
502 éve
Luther Márton wittenbergi teoló-
giaprofesszor közzétette 95 tézi-
sét, amellyel kezdetét vette a re-
formáció.

93 éve
A Michigan állambeli Detroitban 
elhunyt Harry Houdini magyar 
származású mágus és szabadu-
lóművész.

595 éve
Krakkóban megszületett I. Ulászló 
magyar király, aki a fenyegető tö-
rök veszély hárítására törekedett. 

107 éve
Budapesten világra jött Szent á-
go thai János Kossuth-díjas orvos.

8 éve
Budapesten meghalt Albert Flóri-
án labdarúgó, edző, az egyedüli 
magyar aranylabdás futballista.

97 éve
New Yorkban megszületett Bar-
bara Bel Geddes Oscar-díjra je-
lölt amerikai színésznő.

89 éve
Rómában világra jött Michael Col-
lins asztronauta, aki Neil Armst-
rong társa volt az Apollo–11-en.

26 éve
Rómában elhunyt Federico Fellini 
Oscar-díjra jelölt olasz rendező, 
forgatókönyvíró.

88 éve
New Yorkban megszületett Lee 
Grant Oscar-díjas színésznő.

116 éve
Rimaszombaton világra jött Pász-
tory Edith zongoraművész, Bar-
tók Béla második felesége.

548 éve
I. Mátyás magyar király elzálogo-
sította Sopron városát.

224 éve
Londonban megszületett John 
Keats angol romantikus költő.

90 éve
Nápolyban világra jött Bud Spen-
cer (eredeti nevén: Carlo Pe der-
soli) olasz színész.

2 éve
Elhunyt Kukely Júlia Liszt Ferenc-
díjas szoprán opera-énekesnő.
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A halloween eredete évszázadokra vezethető vissza, amit elsősorban az 
angolszász országokban ünnepelnek az 5. század óta, bár mára az egész 
világon elterjedt (téves hiedelem, hogy ezen ünnep egy amerikai népszo-
kás lenne). Az október 31-én tartandó esemény a boszorkányok, kísérte-
tek, illetve egyéb szellemek ünnepe, melyben főleg a keresztény minden-
szentek napja, a római Pomona-nap és a kelta samhain ünnep mosódott 
össze. A samhain nevű fesztivált a kelta napisten tiszteletére rendezték, 
amikor a mai Nagy-Britannia, illetve Észak-Franciaország területén élő kel-
ták megünnepelték a kelta újévet, és megköszönték a napistennek, hogy 
a földet és a termést gazdaggá tette. Tűzgyújtással, felvonulással ünnepel-
ték, az emberek pedig beöltöztek angyaloknak és ördögöknek; ezen ünnep 
eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak bevették Angliát. 
A kereszténység terjesztésekor a hittérítőket azzal bízták meg, hogy lehe-
tőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazítsák azok 
betiltása helyett. Így vált ez az ünnep a keresztények mindenszentek ünne-
pévé. Az idők során a töklámpás vált a halloween legfontosabb jelképévé.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A halloween eredete

Október 31., csütörtök
Az évből 304 nap telt el, hátravan 
még 61.

Névnap: Farkas
Egyéb névnapok:  Cseke, Csekő, 
Fajsz, Kristóf, Krisztofer, Kurd, Ro-
derik, Rodrigó, Vulfi a

Katolikus naptár: Romzsa Teodor, 
Farkas, Rodrigó
Református naptár:  Farkas
Unitárius naptár: Farkas
Evangélikus naptár: Farkas
Zsidó naptár: Hesván hónap 
2. napja

A Farkas  régi magyar férfi név, jelen-
tése: bátor. Rokon neve: Wolf gang. 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–
1791) osztrák komponista volt, min-
den idők egyik leghíresebb zeneszer-
zője, aki már négyévesen hegedült, 
egy évvel később pedig megalkotta 
első zeneművét. Munkásságához szá-
mos zongora- és hegedűkoncert tar-
tozik; emellett több tucat szimfóniát 
és misét is papírra vetett. A zenekari 
művei közül a Kis éji zene című sze-
renád a legismertebb. Az operák és 
a daljátékok szintén a fontos művei 
közé tartoznak. Élete során össze-
sen 626 művet komponált.

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

River Phoenix (1970–1993)
Az Oscar-díjra jelölt ameri-
kai színész az oregoni 
Madrasban született 
1970. augusztus 23-
án John Lee Bot-
tom hittérítő és a 
magyar–orosz 
származású Ar -
lyn S. Dunetz 
gyermekeként. 
Négy fi atalabb 
testvére szüle-
tett, akik mind 
szimbolikus ne-
vet kaptak: Summer 
(nyár), Leaf (falevél, 
aki később Joaquinra vál-
toztatta a nevét), Rain (eső), 
illetve Liberty (szabadság). Családja
előadói tehetségéből tartotta fenn magát, így gyerekként ő is gyakran szerepelt 
(testvéreivel együtt) reklámfi lmekben és tévésorozatokban játszott. A nagy ki-
ugrást az Állj mellém! (1986) című kalanddráma jelentette számára. Két évvel 
később az Üresjárat című zenés drámában nyújtott teljesítményéért Aranygló-
busz és Oscar-díjra jelölték. 1989-ben Harrison Ford oldalán játszott az Indiana 
Jones és az utolsó keresztes lovag című fi lmben. Ekkor már a kábítószer rabja 
volt. 1991-ben az Otthonom, Idaho című fi lmben Keanu Reevesszel szerepelt 

együtt, alakítását a Velencei Nemzetközi 
Filmfesztivál díjával jutalmazták. Az ígé-
retes tehetségének tartott színész 1993. 
október 31-én, barátja, Johnny Depp Viper 
Room nevű szórakozóhelyén rosszul lett, 
miután többféle kábítószert is fogyasz-
tott. Barátai és öccse, Joaquin kivitték 
a friss levegőre, de ott összeesett, és még 
a mentő megérkezése előtt öccse karjaiban 
meghalt. Testvérei közül Joaquin később 
ismert színész lett, akit három alkalom-
mal jelölték Oscar-díjra.

Az Üresjárat című ze-
nés drámában nyújtott 
kiemelkedő teljesítmé-
nyéért 1988-ban Arany-
glóbusz és Oscar-díjra 
jelölték.

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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