Március 4.
— 20 éve, 1953-ban Moszkvában halt
meg Szergej Sz. PROKOFJEV, világ
hírű szovjet orosz zeneszerző, zon
goraművész és karmester.
Majdnem
minden zenei műfajban maradandót
alkotott. Legjelentősebb művei : ope
rák (Szimem Katko, Három narancs
szerelme, Háború és béke, Egy igaz
ember), filmzene, balettek (Rómeó és
Júlia, Hamupipőke, Kővirág), koncer
tek, kantáták, hét szimfónia, zongoraés zenedarabok, valamint a népszerű
zenei mese, Péter és a farkas. (Sz.
1891. április 23. Szoncorka) *(Büchl)
M 71.7.40. Benkő : Sz. P.
— 125 éve, 1848 : A szárd alkotmány
kihirdetése.
—■ 125 éve, 1848 Pest : Az Ellenzéki
Kör választmányi ülésén határozatot
hoz : az országgyűlés munkáját erőtel
jes fellépéssel segítik elő. Kossuth 3-i
beszédét lelkesedéssel fogadják, de már
határozottabb követeléseket hangoztat
nak.
— 1789 : Életbe lép az Amerikai
Egyesült Államok Alkotmánya (elfogad
ták 1787. szeptember 17-én). 1789-től
1797-ig elnök George Washington.
— 185 éve, 1788-ban Her(a községben
(Moldova) született Gheorghe ASACHI
(Asaki) román költő, prózaíró, for
dító, a múlt század moldovai műve
lődési eletenek kiemelkedő személyisége,
sokoldalú tudós : mérnök, épitész, pe
dagógus. Nevéhez fűződik a szakokta
tás megszervezése, a román nyelvű ok
tatás bevezetése, egyike az Academia
Mihäileanä (Ia$i) és az Albina Románeascá (1829) alapítóinak. Sokoldalú
munkásságával jelentősen hozzájárult a
nemzeti irodalom és színjátszás, a tu
domány fejlődéséhez. A korabeli közmű
velődési mozgalmakban, amelyek fontos
szerepet játszottak az 1848-as forrada
lom előkészítésében, Asachi munkássága
hasonló jelentőségű Moldovában, mint
Ion Eliade Rádulescu
tevékenysége
Munténiában. (Mh. 1869. nov. 12.)
* Onijoru : Asachi... Kv 1882. Ver
seiből : Fekete Tivadar : Klasszikus
kert, 1930 ; A román irodalom kis tük
re I. В 1961. * M 69. 9. 63 .; 71. 9.62.
Liszthez. Szemlér Ferenc f. ; 72. 1. 53. F. 1
Március 5.
— 50 éve, 1923-ban halt meg VÁRADI Antal író, költő, drám aíró; a
Színművészeti Akadémia tanára, majd
i§azgatója volt. Költészetét akadémikus
hang és formakészség jellemzi, Jelen
tékenyek visszaemlékezései (Emlékeim,
1904 ; Ifjúságom, 1905. Régi magyar
színészvilág, 1911. stb.) Több színművészeti tankönyvet írt (esztétika,
poétika, beszéd- és mozgástechnika, jel
meztan). (Sz. 1854. május 2. Závod)
— 1921. március 5—6. ; A Svájci
Kommunista Párt megalakulása ; 1944től : Svájci Munkapárt.
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— 125_éve, 1848 Pest : A Pilvax tábo
rának Petőfi szavára hallgató fiataljai
ünnepélyes levélben ajánlják fel a po
zsonyi országgyűlési fiatalságnak „az
egyetértés, együttműködés és összeköt
tetés szentháromságát“.

tanulmányai. Szépíróként háborúellenes
elbeszéléssel jelentkezett. Egyik legjobb
regénye a magyarul is megjelent Der
Blinde, 1951 (m : A vak, 1959 Gyurkó
László f.). L. még Vergessene Gesich
ter, 1955 (Elfelejtett arcok. R, 1964
Gergely Erzsébet f.) ; Mai német el
beszélők, 1962.

— 365 éve, 1608 : RÁKÓCZI Zsigmond erdélyi fejedelem (1607. feb
ruár 12-től) lemondása, BÁTHORY
Gábor uralomra jutása (1613. október
27-ig). * Jósika: Az utolsó Bátori,
1837 ; Móricz : Tündérkert,
1922 ;
Makkai : Ördögszekér, 1928.

— 115 éve, 1858-ban Nápolyban szü
letett Ruggiero LEONCAVALLO olasz
zeneszerző, jeles operakomponista. (Mh.
1919. «ág. 9.) * M 69. 9. 56. Benkő:
R L (k).

Március 6.

Március 9.

