
286 éve
Rodostón meghalt II. Rákóczi Fe-
renc erdélyi fejedelem, hadvezér.

272 éve
Budapesten világra jött Gáti Ist-
ván református lelkész, szakíró, 
tanár, az első magyar gyorsírási 
rendszer kidolgozója.

102 éve
Budapesten elhunyt Eötvös Lo-
ránd világhírű magyar fizikus, a 
torziós inga feltalálója.

204 éve
Miskolcon megszületett Labor-
falvi Róza színésznő, Jókai Mór 
regényíró felesége.

161 éve
Döblingben meghalt gróf Széche-
nyi István politikus, polihisztor.

590 éve
Párizsban világra jött François 
Villon francia költő, a reneszánsz 
egyik legnagyobb szerzője.

16 éve
A vatikáni Szent Péter-baziliká-
ban örök nyugalomra helyezték 
II. János Pál pápát.

329 éve
Piranban megszületett Giuseppe 
Tartini olasz komponista, hege-
dűművész, a 18. század egyik ki-
emelkedő zeneszerzője.

48 éve
Mougins-ban elhunyt Pablo Pi-
casso spanyol (katalán) festőmű-
vész, a 20. századi avantgárd 
egyik jelentős alkotója.

129 éve
Torontóban világra jött Mary Pick-
ford kanadai születésű, Oscar-
díjas amerikai filmszínésznő.

160 éve
New Yorkban meghalt Elisha G. 
Otis amerikai nagyiparos, a lift 
(felvonó) feltalálója.

99 éve
Budapesten megszületett Mészá-
ros András Munkácsy-díjas kari-
katurista, grafikus, illetve köny-
villusztrátor.

85 éve
Uppsalában elhunyt Bárány Ró-
bert magyar származású Nobel-
díjas svéd orvos.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az első mechanikus órákat Észak-Itáliában készítették a 14. században. 
Ekkoriban ezek templomokba és kolostorokba kerültek, és súlyok haj-
tották őket, ahol főleg arra kellettek, hogy jelezzék a közös imádkozá-
sok idejét. Nem sokkal ezután a leggazdagabbak otthonaiban megjelen-
tek előbb a fal mellé állított, majd a falra szerelt, illetve az úgynevezett 
asztali órák. Ezeknél a korai időmérőknél a mozgás egyforma periódu-
sokra osztása nem volt teljesen pontos, hiszen csak primitív, gátkerekes 
(angol órák) vagy kanálbillenős (kontinentális órák) szabályozó szerke-
zettel voltak ellátva, ami a későbbi inga előfutára volt. Az első órások 
bejárták egész Európát, viszont ahogy nőtt irántuk a kereslet, leteleped-
tek egy-egy városban, például Nürnbergben vagy Augsburgban, ahol 
már a 16. század közepén megalakították a céheiket. Az asztali óra ké-
sőbb általános tartozéka lett az otthonoknak. A 20. századig többnyire 
a mechanikus órák jelezték az időt, az első kvarcórák csupán az 1950-
es évek során jelentek meg. Az óra neve az ónémet vagy flamand kloc-
kéból ered, ami viszont a harangot jelentő francia cioche-ból származik.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A mechanikus órák története

Április 8., csütörtök
Az évből 98 nap telt el, hátravan 
még 267.

Névnap: Dénes
Egyéb névnapok: Dienes, Den-
ton, Júlia, Julitta, Lídia, Valér, Val -
ter, Zselyke, Zsüliett

Katolikus naptár: Szent Dénes, 
Szent Valér, Szent Valter
Református naptár:  Dénes
Unitárius naptár: Dénes, Zselyke
Evangélikus naptár: Dénes
Zsidó naptár: Niszán hónap 
26. napja

A Dénes férfi név a görög szárma-
zású Dionüszosz személynév latin 
alakformájának rövidüléséből jött 
létre, elemeinek jelentése: a bor és 
szőlő istenének ajánlott.  Régi ma-
gyar változatai: Dienes, Gyenes. Női 
párja: Dionízia. Szent Dénes ke-
resztény vértanú volt, egyike a tizen-
négy segítőszentnek. A 3. században 
ő lett Párizs legelső püspöke, így 
halála után a francia főváros védő-
szentjévé vált. A hagyomány szerint 
megvédi a hozzá fohászkodókat a 
megszállottságtól és a fejfájástól. Hi-
téért lefejezték, ezért gyakran saját 
fejével a kezében ábrázolják.

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

Timothée Chalamet
Az Oscar-díjra jelölt amerikai 
színész New Yorkban jött 
világra 1995. december 
27-én Marc Chalamet 
UNICEF-szerkesztő 
és Nicole Flender 
ingatlanügynök 
gyermekeként. 
Anyai felmenői 
zsidó származá-
súak, az édesap-
ja pedig Francia-
országból szárma-
zik. Művészcsalád-
ban nőtt fel, így már fi -
atalon felbukkant reklá-
mokban, valamint statisz-
taként és kisebb szerepekben 
New York-i színházakban. Tanulmá-
nyait a szülővárosában kezdte, majd a LaGuardia Zenei, Művészeti és Előadó-mű-
vészeti Főiskolán járt, ahol osztálytársa és barátja Ansel Elgort Golden Globe-jelölt 
színész-énekes volt. Később a Columbia Egyetemen is tanult. Színészként 2009-ben 
debütált az Esküdt ellenségek című krimiszéria egyik epizódjában, majd szerepelt 
A bátyám cipőjében (2009) című fi lmdrámában. 2012-től állandó szereplője lett a 
Luxusdoki és Homeland: A belső ellenség című televíziós sorozatoknak. Ezután lát-
ható volt a Csillagok között (2014), Férfi ak, nők és gyerekek (2014) és az Agydopping 

naplók (2015) című produkciókban. A nagy 
áttörést a Káosz karácsonyra (2015) című 
komédiában lévő alakítása hozta meg 
számára, amelyért számos pozitív kritikát 
kapott a szakmától. 2017-ben fontos karak-
tert formált meg a Lady Bird című fi lmben, 
és ugyanezen évben főszerepet kapott a 
Szólíts a neveden című drámában, teljesít-
ményéért pedig Aranyglóbusz, BAFTA- és 
Oscar-díjra jelölték. 2019-ben ismét Golden 
Globe-díjra jelölték a Csodálatos fi ú című 
életrajzi drámában nyújtott szerepléséért.

A Szólíts a neveden 
című produkcióban 
nyújtott rendkívüli 
alakításáért BAFTA-,  
Aranyglóbusz és Os-
car-díjra jelölték.
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