a p j a .  

Március 28.

— 25 éve, 1949-ben halt meg Alexan- 
dru (Alecu) CONSTANT1NESCU, a 
romániai szocialista és kommunista 
munkásmozgalom harcosa. (Sz. 1873. 
március 9.) M 73. 1. 60.

— 1948 : Az első nemzetgyűlési vá
lasztások Romániában.

— 30 éve, 1944-ben halt meg Petre 
BOGDAN román vegyész, a fizikai ké
mia oktatásának meghonosítója. (Sz.
1873)

— 65 éve, 1909-ben Detroitban szü
letett Nelson ALGREN amerikai re
gényíró és elbeszélő, a chicagói realista 
iskola egyik képviselője. Műveiből m : 
Mai amerikai elbeszélők, 1963 ; Mai 
amerikai elbeszélések, 1966 ; Nv 1964. 
12.

— 150 éve, 1824-ben Darmátadtban 
született Ludwig BÜCHNER német 
orvos, filozófiai és 'természettudományi 
író. Gazdag szakírói munkássága nagy 
hatással volt a materialista felfogás 
alakulására. (Mh. 1899. május 1.)

— 300 éve, 1674-ben Belvidere váro
sában született William BYRD ameri

kai író, a 18. század legjelentősebb 
déli literátusa, az irodalom felvilágo
sult pártolója. Személyes és hivatali 
naplói a kor értékes történeti forrásai. 
(Mh. 1744. aug. 26. Westover) Angol 
költők antológiája, 1966. (X )

Március 29.

— 40 éve, 1934. március 29—30 : Az 
aninai munkások sztrájkja. A bányá
szok legtöbb követelésének teljesítésé
vel végződött.

Március 30.

— 25 éve, 1949-ban halt meg Fried
rich BERGIUS, Nobdl-díjas (1931) né
met technológus és vegyész. Eljárást 
dolgozott ki szénnek nagynyomáson 
történő hidrogénezésével folyékony fű
tőanyagokká alakítására (műbenzin elő
állítására), valamint a fa cukrosításá- 
ra. (Sz. 1884)

— 210 éve, 1764-ben Amszterdamban 
halt meg Pietro LOCATELL1 jeles 
olasz hegedűművész és egész sor he
gedűverseny, concerto grosso, capriccio 
és szonáta szerzője. (Sz. 1695. szept. 3. 
Bergamo)

Március 31.

— 40 éve, 1934 : Az Iraki Kommu
nista Párt megalakulása.

— 45 éve, 1929-ben halt meg FÓ
NAGY János, a romániai munkásmoz
galom kommunisita harcosa, mártírja. 
(Sz. 1900. okt. 19. Margittá)

— 1893 : A Romániai Munkások Szo
ciáldemokrata Pártjának megalakulása. 
M 73. 4. 1—3.

— 90 éve, 1884-ben született Nicolae 
ABRAMESCU román matematikus, 
egyetemi tanár. Jelentős szakirodalmi 
munkássága (‘tudományos dolgozatai je
lentek meg a matematika és az ana
litikai mértan köréből), valamint peda
gógiai tevékenysége : elismert tankönyv
író, kolozsvári egyetemi tanár volt. 
(Mh. 1946)

— 290 éve, 1684-ben Frattamaggioré- 
ban született Francesco DURANTE 
kiváló ólasz zeneszerző és pedagógus. 
Három nápolyi konzervatóriumban mű
ködött, jeles tanítványok kerültek ki 
iskoláiból. Mint muzsikus Európa-szer- 
te nagy tekintélynek örvendett. (Mh. 
1755. szept. 30. N)
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