
449 éve
Az erdélyi rendek Báthory Istvánt 
fejedelemnek választották.

135 éve
Nagykárolyban megszületett Já-
szi Alice táncpedagógus, panto-
mimművész, a magyar gyógytor-
na alapjainak megteremtője.

93 éve
Budapesten világra jött Marx 
György Kossuth-díjas fizikus, a 
leptontöltés felfedezője.

13 éve
Budapesten meghalt Forrai Sán-
dor, a székely–magyar rovásírás 
felélesztője és elterjesztője.

67 éve
Budapesten megszületett Foltán 
László olimpiai bajnok kenus.

155 éve
Zonnemaire-ben világra jött Pi-
eter Zeeman holland fizikus, aki 
(Hendrik Lorentzcel megosztva) 
Nobel-díjat kapott.

66 éve
Vietnamban elhunyt Robert Capa 
világhírű magyar riportfotós.

92 éve
Budapesten világra jött Hidas Fri-
gyes Erkel Ferenc-díjas zeneszerző.

78 éve
Budapesten megszületett Sudlik 
Mária Liszt Ferenc-díjas énekesnő.

59 éve
John F. Kennedy elnök kongresszu-
si bejelentésével megkezdődött az 
Apolló Hold-expedíciós program.

93 éve
New Yorkban világra jött Robert 
Ludlum regényíró, a 20. század 
egyik jelentős amerikai szerzője.

130 éve
Nagyvázsonyban megszületett 
Weisz Eugénia (írói nevén: Vár-
nai Zseni) zsidó származású, Jó-
zsef Attila-díjas költő.

57 éve
Budapesten meghalt Burghardt 
Rezső Munkácsy-díjas festő.

81 éve
Hajdúszoboszlón világra jött Ki-
gyós Sándor Balázs Béla-díjas 
filmrendező.
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A próza az irodalmi mű két formája közül az egyik, míg a másik a költé-
szet. A kettőt az különbözteti meg egymástól, hogy a prózai mű nyelve-
zete megegyezik a hétköznapi beszéddel vagy igen közel áll ahhoz, mivel 
nem díszítik olyan szembetűnő stilisztikai eszközök, mint a költői alko-
tást. Prózában a szerzők általában tényeket írnak le, vagy az egyéni gon-
dolatokat fejtik ki, mindezt kötetlen, szabad írás formájában. Ennek meg-
felelően számos médium is alkalmazza a prózai formát: újságok, maga-
zinok, enciklopédiák, sugárzott média, filmek, levelek, adósjegyzetek, 
krimi regények, történelmi, filozófiai, vagy éppen biológiai írások és még 
számtalan további. A próza rendszerint nélkülözi a költészetben gyakran 
előforduló versmértéket vagy rímek szabályos szerkezetét. Egyes effaj-
ta alkotásokban ugyan nyomokban előfordulhatnak ritmikus szerkeze-
tek vagy versesítés, de amennyiben tudatosan összemossák ezt a két 
irodalmi formát, úgy azt már prózai versnek nevezik. A műfaj magyar el-
nevezése a latin prosa szóból ered, amelynek a jelentése: egyenesség, 
innen származik a gyakran pejoratívnak számító „prózai” kifejezés is.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A prózai mű fogalma

Május 25., hétfő
Az évből 146 nap telt el, hátravan 
még 220.

Névnap: Orbán
Egyéb névnapok: Ervin, Gergely, 
Gergő, György, Magda, Magdolna, 
Márk, Szófi a, Urbán, Zsófi a

Katolikus naptár: Szent VII. 
Gergely pápa, Szent Orbán pápa, 
Szent Pazzi Mária Magdolna
Református naptár:  Orbán
Unitárius naptár: Orbán
Evangélikus naptár: Orbán
Zsidó naptár: Ijjár hónap 20. napja

Az Orbán férfi név a latin eredetű 
Urbanus személynévből származik, 
jelentése: városi, művelt, udvarias. 
Magyar nyelvterületen gyakran csa-
ládnévként használatos. Rokon ne-
ve: Orbó. Női párja: Urbána. A népi 
időjóslásban Orbán napja a fa-
gyosszentek közé tartozik, ilyenkor 
leginkább a szőlővirágot érheti kár. 
Ezért a bortermelő vidékeken nagy 
tisztelet övezi a szentet, azért, hogy 
védje meg a virágot, és ezzel a jó ter-
més lehetőségét. Népi szokás szerint 
ez a nap a nyitott pincék napja is, 
amikor a borosgazdák egymáshoz 
járnak kóstolni.

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

Anne Heche
Az Emmy-díjra jelölt ameri-
kai színésznő, rendező, 
és forgatókönyvíró az 
Ohio állambeli Au-
rorában született 
1969. május 25-
én. Édesapja ze-
nepedagógus
volt, édesanyja 
pedig pszicho-
terapeuta. A kö-
zépiskolát köve-
tően szerepet ka-
pott az Egy másik 
világ című szappan-
operában, amelyben 51
epizódon át játszott 1987 
és 1992 között. Filmvásznon 
1993-ban debütált Elijah Wood 
oldalán a Huckleberry Finn kalandjai című produkcióban. Ezután számos tévéfi  lm-
ben felbukkant. 1996-ban átütő sikert ért el Demi Moore partnereként Az esküdt 
című drámában, és ugyanezen évben szerepelt Cher mellett a Ha a falak beszélni 
tudnának című drámában. Egy évvel később Johnny Depp nejét alakította a Fedő-
neve: Donnie Brasco című krimiben, és feltűnt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron! 
című horrorban. 1998-ban Vince Vaughn ellenfelét formálta meg a Psycho című 
thrillerben és Harrison Ford társát a Hat nap, hét éjszaka című fi lmben. 2000-ben 

rendezőként és íróként dolgozott a Ha a fa-
lak beszélni tudnának 2 című drámában. 
2001-ben könyvet publikált Call Me Crazy 
címmel. A Gracie választása (2004) című 
fi lmben nyújtott alakításáért Emmy-díjra 
jelölték. 2004-től főleg sorozatokban szere-
pelt (pl. Everwood, A férfi  fán terem, Hung: 
Neki áll a zászló, Bűnös Chicago). 2001 és 
2007 között Coleman Laff oon operatőr fe-
lesége volt, 2008 és 2018 közt pedig James 
Tupper színész élettársa, mindkét házassá-
gából egy-egy fi a született (Homer és Atlas).

2004-ben A Gracie vá-
lasztása című televízi-
ós játékfi lmben nyúj-
tott rendkívüli teljesít-
ményéért Emmy-díjra 
jelölték. 
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a Transversum Media Trade  
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Elérhetőségek:

0726-720574
reklam@transversum.ro

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.
Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887
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