
453 éve
A vallásszabadság világnapja an-
nak emlékére, hogy a világon elő-
ször az 1568-as tordai országgyű-
lés mondta ki a vallás és lelkiis-
meret szabadságát.

499 éve
II. Jagelló Lajos magyar király és 
Habsburg Mária királyi hercegnő 
összeházasodott.

124 éve
Bécsben meghalt Schwarz Dávid 
magyar mérnök, a kormányoz-
ható léghajó feltalálója, mely ta-
lálmányt később Ferdinand Zep-
pelin gróf vásárolt meg.

151 éve
Germantownban világra jött Ross 
Granville Harrison amerikai zoo-
lógus, az embrionális szervátül-
tetés úttörője.

90 éve
Budapesten elhunyt Kandó Kál-
mán mérnök, feltaláló, az induk-
ciós motor fejlesztője, a villamos-
vasút egyik megteremtője.

267 éve
Szentlőrinckátán megszületett 
Laczkovics János huszárkapitány, 
a magyar jakobinus mozgalom 
egyik vezetője.

80 éve
Zürichben meghalt James Joyce ír 
költő, író, a 20. század egyik ki-
emelkedő szerzője.

86 éve
Budapesten világra jött Medgye-
si Mária Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő és rendező.

12 éve
Santa Monicában elhunyt Patrick 
McGoohan Emmy-díjas amerikai 
színész, rendező, producer.

79 éve
Barcson megszületett Veress Mik-
lós József Attila-díjas költő.

9 éve
Olaszország nyugati partjainál 
zátonyra futott és felborult a Cos-
ta Concordia üdülőhajó. Magyar 
halálos áldozat is volt.

67 éve
Johannesburgban világra jött Tre-
vor Rabin Grammy-díjas dél-afri-
kai filmzeneszerző.
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A gravírozás pontos eredete homályba vész, a legrégebbi formáját 
egy dél-afrikai (víztartó edénynek használt) strucctojáshéjon találták, 
amely becslések szerint 540 ezer évvel ezelőtti) kőkorszakból maradt 
fenn. A neolitikumban a csontokkal és elefántcsontokkal való gravíro-
zás fontos technikának számított; az eljárás különösen népszerű volt a 
3. századi Görögországban, ekkoriból elsősorban életképeket ábrázo-
ló, bronzba vésett jelenetek, valamint mitológiai történetekkel díszített 
edények és urnák maradtak az utókorra. Később az ábécé használata 
színesítette ezt a technikát, ily módon örökítettek meg különleges dátu-
mokat, illetve filozofikus mondásokat. A gravírozás a 15. század folya-
mán érte el a csúcspontját, ekkortájt már páncélokat és számos egyéb 
fémből készült tárgyat is ezzel díszítettek (pl. a pajzsokat a családi cí-
mer vésésével tették ékessé). A középkor idején a technikát a pecsét-
gyűrűknél szintén alkalmazták, a mélynyomású gyűrűket pedig pecsét-
ként alkalmazták a dokumentumok lezárására. A gravírozási eljárás mo-
dern változatát (lézergravírozás) a 20. század végén fejlesztették ki.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A gravírozás története

Január 13., szerda
Az évből 13 nap telt el, hátravan 
még 352.

Névnap: Veronika
Egyéb névnapok: Benignusz, 
Csongor, Gotfrid, Ivett, Judit, Jordán, 
Jutka, Vera, Vidor, Zongor

Katolikus naptár: Szent Veronika, 
Szent Hiláriusz, Csongor
Református naptár: Veronika
Unitárius naptár: Veronika
Evangélikus naptár: Veronika
Zsidó naptár: Tévét hónap 
29. napja

A Veronika női név a görög szárma-
zású Bereniké latin alakformája, je-
lentése: győzelmet hozó. A név ismert 
viselője Ádám Veronika magyar 
bio kémikus, aki elsősorban az idegek 
károsodását tanulmányozta. Nevéhez 
fűződik annak kimutatása is, hogy 
a metabolikus enzimek kóros körül-
mények között olyan származékokat 
állítanak elő, amelyek hozzájárulnak 
a neurodegeneratív betegségek (pl. 
Parkinson-kór), illetve a stroke kiala-
kulásához. Tudományos közleménye-
iből közel kilencven angol nyelven 
jelent meg. Munkásságát 2010-ben 
Széchenyi-díjjal méltatták.

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

Liam Hemsworth
Az Emmy-díjra jelölt auszt-
rál fi lmszínész Melbour-
ne-ben született 1990. 
január 13-án Craig 
Hemsworth szoci-
ális tanácsadó és 
Leonie van Os 
an  goltanárnő fi  -
aként. Holland, 
angol, ír, német 
és skót felme-
nőkkel rendelke-
zik; két idősebb fi -
vére (Chris, Luke), 
ugyancsak színészek. 
Nyolcéves korában csa-
ládjával a Phillip Island 
nevű szigetre költözött, itt töl-
tötte a gyerekkorát is. Színészként 
2007 nyarán debütált a McLeod lányai című szappanoperában, aztán állandó 
szereplője lett a Szomszédok című romantikus drámaszériának (Josh Taylort ala-
kítva), majd az Elefánt hercegnő című ifj úsági sorozatnak. 2009-ban az Egyesült 
Államokba költözött, hogy folytathassa a fi lmszínészi karrierjét. Filmvásznon 
2009-ben volt látható először Nicolas Cage oldalán a Képlet című misztikus thril-
lerben. Ezután látható volt a Háromszög (2009), Az utolsó dal (2010, Miley Cyrus 
partnereként), Szerelem és becsület (2013), Tuti szajré (2013, Dwayne Johnson ol-

dalán), A ruhakészítő (2015, Kate Winslet 
mellett), A függetlenség napja: Feltámadás 
(2016), A párbaj (2016), Killerman (2019) 
című produkciókban. Emellett 2012 és 2015 
közt Az éhezők viadal című sci-fi  drámák 
egyik főhősét testesítette meg, alakításáért 
pedig a People’s Choice Awards közönség-
díjon különdíjat nyert. A legveszélyesebb 
játék című akciófi lm-sorozat egyik ügyve-
zető producereként 2020-ban Primetime 
Emmy-díjra jelölték. 2018-től 2020-ig Miley 
Cyrus énekesnő-színésznő hitvese volt.

A legveszélyesebb já-
ték című akciófi lm-so-
rozat egyik ügyvezető 
producereként 2020-
ban Primetime Emmy-
díjra jelölték.
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