— 125 éve,-1848 : A pesti forradalom ;
az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc kezdete. * Pozsonyból
országgyűlési küldöttség indul Bécsbe.
— 300 éve, 1673-ban Rómában halt
meg Salvator ROSA festő, rézkarcoló,
költő és zeneszerző, a nápolyi iskola
jelentős képviselője, a kor egyik leg
számottevőbb olasz tájképfestője. Törté
nelmi alakokkal megtöltött, viharos,
démoni, félelmetes hangulatú tájképei,
gomolygó csatajeleneteket, allegorikus fi
gurákat ábrázoló monumentális kompo
zíciói hangsúlyozottan romantikus lel
kűidről tanúskodnak. Jelentősebb кощу
pozíciói : Kain és Abel, Jónás prédikál
Ninivében, Endor jósnSje megidézi
Saulnak Sámuelt és a Pitti palotában
található Lovasütközet. 1641-től 1649-ig
Firenzében, a Medicieknek dolgozott.
(Sz. 1615. jún. 20. Arenella) * (O I)
Március 16.
— 125 éve, 1848 : Petőfi : 15-dik már
cius, 1848.
Március 17.
— 100 éve, 1873-ban Etville-ben szü
letett Wilhelm KREIS német építész,
a berlini Művészeti Akadémia tagja.
Munkásságának kezdeti szakaszát ba
rokk, későbbi művészetét pedig kubisztikus formajegyek jellemzik. Munkái
ból : a drezdai Friedrich August-hid, a
hallei Praehistorikus Múzeum (1913—
14), az aschaff enburgi (1915) és a
meisseni papírgyár, a bochumi felhő
karcoló. (Mh. 1955. aug. 13.) * (O I)
— 125 éve, 1848
BATTHYÁNY Lajos
elnök.
— 125 éve, 1848.
Pest : Szerb nemzeti

: Királyi leirat :
magyar minisztermárcius
gyűlés.

17— 19.

Március 18.
— 25 éve, 1948 : A szovjet-bolgár ba
rátsági, együttműködési és kölcsönös se
gítségnyújtási szerződés aláírása.
— 25 éve, 1948. március 18— 19. Ber
lin : A harmadik népkongresszus Né
metország egyesítéséért és igazságos béke
megkötéséért.
— 50 éve, 1923-ban Szófiában halt
meg Hriszto SZMIRNENSZKI költő,
a bolgár szocialista irodalom első jelen
tős képviselője, „ ö volt az első bolgár
költő, aki az elnyomott tömegekben fel
ismerte a holnapi világ épitőit. Nem
csak a szocialista eszmék hirdetője volt,
hanem a cselekvés apostola is. A hit
és az akarat egyaránt hevítette líráját.
FTi esztétikai ideált teremtett : a szo
cializmusért vívott küzdelem szépségét“
( Juhász Péter : A bolgár irodalom kis
tükre. 1969). (Sz. 1898. szept. 30. Kukus) * Szabó Lőrinc : Örök barátaink ;
Kálnoky László:
Szeszélyes szüret,
1958.
— 1871 : A Párizsi Kommün, az első
munkáshatalom kikiáltása. * Párizsi
csatadal. A PK
költészete, 1961 ;
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Jacques Duclos : A Párizsi Kommün,
1962.
— 125 éve, 1848 : a berlini forrada
lom ; barikádharcok, a forradalmi tö
megek győzelme.
— 125 éve, 1848. március 18—22. :
A milánói forradalom, „a dicsőséges
öt nap“.
— 150 éve, 1823-ban született Constan
tin D. ARICESCU román történész,
költő, újságíró. Munkássága elsősorban
a múlt századi román történetírást gya
rapította, de az irodalomtörténészek
jelentékeny költőt tisztelnek benne. Jo
gosan, hiszen nem kisebb egyéniség,
mint Ion Eliade Rádulescu is elisme
rően szólt költői pályafutásáról. A Curierul Románesc és a Románul hasáb
jain a népének sorsát figyelő újságíró
szólott a nemzeti államot formáló Munténia lakosságához ; a brassói Foaie pentru minte, inimá fi literaturá című lap
ban az erdélyi románokhoz juttatta el
üzenetüket. 1848 nagy eseményei ha
ladó gondolkodóra találnak benne, s a
Bálcescuhoz fűződő kapcsolata elvezeti
a forradalmi demokraták táborába. Né
zetei miatt később kétszer is börtönbe
kerül. Élete alkonyán az utópikus szo
cialista eszmékkel rokonszenvezik. Tör
ténetkutatási munkáinak középpontjába
a nemzeti dicsőséget hordozó népet és
annak vezéreit helyezi. Az 1821-es Tu
dor Vladimirescu féle forradalomról írt
az Istoria revolufiunii románé de la
1821 és az Acte justificative la Istoria
revolufiunii románé de la 1821 című
műveiben, az 1848-as forradalom ve
zéralakjairól pedig a Corespondenfá se
creta fi acte inedite ale capilor revo
lufiunii románé de la 1848 cimű mun
kájában. (Mh. 1886. febr. 18.) — Va
sile Marin : Activitatea istoriograficá a
lui C. D. Aricescu. Studii $í articole
de istorie 1957. 2. * (CsI)
Március 19.
— 60 éve, 1913-ban Rajecen született
Rudolf PRIBIS szlovák szobrász, a
huszadik századi szlovák képzőművé
szet egyik kiemelkedő képviselője, ál
lami díjas (1961), nemzeti művész
(1971). Korai művei (Boncolás, 1936 ;
Strandon, 1937) klasszicista hatásokat
tükröznek. A felszabadulás után több
monumentális alkotás jelzi a művész
fejlődési útját (Ellenállási emlékmű,
1949— 1951 Prievidza ; Dicsőség a
munkának, stb.).
— 75 éve, 1898-ban Piskin született
HÓMOKAY József. Szobrászi és fes
tői pályafutását a budapesti Iparmű
vészeti Iskolán kezdte, majd Firenzé
ben és Rómában tökéletesítette tehet
ségét. 1925-ben részt vett a koppen
hágai királyi palota díszítésében. * (OI)
— 100 éve, 1873-ban született Max
REGER, német zeneszerző. Hugo Riemann-nak, a jeles német zenetudósnak
volt tanítványa. Valószínűleg mesteré
nek hatása is közrejátszott a barokk

