
A musical New Yorkban, a Broadway színházaiban született a 20. század ele-
jén. Ez a műfaj ötvözi a zenét, a táncot, illetve a színházi dramatikus elemeket. 
Szerzői száműzték az olcsó szentimentalizmust, az operettkliséket, helyükre 
a valódi irodalom logikáját állították. Az irányzat egyik úttörőjének Irving Ber-
lin számít, aki az első világháború idején írta Yip-Yip Yaphank című zenés ko-
médiáját. Vele egy időben dolgozott Jerome Kern, akinek a Show-hajó című 
musicaljéből film is készült. Ez a későbbiekben általánossá vált, a legtöbb 
sikermusical a filmvászonra került, némelyik több ízben is. A musical törté-
netében fordulópontot jelentett az Oklahoma, amelyet 1943-ban mutattak be 
a Broadwayn, és az idők folyamán több mint kétezerszer játszották. A musi-
calfilm az 50-es, 60-as években élte fénykorát, amikor több effajta produkció 
is elnyerte az év legjobb alkotásának járó Oscar-díjat (Egy amerikai Párizsban, 
1951; Gigi, 1958; West Side Story, 1961; My Fair Lady, 1964; A muzsika hang-
ja, 1965). Musicalek folyamatosan születnek, legtöbbjükbe olykor az aktuális 
korszak zenei termésének harmóniája, zenekari és vokális effektusa épül bele.

KALENDÁRIUM

A musical története

Március 14., csütörtök
Az évből 73 nap telt el, hátravan 
még 292.

Névnapok: Matild, Tilda
Egyéb névnapok: Jarmila, Matil-
da, Méta, Metta, Paulina, Pólika, 
Trilla

Katolikus naptár: Szent Matild, 
Szent Paulina, Trilla
Református naptár: Matild
Unitárius naptár: Matild
Evangélikus naptár: Matild, Tilda
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
7. napja

A Matild germán eredetű női név, 
jelentése: hatalom és harc. Önálló-
sult alakváltozatai: Matilda, Tilda. 
Matild (1102–1167) angol hercegnő 
V. Henrik német-római uralkodó fe-
lesége volt, akit 1117-ben koronázták 
császárnévá. Hitvese 1125-ben bekö-
vetkezett halála után apja, I. Henrik 
őt jelölte ki örökösének, unokatest-
vére, Blois-i István tiltakozása elle-
nére. 1128-ban férjhez ment V. Gott-
fried grófh oz, házasságukból három 
gyermek született – Gottfried, Vilmos 
és Henrik –, utóbbi II. Henrik néven 
harmincöt éven keresztül ült az An-
gol Királyság trónján.

Paulette Goddard (1910–1990)
Az amerikai színésznő New Yorkban 
született Marion Levy néven. 
Szülei korán elváltak, így 
gyerekkorában édesany-
jával együtt gyakran 
változtatta a lakhe-
lyét. Tizenöt éves ko-
rában elszegődött 
egy tánctársulathoz, 
később modellként 
is dolgozott. Karrierje 
nagybátyja, Charles 
Goddard kezdeménye-
zésére indult útnak, aki 
1926-ban bemutatta őt 
Florenz Ziegfeld színházi 
impresszáriónak. Röviddel 
ezután szerepet kapott a No Foolin’ 
című revüműsorban, majd megváltoztatta
a nevét Paulette Goddardra. Ezt követően egyre több musicalben játszott, és pár éven 
belül a fi lmszakma is felfi gyelt rá. 1927-ben férjhez ment Edgar James üzletemberhez, 
házasságuk öt évig tartott. Számos fi lmes mellékszerep után Charles Chaplin fősze-

repet ajánlott neki a Modern idők (1936) című víg-
játékban. Ugyanezen évben Chaplin feleségül vette 
őt, de hat év múlva elváltak. A 40-es években több 
sikerfi lm főszereplője volt (A diktátor, Arat a vihar, 
Legyőzhetetlen, Angyalok a tűzvonalban, utóbbiban 
nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték). 1944 és 
1949 közt Burgess Meredith producer felesége volt. 
Az 50-es években főleg sorozatfi lmekben szerepelt. 
1958-ban megházasodott Erich Maria Remarque né-
met regényíróval, és a svájci Locarnóba költözött.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Igyekezzék mindig a pozitív tulajdonsá-
gait kimutatni, és ne hagyja, hogy a gyen-
gébbik énje domináljon! Kerülje a pesz-
szimista emberek társaságát!

