
114 éve
Szatmárnémetiben megszületett 
Dsida Jenő erdélyi író, költő, korá-
nak kiemelkedő alkotója.

511 éve
Firenzében meghalt Sandro Bot-
ticelli, a korai reneszánsz festé-
szet neves képviselője, 

114 éve
Budapesten világra jött Elek Ilo-
na kétszeres olimpiai és hatszo-
ros világbajnok tőrvívó.

478 éve
Nikolaus Kopernikusz lengyel csil-
lagász megjelentette a könyvét, 
mely szerint a Nap körül keringe-
nek a bolygók.

80 éve
Budapesten megszületett Hau-
mann Péter Kossuth-díjas és Já-
szai Mari-díjas színművész.

971 éve
Arezzóban elhunyt Guido Areti-
nus zenetudós, aki megváltoz-
tatta a hangjegyírást.

117 éve
Párizsban világra jött Jean Ga-
bin César-díjas, illetve kétszeres 
Ezüst Medve díjas francia színész.

626 éve
Huszonnégy évesen meghalt Má-
ria magyar királynő, aki helyett 
az uralmat édesanyja, Erzsébet 
királyné gyakorolta.

185 éve
Prágában megszületett Wilhelm 
Steinitz osztrák származású ame-
rikai sakkozó, az első hivatalos 
sakkvilágbajnok.

54 éve
Budapesten elhunyt Palotás Pé-
ter olimpiai bajnok labdarúgó, a 
legendás Aranycsapat 12. tagja.

124 éve
Oslóban világra jött Odd Hassel 
Nobel-díjas norvég kémikus.

9 éve
Naplesben meghalt Donna Sum-
mer ötszörös Grammy-díjas ame-
rikai énekesnő, színésznő.

99 éve
Budapesten megszületett Kórodi 
András Kossuth-díjas karmester, 
főiskolai tanár.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Caj Lun kínai császári hivatalnok105-ben vízzel oldott rostpépből előállí-
totta a papír alapanyagát. Hamarosan ezt az újnak számító anyagot külön-
böző színes mintákkal festve falra feszítették; ezeket a darabokat tartják 
a tapéta elődjének. Az effajta falborítás több évszázadon keresztül fele-
désbe merült, a középkorban a falakat, mennyezeteket főleg nagyméretű 
szőnyegekkel, gyékénnyel és állati bőrökkel fedték be, később domború, 
festett bőrtapéták, vagy selyemből, brokátból, bársonyból készült tapé-
ták takarták az otthonok belsejét. A középkori rómaiak a szőtt vagy hur-
kolt anyagú mennyezeteket tapetumnak nevezték; ebből származik a ta-
péta neve. A mai formájában használatos papír- vagy vászonalapú tapé-
ta Franciaországban jelent meg először a 16. század végén, de csupán a 
17. században vált divatossá. Fénykora a 18. századra tehető, amikor már 
Európa-szerte ismeretes volt. Ekkor főleg a díszítés volt az elsődleges cél. 
Mintázata és színe az adott kor stílusának megfelelően az akkori időszak 
előkelő divatát tükrözte. Ma már a tapéta anyagok sora rendkívül széleskö-
rű: a selyemtől, vászontól, a növényi alapanyagtól egészen a PVC-ig terjed.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A tapéta története

Május 17., hétfő
Az évből 137 nap telt el, hátravan 
még 228.

Névnap: Paszkál
Egyéb névnapok: Andor, Brúnó, 
Ditmár, Ede, Fábió, Fábiusz, Pasz-
kália, Pasztorella, Rezeda

Katolikus naptár: Szent Paszkál, 
Ditmár, Rezeda
Református naptár: Paszkál
Unitárius naptár: Ede, Andor
Evangélikus naptár: Paszkál
Zsidó naptár: Sziván hónap 
6. napja

A Paszkál héber származású férfi -
név, jelentése: húsvéti. A személy-
név arra utal, hogy régen a húsvét-
kor született gyermekek kapták ezt 
a nevet. Női alakformája: Paszká-
lia. I. Szent Paszkál  a keresztény 
egyháztörténet 99. pápája volt, aki 
817. január 25., illetve 824. február 
11. (halála napja) között uralko-
dott, amely időszak alatt igyeke-
zett elődei politikáját követni, és 
megpróbálta fenntartani a pápai 
állam, valamint az egyház szuve-
renitását, mégis pontifi kátusát a 
Róma és a Frank Birodalom viszá-
lya jellemezte.

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

John Hawkes
Az Oscar-díjra jelölt amerikai szí-
nész a Minnesota állambeli 
Alexandriában született 
1959. szeptember 11-én 
John Marvin Per kins 
néven. A tanulmá-
nyait szülővárosá-
ban végezte a Jef-
 ferson Kollégium-
ban. Ezután a te-
xasi Austinba köl-
tözött, majd tagja 
lett a Meat Joy ze-
nekarnak. Később 
színészképzőt végzett, 
1985-ben pedig debütált 
A jövő gyilkosa című hor-
rorvígjátékban. Ezt követően a 
családnevét Hawkesra változtatta, és 
olyan produkciókban vállalt szerepeket, mint a Holtan érkezett (1988), Rémisz-
tő fi lm (1991), Miért éppen Alaszka? (1992), Kongó (1995), Még mindig tudom, mit 
tettél tavaly nyáron (1998) és Aranytartalék (2001). A nagy áttörés a 24 című kri-
misorozatban következett be számára, aztán állandó szereplője lett a Harmadik 
típusú emberrablások, illetve Deadwood című tévészériának, utóbbiért számos 
pozitív kritikát kapott a szakmától. A következő években olyan fi lmekben volt lát-
ható, mint Miami Vice (2006), Amerikai gengszter (2007), S. Darko (2009), Fertőzés 

(2011), A játékszoba (2012), A lentnél is lej-
jebb (2014), Everest (2015), Szándék nélkül 
(2015), Három óriásplakát Ebbing határá-
ban (2017), Méltatlan a szeretetre (2018), 
Mogyoróvaj Sólyom (2019), valamint az 
Egyszer fent, ...inkább lent című drámaso-
rozatban (2009 és 2013 között). A hallgatás 
törvénye (2010) című drámában nyújtott 
teljesítményéért Oscar-díjra jelölték a leg-
jobb férfi  mellékszereplő kategóriában. 
A kezelés (2012) című életrajzi dráma fősze-
repéért Aranyglóbusz díjra jelölték.

A hallgatás törvénye cí-
mű misztikus drámában 
nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték a leg-
jobb férfi  mellékszereplő 
kategóriában.
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