
925 éve
Nyitrán elhunyt I. (Szent) László 
Árpád-házi magyar király, akit ki-
vételes fizikuma miatt Isten atlé-
tájának is neveztek.

137 éve
Predappióban megszületett Be-
nito Mussolini szocialistából fa-
sisztává vált politikus, diktáto-
ri hajlamú olasz miniszterelnök.

115 éve
Jönköpingben világra jött Dag 
Hammarskjöld Nobel-díjas svéd 
politikus, diplomata.

130 éve
Önmagán okozott lőtt sérülés kö-
vetkeztében életét vesztette Vin-
cent van Gogh holland festő.

126 éve
Hajdúszoboszlón világra jött Cso-
konai Vitéz Gizella költőnő, aki 
négyéves korától világtalan volt.

144 éve
Ópazován megszületett Kadics 
Ottokár geológus, a magyar bar-
langkutatás, valamint az ősem-
berkutatás egyik úttörője.

514 éve
Lisszabonban elhunyt Martin Be-
haim felfedező és térképész, az 
első földgömb megalkotója.

69 éve
Honoluluban megszületett Dean 
Pitchford Oscar-díjas amerikai ze-
neszerző, rendező, színész.

62 éve
Dwight D. Eisenhower amerikai 
elnök aláírta a törvényt, amellyel 
megalapította a NASA-t.

37 éve
A svájci Château-d’Oexben meg-
halt David Niven Oscar-díjas brit 
színész, producer.

79 éve
Manchesterben világra jött David 
Warner Emmy-díjas brit színész.

67 éve
Washingtonban megszületett Tim 
Gunn Emmy-díjas amerikai szí-
nész, forgatókönyvíró, producer.

66 éve
Először jelent meg J. R. R. Tolkien 
brit regényíró nagy sikerű műve, 
A Gyűrűk Ura.
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A legkorábbi matematikai szövegek Mezopotámiából (az időszámításunk 
előtti 1900 körüli időből származó Plimpton 322), az ókori Egyiptomból (i. 
e. 1800 körüli Rhind-papirusz), a Középbirodalom idejéről (i. e. 1300 körü-
li berlini papirusz), valamint az ókori Indiából (i. e. 800 körüli Sulba szút-
rák) kerültek elő. Ezek a szövegformák mindegyike a Pitagorasz-tétellel 
(azaz az euklideszi geometria alapvető állításával) foglalkozott, amely a 
jelek szerint a legkorábbi, illetve a legelterjedtebb matematikai jelenség 
volt az alapvető aritmetika és a geometria után. Az ókori görögök matema-
tikai munkáit sokan a legfontosabb kidolgozások közé sorolják, ugyan-
is azok nagymértékben bővítették ezen tudományág módszereit és tárgy-
körét. Az ókori és középkori fejlődési fellángolásokat legtöbbször évszá-
zadokon át tartó stagnálás követte. Az itáliai reneszánsszal (16. század) 
kezdődően a fejlődések a matematikán belül egyre nagyobb ütemben kö-
vették egymást, ez a jelenség mindmáig megfigyelhető. A matematika ki-
fejezés a görög mathéma szóból ered, jelentése: tudomány. Mára a szó fő-
leg a mennyiség, szerkezet, tér és változás deduktív tudományára utal.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A matematika eredete

Július 29., szerda
Az évből 211 nap telt el, hátravan 
még 155.

Névnapok: Flóra, Márta
Egyéb névnapok: Adelmár, Bea, 
Be atrix, Farkas, Félix, Fiorella, Flo-
rinda, Olaf, Virág, Zara

Katolikus naptár: Szent Beatrix, 
Szent Flóra, Szent Márta
Református naptár:  Márta
Unitárius naptár: Márta
Evangélikus naptár: Flóra, 
Márta
Zsidó naptár: Áv hónap 8. napja

A Flóra mitológiai eredetű női név, a 
virágok és a tavasz római istennőjé-
nek neve, jelentése: virág. Rokon ne-
ve: Florinda. Sass Flóra (1841–1916) 
nagyenyedi születésű Afrika-kutató 
volt, Samuel Baker brit felfedező fe-
lesége. Ő az egyetlen magyar felfe-
dezőnő, akit az afrikaiak a Myadue 
(Hajnalcsillag) névvel illettek. Tisz-
teletére az ugandai Murchison-víz-
esésnél emléktáblát helyeztek el.
A Márta arameus női név, jelentése: 
úrnő. Szent Márta  a Jézus által fel-
támasztott Lázár nővére volt, akit a 
szolgálok, háziasszonyok és vendég-
látók védőszentjeként tisztelnek.

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

Melissa McCarthy
Az Oscar-díjra jelölt amerikai 
színésznő, forgatókönyv-
író, producer az il li noi-
 s-i Plainfi eldben szü-
letett 1970. augusz-
tus 26-án brit és 
kanadai szárma-
zású család lá-
nyaként. Tanul-
mányait a szülő-
városában kezd-
te, majd a jolieti 
St. Francis Akadé-
mián diplomázott. 
Ezután New Yorkba 
költözött, ahol beirat-
kozott a divattervező inté-
zetbe (FIT), később azonban 
stand up comedy előadásokban lé-
pett fel. Képernyőn unokahúga műsorában, a Jenny McCarthy Show-ban debütált 
1997-ben, aztán Los Angelesben telepedett le, a következő években pedig többnyire 
kisebb tévés karaktereket formált meg. Első komolyabb szerepét 2000-ben kapta a 
Szívek szállodája című sorozatban, amelynek hét éven át állandó szereplője volt (153 
epizódban játszott). 2007 után a Nem ér a nevem című komédiaszériában, illetve 
a Mike és Molly című szitkomban alakított emlékezetest (utóbbiért 2011-ben Em-
my-díjjal jutalmazták). Első nagyfi lmes sikere 2011-ben következett be a Koszorús-

lányok című vígjátékban, melyért Oscar-díj-
ra jelölték. Ezt követően főszereplője volt a 
Személyiségtolvaj (2013), Női szervek (2013), 
Másnaposok 3 (2013) és Tammy (2014) című 
produkcióknak. A Megbocsátasz valaha? 
(2018) című életrajzi drámában nyújtott 
teljesítményéért Aranyglóbusz és Oscar- 
díjra jelölték. 2011-től rendszeresen fellép 
a Saturday Night Live című show-ban, ala-
kításaiért ötször jelölték Emmy-díjra. 2005 
óta Ben Falcone színész hitvese, akitől két 
gyermeke (Vivian, Georgette) született.

A Koszorúslányok (2011) 
valamint a Megbocsá-
tasz valaha? (2018) című 
produkciókban nyújtott 
teljesítményéért Oscar-
díjra jelölték.
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