
A rhythm & blues (röviden: R&B vagy R’n’B) könnyűzenei megnevezés, amely 
nem  egyértelmű műfajra utal, és ebben nincs is megegyezés a könnyűzenei 
szakírók között. A kifejezést a Billboard zenei szaklap vezette be 1949-ben. No-
ha az eredeti értelemben vett 1950-es évekbeli, a blues dallamvilágát gyorsabb 
tempóval vegyítő klasszikus (old school) rhythm and blues továbbra is él, a 
2010-es évek kortárs R&B-nek nevezett zenéje már nyomokban sem emlékez-
tet az eredetire, a névazonosság ellenére más műfajnak tekinthető. Korábban 
a lemezkiadók élesen elkülönítették a fehér és fekete közönségnek szánt ki-
adványokat. A fehérekét hillbilly musicnak, a feketékét race musicnak nevez-
ték, ez utóbbit váltotta fel a rhythm and blues, ami az évek során rengeteg af-
roamerikai előadóktól származó tánc- és popzenei műfajt jelentett. Az 1940-es 
évek második felében a blues új, a rock & rollt előrevetítő irányzatát nevez-
ték R&B-nek. Manapság a rhythm & blues megnevezést gyakran alkalmazzák 
elektromos blues, soul, funk vagy hiphop műfajú zenékre is, lényegét tekint-
ve tehát gyűjtőfogalma az afroamerikai (főleg gospel) eredetű tánczenéknek.

KALENDÁRIUM

A rhythm and blues története

Május 16., csütörtök
Az évből 136 nap telt el, hátravan 
még 229.

Névnapok: Botond, Mózes
Egyéb névnapok: Hannibál, János, 
Pellegrin, Simon, Sion, Szimonetta, 
Ubul, Ugod

Katolikus naptár: Nepomuki 
Szent János, Szent Mózes, Margit
Református naptár: Mózes
Unitárius naptár: Mózes
Evangélikus naptár: Botond, 
Mózes
Zsidó naptár: Ijjár hónap 11. napja

A Botond régi magyar férfi név, je-
lentése: buzogányos harcos. Anony-
mus királyi jegyző krónikája szerint 
Botond vitéz 10. századi magyar 
nemzetségfő volt, aki a kalandozá-
sok során (958-ban) buzogányával 
betörte Bizánc városkapuját, és le-
győzte görög ellenfelét.
A Mózes férfi név pontos eredete és 
jelentése tisztázatlan, egyes feltevé-
sek szerint egyiptomi eredetű, népi-
es magyarázat szerint a jelentése: 
vízből kihúzott. A név legismertebb 
viselője Mózes próféta volt, a zsi-
dóság, a kereszténység, az iszlám és 
több kisebb vallás nagy prófétája.

Janet Jackson
A Grammy-díjas amerikai popéne-
kesnő, színésznő az Indiana 
állambeli Garyben született 
1966. május 16-án a hí-
res Jackson család legfi a-
talabb gyermekeként. 
Encinóban (Los Ange-
les mellett) nőtt fel, 
és már hétévesen 
gyerekszínészként 
szerepelt reklámfi l-
mekben. Ezután főleg 
a The Jackson 5 tagja-
ként, valamint Michael 
Jacksonnak a húgaként 
volt ismert. Első albumát 16 
évesen jelentette meg, az áttö-
rést azonban az 1986-ban megjelent 
harmadik, Control című nagylemeze hozta
meg számára. Zenéje, amely a rhythm & blues, disco, funk és rap elemeit ötvözi, 
és gyakran használ fel részleteket korábbi dalokból, több stílus kedvelői körében 
népszerűvé tette őt. 1993-ban főszerepet kapott a Hazug igazság című drámában, a 

fi lmhez komponált betétdalát (Poetic Justice) pedig 
Oscar-díjra jelölték. A 90-es évek végére az évtized 
egyik legsikeresebb előadója lett. Háromszor ment 
férjhez (James DeBarge, René Elizondo Jr., Wissam 
Al Mana), mindegyik házassága válással végződött. 
2017-ben fi a született (Eissa Al Mana). Karrierje során 
11 albumja jelent meg, amelyek világszerte közel 50 
millió példányban keltek el, valamennyi platinale-
mezzé vált. Huszonhatszor jelölték Grammy-díjra, 
amelyből ötöt elnyert (1990, 1994, 1996, 1998, 2002).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

