
Az írástechnika fejlődésével létrejöttek többféle írási módszerek, az egyik 
legkülönlegesebb közülük a tükörírás, amelyet bal kézzel jobbról bal felé, 
megfordított betűket írtak, a szöveg pedig csupán a tükör felé fordítva volt 
olvasható. A legrégebbről fennmaradt ilyen jellegű írások a 12–13. század-
ból valók. Leonardo da Vinci itáliai polihisztor (aki amúgy balkezes volt) hí-
res volt arról, hogy tükörírással írta a jegyzeteit, állítólag így szándékozta 
elrejteni az ötleteit, valamint így akarta elkerülni a katolikus egyházzal va-
ló összetűzést. A tükörírás ugyanakkor az írásképtelenség, illetve írásza-
var egyik tünete is, amely általában olvasási zavarokkal együtt jelentkezik, 
azonban vannak, akik szándékosan írnak tükörírással, annak ellenére, 
hogy képesek a szokványos módon is írni. Írásszakértők szerint ez egyfajta 
titkosírás is lehet, bár könnyedén megfejthető. A kutatások azt igazolják, 
hogy a tükörírásra való képesség örökölt tulajdonság, és minden hatezer-
ötszáz emberből egy képes rá. A balkezesek között gyakoribb a tükörírás-
ra való hajlam, ennek oka az agyuk nyelvi központjának eltérő szerkezete.

KALENDÁRIUM

A tükörírás története

Május 26., szerda
Az évből 146 nap telt el, hátravan 
még 219.

Névnap: Fülöp
Egyéb névnapok: Aladár, Berengár, 
Evelina, Ervin, Filip, Gyöngy vér, Ma-
rianna, Szemere, Tihamér

Katolikus naptár: Néri Szent 
Fülöp, Evelin
Református naptár: Fülöp
Unitárius naptár: Fülöp
Evangélikus naptár: Evelin, Fülöp
Zsidó naptár: Szíván hónap 
15. napja

A Fülöp férfi név a görög származású 
Philipposz személynév rövidülésé-
nek magyar változata, jelentése: ló-
kedvelő. Rokon neve a Filip. Lénárd 
Fülöp (1862–1947) pozsonyi születé-
sű magyar fi zikus és egyetemi tanár 
volt, aki a bécsi és budapesti egyete-
men végezte a tanulmányait, majd a 
Heidelbergi Egyetemen szerezte dok -
torátusát 1886-ban. A katódsugaras 
vizsgálatokra alapozott atommodell-
jéért 1905-ben fi zikai Nobel-díjat ka-
pott. Közel száz tudományos cikke 
jelent meg, és két könyvet is írt. A fo-
toelektromos hatásra adott magya-
rázatai mindmáig elfogadottak.

Jon Hamm
A Golden Globe-díjjal kitüntetett amerikai 
színész és producer Saint Louisban 
jött világra 1971. március 10-én 
Jonathan Daniel Hamm né-
ven. Az édesapja egy szál-
lítócég menedzsere volt, 
édesanyja pedig titkárnő. 
Családja ír és német fel-
menőkkel rendelkezik. 
A szülei 1973-ban elvál-
tak, így tízéves koráig 
az édesanyjával élt, aki 
1981-ben elhunyt; ezután 
az apja, illetve a nagyanyja 
nevelte őt. Színészi adottsá-
ga már fi atalon megmutatko-
zott, számos iskolai színdarabban 
szerepelt nagy sikerrel. Tanulmányait 
a Missouri állambeli Normandyban végezte, 
majd felvételt nyert a Texasi Egyetemre, később a Missouri Egyetemen diplomázott. 
Színészként 1997-ben debütált az Ally McBeal sorozatban, a következő években pedig 
számos tévészériában felbukkant, ilyen volt például a Providence (2000), Szívek szál-
lodája (2002), Az ügyosztály (2002), Point Pleasant: Titkok városa (2005), Miért pont 
Brian? (2006) és Az egység (2006). 2007-től a Mad Men: Reklámőrültek című dráma-