Ne hagyja, hogy felhalmozódjanak a gon-
dok Ön körül, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! Magánéletében 
meglepetésekben lesz része.

Rendkívüli hatások befolyásolják a nap-
ját. Bontsa le a gátakat maga körül, le-
gyen nyitottabb és őszinte azokkal, akik 
számítanak az Ön barátságára!

Fontos megbeszélés vár Önre. Próbálja 
meg mérlegelni a körülményeket, gondol-
ja át a mondanivalóját, és támassza alá 
tényekkel az elképzeléseit!

Hajlamos figyelmen kívül hagyni a mun-
katársai igényeit, hogy érvényre juttas-
sa a saját érdekeit. Viselkedésével ellen-
szenvessé válhat a kollégái körében.

Félreértések dominálnak a nap folyamán. 
Hagyja figyelmen kívül a negatív hatáso-
kat, a munkájában pedig igyekezzék fi-
gyelni az apró részletekre!

Hiányzik Önből a lendület. Ezt vegye fi-
gyelembe, amikor új megbízásokat aján-
lanak fel. Vállaljon kevesebbet, azokat 
viszont végezze felelősséggel!

Bár nincs csúcsformában, mégis sike-
rül mindent úgy megszerveznie, hogy be-
hozza a lemaradásait. Újabb célkitűzé-
sekbe egyelőre ne kezdjen bele!

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralkodó 
bolygójától elegendő energiát kap ah-
hoz, hogy a maga javára fordítsa az éle-
tét befolyásoló eseményeket.

Felelőtlen lépéseket tesz, a rátermettsé-
gének és szakmai tapasztalatainak kö-
szönhetően azonban most könnyedén 
leküzdi a kialakult problémákat.

Legyen előzékeny a környezetében élők-
kel! Ám a véleményét ne hallgassa el még 
akkor sem, ha az minden szempontból 
különbözik a másokétól!

Hajlamos az indulatosságra, és úgy vé-
li, ezúttal csakis Ön képes irányítani. 
Amennyiben nem változtat az álláspont-
ján, akkor komoly vitákra készülhet.

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.

ÁRNYOLDAL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 7°

Kolozsvár
4° / 8°

Marosvásárhely
5° / 9°

Nagyvárad
6° / 10°

Sepsiszentgyörgy
4° / 8°

Szatmárnémeti
6° / 10°

Temesvár
7° / 12°

 » Az Angyalok a 
tűzvonalban (1943) 
című romantikus 
drámában nyújtott 
teljesítményéért az 
amerikai akadémia 
Oscar-díjra jelölte.

Szolgáltatás2019. március 14.
csütörtök10

A feleség mondja a férjének:
– Rosszul választottál feleséget, én át-
látok az összes praktikádon. Egy nálam 
butább nőt kellett volna választanod!
– Tudom. De hát azt hiszed, találtam? 

Az uraság azt mondja a lakájnak:
– Jean, kérem, kóstolja meg ezt a konya-
kot, majd mondja el, hogy mit talál ben-
ne furcsának?
– Azt, hogy megkínált vele, uram!

VICC

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

Tasziló beül egy étterembe, és megebé-
del. Ebéd után odahívatja a tulajt, és azt 
mondja neki:
– Uram, magának rémes pincérei van-
nak.
– Igazán? – feleli a tulaj boldogan. – En-
nek nagyon örvendek.
– Miért örvend maga ennek?
– Végre akadt egy vendég, aki... (Poén a 
rejtvényben.)

Étteremben

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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