
Az etimológia a nyelvészet egyik ága, amely a szavak eredetével foglalko-
zik; illetve szűkebb értelemben maga a szó eredete. Az etimológusok a sza-
vak történetét régi szövegeken és más nyelvekkel való összehasonlításon 
keresztül próbálják rekonstruálni, vagyis azt vizsgálják, hogy mikor terjed-
tek el a nyelvben, hogyan változott az alakjuk, jelentésük, és melyik az ősz-
szó (etimon). Ezzel a témával már Platón, a görög filozófus is foglalkozott 
a Kratülosz című művében. Hosszú írott történettel rendelkező nyelveknél 
az etimológia a filológia segítségét veszi igénybe a régi szövegek elemzé-
séhez, emellett az összehasonlító nyelvészet eszközeit is felhasználják az 
írott anyagok hiányában. Rokon nyelvek összehasonlításával a nyelvtudó-
sok megállapíthatják az egykori ősi nyelv szókincsét. Ebben az esetben kö-
zös szótövek segítségével feltérképezhetik a nyelvcsalád fáját, mint példá-
ul az indoeurópai nyelvek esetében. Manapság a legalaposabb etimológi-
ai kutatás azokban a nyelvcsaládokban folyik, ahol hiányzik a korai írásos 
anyag. Ilyen például a magyar nyelvet tartalmazó uráli nyelvcsalád is.

KALENDÁRIUM

Az etimológia fogalma

Január 8., kedd
Az évből 8 nap telt el, hátravan 
még 357.

Névnap: Gyöngyvér
Egyéb névnapok: Anasztáz, Er-
hard, Ince, Keve, Polina, Szeverin, 
Szeverina, Szörény, Tas, Virág

Katolikus naptár: Urunk megke-
resztelkedése, Szent Szeverinusz, 
Szörény
Református naptár: Gyöngyvér
Unitárius naptár: Gyöngyvér
Evangélikus naptár: Gyöngyvér
Zsidó naptár: Svát hónap 2. napja

A Gyöngyvér női nevet Arany János 
költő alkotta a régi magyar Gyöngy 
névből (a testvér szó mintájára), je-
lentése: gyöngytestvér; a név először 
az 1863-ban írt Buda halála című mű-
vében szerepelt. Önállósult alakfor-
mája: Gyöngyi. Nincs rokonságban a 
Györgyi személynévvel. 
Egy görög monda szerint Afrodi té, 
a szerelem istennője tengeri für-
désekor a hajáról lecseppenő víz-
cseppekből keletkezett a gyöngy; a 
hinduk szerint azonban a rózsaolaj 
cseppjeiből alakult. Értékét az alak-
ja, a nagysága, a színe, valamint a 
fénye adja meg.

Amelia Earhart (1897–1937)
A német felmenőkkel rendelkező 
amerikai pilóta a repülés női 
úttörőjévé vált, miután több 
száz repülőutazást tett 
a Lockheed Vega nevű 
monoplán gépével. 
A kansa si Atchison-
ban született, és 
többnyire a nagyszü-
lei nevelték. A közép-
iskolai tanulmányai 
után 1917-ben belépett 
a vöröskereszt szerve-
zetébe, hogy az első vi-
lágháborúban harcoló ka-
tonákon segíthessen. Egy 
katonai kórházban dolgozott, 
az oda kerülő repülős páciensekkel 
való beszélgetések pedig felkeltették a 
fi gyelmét a repülés iránt. 1920-ban repült első alkalommal mint utas. Ezután piló-
taórákat vett, és megszerezte a pilótaigazolványát. Később teherautó-sofőrként dol-
gozott, majd összeszedett annyi pénzt, amiből repülőgépet vehetett. Heteken belül 

női magassági rekordot állított fel. 1928-ban nő-
ként elsőként repülte át az Atlanti-óceánt. A 30-as 
években új rekordokat állított fel. 1931-ben férjhez 
ment George P. Putnam újságíróhoz. 1937-ben Ear-
hart úgy döntött, Föld körüli útra indul, de a How-
land-szigetek környékén egy vihar közepette nyoma 
veszett. Kétéves keresés után 1939 januárjában hi-
vatalosan is elhunyttá nyilvánították. Életéről több 
biográfi ai fi lm készült: 1994-ben Diane Keaton, 2009-
ben pedig Hilary Swank személyesítette meg őt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Mindenre túl érzékenyen reagál, a visel-
kedése próbára teszi a környezete türel-
mét. Változtasson a magatartásán, alkal-
mazkodjék a helyzethez!

