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507 éve
Megszűnt a jobbágyok szabad-
sága, minden parasztot szabad-
ságvesztéssel büntettek (kivéve a 
szabad királyi városok lakosait), 
ha engedély nélkül elköltöztek. 

495 éve
Befejeződött a magyar–török há-
ború, I. Szulejmán oszmán szul-
tán kivonult Magyarországról.

90 éve
West Orange-ben elhunyt Tho-
mas Alva Edison amerikai felta-
láló, többek között  a villanykörte 
és gramofon alkotója.

127 éve
Budapesten megszületett Déry 
Tibor Kossuth-díjas és Baumgar-
ten-díjas író, költő.

100 éve
Charles Strite amerikai feltaláló 
szabadalmaztatta a kenyérpirítót.

358 éve
Párizsban világra jött Savoyai Je-
nő német-római hadvezér, korá-
nak egyik legkiválóbb stratégája.

154 éve
Alaszka az Amerikai Egyesült Ál-
lamok birtokává vált.

99 éve
Megalakult a BBC (British Broad-
casting Corporation), brit közszol-
gálati műsorszolgáltató.

150 éve
Londonban meghalt Charles Bab-
bage brit matematikus, az első me-
chanikus számológép készítője.

162 éve
Párizsban világra jött Henri Berg-
son irodalmi Nobel-díjjal kitünte-
tett francia filozófus.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A magyar festészet a templomok építésével együtt jelent meg a korai 
Árpád-korban (11. század). A festészetet elsősorban Itália és Bizánc 
műhelyeitől hozták be az ómagyar korban. A 14. századi freskóknak 
nagy része Erdélyben, Felvidéken, valamint a Dunántúlon maradt meg. 
Erdélyben gyakoriak voltak a Szent László-ábrázolások, amely témát 
Felvidéken is kedvelték. Ebben az időszakban Aquila János volt a kor 
közismert mestere. A 15. század végén fejlődésnek indult a táblakép-
festészet, mely idővel kiszorította a falfestészetet. Ettől fogva a fres-
kók inkább polgári, főúri környezetben maradtak fenn, a bibliai témá-
kat fokozatosan világi témák váltották fel. A 16. század törekvéseiről 
ad számot a gyulafehérvári székesegyház freskótöredéke, a Vincentius 
Pictor által festett vízaknai freskó. A 17. században főként a történelmi 
festészet témája dominált. A megjelenő klasszicizmus a 19. századra 
háttérbe szorította a barokk stílust. A 20. századtól egyre erősebb lett 
a francia orientáció. A fauvizmus és kubizmus elvei átkerültek a ma-
gyar festészetbe is, majd a német expresszionizmus éreztette hatását.

NAPTÁR  TUDÁSTÁR

A magyar festészet történeteOktóber 18., hétfő
Az évből 291 nap telt el, hátravan 
még 74.
A magyar festészet napja

Névnap: Lukács
Egyéb névnapok: Ambrus, Amb-
rózia, Jusztin, Jusztusz

Katolikus naptár: Szent Lukács 
evangélista, Szent Jusztusz
Református naptár: Lukács
Unitárius naptár: Lukács
Evangélikus naptár: Lukács
Zsidó naptár: Hesván hónap 
12. napja

A Lukács latin származású férfi név, 
elemeinek jelentése: Lucania tarto-
mányból való férfi . Lucas Cranach
(1472–1553) német festő és grafi kus 
volt, a szász festészeti iskola megala-
pítója. Arcképeivel és rézmetszeteivel 
hírnevet szerzett, a reformáció idején 
hazájában „a német festő” titulus-
sal illették. Legismertebb alkotásai: 
Kálvária (1503), A pihenő szent csa-
lád (1504), Vénusz (1529). Hivatalos 
és udvari képmásain kívül nagy 
jelentőségűek a polgárokról készült 
portréi. Megfestette többek között Lu-
ther Márton szüleinek, Margitnak és 
Hansnak a képmását.

Zac Efron
A népszerű amerikai színész, énekes a 
kaliforniai San Luis Obispóban szü-
letett 1987. október 18-án. Arroyo 
Grandéban nőtt fel, itt végezte 
a tanulmányait is, és már gim-
náziumi évei során számos 
színdarabban fellépett. Ké-
sőbb Santa Mariában, illetve 
Santa Monicában színésztan-
folyamokra járt. Pályafutása 
2002-ben indult A szentjános-
bogár című sorozat egyik karak-
tereként, majd állandó szereplője 
lett a Mindig nyár drámaszériának. 
A nagy áttörést a Szerelmes hangjegyek 
című zenés vígjáték hozta számára, melyben 
az egyik főhőst alakította,  illetve több betétdalban közreműködött énekes-dalszer-
zőként. A fontosabb fi lmjei közé sorolható még a Hajlakk (2007), Megint 17 (2009), 
Rossz szomszédság (2014), Nagyfater elszabadul (2016), Baywatch (2017), A legna-

gyobb showman (2017). A People’s Choice 
Awards amerikai közönségdíjon hat alka-
lommal jelölték különböző kategóriákban, 
amelyből kettőt elnyert. A Zac Efronnal a 
Föld körül című dokusorozatáért idén két-
szer jelölték Daytime Emmy-díjra (ebből 
egyet elnyert). 2007 és 2010 között Vanessa 
Hudgens színésznő élettársa volt, 2014-től 
2016-ig pedig Sami Miro modellel élt együtt.

A People’s Choice Awards 
amerikai közönségdíjon 
hat alkalommal jelölték, 
amelyből kettőt elnyert.

 PORTRÉ

EZEN A NAPON

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