
153 éve
Bécsben megszületett Mária Va-
léria főhercegnő, Ferenc József 
császár és Sissi legkisebb lánya.

349 éve
Meghalt Georg Stiernhielm svéd 
nyelvész, aki elsők között igazol-
ta a finnugor nyelvrokonságot.

145 éve
Bécsben világra jött Bárány Ró-
bert magyar származású Nobel-
díjas svéd orvos.

187 éve
Dartfordban elhunyt Richard Tre-
vithick brit mérnök, az első mű-
ködő gőzmozdonyt megépítője.

160 éve
Pesten megszületett gróf Tisza 
István, a 20. század elejei ma-
gyar politikai élet egyik fontos 
személyisége.

27 éve
New Yorkban meghalt Richard M. 
Nixon, az USA 37. elnöke.

151 éve
Uljanovszkban világra jött Vlagy-
imir Iljics Lenin politikus, a Szov-
jetunió létrehozója és vezetője.

32 éve
Budapesten elhunyt Kulin György 
csillagász, akinek a nevét több 
kisbolygó és egy üstökös viseli.

297 éve
Königsbergben megszületett Im-
manuel Kant német filozófus, a 
német idealizmus megteremtője.

243 éve
Nottinghamben meghalt James 
Hargreaves brit ácsmester, a fo-
nógép feltalálója.

570 éve
Világra jött I. Izabella spanyol ki-
rálynő, aki támogatta Kolumbusz 
Kristóf útját a nyugat felé.

129 éve
Párizsban elhunyt Édouard Lalo 
spanyol származású francia ze-
neszerző, a 19. század egyik ki-
emelkedő komponistája.

116 éve
New Yorkban megszületett Juli-
us Robert Oppenheimer amerikai 
elméleti fizikus, az atombomba 
egyik kifejlesztője.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Amerikai kutatók szerint az első koktélt körülbelül 5000 éve készítették 
Mezopotámiában. A régészek egy agyagedényben méz, árpasör és alma-
lé nyomaira bukkantak, amelyek a legelső koktélok összetevői lehettek. 
A manapság ismert kevert italok a 19. század közepén jelentek meg elő-
ször az Egyesült Államok déli részén. Az 1800-as évek végére ezek az ital-
félék Európában is elterjedtek, ahol először a szállodákban hódítottak. 
Eleinte a koktélok különböző színű tömény italok egymásra rétegezésé-
ből készültek: a nehéz, édesek alulra, a könnyebbek felülre, így a pohár-
ban egymáson levő szép színes rétegekben gyönyörködhetett a fogyasz-
tó. Csak jóval ezután pártoltak át a mixerek a koktélok rázva vagy keverve 
készítéséhez. A 20. században elsősorban a vodkaalapú keverékek vál-
tak közkedveltté, majd az 1970-es években megjelent a ma is népszerű 
Tequila Sunrise, az Ice Breaker és a Margarita. Az 1980-as évekre a kok-
téloknak megnőtt a népszerűsége. Később a trópusi koktélek (pl. Piña 
colada, Mai Tai stb.) nyűgözték le az italkedvelőket. A koktél nevének 
eredete mindmáig vitatott, legalább tíz etimológiai magyarázat létezik.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A koktélok története

Április 22., csütörtök
Az évből 112 nap telt el, hátravan 
még 253.
A Föld világnapja

Névnapok: Csilla, Noémi
Egyéb névnapok: Atilla, Attila, Ká-
jusz, Kelemen, Kelen, Naómi, Noé, 
Sándor, Szabolcs, Tatjána, Vaszília

Katolikus naptár: Szent Kájusz, 
Szent Noémi, Csilla
Református naptár:  Csilla
Unitárius naptár: Csilla, Szabolcs
Evangélikus naptár: Csilla, Noémi
Zsidó naptár: Ijjár hónap 10. napja

A Csilla női nevet Dugonics And-
rás író alkotta 1788-ban a csillog 
és csillag szavakból. Legelőször az 
Etelka, egy igen ritka magyar kis-
asszony Világos váratt, Árpád és 
Zoltán fejedelmink ideikben című 
regényében használta.
A Noémi héber eredetű bibliai női 
név, jelentése: gyönyörűségem. Ön-
ál lósult változata: Naómi. Ferenczy 
Noémi (1890–1957) a magyar gobe-
linművészet egyik legkiemelkedőbb 
alakjának számít, aki az általános 
gyakorlattal ellentétben nemcsak 
tervezte, hanem saját maga készítet-
te az alkotásait.

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

Taylor Swift
A tizenegyszeres Grammy-díjas 
amerikai énekesnő, dalszer-
ző, színésznő a pennsyl-
vaniai Readingben szü-
letett 1989. decem ber 
13-án Andrea Fin  lay 
marketing szakértő 
és Scott Swift  tőzs-
 deügynök lánya-
ként. Ti né dzser ko -
rában ka raokever-
senyeken, fesztivá-
lokon tűnt fel, illetve 
megnyert egy orszá-
gos költészeti versenyt, 
emellett megírta legelső 
350 oldalas regényét, amit 
azóta sem adott ki. Tizenkét éve-
sen megírta legelső dalát a Lucky You-t. 
2006-ban kiadta első kislemezét Tim McGraw címmel, melyet nemsokára az ön-
magáról elnevezett nagylemeze követett, (ami többszörös platinalemezzé vált az 
USA-ban). 2008-ban megjelent második lemeze (Fearless), amellyel négy Gram-
my-díjat nyert. A következő évtizedben további hét albummal rukkolt elő: Speak 
Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020) 
és Evermore (2020), amelyek világszerte közel 200 millió példányban keltek el, és 
újabb hét Grammy-díjat, illetve három Golden Globe-jelölést és egy Primetime Em-

my-díjat eredményeztek neki.  A zene mel-
lett színészkedik is; szerepelt a CSI: A hely-
színelők és az Új csaj című sorozatokban, 
valamint a Valentin-nap (2010), Az emlékek 
őre (2014) és a Macskák (2019) című fi lmek-
ben, a Lorax (2012) című animációban pe-
dig az egyik főszereplőnek kölcsönözte a 
hangját.  Az évek során többek között pár-
kapcsolatban élt Taylor Lautnerrel (2009-
ben), Jake Gyllenhaallal (2010 és 2011 közt), 
és Tom Hiddlestonnal (2016-ban). Jelen-
leg Joe Alwyn színész élettársa.

Eddigi karrierje során 
tizenegy Grammy-díjjal 
és egy Emmy-díjjal jutal-
mazták, emellett három
alkalommal jelölték Gol-
den Globe-díjra.
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