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359 éve
Sárospatakon meghalt a mecé-
nás fejedelemasszony, Lorántffy 
Zsuzsanna.

112 éve
Budapesten megszületett Rózsa 
Miklós Oscar-díjas amerikai film-
zeneszerző.

64 éve
New Jerseyben elhunyt Albert Ein-
stein német Nobel-díjas fizikus.

80 éve
Rákosligeten világra jött Ragá lyi 
Elemér Kossuth-díjas operatőr.

124 éve
Herkulesfürdőn megszületett Lá-
zár Mária színésznő, akit 1962-
ben Magyarország Érdemes Mű-
vésze díjával tüntettek ki.

35 éve
Az UNESCO kezdeményezésére 
április 18-át műemlékvédelmi vi-
lágnapjának nyilvánították.

203 éve
Vácon megszületett Füredi Mihály 
népdalénekes, bariton operaéne-
kes, dalszerző, népdalgyűjtő.

94 éve
Megnyílt az első Budapesti Nem-
zetközi Vásár.

200 éve
Splitben megszületett Franz von 
Suppé osztrák zeneszerző, aki 
közel ötven operettet szerzett.

113 éve
San Franciscót nagy erejű föld-
rengés rázta meg, amit tűzvész 
követett. Több mint háromezren  
haltak meg.

96 éve
Megszületett Sidó Ferenc kilenc-
szeres világbajnok asztalitenisze-
ző, labdarúgó, edző.

27 éve
Elhunyt Benny Hill angol komikus 
színész, humorista és énekes.

72 éve
Megszületett James Woods Os-
car-díjra jelölt amerikai színész.

345 éve
Londonban meghalt John Graunt 
angol demográfus, aki megalapí-
totta a demográfia tudományát.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A színjátszás kezdetleges formája az időszámításunk előtti 15. szá-
zadban során tűnt fel először az ősi Egyiptomban. Ezen művészi 
megjelenítés elsősorban a mágikus rítusokra alapozott. Európá-
ban az 5. század folyamán jelent meg, később a Távol-Keleten is el-
terjedt. Ekkoriban a női szerepeket is férfiak játszották, maszkban. 
A korai középkor elején a görög dráma volt az irodalom vezető lírai 
műfaja, az effajta színházi előadások nagyrészt vallásos szertartá-
sokhoz kapcsolódtak. A 16. századi Angliában a színjátszásnak már 
nem a vallásos ismeretterjesztés volt a célja. Hivatásos színtársula-
tok jöttek létre, és színházak épültek. Willliam Shakespeare színpa-
da, valamint a technika, amit az a színpad megkövetelt közvetlenül 
a középkori színjátszásból fejlődött ki. A 17. században, a francia 
klasszicista drámák idejében virágkorát élte a commedia dell’arte, 
ennek a fő műfaji sajátossága a rögtönzés volt. A 20. század színhá-
zi törekvései arra irányultak, hogy a színház visszataláljon spontán 
közösségteremtő funkciójához, és bevonja a nézőket az előadásba.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A színjátszás története

Április 18., csütörtök
Az évből 108 nap telt el, hátravan 
még 257.

Névnapok: Andrea, Ilma
Egyéb névnapok: Aladár, Apolló, 
Benedek, Cecília, Hermina, József, 
Lambert, Uzon, Verner

Katolikus naptár: Szent Apolló, 
Aladár, Andrea, Ilma
Református naptár:  Andrea
Unitárius naptár: Andrea, Cecília
Evangélikus naptár: Andrea, Ilma
Zsidó naptár: Niszán hónap 
13. napja

Az Andrea a görög eredetű András 
férfi név latinos női változata, olasz 
nyelvterületen azonban elsősorban 
férfi névként használt. A név ismert 
viselője Gyarmati Andrea magyar 
úszónő, aki az 1960–70-es években 
huszonnyolc egyéni országos baj-
nokságot, olimpiai ezüst- és bronz-
érmet nyert hátúszásban, illetve pil-
langóúszásban.
Az Ilma női név Vörösmarty Mihály 
alkotása a Csongor és Tünde című 
művében, talán a Vilma rövidítése-
ként. Egyúttal fi nn személynév is, 
ami szintén 19. századi névalkotás, 
jelentése levegő, ég.

