
55 éve
Budapesten elhunyt Tamási Áron 
Kossuth-díjas erdélyi magyar író.

115 éve
Szegeden megszületett Kontrasz-
ty László festő, az absztrakt festé-
szet egyik fontos képviselője.

35 éve
Az Európai Unió hivatalos zász-
lója lett a kék háttérben tizenkét 
arany csillaggal díszített lobogó.

104 éve
Budapesten világra jött Szörényi 
Éva Kossuth-díjas színművésznő.

41 éve
Farkas Bertalan, az első magyar 
űrhajós megkezdte egyhetes útját 
az űrbe a Szojuz–36 fedélzetén.

100 éve
Budapesten megszületett Bárdy 
György Jászai Mari-díjas színész.

125 éve
Moszkvában megkoronázták az 
utolsó orosz cárt, II. Miklóst.

114 éve
Wintersetben világra jött John 
Wayne Oscar-díjas amerikai film-
színész és producer.

66 éve
Monzában életét vesztette Alber-
to Ascari olasz autóversenyző, 
kétszeres Forma–1-világbajnok.

95 éve
Altonban megszületett Miles Da-
vis Grammy-díjas amerikai dal-
szerző, előadóművész, színész.

259 éve
Frankfurtban meghalt Alexander 
Gottlieb Baumgarten német fi-
lozófus, író, egyetemi oktató, az 
esztétika tudományának úttörője.

73 éve
Budapesten világra jött Gálvölgyi 
János Kossuth-díjas színművész.

118 éve
Payréban elhunyt Marcel Renault 
francia nagyiparos, autóverseny-
ző, a Renault-autógyár egyik ala-
pítója, Louis Renault testvére.

75 éve
Rómában világra jött Nicola Piovani 
Oscar-díjas olasz komponista, Az 
élet szép című film zeneszerzője.
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Az írástechnika fejlődésével létrejöttek többféle írási módszerek, az 
egyik legkülönlegesebb közülük a tükörírás, amelyet bal kézzel jobb-
ról bal felé, megfordított betűket írtak, a szöveg pedig csupán a tü-
kör felé fordítva volt olvasható. A legrégebbről fennmaradt effajta írá-
sok a 12–13. századból valók. Leonardo da Vinci itáliai polihisztor (aki 
amúgy balkezes volt) híres volt arról, hogy tükörírással írta a jegyze-
teit, állítólag így szándékozta elrejteni az ötleteit, valamint így akarta 
elkerülni a katolikus egyházzal való összetűzést. A tükörírás ugyan-
akkor az írásképtelenség, illetve írászavar egyik tünete is, amely ál-
talában olvasási zavarokkal együtt jelentkezik, azonban vannak, akik 
szándékosan írnak tükörírással, annak ellenére, hogy képesek a szok-
ványos módon is írni. Írásszakértők szerint ez egyfajta titkosírás is le-
het, bár könnyedén megfejthető. A kutatások azt igazolják, hogy a tü-
körírásra való képesség örökölt tulajdonság, és minden hatezerötszáz 
emberből egy képes rá. A balkezesek között gyakoribb a tükörírásra 
való hajlam, ennek oka az agyuk nyelvi központjának eltérő szerkezete.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A tükörírás története

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

Névnap: Fülöp
Egyéb névnapok: Aladár, Beren-
gár, 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.

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

Jon Hamm
A Golden Globe-díjjal kitüntetett 
amerikai színész és produ-
cer Saint Louisban jött 
világra 1971. március 
10-én Jonathan Da-
niel Hamm néven.  
Édesapja egy szál-
lítócég menedzse-
re volt, édesany -
ja pedig titkárnő. 
Családja ír és né-
met felmenőkkel 
rendelkezik. A szü-
lei 1973-ban elváltak, 
így tízéves koráig az 
édesanyjával élt, aki 1981-
ben elhunyt; ezután az apja, 
illetve a nagyanyja nevelte őt. Szí-
nészi adottsága már fi atalon megmu-
 tatkozott, 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 szállodája (2002), Az ügyosztály 
(2002), Point Pleasant: Titkok városa (2005), Miért pont Brian? (2006) és Az egy-
ség (2006). 2007-től a Mad Men: Reklámőrültek című drámasorozat hozta el szá-

mára a hírnevet, teljesítményét 2008-ban 
és 2016-ban Aranyglóbusz díjjal, valamint 
2015-ban Emmy-díjjal jutalmazták. Mozi-
vásznon 2000-ben volt látható legelőször 
Űrcowboyok című drámában. A fontosabb 
produkciói közé sorolható még A stúdió 
(2009), Tolvajok városa (2010), Az egymillió 
dolláros kéz (2014), A megtörhetetlen Kim-
my Schmidt (2015), Nyomd, Bébi, nyomd! 
(2017), Lucy az égben (2019) és Félig üres 
(2020). 1997 és 2015 között Jennifer West-
feldt színésznő-rendező hitvese volt.

A Mad Men: Reklámő-
rültek című drámaso-
rozatban nyújtott telje-
sítményét 2008-ban és 
2016-ban Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták.
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