
Meghalt II. (Vak) Béla ma-
gyar király, akit azért vakí-
tottak meg, hogy ne lehes-
sen uralkodó. 

VIII. Henrik kivégeztette ötö-
dik feleségét, Catherine 
Howardot nem bizonyítható 
házasságtörésért. 

Párizsban meghalt François 
Viete francia matematikus, 
a tizedes törtek használatá-
nak bevezetője. 

Galileo Galilei megérkezett 
Rómába a Szent Törvény-
szék kihallgatására. 

III. (Orániai) Vilmos herceg, 
Hollandia helytartója és fe-
lesége, II. (Stuart) Mária 
trónra lépett Angliában. 

Londonban először jelent 
meg kolerafertőzés. 

New Yorkban lázadás tört ki 
a liszt magas ára miatt. 

Megszületett Csók István 
kétszeres Kossuth-díjas fes-
tő, kiváló művész. 

Meghalt Richard Wagner 
német klasszicista zene-
szerző (A bolygó hollandi, 
Lohengrin, Tannhauser). 

Megszületett Csáth Gé-
za író, zenekritikus, orvos 
(Trepov a boncolóasztalon). 

Auguste és Louis Lumiere 
szabadalmaztatta a kinema-
tográfot. 

Megszületett Georges 
Simenon világhű francia–
belga író, Maigret felügyelő 
kitalálója. 

Megszületett Rajz János 
Kossuth-díjas, Jászai Mari-
díjas színész, érdemes és ki-
váló művész. 

Budapesten megszületett 
Grétsy László nyelvész, a 
nyelvtudományok kandidá-
tusa. 

Megszületett Marilyn 
Pauline Novak, művészne-
vén „Kim Novak” amerikai 
színésznő, a Vertigo fősze-
replője. 

Forrás: ezenanapon.hu
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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 
1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

Megpróbáltatásokban lesz része, 
ezért szüksége lesz a rátermettsé-
gére. Azonban bárhogyan is cselek-
szik, ne tegye kockára a szavahihe-
tőségét!

Ikrek 

Könnyen végzi el a szellemi mun-
kákat, a kommunikációs képessége 
pedig a csúcson van. Most előtér-
be helyezheti a komolyabb beszél-
getéseket.

Mérleg 

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne 
engedje, hogy a kialakult helyzet el-
rontsa a mai napját! Maradjon nyu-
godt, és próbálja megtartani a tár-
gyilagosságát!

Rák 

Amennyiben képes megválni a 
megrögzött módszereitől, közelebb 
kerülhet a céljaihoz. Szép ered-
ményeket érhet el, ha nyitott az új 
megoldásokra.

Bak 

Váratlan fordulatok teszik mozgal-
massá a napját, és bizonyos ügye-
iben komoly lépéselőnyre tehet 
szert. Éljen a sors által felkínált le-
hetőségekkel!

Bika 

Feszült hangulat uralkodik ön körül, 
ezért ha teheti, halassza el azokat 
a tevékenységeket, amelyek oda-
figyelést vagy a kollégái segítsé-
gét igénylik!

Skorpió 

Ezúttal ne fogadjon el mindent fel-
tételek nélkül, hanem inkább néz-
zen az információk mögé! Magán-
életében készüljön fel egy váratlan 
szituációra!

Oroszlán 

Komoly kihívás előtt áll, egy meg-
oldhatatlannak látszó problémával 
találja szembe magát. Őrizze meg 
a nyugalmát, tervezze meg okosan 
a lépéseit!

Vízöntő 

Legyen kitartó, próbálja meg érvé-
nyesíteni az elképzeléseit! Csele-
kedjék következetesen, és mindvé-
gig alkalmazkodjék az adott hely-
zetekhez!

Nyilas 

A mai napon egyedül kell megküz-
denie az ön előtt tornyosuló felada-
tokkal. Egyetlen esélye lépést tarta-
ni a dolgokkal, hogyha segítséghez 
folyamodik.

Szűz 

Energiaszintje kissé hullámzó, így 
ma lehetőleg kerülje el a konfliktu-
sokat! Törekedjék a kompromisz-
szumra, még akkor is, ha ez áldoza-
tokat követel!

