
A költészetet az irodalom legkorábbi formájának tartják; egyes kultúrák-
ban ma is jelentős szerepük van a nemzedékről nemzedékre szájhagyo-
mány útján öröklődő mítoszoknak és genealógiáknak. A költeményeket 
már a kezdetektől a hasonlatok és a metaforák, a megfontolt szóválasz-
tások, illetve a zenei ritmushoz közel álló lüktetések jellemezték. Az idők 
során az irodalmi hagyományok és a művészeti korstílus sokszor hatással 
volt egy-egy alkotó munkájára. Emellett a költeményeket a nyelvek jelleg-
zetességei is befolyásolták, így a költők gyakran különböző formai meg-
oldásokat részesítettek előnyben. A legkorábbi fennmaradt költői emlé-
kek a sumér Gilgames-eposz (i. e. 2500 körül), Homérosz művei (pl. Iliász, 
Odüsszeia), a Biblia egyes részei és az óind Rigvéda. A költészet leghő-
sibb típusai a természetfeletti erőkkel kapcsolatot tartó rituális énekek, 
valamint a munkát megkönnyítő munkadalok voltak. Naima Tabet, a 
marokkói oktatási és kulturális bizottság főtitkárának javaslatára 1999-
ban az UNESCO március 21-ét a költészet világnapjává nyilvánította.

KALENDÁRIUM

A költészet története

Március 21., csütörtök
Az évből 80 nap telt el, hátravan még 
285.
A költészet világnapja

Névnap: Benedek
Egyéb névnapok: Bánk, Bence, 
Gergely, Gergő, Miklós, Nikolett

Katolikus naptár: Szent Benedek, 
Flüei Szent Miklós, Bence
Református naptár: Benedek
Unitárius naptár: Benedek, Bence
Evangélikus naptár: Benedek
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
14. napja

A Benedek latin eredetű férfi név, je-
lentése: áldott. Női párja: Benedikta. 
Virág Benedek (1754–1830) költő, 
műfordító, történetíró volt, a magyar 
ódaköltészet első mestere. Teológiai 
tanulmányait Pécsett fejezte be, majd 
belépett a pálos rendbe. Ekkoriban 
latin verseket, magyar ódákat és hexa-
meteres verseket is írt. Amikor II. Jó-
zsef 1786-ban feloszlatta a pálos ren-
det, a székesfehérvári egyházmegye 
világi papságába vették fel. 1794-ben 
Pestre költözött. Az elkövetkező évek-
ben anyagi válságba került. Életének 
utolsó harmadában a magyarok tör-
ténetét dolgozta fel a mohácsi vészig.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Váratlan helyzetekkel kell szembenéznie, 
ezért a döntéseit elővigyázatosan hozza 
meg! Maradjon következetes, és lehető-
leg kerülje el a kockázatokat!

Magánéleti gondjai állandó nyugtalansá-
got eredményeznek, és kihatnak a mun-
kájára is. Beszélje meg a problémáit az 
Önhöz közel álló személyekkel!

Lehetőleg ne fogadjon el mindent feltéte-
lek nélkül, hanem inkább nézzen az in-
formációk mögé! Magánéletében készül-
jön fel egy váratlan helyzetre!

Hamar elveszíti a türelmét, amikor ellen-
állásba ütközik. Ezért lehetőleg ma ke-
rülje a vitákat, az olyan helyzeteket, ahol 
ki kell állnia a nézetei mellett!

Hajlamos átugrani bizonyos rutinteen-
dőket, és lerövidíteni a folyamatokat. 
Bár ez olykor segítségére válhat, hosszú 
távon nem a legjobb megoldás.

Hivatásában változások következnek be. 
Fogadja el mások tanácsát, és legyen 
megfontolt! Ne improvizáljon, válassza 
az egyszerű módszereket!

Tanácstalannak érzi magát, ettől pedig 
hajlamos az idegeskedésre. Főleg olyan 
tevékenységekkel foglalkozzék, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Mozgalmas pillanatok várnak Önre, ezért 
tartalékolja az energiáit! Őrizze meg a 
higgadtságát, és kizárólag a sürgős mun-
kálatokra koncentráljon!

