
557 éve
Hunyadi Mátyást Székesfehérvá-
rott magyar királlyá koronázták.

136 éve
Szabadkán megszületett Koszto-
lányi Dezső, a 20 századi magyar 
széppróza és líra nagy alakja.

409 éve
Gyulafehérváron elhunyt Szamos-
közy István erdélyi történetíró, aki-
nek a nevéhez fűződik a finnugor 
nyelvrokonság első felvetése.

116 éve
Budapesten világra jött Rejtő Jenő 
író, színpadi szerző, a magyar szó-
rakoztató irodalom megújítója.

47 éve
Először közelítette meg, valamint 
küldött fényképeket űrszonda (az 
amerikai Mariner–10) a Merkúrról.

231 éve
Charles City Countyban megszü-
letett John Tyler az USA 10. elnöke.

173 éve
Egy napra teljesen megfagyott a 
Niagara-vízesés.

78 éve
Vóloszban világra jött Vangelisz 
Papathanaszíu Oscar-díjas görög 
zeneszerző, az elektronikus zene 
kiemelkedő alakja.

50 éve
Budapesten meghalt Kiss Ma-
nyi magyarlónai születésű Kos-
suth-díjas színművésznő.

129 éve
Csehimindszenten megszületett 
Mindszenty József érsek, herceg-
prímás, a magyar katolikus egy-
ház egyik legnagyobb alakja.

159 éve
Budán elhunyt Adler György zene-
szerző, a reformkor sokdalú mu-
zsikusa, Erkel Ferenc apósa.

148 éve
Padovában világra jött Tullio Le-
vi-Civita olasz matematikus, aki 
többek között megalkotta a diffe-
renciálszámítás alapjait.

144 éve
Berlinben meghalt Alexander C. 
H.  Braun német botanikus, a nö-
vények morfológiai alapú rend-
szerezésének egyik neves alakja.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az első kezdetleges mikroszkópot Hans Janssen, Zacharias Janssen és 
Hans Lippershey holland szemüvegkészítők alkották meg valamikor az 
1590-es évek során; ez a készülék mindössze két nagyítólencséből állt. 
Több évszázadba telt, amíg a mikroszkóp tökéletesedett; kezdetben a len-
csék minősége gyenge volt, ezért torzképet adtak, habár így is nagy segít-
ségnek számított a növények, állatok és az ember szervezetének megisme-
résében. A legelső több tagból álló lencsék 1825-ben születtek meg; a kü-
lönböző részeket kanadabalzsammal ragasztották össze, mely az üveghez 
nagyon hasonló optikai tulajdonságokkal rendelkezett. Carl Zeiss német 
optikai műszerész 1847-ben mutatta be kora leghatékonyabb mikroszkóp-
ját, az ő nevét fémjelző gyártmányok mindmáig léteznek. Az elektronmik-
roszkóp Ernst Ruska német fizikus nevéhez fűződik, aki 1931-ben üveglen-
csék helyett mágneseket, fény helyett pedig elektronsugarakat alkalma-
zott a képalkotáshoz. Jelenleg több mint húszfajta speciális mikroszkóp 
létezik, melyek különböző célokat szolgálnak. A mikroszkóp magyar elne-
vezése a görög mikron (kicsi) és a szkopein (nézni) szavakból jött létre.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A mikroszkóp története

Március 29., hétfő
Az évből 88 nap telt el, hátravan 
még 277.
A csillagászat világnapja

Névnap: Auguszta
Egyéb névnapok: Augusztina, 
Baracs, Bercel, Bertold, Bertolda, 
Cirill, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár

Katolikus naptár: Szent Bertold
Református naptár: Auguszta
Unitárius naptár: Bors, János
Evangélikus naptár: Auguszta
Zsidó naptár: Niszán hónap 
16. napja

Az Auguszta  a latin gyökerű Au-
gustus férfi név női párja, jelenté-
se: fennkölt, magasztos. Önállósult 
alakváltozata: Augusztina. Az ókor 
idején számos római város mellék-
neve volt az Augusta, ezeket Au-
gustus (i. e. 27. – i. sz. 14.), a Római 
Birodalom első császára, valamint 
az utódai alapították. Ilyen példá-
ul a svájci Bázel mellett található 
Augst, a mai Olaszország északi ré-
szén lévő Aosta, vagy a Bajorország 
tartományban fekvő Augsburg is. 
Auguszta nevet viseli Varga Csa-
ba sikeres gyurmafi lmsorozatának 
főszereplője is.

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

Michelle Monaghan
A Golden Globe-díjra jelölt ame-
rikai színésznő, producer, 
modell 1976. március 23-
án született az Io wa 
állambeli Winth rop-
ban. Miután a szü -
lővárosában elvé-
gezte a középis-
kolát, három évig
újságírást tanult 
a Co lum bia Egye-
temen. A főiskolá-
ra való pénzt mo-
dellkedéssel kereste 
meg. 1999-ben abba-
hagyta a tanulmányait, és 
New Yorkba költözött, hogy 
teljes állásban végezhesse a mo-
dellkedő szakmáját. Beutazta a világot, 
és sorra hódította meg a kifutókat Milánóban, Tokióban, Szingapúrban és Hong-
kongban; emellett fotói neves magazinokban jelentek meg. Mozivásznon a Parfüm 
(2001) című drámában tűnt fel először, majd 2003-tól állandó szereplője lett a Bos-
ton Public című komédiaszériának. Ezután szerepelt A Bourne-csapda (2004), Mr. 
és Mrs. Smith (2005), Constantine (2005), Mission: Impossible 3 (2006), Agyő, nagy 
ő! (2007), A boldogító talán (2008), Sasszem (2008), valamint a Durr, durr és csók 
(2005) és Hideg nyomon (2007) című produkciókban, utóbbi kettőért számos po-

zitív kritikát kapott. A következő években 
olyan fi lmekben volt látható, mint a For-
ráskód (2011), Mission: Impossible 4 (2011), 
Harc a boldogságért (2014), A hazafi ak 
napja (2016) és Saint Judy (2018). A törvény 
nevében című misztikus krimisorozatban 
nyújtott teljesítményéért 2015-ben Arany-
glóbusz díjra jelölték. 2005-ben férjhez 
ment Pete White grafi kushoz, akit öt évvel 
korábban egy manhattani partin ismert 
meg; házasságukból két gyermekük (Wil-
low Katherine, Tommy Francis) született.

A törvény nevében cí-
mű misztikus krimiso-
rozatban nyújtott rend-
kívüli teljesítményéért 
2015-ben Aranyglóbusz 
díjra jelölték.
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