
A színjátszás kezdetleges formája az időszámításunk előtti 15. század-
ban során tűnt fel először az ősi Egyiptomban. Ezen művészi megjelení-
tés elsősorban a mágikus rítusokra alapozott. Európában az 5. század fo-
lyamán jelent meg, később a Távol-Keleten is elterjedt. Ekkoriban a női 
szerepeket is férfiak játszották, maszkban. A korai középkor elején a gö-
rög dráma volt az irodalom vezető lírai műfaja, az effajta színházi előadá-
sok nagyrészt vallásos szertartásokhoz kapcsolódtak. A 16. századi Ang-
liában a színjátszásnak már nem a vallásos ismeretterjesztés volt a cél-
ja. Hivatásos színtársulatok jöttek létre, és színházak épültek. Willliam 
Shakespeare színpada, valamint a technika, amit az a színpad megkö-
vetelt közvetlenül a középkori színjátszásból fejlődött ki. A 17. század-
ban, a francia klasszicista drámák idejében virágkorát élte a commedia 
dell’arte, ennek a fő műfaji sajátossága a rögtönzés volt. A 20. század 
színházi törekvései arra irányultak, hogy a színház visszataláljon spon-
tán közösségteremtő funkciójához, és bevonja a nézőket az előadásba.

KALENDÁRIUM

A színjátszás története

Április 18., csütörtök
Az évből 108 nap telt el, hátravan 
még 257.

Névnapok: Andrea, Ilma
Egyéb névnapok: Aladár, Apolló, 
Benedek, Cecília, Hermina, József, 
Lambert, Uzon, Verner

Katolikus naptár: Szent Apolló, 
Aladár, Andrea, Ilma
Református naptár: Andrea
Unitárius naptár: Andrea, Cecília
Evangélikus naptár: Andrea, Ilma
Zsidó naptár: Niszán hónap 
13. napja

Az Andrea a görög eredetű András 
férfi név latinos női változata, olasz 
nyelvterületen azonban elsősorban 
férfi névként használt. A név ismert 
viselője Gyarmati Andrea magyar 
úszónő, aki az 1960–70-es években 
huszonnyolc egyéni országos baj-
nokságot, olimpiai ezüst- és bron-
zérmet nyert hátúszásban, illetve 
pillangóúszásban.
Az Ilma női név Vörösmarty Mihály 
alkotása a Csongor és Tünde című 
művében, talán a Vilma rövidítése-
ként. Egyúttal fi nn személynév is, 
ami szintén 19. századi névalkotás, 
jelentése levegő, ég.

Eric Roberts
Az Oscar-díjra jelölt színész a 
Mississippi állambeli Biloxi-
ban született 1956. április 
18-án színművészek 
gyermekeként, Julia 
Roberts Oscar-díjas 
színésznő testvére-
ként. Tanulmányait 
a Georgia állambeli 
Atlantában végezte. 
Színművészi pályá-
ját A cigányok királya 
(1978) című fi lmdrá-
mában kezdte, amiért 
Aranyglóbusz díj jelölést 
kapott. 1980-ban főszerepet 
alakított Willa Cather 1905-ös 
elbeszélésének színpadi változatá-
ban, a Paul’s Case-ben. Az Egy aktmodell 
halála (1983) című életrajzi drámában lévő szerepléséért újból Golden Globe-ra 
jelölték. A Szökevényvonat (1985) című kalandfi lmben nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra, illetve Aranyglóbusz díjra jelölték. 1991-ben barátnőjétől, Kelly Cun-

ninghamtől lánya született (Emma), aki később 
szintén a színészi pályát választotta. Egy évvel ké-
sőbb feleségül vette Eliza Garrettet, akivel mind-
máig boldog házasságban él. Az 1990-es, 2000-es 
évek alatt főként drámai fi lmekben, illetve té-
véprodukciókban volt látható, miközben tévésoro-
zatokban is megjelent. Egyike azon színészeknek, 
akik rekordmennyiségű fi lmben játszottak: eddig 
több mint  ötszáz fi lmben bukkant fel, és jelenleg 
közel harminc produkciója van folyamatban. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hajlamos előtérbe helyezni az igényeit, 
amivel elnyomja a környezetében élőket. 
Ha nem változtat a magatartásán, ko-
moly gondokba keveredhet!

Hivatásában most többet teljesít, mint 
amennyit elvárnak Öntől. Ne legyen ma-
ximalista, csupán könnyen elvégezhető 
feladatokra összpontosítson!

Maradjon a háttérben, ugyanis hajlamos 
túl harciasan kiállni saját magáért! Ha 
makacsul védi az igazát, elveszítheti azo-
kat, akik Ön mellett állnak.

Legyen barátságos a társaival, a negatív 
véleményeit tartsa meg magának! Minél 
nagyobb az önuralma, annál nagyobb 
népszerűségre számíthat.

Fogadja el, hogy nem mindenki áll ki Ön 
mellett. Őrizze meg a nyugalmát akkor is, 
ha ellenállásba ütközne! Ma egyedül is 
képes lesz elérni a céljait.

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is elterelje Önt a célki-
tűzéseitől! Szenteljen több időt a magá-
néletére, illetve a kapcsolataira!

Megbeszélései során olyan új informáci-
ók birtokába jut, amelyek más megvilá-
gításba helyezik az elképzeléseit. Ezúttal 
bátran kockáztathat!

Kerülje el az olyan szituációkat, amelyek-
ben hideg fejjel kellene döntenie. Ha ezt 
mégsem teheti, legalább kérjen haladé-
kot, ezalatt begyűjthet pár tanácsot!

Bizonyos események ma érzékenyebben 
érintik Önt a szokásosnál, ezekből vi-
szont ne csináljon nagy ügyet! Próbálja 
elkerülni a bonyolult helyzeteket!

Minden erőfeszítése ellenére holtpontra 
kerültek az elképzelései. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, és hogyha 
szükséges, módosítson rajtuk!

Uralkodó bolygója ezúttal arra inspirálja 
Önt, hogy fejlessze hivatásbeli ismerete-
it. Legyen nyitott, és ragadjon meg min-
den adódó lehetőséget!

Nagy lendülettel akar megfelelni az elvá-
rásoknak, és könnyelmű ígéreteket tesz. 
Ám hamar be kell látnia, hogy bizonyos 
dolgokat rosszul ítélt meg.

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.

OFF-ROAD  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 8°

Kolozsvár
1 1° / 15°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
1 1° / 17°

Sepsiszentgyörgy
5° / 9°

Szatmárnémeti
12° / 18°

Temesvár
13° / 17°

 » A Szökevény-
vonat (1985) című 
akciókalandfilm-
ben nyújtott telje-
sítményéért Oscar-
díjra és Aranygló-
busz díjra jelölték.

Szolgáltatás2019. április 18.
csütörtök10

A skót a piacon azt mondja az árusnak:
– De hát, uram, ezek itt mind mérgező 
galócák, ezeket nem lehet megenni!
– Tudom, nem is akarom őket megenni, 
hanem eladni. 

A férj éjszaka szédelegve érkezik haza.
– Tudod hol voltam eddig, drágám? – 
kérdi villámló szemű feleségét.
– Hát persze! – feleli az asszony. – De 
halljuk a te verziódat!

VICC

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

április
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Kolléga, szabad egy percre?
– Parancsoljon, főnök.
– Szereti maga a meleg piát?
– Pfuj, undorító.
– Na és az izzadt férfiakat, nőket?
– Boáh.
– Akkor ezt megbeszéltük, ... (Poén a 
rejtvényben.)

Az irodában

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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