
A magyar könyvnyomtatást Hess András német származású tipográfus ala-
pozta meg, aki 1472-ban Budán nyomdát létesített, egy évvel később pe-
dig megjelentette a Chronica Hungarorum (Magyarok krónikája) című kiad-
ványát. A latin nyelvű, kerekített, antikva betűkkel publikált mű két részben 
tárgyalta a magyarok történetét a kezdetektől I. Mátyás király koráig (15. 
század). Nem sokkal ezután létrejött a Confessionale-Officina nevű nyom-
daműhely, amelynek három kiadványa maradt fenn az utókor számára. 
A török hódoltság miatt csupán a 16. század első felében jelentek meg új-
ra magyar nyomdák. Az eddig közzétett írások azonban csak latin vagy né-
met nyelven készültek el. Az első magyarul kiadott munka (Újtestamentum) 
a Sárvár melletti officinából került ki 1541-ben, amelyet Nádasdy Tamás ala-
pított 1537-ben Sylvester János tanácsára. 1550-ben Heltai Gáspárral társul-
va, Hoffgreff György nyomdát alapított Kolozsváron, az itt kiadott műveikkel 
nagy erőfeszítéseket tettek a magyar helyesírás egységesítése érdekében. 
A 17. századtól kezdődően a magyar nyomdászat nagy fejlődésnek indult.

KALENDÁRIUM

A magyar nyomdászat kezdetei

Szeptember 9., csütörtök
Az évből 252 nap telt el, hátravan 
még 113.

Névnap: Ádám
Egyéb névnapok: Dorottya, Omár, 
Orgona, Péter, Pető, Szergiusz, Sze-
rafi na, Tivadar, Vulfi a

Katolikus naptár: Szent Ádám, 
Kláver Szent Péter
Református naptár: Ádám
Unitárius naptár: Ádám
Evangélikus naptár: Ádám
Zsidó naptár: Tisri hónap 
3. napja

Az Ádám sumér gyökerű férfi név, je-
lentése: atyám. A Biblia szerint az el-
ső ember viselte ezt a nevet, akit Isten 
megteremtett. Adam Sandler napja-
ink ismert amerikai fi lmszínésze, aki 
a Billy Madison, a dilidiák (1995) című 
vígjátékban debütált főszereplőként. 
A nagy sikert a Nászok ásza (1998) 
című fi lm hozta számára. A Kótyagos 
szerelem (2002) című komédiában 
nyújtott alakításáért Aranyglóbusz 
díj ra jelölték. Eddigi karrierjét nega-
tív teljesítmények is övezik, ugyanis 
35 alkalommal jelölték Arany Málna 
díjra (ami a díjkiosztó rekordjának 
számít), amelyből kilencet „elnyert”.

Amber Tamblyn
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölt 
színésznő, írónő 1983. május 14-
én született  Santa Monicában 
Russ Tamblyn Oscar-jelölt 
színész és Bonnie Murray 
tanárnő lányaként. Már 
tízévesen iskolai színda-
rabokban szerepelt, és 
nem sokkal ezután el-
kezdett meghallgatá-
sokra járni. A karrierje 
1995-ben indul a Láza-
dó, illetve Pucér csajok 
vágyálmai című fi lmek-
ben, aztán öt éven keresz-
tül állandó szereplője lett a 
General Hospital című drámaso-
rozatnak. A hírnevet A kör című hor-
rorfi lm hozta meg számára 2002-ben, egy 
évvel később felkérték az Isteni sugallat című krimiszéria főhősének (Joan Girardi) 
szerepére, amelyet öt éven át formált meg nagy sikerrel, teljesítményéért 2004-ben 
Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölték. Pályafutása során még olyan produkciókban 

volt látható, mint a Négyen egy gatyában (2005), 
Stephanie Daley (2006), Négyen egy gatyában 2 
(2008), Zűrös zsaruk (2009), 127 óra (2009), Doktor 
House (2010-től 2012-ig), Két pasi meg egy kicsi (2013 
és 2015 között Jenny Harper szerepében), Amynek 
áll a világ (2015), Fesd feketére (2016) és Nosztalgia 
(2018). A színészet mellett olykor verseket ír, emellett 
két könyve is megjelent Any Man és Era of Ignition 
címmel. 2012-ben férjhez ment David Cross Em-
my-díjas színészhez, akitől 2017-ben lánya született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ez alkalommal nem képes egyedül a vé-
gére járni a célkitűzéseinek, ezért segít-
ségre szorul. Csak olyanokat avasson be 
a tervébe, akikben megbízik!

