
Vízesések, 1827 ; Fuji 36 tájképe, 
1829 ; A Fuji 100 tájképe, 1834. 
Könnyed vonalvezetéssel dolgozott, egyet
len tollvonással rögzítette papírra a fel
röppenő gólyát, a fésülködő nőt, a kör
nyező természet egy-egy elemét. Főműve 
a Manga (Mangwa) 15 kötete csodála
tosan gazdag képeivel és rajzaival, 
„olyan egyedülálló mű, amely a földön, 
föld alatt, vízben és levegőben pezsgő 
élet eleven képét tárja elénk“ (Hanshu 
Sanjin). Hokusai életműve páratlanul 
gazdag : több mint 40 OOO rajzot készí
tett, 500 könyvet illusztrált, köztük né
hány népszerű regényt maga írt és il
lusztrált. Európában a legismertebb ja
pán művész. (Sz. 1760. okt. 21. Honjo) 
Nina Stänculescu Zamfirescu : Hokusai 
(album). (Orth)

— 325 éve, 1649-ben Désen született 
PAPAI PÄRIZ Ferenc orvostudós, tör
ténész és szótáríró, az erdélyi művelő
dés egyik kiemelkedő személyisége. Ta
nulmányait szülővárosában kezdte, 
Gyulafehérvárt, Kolozsvárt, Marosvá
sárhelyt, majd külföldön folytatta 
(Lipcse, Marburg, Heidelberg), s a 
bázeli egyetemen szerzett orvosi okle
velet 1674-ben. Nagyenyed város, majd 
a fejedelmi udvar orvosa lett. 1680-tól 
élete végéig az enyedi kollégium ta
nára volt; különösen jelentős 1709 
utáni újjászervező munkássága. Korai 
munkái közül (Pax Animae, azaz a lé
lek békességéről és az elme gyönyörű
ségéről való tracta. Kv 1680 ; Pax 
Aulae, 1696; Pax Sepulchria, 1698) 
kitűnik az 1690-ben Kolozsvárt kiadott 
Pax Corporis, Azaz : Az emberi Testnek 
belső Nyavajainak Okairól, természet- 
tudományi gondolkodásának és felvilágo
sító törekvésének foglalata, amelyet „a 
sok ügyefogyott szegényeknek hasznok
ra all tott össze. Tudományos igényű 
történeti munkái sorában (Rudus re- 
dÍ.?ÍVU.m’ 1684 i A™ Heraldica, 1694) 
különös értékű a Tótfalusi Kis Miklós 
halalara irt Életnek könyve, verses 
nyomdatörténete. Legjelentősebb alko
tása a Dictionarium Latino-Hungari- 
cum (1708), latin-magyar és magyar
latin szotara, „a Szenei Molnár által 
kezdeményezett s a puritánus mozga
lom által tovább élesztett nyelvművelő 
és nyelvészeti törekvések méltó betető
zése“ (Tárnái-Varga). (Mh. 1716. 
szept. 10. Enyed) M 69. 5. 59—60. ; 
72. 10. 18. Kakassy : A kard.

Május 11.
—-  50 éve, 1924-ben Kisiklandon 
(Maros) született Aurel GURGHI- 
ANU költő, műfordító, a Steaua c. 
folyóirat főszerkesztő-helyettese. Első 
versei 1943-ban jelentek meg. Kötetei: 
Drumuri, 1954 (Utaik) ; Zilele care 
cintä, 1957 (Daloló napok) ; Linistea 
creafiei, 1962 (Az alkotás csendje) ; 
Biografii sentimentale, 1964. (Érzelmes 
életrajzok) ; Strada vintului, 1966 (A 
szél utcája) ; Ascult strada, 1969 
(Hallgatom az utcát. Vv) ; Poarta cu

ságefi, 1972 (Kapu nyilakkal) ; Tem
peratura cuvintelor, 1972 (A szavak 
láza). Sajátos hangú lírai alkat, hagyo
mányos témákban is eredeti. „Költé
szete nyugalmat árasztó, gyakran a 
pásztorköltemény hangulatát idézi ; el
mélkedő költő és mélységesen komoly. 
Számos verset fordított az egyetemes 
lira gyönyszemeiből“ — Csillagok szü
letése. Kv 1972 •  M 72. 2. 60. (X)

— 60 éve, 1914-ben született Onelio 
Jorge CARDOSO kubai író, a rövid 
próza, az egyszerű és tömör elbeszé
lés sikeres művelője. írásaiban a kubai 
szegényparasztság küzdelmes életét 
ábrázolja. Műveiből m : Ahol a vizek 
fakadnak, 1966.

