
316 éve
Bécsben elhunyt I. Lipót magyar 
király, akinek uralkodása idején 
szabadult fel az ország a török 
hódoltság alól.

274 éve
Bécsben megszületett II. Lipót 
magyar király, aki egyidejűleg né-
met-római császár volt.

117 éve
Budapesten meghalt Jókai Mór 
író mesemondó, újságíró, a ma-
gyar irodalom kiemelkedő alakja.

756 éve
Firenzében világra jött Dante Ali-
ghieri itáliai költő, író, a világiro-
dalom egyik legnagyobb alkotója.

257 éve
Mária Terézia uralkodónő megala-
pította a Szent István-rendet.

112 éve
Budapesten megszületett Rad-
nóti Miklós költő, a modern ma-
gyar líra jelentős képviselője.

200 éve
Szent Ilona szigetén elhunyt I. 
(Bonaparte) Napóleon francia 
császár, minden idők egyik leg-
nagyobb uralkodója.

207 éve
Sárszentlőrincen világra jött Ba-
lassa János orvos, a korszerű ma-
gyar sebészet megteremtője.

175 éve
Wola Okrzejskában megszületett 
Henryk Sienkiewicz Nobel-díjas 
lengyel regényíró.

129 éve
Berlinben meghalt August Hof-
mann német kémikus, a 19. szá-
zad egyik jelentős vegyésze.

203 éve
Trierben világra jött Karl Marx né-
met gondolkodó, a kommunista 
mozgalom teoretikusa, a marxiz-
mus ihletője.

27 éve
Budapesten elhunyt Bozsi Mi-
hály olimpiai bajnok vízilabdá-
zó, úszó és edző.

79 éve
Budapesten világra jött Bujtor 
István Balázs Béla-díjas színész, 
filmrendező.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A modern vízilabda alapjait William Wilson skót újságíró és úszóedző fek-
tette le 1877-ben, amikor az aberdeeni Bon Accord Fesztiválra úszótanon-
cainak kitalált és rögzített néhány alapszabályt egy általa vízi futballnak 
nevezett csapatjátékhoz. Az első vízilabdameccs ezen a rendezvényen, a 
Dee folyó partján zajlott le. Habár az akkori játékforma nagymértékben el-
tért a mai vízipólótól, mégis akkora népszerűségre tett szert, hogy a Brit 
Úszószövetség 1885-ben Wilson szabálykönyvét jelentősen kiegészítve, 
valamint némileg átírva, vízilabda néven önálló sportágnak ismerte el. Az 
alapszabályok között szerepelt például a medenceméret, sapkaviselet, tá-
madóidő, labdaérintés, kiállítás és büntető. Ez a változat aztán rövid idő 
alatt meghódította az egész világot. Férfivízilabda a nyári olimpiai játékokon 
először 1900-ban, Párizsban szerepelt sportágként, azóta állandó verseny-
szám; a női vízipóló csak a 2000-es sydney-i olimpia óta van jelen. A sport-
ág legeredményesebb országa a férfiaknál Magyarország 9 olimpiai aranyé-
remmel, a nőknél pedig az USA két olimpiai címmel. 1926-tól kezdve Euró-
pa-bajnokságot, 1973-tól pedig vízilabda-világbajnokságokat is szerveznek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A vízilabda története

Május 5., szerda
Az évből 125 nap telt el, hátravan 
még 240.

Névnapok: Gyöngyi, Györgyi
Egyéb névnapok: Angelusz, Er-
na, Erzsébet, György, Irén, Judit, 
Kocsárd, Özséb, Viola

Katolikus naptár: Szent Irén, 
Szent Gotthárd, Györgyi
Református naptár: Györgyi
Unitárius naptár: Kocsárd, Erna
Evangélikus naptár: Györgyi
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
23. napja

A Gyöngyi a régi magyar Gyöngy női 
névből jött létre, emellett a Gyöngy-
vér becézett formája is. A név ismert 
viselője Lukács Gyöngyi  (szoprán) 
opera-énekesnő, aki a világ számos 
nagy operaházában vendégszerepelt, 
többek között a milánói Scalában, 
a New York-i Metropolitanban, a lon-
doni Covent Gardenben és a moszk-
vai Bolsojban. Teljesítményeiért 2008-
ban Kossuth-díjjal méltatták.
A Györgyi  női név a György férfi név-
ből keletkezett valamikor a 19. század 
során, eredetileg Györgyike formá-
ban; nincs összefüggésben a Gyöngyi 
névvel. Rokon nevek: Georgina, Gina.

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

Jonathan Rhys Meyers
Az Aranyglóbusz díjjal kitün-
tetett ír fi lmszínész és mo-
dell Dublinban szüle-
tett 1977. július 27-én. 
Élete első hónapjait 
kórházban töltöt-
te, ugyanis súlyos 
szívbetegséggel 
jött világra. Egy-
éves korában a 
családjával Cork-
ba költözött, ahol 
a három öccsével 
(akik hivatásos ze-
nészek) nevelkedtek. 
A híres North Monastery 
intézményben végezte a ta-
nulmányait. Tizenhat éves ko-
rában egy ügynökség meghallgatásra 
hívta a Gombháború című gyerekfi lmhez; bár nem kapta meg a szerepet, az ügy-
nökség a színészi pálya irányába ösztönözte. Karrierje kisebb szerepekkel indult 
A jelentéktelen személy (1994), Michael Collins (1996) és Sámson és Delila (1996) című 
fi lmekben, majd főszerepet játszott a Finbar eltűnése (1996) című drámában. Ezután 
számos televíziós és mozivásznas fi lmben felbukkant, ilyen volt például a Bálvány-
rock (1998), Titusz (1999), Gormenghast (2000), Csavard be, mint Beckham! (2002), 
Az Ambersonok ragyogása (2002), Nagy Sándor, a hódító (2004), Hiúság vására 

(2004) és az Elvis: A kezdet kezdete című 
életrajzi minisorozat, utóbbiért 2006-ban 
Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 2007-ben 
elvállalta VIII. Henrik szerepét a Tudorok 
című drámaszériában, a teljesítményéért 
két Golden Globe-díjra jelölték. Később még 
látható volt a Párizsból szeretettel (2010), 
A végzet ereklyéi: Csontváros (2013) és a 
Damaszkuszi összeesküvés (2017) című pro-
dukciókban, illetve a Drakula és Vikingek 
című sorozatokban. 2016 óta Mara Lane hit-
vese, akitől egy gyermeke született.

Az Elvis: A kezdet kez-
dete című életrajzi mi-
nisorozatban nyújtott 
alakításáért 2006-ban 
Aranyglóbusz díjjal ju-
talmazták.
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