
nemzeti múlt, a népélet és az ukrán 
táj ihlette mint költőt és festőt egy
aránt. (Mh. 1861. március 10. Péter- 
vár) (X )

— 170 éve, 1804-ben született SZER
DAHELYI József énekes, színész és ze
neszerző. Nagyváradon és Kolozsvárt 
tanult. Nagy Lázár kolozsvári színtár
sulatának volt tagja, majd 1827-ben 
operatársulatot alapított Kolozsvárt. 
Népszínművekhez szerzett vagy állított 
össze kísérőzenét Bartay András, Mát- 
ray Gábor, Them Károly és mások 
dallamaiból (Tündér Ilona, Ludas Ma
tyi, Nagyidat cigányok, A szökött ka
tona, A csikós, Liliomfi sítb.). Korabeli 
népdalokat is jelentetett meg (Magyar 
dalvirágok, 1843 ; Négy igen kedves 
magyar népdal, 1843—44?). (Mh. 
1851. febr. 18.) IBenkő)

— 225 éve, 1749-ben Bignonban szü
letett MTRABEAU (Honoré-Gabriel- 
Victor Riquetti) francia politikus, a 
nagy francia forradalom első szakaszá
nak egyik vezéralakja, legnagyobb szó
noka : ,,az alkotmányos demokrácia
nagy bajnoka“ (Lenin). Bámulatosan 
termékeny és sokoldalú publicista volt 
(nagy munkáia jelent meg A porosz 
monarchiáról, füzete a himlőoltás hasz
nosságáról. számos egyéb könyve, cik
ke a legkülönbözőbb tárgykörökből), 
ragyogó szónoki tehetségével Dedig el
kápráztatta kortársait. 1789-ben a 
Rendi Gyűlés (États Généraux) tág- 
iáként az ellenzéki harmadik rend kö
veteléseinek hangadóia left, s ie'entős 
szerepe volt a Rendi Gvűlésnek Nem
zetgyűléssé (Assamblée Nationale) való 
átalakításában (iúnius 17). A Bourbo
nok önkényuralmi rendszerét támadó 
és leleplező nagvhatású szónöklatai pá
ratlanul népszerűvé tették az abszolu
tizmus elleni szócsaták ideién. Később 
azonban a forradalom továbbfejlődését, 
a népi mozgalom kibontakozását gátló 
törekvése a nagypolgárság és a pol
gárosít nemesség táborába sodorta, s 
ennek egvik vezérévé váh. (Mh. 1791. 
á’sr. 2. Párizs) (X )

— 459 éve. 1524-ben Görlitzben halt 
m eg Georgius WTRTTT o rv o sd o k to r 
korának egvik legkiválóbb képzettségű 
orvosa. Bolognai tanulmányok után 
Karintiában Horvátországban, évekig a 
budqi udvarban, maid ném°t területen 
működött. /Sz. 1470. Löwenberg) ("AH

Március 10.

— 1958 : Románia Szocialista Köztár
saság Nőtanácsának megalakulása.

— 70 éve, 1904-ben Románban szü
letett Dumitru D. BOTEZ karmester, 
pedagógus, zeneszerző, az új román kó
rusművészet kimagasló alakja. Tanul
mányait Iaji-ban végezte (1923—30). 
Roman, Tirgovijte és Bukarest peda
gógiai és zenei líceumaiban tanár 
(1930—49) ; a Román Rádió szimfo
nikus zenekarának tagja (1933-—45). 
vegyes karának karnagya (1945— 50) 
és zeneigazgatója (1947—49). A G. 
Enescu Filharmónia kórusának művé
szeti vezetője és első karmestere (1953 
—69). 1949-tő! napjainkig a konzer
vatórium neves karnagyképző tanára : 
1959-től 1962-ig rektora volt. Mint szé
les látókörű, nagy műveltségű művész
pedagógus a korszerűen felkészült kar
nagy-nemzedékek sorait képezte. 1967- 
től Bukarest municipium szakszervezeti 
vegyes karát dirigálja. A Cintare Pa- 
triei országos vetélkedő egyik kezde
ményezője, aktív irányítója és fárad
hatatlan elnöke. Cikkei, tanulmányai 
román, magyar és német lapokban, fo
lyóiratokban jelentek meg. Zeneszerző
ként értékes darabokkal gazdagította a 
román kórusirodaimat. M 73. 2. 33.