— 1945 : A Román Kommunista Párt
vezetésével a városi és falusi dolgozók
uralomra juttatják a népi demokrati
kus hatalmat. Megalakul Románia első
demokratikus kormánya ; miniszterel
nök Dr. Petru GROZA, a kiváló ha
zafi.
— 50 éve, 1923-ban halt meg FEJÉRPATAKY László történetíró, egye
temi tanár (oklevél- és címertan), mú
zeumigazgató. Jelentős forráskiadványai
a pápai tizedlajstromok (1885) és Ano
nymus hasonmásban (1892). Kiváló
oklevélszakértő volt, több diplomatikai
tanulmánya, jelent meg. (Sz. 1857.
aug. 17. Eperjes)

— 60 éve, 1913-ban Bözödön született
BÖZÖDI (Jakab) György író, költő,
szociográfus, történetkutató, műfordító.
Munkáiból: Székely bánja. Kv 1938 —=
a háború előtti valóságirodalom, az
erdélyi társadalomkutatás jelentős al
kotása ; Romlás. R, 1940 ; Nyugtalan
pásztorok. R, 1941 ; Repedt csupor.
Elb. 1944 ; Rebi néni feltámadása.
Elb. 1945 ; Hazafelé. Vál. elb. Mvh
1958 ; Nyugtalan pásztorok. Lírai kis
regény. Elbeszélések. Izsák József bev.
В 1968 IK (R M I). * Kántor -r—Láng :
RMI, 1971 * M 69. 6. 4. Falum föld
j e ; 70. 5. 62. A szil beszél (v).

— 50 éve, 1923-ban Kolozsvárt halt
meg SEPRŐDI János zenetörténész,
zeneszerző és zenei író, 1904-től a Re
formátus Kollégium zenetanára ; jejentős népdalgyűjtő. Munkáiból : Em
lékirat a magyar zene ügyében, 1906 ;
A magyar népdal zenei fejlődése. Kv
1908 : A Kájoni-kódex irodalom- s
zenetörténeti adalékai. ItK 1909 ; Ere
deti székely dalok. Kórusmövek férfi
karra. Kv 1914. (Sz. 1874. aug. 15.
Kibéd) * Tárcza Bertalan : Emlék
beszéd SJ felett. Magyar Dal 1925.
okt. ; Llyés Géza : SJ. RefSz 1933—
1934. * M 1972. 7. 24—25. Berecki :
SJ élő hagyománya.
— 155 éve, 1818-ban alapította Gheor
ghe LÁZÁR a bukaresti Sf. Sava Kol
légiumot, a múlt század egyik legjelen
tősebb román iskoláját. * M 72. 7. 56.
1832.
Március 7.
— 1966. március 7—9. Bucurefti :
A Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek
Országos Szövetségének alakuló kong
resszusa.
— 55 éve, 1918-ban halt meg HALÁSZ
Imre közíró. (Sz. 1841. okt. 12. Kolta) * M 71. 9. 59.
Március 8.
— Nemzetközi nőnap.
— 50 éve, 1923-ban Hamburgban szü
letett Walter JENS német író, eszszéista ; 1949-től a tübingeni egyetemen
a klasszika-filológia tanára. Jelentősek
a görög irodalomról és kultúráról írt

— 100 éve, 1873-ban született Alexandru (Alecu) CONSTANTINESCU, a
romániai munkásmozgalom élharcosa.
A régi szociális mozgalomban az oppor
tunizmus elleni harc folyamán vált for
radalmárrá. Elítélte az 1914— 1918-as
világháborút, és ellenezte Románia rész
vételét ebben a háborúban. A forra
dalmi fellendülés éveiben hozzájárul a
nagy munkásharcok szervezéséhez és a
Román Kommunista Párt megalakítá
sához. Forradalmi tevékenységéért a
polgári-földesúri kormány 1920-ban ha
lálra ítélte. A jilavai börtönből meg
szökve, hosszas emigrációban él, ahon
nan 1937-ben tér vissza. A szovjetelle
nes háború idején a Tirgu Jiu-i tá
borba internálták. 1944. augusztus 23-a
után tovább harcol a pártban. (Mh.
1949. március 28.) * (L)
— 100 éve, 1873-ban Kuopioban szü
letett Juho Viljo RISSANEN finn fes
tőművész. Tanulmányait Helsinkiben,
Turkuban és a pétervári akadémián vé
gezte, ahol a neves orosz festő, Repin
mellett dolgozott. Figurális kompozíciói
által a finn parasztság és munkásság
festőjének vallotta magát. (Mh. 1950.
dec. 10. Miami) * (O I)
— 125 éve, 1848 Pest ; Petőfi és köre
a Pilvaxban elhatározza: mint a pá
rizsi republikánusok, 19-én reformlako
mát
(népgyűlést) rendeznek Ráko
son, ahol a néppel együtt kijelölik a
haladás útját ; a Tízek Társasága meg
hívja az Ellenzéki Kört is.
Március 10.
— 15 éve, 1958-ban alakult meg Romá
nia Szocialista Köztársaság Nőtanácsa.