— 125 éve, 1849-ben halt meg Ste
phan Ludwig ROTH, erdélyi német tör
ténész, gondolkodó. (Sz. 1796)

— 125 éve, 1849-ben Berlinben halt
meg Carl Otto Ehrenfeld NICOLAI 
német zeneszerző. Tanulmányait Ber
linben és Rómában végezte. Orgonista 
s karmesterként tevékenykedett Rómá
ban, Bécsben és Berlinben. Első ope
ráit Olaszországban írta (II T  empla- 
rio, Odoardo e Gildippe, II proseritto). 
Legértékesebbnek a halála előtt Írott, 
s az olasz és német vígopera hagyo
mányait szerencsésen alkalmazó A 
windsori víg nők c. operája bizonyult. 
E műve a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera műsorán is szerepelt. (Sz. 1810. 
jún. 9. Königsberg) (Benkő)

— 150 éve, 1824-ben Vesoulban szü
letett Jean L. GÉROME francia festő 
és szobrász ; 1863-tól a párizsi akadé
mia tanára volt. Festészete széles téma
kört fog át (Kakasviadal; Pierrot pár
baja; Augustus kora stb.). Márvány- 
szobrokat is faragott. (Mh. 1904. ja
nuár 10. P) (Orth)

Május 12.

— 25 éve, 1949 : Románia Szocialista 
Köztársaság Országos Békevédelmi Bi
zottságának megalakulása.

— 75 éve, 1899-ben Nyezsinben szüle
tett Varvara P. ADRIANOVA-PERETC 
szovjet orosz irodalomtörténész, a közép
kori orosz irodalom és az orosz történeti 
folklór kiváló kutatója ; akadémiai leve
lező tag. Gazdag munkásságát elmélyült 
filológiai elemzés jellemzi (Az orosz nép- 
költészet ; Az Igor ének; A régi Orosz
ország költői stílusának vázlata stb.).

Május 13.

— 10 éve, 1964-ben Székelyudvarhelyen 
halt meg TOMPA László költő, mű
fordító, szerkesztő, a romániai magyar

költészet egyik kiemelkedő alkotója. 
(Sz. 1883. dec. 4. Betfalva) Verseinek 
újabb kiadásai : Régebbi és újabb ver
sek, 1955 ; Legszebb versei, 1962 ; Ver
sek, 1963 (RM I). L. még Kántor — 
Láng: RMI, 1971.

—- 55 éve, 1919-ben Segesvárott szü
letett KISS László színész és író. Fia
talkorában lirai költőként, a Korunk
ban megjelent verseivel tűnt fel. Húsz
évesen jelentette meg első verseskö
tetét Önmagam ellen címmel. 1937- 
től a Brassói Lapok, majd a kolozs
vári Keleti Újság szerkesztőségében 
dolgozott 1940-ig. Ezután különböző 
munkákat vállalt, 1943-ban visszatért 
Marosvásárhelyre. Színpadi pályafutá
sát 1947-ben kezdte a Székely Szín
háznál II. Endre szerepével (Katona r 
Bánk bán). Nagyszerű jellemábrázoló 
képességére Steinbeck Egerek és embe
rek c. drámájában Lennie alakjának 
megformálásakor figyeltek fel. Fontosabb 
szerepei : Gurmann csendőr (Franko : 
Ellopott boldogság), Oszip (Gogol ; 
A revizor), Szergyuk (Arbuzov : Ir-
kucki történet), Kubis (Karvas : Éj
féli mise), Bryant papa (Wesker: Gyö
kerek), Pristanda rendőr (Caragiale : 
Elveszett levél), Pampon (Caragiale : 
Farsang), Mitrics (Tolsztoj: A sötétség 
hatalma) stb. Művei : Vihar a havason 
(Kováts Dezsővel közösen) bem. 1952 ; 
mj. В 1953 ; Fészekrakók (Fejér Gyu
lával közösen) bem. 1974 ; Kutyavá
sár. Vígjáték ; Jó reggelt / Karcolatok. 
Mvh 1956. (Mh. 1968. január 14. 
Mvh) Gergely Géza : Kiss László. Igaz 
Szó 1969. 12. L. még Kántor—Láng: 
RMI, 1971. (G)

— 1Ü0 éve, 1874-ben halt meg PÄVAI 
VÁJNÁ Elek paleontológus, geológus. 
Hazai és külföldi tanulmányok után az 
Erdélyi Múzeum Egyesület múzeumá
nak munkatársa lett. Főleg Kolozsvár 
környékének geológiai viszonyaival fog
lalkozott. (Sz. 1820. Nagyenyed)

Május 14.

— 60 éve, 1914-ben a Szeben megyei 
Ilimbav községben született Tiberiu 
ALEXANDRU, neves román népzene
tudós. Tanulmányait Bukarestben 
(1931/36) végezte. A C. Porumbescu 
Zenekonzervatórium folklórtanára és 
tanszékvezetője volt C. Bráiloiu utóda
ként (194i3/58). Jelenleg a fővárosi 
Etnográfiai és Folklór Intézet tudomá
nyos főkutatója. 1960-tól a londoni In
ternational Folk Music Councilnak is 
vezetőségi tagja. Részt vett csaknem 
minden jelentős hazai és külföldi tudo
mányos értekezleten. Tanulmányai és 
gyűjteményes kiadványai közül kiemel
jük Instrumentele muzicale ale popo-

60


