
23 éve
A floridai Astor Parkban meghalt 
Wass Albert erdélyi magyar író és 
költő, a magyar irodalom egyik 
kiemelkedő alakja.

116 éve
Budapesten világra jött Péter Ró-
zsa Kossuth-díjas, nemzetközileg 
is elismert matematikus.

348 éve
A színpadon elhunyt Molière író, 
színész, a klasszikus francia szín-
játszás megteremtője.

368 éve
Fusignanóban világra jött Arcan-
gelo Corelli olasz zeneszerző, ko-
rának egyik neves komponistája.

421 éve
Róma piacterén eretnekként mág-
lyán megégették Giordano Bruno 
itáliai filozófust, szerzetest.

94 éve
Zalaegerszegen világra jött Orosz 
György Jászai Mari-díjas rendező.

97 éve
Johnny Weissmüller, az erdélyi 
születésű úszó, színész megdön-
tötte a 100 yardos (91,44 méte-
res) gyorsúszás rekordját.

96 éve
Clevelandben megszületett Hal 
Holbrook Oscar-díjra jelölt ameri-
kai filmszínész, rendező.

42 éve
San Diegóban meghalt William 
Gargan Oscar-díjra jelölt ameri-
kai filmszínész, producer.

73 éve
Budapesten világra jött Cserhal-
mi György Kossuth-díjas színész.

44 éve
Budapesten elhunyt Péter Rózsa 
Kossuth-díjas matematikus.

26 éve
Budapesten meghalt Varjú Vil-
mos olimpiai bronzérmes és két-
szeres Európa-bajnok súlylökő.

87 éve
Allestreeben megszületett Alan 
Bates Oscar-jelölt brit színész.

67 éve
Hegykőn világra jött Eperjes Ká-
roly Kossuth-díjas színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A nagy népességű városok kialakulásával, illetve az írás megjelenésével (i. 
e. 4. évezredben) megjelent az irodalom mint új kommunikációs forma. Az 
irodalom alkotója, az író és a közönsége közötti személyes kapcsolat azon-
ban évezredeken keresztül megmaradt (felolvasás, színház, énekes előa-
dásmód), és az írásos rögzítés elsősorban a művek megtanulását, valamint 
megőrzését és továbbadását szolgálta. Az irodalom művelése szűk réteg 
kiváltsága volt. Mindez csak a könyvnyomtatás feltalálásával (Kína 11. szá-
zad, Európa 15. század), a könyvkereskedelem, a nyilvános könyvtárak és 
az újságok megjelenésével, majd az írástudás általánossá válásával válto-
zott meg gyökeresen. A sikeres írót és költőt ettől kezdve anyagilag is el tud-
ta tartani az olvasóközönsége. Az esztétikai igényeket mutató szépiroda-
lom mellett megjelent a kommersz jellegű ponyvairodalom is. Az irodalom 
nagyban alakítja a modern társadalom emberének nyelvét, műveltségét, 
ízlését, világképét és nemzeti tudatát. A 20. század óta a tömegkommuni-
kációs eszközök kihívást jelentenek az irodalom számára. Az internet lehe-
tőségei pedig végképp átalakították a hagyományos befogadói szokásokat.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az irodalom története

Február 17., szerda
Az évből 48 nap telt el, hátravan 
még 317.

Névnap: Donát
Egyéb névnapok: Alex, Álmos, 
Donátó, Egyed, Elek, Emőd, Lu-
kács, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Donát
Református naptár:  Donát
Unitárius naptár: Álmos, 
Donát
Evangélikus naptár: Donát
Zsidó naptár: Ádár hónap 
5. napja

A Donát a latin gyökerű Donatus 
férfi név rövidülése, jelentése: Isten-
től ajándékozott. Rokon neve: Doná-
tó. Női párja: Donáta. Bánki Donát 
(1859–1922) feltaláló volt, aki Csonka 
János mérnökkel közösen 1890-ben 
kifejlesztette az ún. Bánki–Csonka-
motort, mely később nemzetközileg 
is ver seny ké pes termék lett. 1894-ben 
feltalálta az első nagy nyo mású rob-
banómotort, a saját korában méltán 
világhírű Bánki-motort. A 19. század 
végétől egyike volt a Pallas Nagy Le-
xi kona szerzőinek. Az általa, 1917-ben 
feltalált Bánki-turbina új utakat nyi-
tott a vízierőművek fejlesztésében.

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

Ed Sheeran
A Grammy-díjas angol énekes, 
dalszövegíró, zenei produ-
cer Edward Christopher 
Sheeran néven szü-
letett 1991. február 
17-én Halifaxban. 
A suff olki Fram-
linghamben ne-
velkedett, aztán
Londonba költö-
zött, hogy zenei 
pályát építsen ma-
gának. 2011 január-
jában kiadta a No. 5 
Collaborations Pro ject 
című EP-jét (középleme-
zét), amelyre felfi gyelt a ze-
nei szakma. Ezután leszerződött 
az Asylum Recordsszal, és megjelent 
a debütáló albuma, a + (plus), amely ötszörös platinalemezzé vált az Egyesült Ki-
rályságban. 2012-ben Brit Díjjal jutalmazták a legjobb brit férfi  zenész, illetve új 
brit előadó kategóriákban. Ekkoriban kezdett ismertté válni az USA-ban is. Később 
vendégszerepelt Taylor Swift  Red című albumán, és dalokat írt a One Direction 
együttesnek. A 2013-as Grammy-gálán a The A Team című dalt az év dalának jelöl-
ték (amelyet Sheeran a díjkiosztón Elton Johnnal együtt adott elő). 2014-ben kiadta 
a második, × (multiply) című nagylemezét, mely nagy sikert aratott, ugyanúgy, 

mint a 2007-ben megjelent, harmadik, ÷ 
(divide) című albuma is. Eddigi karrierje 
során tizennégyszer jelölték Grammy-díj-
ra, amelyből négyet elnyert (2016-ban a 
Thinking Out Loud a legjobb popdal és az 
év dala lett, 2018-ban a Divide a legjobb 
popalbummá, a Shape of You című dal 
pedig a legjobb popdallá vált). Albumai 
közel 50 millió példányban keltek el vi-
lágszerte. 2015 óta Cherry Seabornnal él 
együtt, akit 2019-ben feleségül vett; 2020-
ban kislányuk (Lyra Antarctica) született.

Eddigi karrierje során 
14-szer jelölték Gram-
my-díjra, amelyből né-
gyet elnyert. Albumai 
közel 50 millió példány-
ban keltek el világszerte.

PORTRÉ EZEN A NAPON

2021.  FEBRUÁR 17. ,  SZERDA S Z Ó R A K O Z Á S 1 1#naptár  #ezenanapon

A Székelyhon reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade  

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:

0726-720286
reklam@transversum.ro

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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