
379 éve
Magyarszentpálon világra jött 
gróf Bethlen Miklós erdélyi állam-
férfi, kancellár, emlékiratíró.

486 éve
Jacques Cartier francia tengerész 
megalapította Mont realt, majd hu-
szonkét évvel később ugyanezen 
a napon meghalt.

149 éve
Nagyváradon megszületett Brüll 
Adél, aki Léda néven Ady Endre 
költő múzsája volt.

24 éve
Győrben elhunyt Czibor Zoltán 
olimpiai bajnok labdarúgó, a le-
gendás Aranycsapat csatára.

368 éve
Nürnbergben világra jött Johann 
Pachelbel német zeneszerző, akit 
Bach előfutárának tartanak.

56 éve
Tibet autonóm státust kapott a 
Kínai Népköztársaságon belül.

189 éve
Kolozsváron megszületett Veress 
Ferenc fényképész, a magyar fo-
tótörténet kiemelkedő alakja.

105 éve
Bulgária hadat üzent Romániá-
nak az első világháborúban.

167 éve
Siegburgban világra jött Engel-
bert Humperdinck német zene-
szerző, korának egyik kiemelke-
dő komponistája.

80 éve
Németország területén kötelező-
vé tették a zsidóknak a sárga Dá-
vid-csillag viselését.

144 éve
Harborne-ban megszületett Fran-
cis William Aston Nobel-díjas an-
gol kémikus és fizikus.

51 éve
Párizsban elhunyt François Mau-
riac Nobel-díjas francia író.

102 éve
Budapesten világra jött Lendvai 
Ferenc Jászai-díjas rendező.

28 éve
Budapesten meghalt Erdélyi Mik-
lós Kossuth-díjas karmester.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A második világháború az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb 
halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. A legelterjedtebb ál-
láspont szerint a kezdete az 1939. szeptember 1-jei, Lengyelország elle-
ni német támadáshoz köthető. Egyesek azonban a háborút már 1937. jú-
lius 7-től számítják, amikor kitört a második kínai–japán háború. A törté-
nelemtudósok egy része szerint ugyanakkor ezen két távol-keleti ország 
katonai konfliktusa még nem terjedt ki a világ több pontjára, így az helyi 
jellegűnek értelmezhető és a világháború szoros előzményének tekinthe-
tő. A háború kitöréséhez nagymértékben hozzájárult az első világháborút 
követő, a Párizs környéki békeszerződésekkel (versailles-i békeszerző-
dés; trianoni békeszerződés; saint-germaini békeszerződés, illetve sèvres-i 
békeszerződés) kialakított világpolitikai helyzet. A háborúban a szövetsé-
gesek és a tengelyhatalmak álltak egymással szemben. Eleinte a csatákban 
javarészt a tengelyhatalmak győzedelmeskedtek, majd 1942-ben mind a ke-
let-európai, mind a csendes-óceáni, mind az afrikai fronton a szövetsége-
sek törtek előre, és végül a tengelyhatalmak teljes vereséget szenvedtek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A II. világháború kitörésének napja

Szeptember 1., szerda
Az évből 244 nap telt el, hátravan 
még 121.

Névnapok:  Egon, Egyed
Egyéb névnapok: Artúr, Bella, 
Far kas, Gedeon, Ignác, Izabella, 
Józsa, Józsua, Kende, Kund, Noé-
mi, Tamara

Katolikus naptár: Szent Egyed, 
Szent Noémi, Tamara, Egon
Református naptár:  Egyed
Unitárius naptár: Egyed
Evangélikus naptár: Egyed, Egon
Zsidó naptár: Elul hónap 24. napja

Az Egon germán gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: kardhegy és 
erős, merész. Egon Erwin Kisch 
(1885–1948) németül író cseh új-
ságíró volt, akit a korabeli szakma 
„száguldó riporternek” nevezett. Ri-
portjai, illetve riporteri módszerei és 
szakmai etikája máig a publiciszti-
ka egyik oktatott mintája.
Az Egyed latin eredetű férfi név, je-
lentése: pajzshordozó. Szent Egyed  
(640 körül – 720 körül) bencés szer-
zetes volt, akit a középkor óta a ku-
bikosok, lókereskedők, pásztorok, 
valamint a szíjgyártók védőszentje-
ként tisztelnek.

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

Neil Patrick Harris
A ötszörös Emmy-díjas amerikai 
színész, énekes és bűvész 
az új-mexikói Al buquer-
que-ben született 1973. 
június 15-én Ronald 
Gene Harris és Gail 
Scott étteremtu laj -
donosok fi aként. 
Ruidosóban nőtt 
fel, itt kezdte el 
a tanulmányait is, 
majd a szülőváro-
sában folytatta a La 
Cueva Gimnázium-
ban. Már kamaszként 
vonzódott a színészethez, 
így aktívan részt vett az is-
kolai színjátszásban, illetve mu-
sicalekben. Képernyőn 1988-ban debü-
tált Démoni szépség című thrillerben Patrick Duff y oldalán, és ugyanezen évben 
Whoopi Goldberg mellett fi lmvásznon is felbukkant a Clara szíve című fi lmdrá-
mában, amelyért Aranyglóbusz díjra jelölték. Egy évvel később saját sorozatot 
kapott Dr. Doogie Howser címmel, mely négy évadot élt meg, teljesítményéért pe-
dig újabb Aranyglóbusz-jelölést kapott. A következő években számos televíziós 
produkcióban feltűnt, ilyen volt a Csillagközi invázió (1997), Hupikék törpikék-fi l-
mek, Így jártam anyátokkal (2005–2014, melyért kétszer jelölték Aranyglóbusz 

díjra), Holtodiglan (2014), A balszerencse 
áradása (2017) és a Glee: Sztárok leszünk 
(2009) című musical, amely egy Emmy- 
díjat hozott neki. A színészet mellett amatőr 
bűvészként tevékenykedik. 2010-ben meg-
lepetés-előadóként lépett fel az Oscar-gá-
lán, ahol a nyitódalt énekelte el. Ezenkívül 
díjátadó estek házigazdája is volt, például 
több Primetime Emmy- és Tony-gálának, 
utóbbiért négyszer jutalmazták Em my-
díjjal. Mindemellett további nyolc alka-
lommal jelölték Emmyre.

Eddigi karrierje során 
négy Aranyglóbusz-je-
lölést kapott, és tizen-
kétszer jelölték Prime-
time Emmy-díjra, mely-
ből ötöt elnyert.
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