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99 éve
XV. Benedek pápa szentté avatta 
Jeanne D’Arcot.

92 éve
Budafokon világra jött Máthé Er-
zsi Kossuth-díjas színésznő.

76 éve
Budapesten megszületett Grun-
wals ky Ferenc Kossuth-díjas ope-
ratőr, rendező, forgatókönyvíró.

90 éve
Hollywoodban először tartották 
meg az Oscar-díjak átadását.

114 éve
A Nebraska állambeli Grand Is-
landban megszületett Henry Fon-
da Oscar-díjas amerikai színész.

64 éve
Cleveland Heightsban világra jött 
Debra Winger Oscar-díjra jelölt 
amerikai színésznő.

59 éve
Theodore Harold Maiman ame-
rikai feltaláló létrehozta az első 
működő lézersugarat.

108 éve
Budapesten megszületett Rodol-
fo (eredeti nevén Gács Rezső), hí-
res magyar bűvész.

154 éve
Alsóhangonyban világra jött Hol-
ló Barnabás szobrász, akinek fő-
ként a realisztikus domborművei 
jelentősek.

9 éve
Budapesten meghalt Végvári Ta-
más Jászai Mari-díjas színész.

66 éve
Az írországi Droghedában meg-
született Pierce Brosnan Aranyg-
lóbusz díjra jelölt színész.

50 éve
Buffalóban világra jött David Bo-
reanaz amerikai filmszínész, a Dr. 
Csont című sorozat főszereplője.

29 éve
Beverly Hillsben elhunyt Sammy 
Davis Jr. Aranyglóbusz díjra jelölt 
énekes, táncos, filmszínész.

44 éve
A japán Junko Tabei megmászta a 
Mount Everestet, így ő lett az első 
nő, aki feljutott ide.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A rhythm & blues (röviden: R&B vagy R’n’B) könnyűzenei megnevezés, 
amely nem  egyértelmű műfajra utal, és ebben nincs is megegyezés a 
könnyűzenei szakírók között. A kifejezést a Billboard zenei szaklap vezet-
te be 1949-ben. Noha az eredeti értelemben vett 1950-es évekbeli, a blues 
dallamvilágát gyorsabb tempóval vegyítő klasszikus (old school) rhythm 
and blues zene továbbra is él, a 2010-es évek kortárs R&B-nek nevezett 
zenéje már nyomokban sem emlékeztet az eredetire, a névazonosság el-
lenére más műfajnak tekinthető. Korábban a lemezkiadók élesen elkülö-
nítették a fehér és fekete közönségnek szánt kiadványokat. A fehérekét 
hillbilly musicnak, a feketékét race musicnak nevezték, ez utóbbit váltotta 
fel a rhythm and blues, ami az évek során rengeteg afroamerikai előadók-
tól származó tánc- és popzenei műfajt jelentett. Az 1940-es évek második 
felében a blues új, a rock & rollt előrevetítő irányzatát nevezték R&B-nek. 
Manapság a rhythm & blues megnevezést gyakran alkalmazzák elektro-
mos blues, soul, funk vagy hiphop műfajú zenékre is, lényegét tekintve te-
hát gyűjtőfogalma az afroamerikai (főleg gospel) eredetű tánczenéknek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A rhythm and blues története

Május 16., csütörtök
Az évből 136 nap telt el, hátravan 
még 229.

Névnapok: Botond, Mózes
Egyéb névnapok: Hannibál, Já-
 nos, Pellegrin, Simon, Sion, Szi mo-
netta, Ubul, Ugod

Katolikus naptár: Nepomuki 
Szent János, Szent Mózes, Margit
Református naptár:  Mózes
Unitárius naptár: Mózes
Evangélikus naptár: Botond, 
Mózes
Zsidó naptár: Ijjár hónap 11. napja

A Botond régi magyar férfi név, je-
lentése: buzogányos harcos. Anony-
mus királyi jegyző krónikája szerint 
Botond vitéz 10. századi magyar 
nemzetségfő volt, aki a kalandozá-
sok során (958-ban) buzogányával 
betörte Bizánc városkapuját, és le-
győzte görög ellenfelét.
A Mózes férfi név pontos eredete és 
jelentése tisztázatlan, egyes feltevé-
sek szerint egyiptomi eredetű, népi-
es magyarázat szerint a jelentése: 
vízből kihúzott. A név legismertebb 
viselője Mózes próféta volt, a zsi-
dóság, a kereszténység, az iszlám és 
több kisebb vallás nagy prófétája.

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

Janet Jackson
A Grammy-díjas amerikai 
popénekesnő, színésznő 
az Indiana állambeli 
Garyben született 
1966. május 16-
án a híres Jack -
son család leg-
fi atalabb gyer-
mekeként. En -
cinóban (Los
Angeles mel-
lett) nőtt fel, és 
már hétévesen 
gyerekszínészként 
szerepelt reklámfi l-
mekben. Ezután első-
sorban a The Jackson 5 
tagjaként, illetve Michael 
Jacksonnak a húgaként volt ismert.
Első albumát 16 évesen jelentette meg az A&M Recordsnál, az áttörést azonban az 
1986-ban megjelent harmadik, Control című nagylemeze hozta meg számára. Ezzel 
a lemezzel kezdődött az évtizedeken átívelő együttműködése Jimmy Jam és Terry 
Lewis producerekkel. Zenéje, mely a rhythm & blues, disco, funk és rap elemeit 
ötvözi, és gyakran használ fel részleteket korábbi dalokból, több stílus kedvelői 
körében népszerűvé tette őt. 1993-ban főszerepet kapott a Hazug igazság című drá-
mában, a fi lmhez komponált betétdalát (Poetic Justice) pedig Oscar-díjra jelölték. 

Az 1990-es évek végére az évtized egyik leg-
sikeresebb előadója lett. Háromszor ment 
férjhez (James DeBarge énekeshez, René 
Elizondo Jr. producerhez és Wissam Al Ma-
na üzletemberhez), mindegyik házassága 
válással végződött. 2017-ben fi a született 
(Eissa Al Mana). Karrierje során 11 stúdió-
albumja jelent meg, amelyek világszerte 
közel 50 millió példányban keltek el, vala-
mennyi platinalemezzé vált. Huszonhat al-
kalommal jelölték Grammy-díjra, amelyből 
ötöt elnyert (1990, 1994, 1996, 1998, 2002).

Tizenegy nagylemeze je-
lent meg, amelyek közel 
50 millió példányban kel-
tek el. Huszonhatszor je-
lölték Grammyre, amely-
ből ötöt elnyert.

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.
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Tévéműsor, Szórakozás
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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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