Nincs a legjobb formájában, ezért lehe-
tőleg maradjon távol a döntésektől! Az 
Önre háruló munkákat próbálja meg a 
legjobb tudása szerint megoldani!

Önt ezúttal a kihívások éltetik, így nem 
esik nehezére több fronton is helyt állni. 
Készítsen ütemtervet, és helyezze előtér-
be a határidős feladatokat!

Legyen nyitott a környezetével szemben! 
Bár ezáltal mások gondjaival is meg kell 
küzdenie, azonban ezáltal a sajátjához 
is nagy segítséget kaphat.

Váratlan sikerek részese lehet, ameny-
nyiben letér a megszokott útról. Álljon 
ki a nézetei mellett még akkor is, hogyha 
a véleményével egyedül marad!

Bonyodalmas nap vár Önre. Ha szüksé-
gesnek látja, bátran folyamodjon újsze-
rű megoldásokhoz, de ne adja fel az elve-
it, álljon ki a döntései mellett!

Rendkívül rosszul mérte fel a lehetősége-
it, emiatt képtelen mindenkinek eleget 
tenni. Őrizze meg az önfegyelmét, majd 
rangsorolja a tennivalóit!

Vonuljon a háttérbe, kerülje el a vitákat! 
Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, majd 
olyan elfoglaltságokat keressen, amitől 
fel tud töltődni szellemileg!

Emelkedjék felül az apró bosszúságo-
kon, és vegye könnyedén a dolgokat! Ha 
eredményekre vágyik, fogadja el a komp-
romisszumos megoldásokat is!

Hajlamos olyan ügyekbe belevágni, me-
lyek komoly veszélybe sodorhatják az 
anyagi helyzetét. Vegye figyelembe a rész-
leteket, mielőtt döntést hozna!

Ha teheti, óvakodjék azon helyzetek-
től, ahol gyors döntést kell hozni, mert a 
rögtönzés ma nem az erőssége! Adja át 
a kezdeményezést másoknak!

A mai napon kiválóan kommunikál, en-
nek köszönhetően sokan támogatják a 
teendőiben. Függőben lévő problémái 
hamarosan megoldásra találnak.

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.

ELSŐ KÉZBŐL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 20°

Kolozsvár
18° / 22°

Marosvásárhely
15° / 22°

Nagyvárad
17° / 23°

Sepsiszentgyörgy
14° / 21°

Szatmárnémeti
16° / 23°

Temesvár
17° / 24°

 » Az Isteni sugal-
lat című sorozatban 
nyújtott kiváló ala-
kításáért 2004-ben 
Aranyglóbusz, illetve 
Primetime Emmy-díj-
ra jelölték.

Szolgáltatás2021. szeptember 9.
csütörtök10

A szőke nő állásinterjúra megy. A mun-
káltató többek között az anyagi helyze-
téről is kérdi őt:
– Mondja, van kereső a családban?
– Hát hogyne lenne, ott van a Google.

A féltékeny nő bejelenti a rendőrségen 
a férje eltűnését. Az ügyeletes megkérdi:
– Asszonyom, a férjének van valamilyen 
különös ismertetőjele?
– Még nincs, de lesz, amint hazajön!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
9/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Ejnye, hát milyen pincér maga? – 

bosszankodik a vendéglős. – Már 

megint eltört egy pezsgőspoharat. 

Remélem ez volt az utolsó!

– ... (Poén a rejtvényben.)

Vendéglőben

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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