
158 éve
Boksánbányán megszületett báró 
Szurmay Sándor magyar királyi hon-
védtiszt, gyalogsági tábornok, hon-
védelmi miniszter.

130 éve
Budapesten világra jött Reiner Fri-
gyes világhírű karmester.

62 éve
Elhunyt Oláh Gusztáv kétszeres Kos-
suth-díjas operarendező, jelmez- és 
díszlettervező, kiváló művész.

103 éve
Párizsban megszületett Edith Piaf 
francia sanzonénekesnő.

205 éve
Comberben világra jött Thomas And-
rews ír kémikus, az ózon létezésének 
bizonyítója.

123 éve
Megalakult a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB).

90 éve
Budapesten megszületett Vízvári 
György olimpiai bajnok vízilabdázó.

228 éve
Világra jött William Edward Parry an-
gol sarkkutató.

170 éve
Haworthban meghalt Emily Brontë 
angol írónő.

103 éve
Elhunyt Alois Alzheimer német ideg-
gyógyász, aki elsőként írta le a ró-
la elnevezett betegséget az Alzhei-
mer-kórt.

81 éve
Budapesten  világra jött Marék Vero-
nika József Attila-díjas író, grafikus.

49 éve
Meghalt Tompa Sándor „Pufi”, Kos-
suth-díjas színész.

68 éve
Budapesten megszületett Tímár Pé-
ter Balázs Béla-díjas filmrendező, 
forgatókönyvíró.

23 éve
Erzsébet angol királynő bejelentet-
te Károly herceg és Diana hercegnő 
válását.

49 éve
Bemutatták Magyarországon a Sze-
líd motorosok című, két Oscar-díjra 
jelölt kalandfilmet.

43 éve
Budapesten világra jött Csányi Sán-
dor Jászai Mari-díjas magyar szí-
nész, érdemes művész.

198 éve
Megszületett Mary Ashton Rice Li-
vermore amerikai újságírónő, társa-
dalomújító, előadó.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A sci-fi, azaz a tudományos-fantasztikus irodalmi műfaj sokszínű. Mivel a 
meghatározásáról nincsen teljes megállapodás a tudósok és a rajongók köré-
ben, az eredete ismeretlen. Néhányan úgy vélik, a késő középkorban kezdő-
dött, mások szerint csupán a tudományos forradalom által jöhetett létre, ne-
vezetesen Galileo Galilei és Isaac Newton csillagászati, fizikai és matematikai 
felfedezései révén, azonban sokan Mary Shelley 1818-ban megjelent Fran-
kenstein című regényét tartják az első sci-fi alkotásnak. A műfaj klasszikusa 
kétségtelenül Jules Verne francia író, aki több tucat sci-fit írt és egzotikus he-
lyeken játszódó kalandregényt. A műfajnak aztán a 19. század végén élt an-
gol H. G. Wells adott lendületet. A sci-fi a 20. században bontakozott ki, mivel 
a tudomány, illetve a találmányok elterjedtek a társadalomban, így népszerű-
vé vált az olyan irodalom, amely a technológia hatását fedezi fel, és rányomja 
bélyegét a világkultúrára. A 20. században tevékenykedő nagy sci-fi írók közé 
sorolható az orosz származású Isaac Asimov, a lengyel Stanisław Lem, a brit 
Arthur C. Clarke vagy az amerikai Larry Niven, Ray Bradbury és Philip K. Dick.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A sci-fi irodalom eredete

December 19., szerda
Az évből 353 nap telt el, hátravan 
még 12.

Névnap: Viola
Egyéb névnapok:  Bonifác, Bónis, 
Dárió, Dárius, Nemere, Orbán, Oros, 
Pelágiusz, Tea, Violetta

Katolikus naptár: Szent Anasztáz, 
Szent Orbán, Szent Viola
Református naptár: Viola
Unitárius naptár: Viola
Evangélikus naptár: Viola
Zsidó naptár:  Tévét hónap 
16. napja

A Viola latin eredetű női név, amely 
az ibolya virág latin nevéből (viola 
arvensis) származik, női névként 
több nyelvben használatos. Önálló-
sult formája: Violetta. Viola Davis 
napjaink tehetséges afroamerikai szí-
nésznője, aki 2008-ban vált ismertté 
a Kétely című drámában, mely sze-
repért Aranyglóbusz és Oscar-díjra 
jelölték. Három évvel később A segít-
ség című fi lm főhősének megformá-
lásáért újabb Oscar-jelölést kapott.
2017-ben végül Oscar-díjjal jutalmaz-
ták a Denzel Washington főszereplé-
sével készült Kerítések című produk-
cióban nyújtott teljesítményéért.