és a romantikus zene iránti rajongásá
nak kialakulásában. Tanulmányai be
fejeztével Wiesbadenben zongorát, or
gonát, Münchenben ellenponttant, Lip
csében zeneszerzést tanított. Éveken
át vezényelte a meiningeni udvari ze
nekart. Művészetében újraélednek Bach
és Brahms stílusának alapvonásai. H ar
móniavilágában a későromantika gaz
dag színei uralkodnak, de felfedezhetők
az impresszionizmus elemei is. Gustav
Mahler és Richard Strauss mellett mél
tán képviseli a XIX. század végének
és a XX. első két évtizedének osztrák
német zenekultúráját. Jelentősebb mű
vei : orgonára, zongorára, különböző
összetételű kamarazene-együttesekre írt
darabjai (szonáták, szvitek, prelúdiu
mok, fúgák, rögtönzések, korálfantáziák,
dalok, „Naplójegyzetek“ stb.). Kantátái
Mahlerrel mutatnak rokonságot. Meste
rien kezeli a variációs formát ; legsike
rültebb s legnépszerűbb e csoportból
Mozart témájára- írott variációsorozata
és fúgája. Műveit a wiesbadeni Breitkopf és Härtel kiadó jelentette meg,
a bonni Reger Intézet közreműködésé
vel. (Mh. 1916. május 11. Lipcse) *
(-k ő )
— 150 éve, 1823-ban Péterváron halt
meg Grigorij Ivanovici UGRJUMOV,
az orosz klasszicista történelmi festészet
kimagasló alakja, a pétervári akadémia
hallgatója, majd tanára s végül rek
tora. Alekszandr Nyevszkij ünnepi be
vonulása Pszkovba (1792) című fő
művét Leningrádban őrzik. (Sz. 1764.
május 5.) * (O I)
— 150 éve, 1823 : A mexikói köztár
sasági mozgalom győzelme, a császár
bukása.
— 160 éve, 1813-ban született VASS
József klasszikafilológus, tanár. (Mh.
1873. január 1.) * M 72. 11. 60. .
Március 20.
— 20 éve, 1953-ban Rio de Janeiro
városában halt meg Graciliano RAMOS
brazil (portugál) regényíró, a lélektani
regény jelentős képviselője. (Sz. 1892.
okt. 27. Alagoas) * M 72. 8. 63.
—- 50 éve, 1923-ban halt meg Dimitrie ONCIUL, a modern román törté
netírás egyik legjelentősebb személyisége.
Bukovinában, Straja községben szüle
tett. Tanulmányait a csernovici egyete
men, majd Bécsben és Berlinben foly
tatja, 1896-tól haláláig a bukaresti
egyetemen a középkori román történet
tanára volt. Tudományos tevékenysé
gének súlypontja az 1884— 1903 kö
zötti időszakra esik. A román nép tör
ténetének két kulcskérdését kutatja : a
kontinuitást és a román fejedelemsé
gek — Moldova és Munténia — álla
miságának kialakulását. (Teória lui
Roesler. Studii asupra stáruinfei románilor in Dacia Traianá de A. D. Xenopol. Dare de seamá criticá ; Románii
in Dacia Traianá pina la intemeierea
principatelor; Dragof si Bogdan, fondatorii principatului moldovenesc; Radul Negru fi originile principatului