Halak 

Remek tempóban halad a teendő-
ivel, így alkalma lesz az időigényes 
terveit is napirendre hozni. Ha a se-
gítségét kérik, legyen mindenkivel 
készséges!

Kos 

Horoszkóp

Céklamártás húsok 
mellé

Hozzávalók: 50 dkg cékla, vörösborecet, 
extra szűz olívaolaj, kevés barna cukor, só, 1 
dl habtejszín (cukormentes).
Elkészítés: A céklát egészben, sós vízben 
előfőzzük, majdnem teljesen puhára. Meg-
hámozzuk, vékonyra szeleteljük, és kevés 
vajon a cukorral együtt karamellizáljuk. Vö-
rösborecettel, olívaolajjal ízesítjük, majd 
botmixerrel pürésítjük, végül kevés habtej-
színnel lazítjuk. Párolt húsok mellé kiváló.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Az egyik legjelentősebb 
francia szépirodalmi ki-
adó, a Gallimard gondo-

zásában megjelent Les aveux de 
la chair (A test vallomásai) című 
írásában Foucault (1926–1984) a 
korai kereszténység gondolatvi-
lágában és gyakorlatában vizs-
gálja a szexualitás fogalmát – ír-
ta a The New York Times. A soro-
zat első három kötete a 17. szá-
zadtól a 20. század közepéig tag-
lalja a szexuális magatartásfor-
mák történetét.

Foucault 1984-ben halt meg 
egy AIDS-szel összefüggő be-
tegség következtében, ezért már 
nem tudta befejezni a negye-
dik kötetet, amely pénteken je-

lent meg Franciaországban. A 
mű megjelenésének előzménye, 
hogy a francia filozófus hajda-
ni élettársa, Daniel Defert 2013-
ban eladta a párizsi Francia 
Nemzeti Könyvtárnak a tulajdo-
nában lévő Foucault-archívumot, 
benne a Les aveux de la chair egy 
kézzel írt és egy gépelt kéziratá-
val, utóbbit Foucault el is kezdte 
javítani. Miután az írás elérhető-
vé vált a kutatók számára, a filo-
zófus családja – írásainak jog-
tulajdonosa – úgy döntött, hogy 
a nagyközönséggel is megosztja.

Henri-Paul Fruchaud, Foucault 
unokaöccse szerint a kötet egy 
harmadik, gépelt változata már 
eleve a Gallimard tulajdonában 

volt, hiányosan és hibásan. „Mi-
után immár mind a három vál-
tozat a kezemben volt, világossá 
vált, hogy szabad az út az utolsó 
kötet megjelenése előtt” – mond-
ta Fruchaud.

A The Lives of Michel Foucault 
című életrajzi könyvében David 
Macey azt írja, hogy a filozó-
fus hivatalos végrendelet nél-
kül halt meg, azonban hátraha-
gyott egy levelet, amelyben ha-
tározottan megtiltotta, hogy ha-
lála után bármely művét kiad-
ják. A dokumentumból egyér-
telműen kiderül továbbá, hogy 
Foucault a lakását és a benne 
lévő összes tárgyat, köztük be-
fejezetlen könyvének anyagait 
is élettársára hagyta. Egy 2010-
es interjúban Daniel Defert azt 
mondta, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a mű ne csupán a tudomá-
nyos világ tagjai számára le-
gyen elérhető. „Mi ez a kivéte-
lezés a doktoranduszokkal? Én 
azt az elvet vallom, hogy vagy 
mindenki, vagy senki” – szö-
gezte le.

Kiadták Michel Foucault egy befejezetlen művét

Mégis megjelentették

A kötet a francia filozófus végakarata ellenére jelent meg

FORRÁS: THINGLINK.COM
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Ezen a napon

Több mint harminc évvel Michel Foucault halála 

után – és határozott akarata ellenére – megjelent 

Franciaországban a filozófus egy befejezetlen 

könyve, A szexualitás története című sorozatának 

negyedik és egyben utolsó kötete – írja az MTI.