(Csire József)

—• 170 éve, 1804-ben Kolozsvárt szü
letett PATAKT Dániel orvosdoktor, ic- 
■les szakíró. (Mh. 1871. január 11. Kv) 
M 70. 12. 60.

—- 225 éve, 1749-ben Velencében szü
letett Lorenzo da PONTE olasz drá
maíró. Szülővárosából egy szerelmi ügy 
miatt menekülnie kellett ; Németor
szágban és Ausztriában. 1782— 1799 
közt Bécsben élt. Ttt darabokat szer
kesztett a7 udvari színház számára és 
Mozart több operájának szövegkönyvét 
írta meg (Figaro házassága. 1786 ; 
Don Giovanni. 1787 : Cost fan tutte, 
17901. Később Londonb-m. majd Ame
rikában tartózkodott, ahol olasz opera
házat alapított. Mozgalmas életét Me
mória П823— 1827) című emlékiratai
ban örökítette meg. (Mh. 1838. an<r. 
17. New York) (BüchV

Március 11.

— 75 éve, 1899-ben Triesztben halt 
meg THAN Mór festő. Pályafutását 
jogászként kezdte. Festeni Barabás 
Miklóstóll, majd a bécsi akadémián 
(1851) Rahltól tanult. Tájképeket, 
zsánerképeket, de főleg történeti kom
pozíciókat festett. Első nagyobb sikere 
a Nyári és Pekry elfogatása (1853), 
„a magyar romantikus történeti festé

szet első alkotása“ (ML) ; Imre király 
elfogja lázadó öccsét c. festménye a 
Műegylet történeti festménypályázatán 
első díjat nyert, s megalapozta Than 
hírnevét. Járt és dolgozott Párizsban 
(1855), Rómában (1858—59), később 
Fiúméban, Firenzében, Velencében és 
Triesztben is (Odysseus búcsúja, Odys
seus hazatérése, Róma), de főleg Pes
ten működött : Űjoncozás az 1848 előt
ti időkből, János király halála, Izabella 
királyné lemondása, Ónodi országgyű
lés stb. Arcképei közül Feleki Miklós 
(1871) és Önarcképe (1879) a fonto
sabb. Than az akadémikus irányú fal
képfestés egyik kimagasló alakja volt. 
(Sz. 1828. június 19. Öbecse) (Orth)

—- 430 éve, 1544-ben született Tor
quato TASSO olasz költő, a reneszánsz 
utolsó nagy képviselője. Főműve, a 
Gerusalemme liberata, 1575 (Megsza
badított Jeruzsálem) „heroikus eposznak 
készült, legnagyobb értékei azonban lí
rai természetűek: Petrarca óta nem volt 
Olaszországnak igazabb s egyénibb sza
vú lírikusa Tassónál ... Költeményének 
ma is eleven részei a lovagi élet színes j 
jelenetei, az édes-bús szerelmi történe
tek, a természet szelíd bájának megha
tott ábrázolásai s a rokonszenvesen 
lágy, érzékeny jellemek“ (Várady Im
re). „Azok a részek élnek, ahol az 
eposz tiszta mese. Tasso tája az elva
rázsolt erdő és a tündérsziget. Ezen a 
tájon minden lágy, érzékies és szerel
mes ... a Nápoly környékéről származó 
költő gyermekkori tájélményeit és fi
nom erotikumát oly édes és jóillatú 
párlatban hordozza magában, mint a 
délolasz bor a délolasz nyarat“ (Szerb 
Antal). (Mh. 1595. április 25. Ró
ma) (X)

— 460 éve, 1514-ben Rómában halt 
meg Donato BRAMANTE építész, 
mérnök és festő, a reneszánsz egyik 
legjelentősebb képviselője. (Sz. 1444. 
Fermignano)

Március 12.

— 75 éve. 1899-ben Ia$i-ban született 
Mansi BARBERIS román zeneszerző és 
énekpedagógus. Tanulmányait szülővá
rosában (1916/22), Berlinben (1922/231 
és Párizsban (1926/27, 1929/30) vé
gezte. A iasi-i filharmóniánál műkö
dött hegedűsként, maid a bukaresti
T. I.. Caragiale Színművészeti Főisko
la (1950/51) és a Ciprian Porumbescu 
Zenekonzervatórium (1951/56) ének
tanára volt. Szimfonikus, vokálszimfo- 
nikus zenéjében, valamint ihletett han
gulatú dalaiban a román népzene sti-
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