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, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Nemere István  
A közismert író Pécsett született 
1944-ben szemészorvos fi a-
ként. Elsősorban sci-fi  
könyvei és paranor-
mális jelenségekkel 
foglalkozó művei 
tették őt ismertté, de 
több más műfajban 
is publikál. Számos 
nyelven adták ki mű-
veit, köztük perzsául 
és eszperantóul is. Az 
1990-es években két-
szer egymásután meg-
választották a Nemzetközi 
PEN Club eszperantó csoportja 
elnökének, aminek alapján a Svéd 
Akadémiánál javaslatot tehet valakinek
irodalmi Nobel-díjra való jelölésére. A Magyar Írószövetségbe viszont nem vették 
fel. Bevallása szerint tartózkodik az élvezeti szerektől (kávé, alkohol, dohányzás 
és egyéb drogok) és munkamániás. Megrögzött optimista és a politikát kerülő 

ember. Eddig hétszáz könyve jelent meg 
magyar nyelven, amely magyar rekordnak 
számít. Amennyiben könyveinek száma 
túlszárnyalja a 723-at, akkor átveszi a vi-
lágrekordot Barbara Cartlandtól mint a 
legtöbb művet jegyző író. Műveinek eladási 
példányszámai megközelítik a tizenegy-
milliót. 1983-ban az Európai Science-fi ction 
Szövetség neki ítélte oda a legjobb európai 
sci-fi  író díjat. Könyvei felét álnéven írta; 
máig negyvenhat álnevet használt.

1983-ban Ljubljanában 
az Európai Science-fi c-
tion Szövetség (ESFS) 
neki ítélte oda a legjobb 
európai sci-fi  író díjat.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Tartsa kordában az érzelemkitöréseit, 
hogyha nem akar viszályba kerülni a kör-
nyezetében élőkkel! Hogyha lehet, csu-
pán a háttérből tevékenykedjen!

Önfegyelmének és kitartásának köszön-
hetően minden kötelezettségét teljesíte-
ni tudja. Ámde a sok munka mellett a vi-
szonyait se hanyagolja el!

Most elsősorban a magánügyek kerül-
nek előtérbe. Választ kap pár kényes kér-
désre, és lehetősége adódik új megvilá-
gításban helyezni a kapcsolatait.

A mai napon kényes részletek kerülnek 
napvilágra. Legyen körültekintő, és csak 
olyan személyekkel kössön üzletet, akik-
ben maximálisan megbízik!

Ne bosszankodjék minden apróság mi-
att, nézze inkább a dolgok jó oldalát, 
őrizze meg a jókedvét! Megérzései most 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Ma türelemre lesz szüksége, ugyanis ez-
úttal sorozatos buktatókkal kell szembe-
néznie. Őrizze meg a nyugodtságát, és 
figyeljen oda a részletekre!

Kiváló ötletekkel áll elő, és a kivitelezé-
sükhöz is megvan Önben a kellő energia, 
illetve kitartás. Ennek ellenére hallgassa 
meg mások tanácsait is!

Tettrekészsége a csúcsponton van, szin-
te nincs olyan akadály, amin ne tudna át-
lépni. Használja ki ezt a helyzetet, vág-
jon bele merész terveibe!

Munkahelyén maradjon körültekintő, ne 
hagyja magát félrevezetni! Álljon ki az el-
vei mellett, és vigyázzon, hogy ne élje-
nek vissza a jóhiszeműségével!

Bár bonyodalmasan indul a napja, ké-
sőbb egyenesbe kerülnek a dolgai. Olyan 
emberektől kap segítséget, akik eddig 
csak keresztbe tettek Önnek.

Nehezen alakulnak a feladatai, még a 
rutinteendők is megterhelést jelentenek 
Önnek. Változtasson a módszerein, ta-
láljon új megoldásokat!

Olyan lehetőség kerül Ön elé, amelyet 
korábban az önbizalomhiány miatt elve-
tett. Szedje össze a bátorságát, ne sza-
lassza el ezt az alkalmat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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