Előnyös körülményekkel néz szembe, 
ezért használja ki okosan a kedvező le-
hetőségeket! Legyen előrelátó, és az ere-
jét ne fecsérelje el feleslegesen!

Több akadály leküzdése vár Önre, de 
a lendülete átsegíti a holtpontokon. Ha 
gyors döntéseket kell meghoznia, hall-
gasson bátran a megérzéseire!

Ne engedjen a kísértésnek, amelyek meg-
környékezik Önt! Képtelen lesz észreven-
ni a csábító ajánlatok mögötti buktató-
kat, és rossz lépéseket tehet!

Magabiztossága kisugárzik a környeze-
tében élőkre. Probléma nélkül oldja meg 
a legbonyolultabb feladatokat is. Társai-
val próbáljon elnézőbb lenni!

Hivatásában képtelen koncentrálni, így 
lassabban halad, mint ahogy azt elvár-
ják Öntől. Vegye kézbe a határidős mun-
kálatokat, a többit halassza el!

Tegye félre a bizalmatlanságát, és lazít-
son! Hogyha korábban sikerül letudnia a 
kötelezettségeit, fordítsa az idejét a sze-
mélyes problémái megoldására!

Ne vállalja túl magát, törekedjék a ki-
egyensúlyozottságra! Ha új munkával 
bízzák meg, legyen megfontolt, és gon-
dolja át, mennyi fér bele az idejébe!

A környezetében tomboló feszültség 
megszüntetéséért vonuljon a háttérbe! 
Ne ragaszkodjék a saját elképzeléseihez, 
adja át az irányítást másoknak!

Bonyodalmas nap vár Önre, ezért pró-
báljon meg segítőket keresni, aztán állít-
son össze pontos ütemtervet! Készüljön 
fel rendkívüli eseményekre!

Munkahelyi eredményei ezúttal azon 
múlnak, hogy mennyire reálisak a cél-
kitűzései. Ha nem mérlegeli az esélyeit, 
sok minden rosszul sülhet el,

Ma nehezen képes uralkodni az indula-
tain. Ezért kizárólag a saját érdekeit tart-
sa szem előtt, semmiképpen ne vegye a 
nyakába mások problémáját!

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.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–10° / –5°

Kolozsvár
–7° / –5°

Marosvásárhely
–7° / –4°

Nagyvárad
–4° / –2°

Sepsiszentgyörgy
–7° / –3°

Szatmárnémeti
–7° / –5°

Temesvár
–5° / –3°

 » 1928 júniusá-
ban nőként első-
ként repülte át az 
Atlanti-óceánt, az 
1930-as évek so-
rán pedig új rekor-
dokat állított fel.

Szolgáltatás2019. január 8.
kedd10

A Krónika-nyereményjátékok 2018. december 17–27. között megjelent 
keresztrejtvényeinek megfejtései: december 17., hétfő: Jöttem bekötni a 
telefont; december 18., kedd: ...majd én futok a sapkám után; december 
19., szerda: Nem, édesem, csak számolok; december 20., csütörtök: ...a ren-
dőrök is; december 27., csütörtök: ...nem járok én templomba!

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
8/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A tanár a gyerekek képzelőerejét szeret-
né fölvillanyozni. A dolgozat témája: Ha 
én milliomos volnék.
Mindenki tollat ragad, és lázas munká-
ba kezd, csak Fülöpke lezserkedik kar-
ba tett kezekkel.
– Mi történt, Fülöp fiam? – áll elé a ta-
nár. – Nem akarsz hozzáfogni?
Fülöpke rázza a fejét:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mi történt?

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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