Lépjen túl a kétségein, és támaszkod-
jék az eddig szerzett tapasztalataira! Ne 
hagyja magát senkitől befolyásolni, tart-
sa magát az elképzeléseihez!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
első lépésként próbáljon meg békés 
hangulatot teremteni maga körül! Hasz-
nálja ki diplomáciai adottságait!

Több lehetősége adódik arra, hogy ka-
matoztassa az adottságait. Viszont mi-
előtt bármibe is belefogna, mérlegelje az 
esetleges következményeket!

Gondolja át a tennivalóit, és csupán ak-
kor keressen szövetségeseket, ha nincs 
más választása! Találékonysága most át-
segíti Önt a nehézségeken.

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 8°

Kolozsvár
5° / 9°

Marosvásárhely
5° / 11°

Nagyvárad
5° / 11°

Sepsiszentgyörgy
3° / 8°

Szatmárnémeti
9° / 11°

Temesvár
6° / 13°

Szolgáltatás2019. március 21.
csütörtök10

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

Cím:

Micike egyik reggel két órát késik a 

munkahelyéről. A főnöke felelősségre 

vonja:

– Mit tud felhozni a mentségére?

– Azt, hogy gyereket várok.

– Mikorra várja?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Késésben

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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Ízelítő a százéves
kommunizmusból

A múltat végképp eltörölni – ez a jelszó uralta az évszázada kor-
mányrúdhoz került Tanácsköztársaságot. Hogy is volt? Fix száz 
éve, 1919. március 21-én gyakorlatilag megpuccsolták a világhá-
borúban összeomlott Osztrák–Magyar Monarchiát követő, válasz-
táson nem legitimált köztársaság naivan antantbarát (pejoratív 
megfogalmazásban: töketlen) vezetését. Az ezutáni négy és fél 
hónap történéseiről azóta is szélsőségesen különböző értékelé-
sek vannak. (Ez a Trianonért felelős rezsimtől a világ második szo-
ci államát az egekig dicsérőig terjed attól függően, mikor ki van 
hatalmon.) Nem vitatható viszont a vörösterror, amely az elemi 
tulajdonjog eltiprása mellett legalább néhány száz ártatlanul, rög-
tönítélettel kivégzett áldozattal járult hozzá a kommunizmus kb. 
százmilliós halállistájához. A történelem képzeletbeli mérlegének 
másik serpenyőjébe talán a női szavazójog bevezetését tehetjük 
és az (eredménytelen) utóvédharcot a Vyx-jegyzékben közölt új 
magyar határok el nem ismeréséért. Nem fest hízelgő képet arról 
az időről, hogy a Tanácsköztársaságot leverő román királyi hadse-
reg (nem mindig mentek üres kézzel tovább) több helyen bizony 
szimpatikusabb fogadtatásban részesült a magyar lakosság ré-
széről, mint a Lenin-fi úk néven elhíresült terrorcsoport…
1919 egymást váltó rendszereinek több tanulságát fogalmazhatjuk 
meg. Elsősorban a nyugati és keleti hatalmakban vakon bízni zsák-
utca, hiszen azokat is folyamatosan változó saját érdekeik moz-
gatják. Továbbá a nép megmaradásának egyik záloga a hatékony 
és nemzeti érzelmű hadsereg – ha ez nincs, akkor leráznak, mint 
a diót. Aztán ideológiai alapon hiába kényszerítesz a magyarság-
ra olyasmit, amely szembemegy kulturális hagyományaival, mert 
előbb-utóbb kuruckodik, fellázad. Végül ahol kurucok vannak, min-
dig vannak labancok is. (A hasonlóság napjainkkal szembetűnő.)
Miközben az 1989-et megelőző elnyomásnak „hála” Kelet-Kö-
zép-Európa (remélhetőleg) örökre immunis lett a kommunizmus 
bájolgó lózungjaira, új típusú „osztályharc” zajlik Nyugaton. En-
nek legszembeötlőbb jelensége az utóbbi időben egyre fokozódó, 
neomarxista jellegű politikaikorrektség-őrület és a garantált alap-
jövedelem utópiájának hajszolása. Pedig a régi és új elvtársaknak 
szerte a nagyvilágon adott a megoldás. A kommunizmusnak most 
is vannak olyan „sikertörténetei”, mint például Észak-Korea, Kuba 
vagy Venezuela. Miért nem mennek oda?
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