
581 éve
Neszmélyen meghalt Albert ma-
gyar király, az első Habsburg-há-
zi uralkodó a magyar trónon.

261 éve
Érsemjénen megszületett Kazin-
czy Ferenc író, költő, a magyar 
nyelvújítás vezéralakja.

407 éve
Nagyváradon elhunyt Báthory Gá-
bor erdélyi fejedelem.

162 éve
New Yorkban világra jött Theo-
dore Roosevelt, az USA 26. elnö-
ke, a tedimackó névadója.

304 éve
Bécsben meghalt Bethlen Miklós 
erdélyi államférfi és emlékiratíró.

209 éve
Pittstownban megszületett Isaac 
Singer amerikai mérnök, a varró-
gép legsikeresebb fejlesztője.

32 éve
Budapesten elhunyt Millner Tiva-
dar Kossuth-díjas vegyész, az alak-
tartó volfrámszál kifejlesztője.

106 éve
Budapesten világra jött Bálint 
Endre festő, a magyar avantgárd 
egyik legjelentősebb alakja.

22 éve
Budapesten meghalt Tolnay Klári 
Kossuth-díjas színésznő.

238 éve
Genovában megszületett Nicco-
lo Paganini itáliai zeneszerző, he-
gedűművész, a 19. század egyik 
legnagyobb hegedűvirtuóza.

82 éve
Az amerikai DuPont cég bemutat-
ta azt a szintetikus anyagot, amit 
ma nejlonnak nevezünk.

68 éve
Manciano la Misericordiában vi-
lágra jött Roberto Benigni Oscar-
díjas olasz színész, író, rendező.

116 éve
New Yorkban működésbe került 
az első föld alatti vasút (metró).

81 éve
Westonban megszületett John 
Cleese Oscar-díjra jelölt brit szí-
nész, forgatókönyvíró, rendező.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A rím az irodalomban stilisztikai eszköz, amelynek alapja a különböző rit-
mikai szakaszok vagy sorok végének (vagy sorok közbeni szavak hang-
jainak) összecsengése. Amennyiben nem határozzák meg a fajtáját, ak-
kor a sorvégi hangok egyezését jelenti. Figyelemfelkeltő erejével segít 
az adott mű mondanivalójának kihangsúlyozásában, illetve az emberi 
fül számára kellemes hatást kelt. A rímelés ritmusát az határozza meg, 
hogy a hívórím (a rím első fele) az olvasóban a rímvárás feszültségét 
kelti, amelyet a hívórímre felelő a válaszrím old fel. A legelterjedtebb 
rímfajta a két szótagos, de előfordulnak egy szótagos, sőt három vagy 
ennél több szótagra kiterjedő változatok is. A tiszta rímekben mind a ma-
gánhangzók, mind a mássalhangzók azonosak, az úgynevezett asszon-
ánc pedig olyan rímfajta, amelyben csak részleges a hangok egyezése: 
a magánhangzók azonosak, a mássalhangzók csupán hasonló hangzá-
súak; az utóbbit a magyar irodalomban Vörösmarty Mihály alkalmazta 
először, majd később Petőfi Sándor megújította. A magyar rím szó az 
ófrancia eredetű rime kifejezésből származik, amely a ritmus szóra utal.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A rím fogalma

Október 27., kedd
Az évből 301 nap telt el, hátravan 
még 65.

Névnap: Szabina
Egyéb névnapok: Antonietta, Bese, 
Ellák, Polikárp, Salómé, Szabella, 
Szabrina, Szavina

Katolikus naptár: Szent Szabina, 
Antonietta
Református naptár:  Szabina
Unitárius naptár: Szabina
Evangélikus naptár: Szabina
Zsidó naptár: Hesván hónap 
9. napja

A Szabina női név a latin Sabinus 
névből ered, jelentése: a szabinok 
népéhez tartozó nő. Férfi  párja: Sza-
bin. Önállósult alakformái: Szabella, 
Szavina. A szabin törzsek az ókori 
Közép-Itáliában éltek, és főleg az Ap-
penninek hegyei között pásztorkod-
tak. Egy monda szerint, miután a lati-
noknak nem volt elegendő asszonya, 
ünnepségre hívták a szomszéd szabin 
törzset, majd elrabolták a nőket, hogy 
házasságot kössenek velük. A tör-
ténetből 1977-ben zenés tévéjáték is 
készült A szabin nők elrablása cím-
mel, Bilicsi Tivadar, Márkus László és 
Sunyovszky Szilvia főszereplésével.

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

Maria Bello
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
amerikai színésznő, for-
gatókönyvíró, produ-
cer Norristownban 
született 1967. áp-
rilis 18-án. Apja 
olasz származá-
sú vállalkozó, 
édesanyja len-
gyel felmenők-
kel rendelkező 
tanár és iskolai 
védőnő. A tanul-
mányait szülővá-
rosában kezdte, és a
radnori Carroll tan in-
té zetben érettségizett. Ez-
után a Villanova Egyetem hall-
gatója lett, ahol politológiát tanult,
ám ezt hamarosan abbahagyta, és a színészi karrierjére fektette a hangsúlyt. Pályá-
ját Broadway-darabokban kezdte, aztán játszott a Neve: Senki, Mókás hekus, Fraser 
és a farkas című sorozatokban, később pedig állandó szereplője lett a Vészhelyzet, 
valamint a Mr. és Mrs. Smith című tévészériáknak, az utóbbi meghozta számára a 
nagy áttörést. A következő években olyan fi lmekben volt látható, mint a Visszavágó 
(1999), Sakáltanya (2000), Tuti duók (2000), A szexfüggő (2002), A szerencseforga-
tó (2003), Kormányzóválasztás (2004), A 13-as rendőrőrs (2005) és A három nővér 

(2005). A szerencseforgató (2003), illetve 
az Erőszakos múlt (2005) című fi lmekben 
nyújtott rendkívüli teljesítményéért Arany-
glóbusz díjra jelölték. 2008-ban Brendan 
Fraser partnereként megkapta Evy O’Con-
nell szerepét A múmia: A sárkánycsászár 
sírja című kalandfi lmben, amelynek előző 
részeiben Rachel Weisz játszott. A 2010-es 
évektől elsősorban televíziós fi lmekben és 
sorozatokban bukkant fel. 2001-ben fi a szü-
letett (Jackson Blue) az akkori élettársától, 
Dan McDermott forgatókönyvírótól.

A szerencseforgató (2003), 
illetve az Erőszakos múlt 
(2005) című produkciók-
ban nyújtott rendkívüli 
teljesítményéért Arany-
glóbusz díjra jelölték.
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reklam@transversum.ro
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