ZENELEXIKON

Tárgyalásai során nyilatkozzék határozot-
tan, és tartsa magát az elveihez! Legyen 
türelmes, és lépésről lépésre haladjon, 
mert csak így érhet célba!

Kiváló ötletei támadnak, a kivitelezéshez 
viszont hiányzik Önből a lendület. Ha úgy 
érzi, támogatás nélkül nem tud érvénye-
sülni, forduljon segítségért!

Bonyodalmas nap vár Önre, fontos kér-
désekben kell döntenie. Bár kiválóak a 
megérzései, figyeljen a részletekre, tette-
iben pedig legyen megfontolt!

Rossz kedélyállapota miatt a kollégái ke-
rülik a társaságát. Ha nem képes önfe-
gyelmet gyakorolni, kénytelen lesz egye-
dül megbirkózni a feladataival.

Nehezen tud koncentrálni, ezért ma szin-
te minden munkafeladat nehezére esik. 
Legyen fegyelmezett, és főleg a határidős 
munkálataival foglalkozzék!

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélőké-
pességét, így most fontolóra veheti az 
eddig halogatott kérdéseket. Maradjon 
nyitott a kompromisszumokra is!

Használja ki teljes mértékben kreatív 
adottságát és szellemi kapacitását! Me-
részebben újítson a magánéletében, il-
letve a hivatásában egyaránt!

Tele van energiával, munkájában pedig 
képes irányítani az eseményeket. Ötletei 
letisztultak, így könnyen kivitelezhetők. 
Ma segítőkre is számíthat.

Munkáját a mai napon elsősorban a cél-
szerűség jellemzi. Ámde semmiképp ne 
vállaljon többet, mint amennyit ereje, va-
lamint ideje megenged!

Szétszórtan viselkedik, nehezen tud kon-
centrálni a teendőire. A gondok ellenére 
maradjon türelmes, és mindvégig őrizze 
meg az optimizmusát!

Komoly előrelépésre számíthat, ha ké-
pes alacsonyabbra állítani a mércét ön-
magával szemben. Tanulja meg kiaknáz-
ni a jellemének sajátos vonásait!

Dolgozza ki a terveit részletesen, hogy mi-
nél gyorsabban eljuthasson a céljaihoz! 
A hatékonyság érdekében alkalmazzon 
újszerű módszereket!

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.

ÖRÖK ÉRVÉNYŰ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1 1° / 13°

Kolozsvár
13° / 15°

Marosvásárhely
13° / 16°

Nagyvárad
14° / 17°

Sepsiszentgyörgy
13° / 14°

Szatmárnémeti
16° / 19°

Temesvár
14° / 17°

 » Eddigi 11 nagy-
lemeze közel ötven- 
millió példányban 
kelt el. Huszonhat 
alkalommal jelölték 
Grammyre, amely-
ből ötöt elnyert.

Szolgáltatás2019. május 16.
csütörtök10

Pistike panaszkodik történelemórán:
– Tanárnő, szerintem nem 1-est érde-
mel az én dolgozatírásom.
– Szerintem sem, de sajnos ez a legala-
csonyabb osztályzat, amit adhatok. 

Kovács mondja az orvosnak:
– Doktor úr, nem tudok jól aludni.
– Valóban? És mióta nem?
– Hát amióta a végrehajtók elvitték az 
ágyamat!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. május 
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Az uraság kérdi a lakájt:

– Jean, mondja, mióta van a gyerek 

a fürdőkádban?

– Négy órája, uram!

– Miért nem vette még ki?

– Próbáltam, uram, ...

 (Poén a rejtvényben.)

Mióta van?

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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