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.
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 SUDOKU

Eric Roberts
Az Oscar-díjra jelölt színész 
a Mississippi állambeli 
Biloxiban született 
1956. április 18-án 
színművészek 
gyermekeként, 
Julia Roberts 
Oscar-díjas 
színésznő 
testvéreként. 
Tanulmánya-
it a Georgia ál-
lambeli Atlantá-
ban végezte. Szí-
nészi pályáját A ci-
gányok királya (1978) 
című drámában kezdte, 
amiért Aranyglóbusz díj jelö-
lést kapott. 1980-ban főszerepet
alakított Willa Cather 1905-ös elbeszélésének színpadi változatában, a Paul’s Case-
ben. 1981-ben Roberts autóbalesetet szenvedett, aminek következtében három na-
pig eszméletlen volt, eltörte a kulcscsontját, és bal keze gyűrűsujja maradandóan 
megsérült. Balesete után szívesebben testesített meg rosszfi ú karaktereket. Az Egy 
aktmodell halála (1983) című életrajzi drámában lévő szerepléséért újból Golden 
Globe-ra jelölték. A Szökevényvonat (1985) című kalandfi lmben nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra, illetve Aranyglóbusz díjra jelölték. 1991-ben barátnőjétől, Kelly 

Cunninghamtől lánya született (Emma), aki 
később szintén a színészi pályát választot-
ta. Egy évvel később feleségül vette Eliza 
Garrettet, akivel mindmáig boldog házas-
ságban él. Az 1990-es, 2000-es évek alatt 
főként drámai fi lmekben, illetve tévépro-
dukciókban volt látható, miközben tévéso-
rozatokban is megjelent. Egyike azon színé-
szeknek, akik rekordmennyiségű fi lmben 
játszottak: eddig több mint ötszáz fi lmben 
bukkant fel, és jelenleg közel harminc 
produkciója van folyamatban. 

A Szökevényvonat (1985) 
című akciókalandfi lm-
ben nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra, illet-
ve Aranyglóbusz díjra 
jelölték.

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887

Székelyhon
Székelyföld napilapja, 

az Erdélyi Médiatér Egyesület 
médiaportfóliójának tagja.

A Székelyhon a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap, az Udvarhelyi Híradó 

és a Vásárhelyi Hírlap című újságok 
eggyé válásával létrejött napilap.

Szerkesztőségi ta gok

Fotó
Olvasószerkesztő

Tördelőszerkesztők
Reklámgrafi ka

Korrektorok
Tévéműsor, Szórakozás

Reklám

Lapterv

Antal Erika, Barabás Hajnal, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó,
Józsa Csongor, Kovács Attila, Molnár Melinda,
Szász Cs. Emese, Széchely István, Zátyi Tibor
Barabás Ákos, Gábos Albin, Haáz Vince
Sólyom Erika
Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Smid Kitti
Tóth Szilárd
Ravasz Réka, Tamás Zsanett
Gräf Botond
Csíkszék, Gyergyószék – Kelemen Tímea (0726-
720308, kelemen.timea@transversum.ro); Maros-
szék – Nagy László (0799-946850, nagy.laszlo@
transversum.ro); Udvarhelyszék – Gagyi Erika 
(0726-720341, gagyi.erika@transversum.ro)
Mihály László, Tókos Attila

Ügyfélszolgálataink:

530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám 
• Telefon: 0266-371100 

535500 Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám 
• Telefon: 0266-361201 

540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám 
• Telefon: 0265-260170 

535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám 
• Telefon: 0266-218361 

E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro (szerkesztőség),
apro@szekelyhon.ro (ügyfélszolgálat),

elofi zetes@szekelyhon.ro (előfi zetés online)
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Fiókszerkesztőség-
vezetők

Fotórovat-vezető
Tartalomigazgató

Ügyvezető igazgató

Kozán István
Kovács Eszter

Gergely Imre (Gyergyó-
szentmiklós), Iszlai Katalin 
(Csík   szereda), Kovács Eszter 
(Székely udvarhely), Simon 
Virág (Marosvásárhely)
Beliczay László
Szüszer Róbert
Nemes László