sorozat hozta el számára a hírnevet, teljesítményét 
2008-ban és 2016-ban Aranyglóbusz díjjal, valamint 
2015-ban Emmy-díjjal jutalmazták. Mozivásznon 
2000-ben volt látható legelőször Űrcowboyok című 
drámában. A fontosabb produkciói közé sorolható 
még A stúdió (2009), Tolvajok városa (2010), Az egy-
millió dolláros kéz (2014), A megtörhetetlen Kimmy 
Schmidt (2015), Nyomd, Bébi, nyomd! (2017), Lucy az 
égben (2019) és Félig üres (2020). 1997 és 2015 között 
Jennifer Westfeldt színésznő-rendező hitvese volt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Állást kell foglalnia egy kényes kérdés-
ben. Keresse meg a középutat, és igye-
kezzék úgy alakítani az eseményeket, 
hogy mindenki elégedett legyen!

Váratlan fordulat következik be az életé-
ben, ami kissé átrendezi a terveit. Fogad-
ja el ezt a szituációt, és próbáljon alkal-
mazkodni a körülményekhez!

Túlságosan könnyelműen viselkedik, 
nem látja át az összefüggéseket, és a kö-
vetkezményekkel sem képes számolni. 
Csak rutinmunkákat végezzen!

Mozgalmas napra készülhet. Őrizze meg 
magabiztosságát, és bizonyítsa be ké-
pességeit! Ne engedje, hogy a kételyek 
begyűrűzzenek az életébe!

Tettvágy és gyorsaság jellemzi a mai 
napját. Most könnyedén behozhatja az 
elcsúszott határidőket, és befejezheti 
régóta húzódó munkálatait is.

Ne próbálja leegyszerűsíteni a művelete-
ket, ugyanis csak akkor jár sikerrel, ha 
nem nagyol el semmit. Legyen türelmes, 
és vesse be a tapasztalatait!

Amennyiben ma kitartó marad, képes 
lesz pontot tenni olyan ügyek végére, ami 
az utóbbi időben felemésztette az energi-
áit. Őrizze meg az önbizalmát!

Eredményes pillanatok várnak ma önre. 
Bár akadnak kisebb buktatók is a mun-
kafolyamatok során, ezeken túlléphet, 
ha felhasználja a tapasztalatait.

A mai napon sok új lehetőséggel találja 
szembe magát. Vesse be minden tudását 
annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
előnyre tehessen szert!

Szüksége lesz minden tudására, hogy 
megoldásokat találjon a folyamatban lé-
vő tevékenységeire. Ne kapkodjon, türel-
mesen haladjon lépésről lépésre!

Céljai első látásra megfoghatatlanok, el-
érhetetlennek tűnnek. Próbálja meg új-
ragondolni az elképzeléseit, és közelítse 
meg őket más szemszögből is!

Rendkívül öntudatos, magabiztosan te-
kint a jövőbe, és nyitott az újszerű dol-
gokra. Készen áll mindent félretenni, 
hogy elinduljon az ismeretlen felé.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 21°

Kolozsvár
15° / 20°

Marosvásárhely
17° / 19°

Nagyvárad
15° / 19°

Sepsiszentgyörgy
17° / 19°

Szatmárnémeti
14° / 20°

Temesvár
15° / 19°

 » A Mad Men: Rek-
lámőrültek című té-
vésorozatban nyúj-
tott teljesítményét 
két Aranyglóbusz 
díjjal (2008, 2016) 
jutalmazták.

Szolgáltatás2021. május 26.
szerda10

A 2021. május 10–13. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: május 
10., hétfő: A feleségem; május 11., kedd: … miből élne meg maga?; május 12., szer-
da: …meg kellene fordulni; május 13., csütörtök: … közölje a hírt a feleségemmel is.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
6-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
26/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Szabó úr a feleségével sétál. Csendben 
lépkednek, mondanivalójuk már régen 
nincs egymásnak. Szabó úr a nőket né-
zegeti, a felesége a kirakatokat. Egyszer 
azonban a férfi megragadja a felesége 
karját, és erőteljesen a fülébe suttog:
– Azonnal vágj boldog és megelégedett 
képet!
– Miért? Mi történt?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Séta közben

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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