
A szerzői jog bitorlását, azaz a plagizálást már az ókori időkben is megvetették. 
Az irodalomban a plágium kifejezés a 18. században terjedt el. Régebben első-
sorban az irodalmi művek és zeneművek vonatkozásában merült fel, és voltak 
belőle híres plágiumbotrányok. Mára az internet adta lehetőségek a plagizálást 
a mindennapok gyakori eseményévé tették, hisz számtalan lehetőség van má-
sok írásainak feltűnés nélküli átvételére, amely törvénytelen eszközzel főleg a 
különböző oktatási intézmények találékony diákjai élnek. A magyar irodalom 
történetében a legelső plágiumper az úgynevezett Iliász-per volt, amikor Vályi 
Nagy Ferenc tanító saját nevén adta ki a magyar nyelvre lefordított Iliászt. Nem-
rég arra is fény kiderült, hogy a III. Edward uralkodása című drámát a fontos drá-
maíróként számontartott Thomas Kyd nagy részben William Shakespeare-től 
plagizálta. Az idők folyamán rengeteg plágiumbotrány tört ki főleg közismert 
személyiségek és politikusok szerzeményeivel kapcsolatban, ehhez pedig 
nagyban hozzájárult a Thomson Corporation cég munkája is, amely egy olyan 
számítógépes szoftvert fejlesztett ki, mely leleplezi az effajta szerzői csalásokat.

KALENDÁRIUM

A plagizálás története

Szeptember 4., szerda
Az évből 247 nap telt el, hátravan 
még 118.

Névnap: Rozália
Egyéb névnapok: Ida, Mór, Móric, 
Mózes, Regina, Róza, Rózsa, Ruszal-
ka, Tódor

Katolikus naptár: Szent Ida, 
Szent Rozália, Szent Róza
Református naptár: Rozália
Unitárius naptár: Rozália
Evangélikus naptár: Rozália, 
Róza
Zsidó naptár: Elul hónap 4. napja

A Rozália női név a Róza olasz erede-
tű továbbképzése, elemeinek jelenté-
se: rózsa. Ignácz Rózsa (1909–1979) 
erdélyi magyar színésznő, író, műfor-
dító volt, akinek első írásait Benedek 
Elek közölte a Cimbora című folyóirat-
ban (1925). Később a Petőfi  Társaság 
tagjai közé választották. 1945–1947 
között a Fővárosi Kiadónál dolgozott 
mint lektor. Könyvei a moldvai, a bu-
kovinai, illetve az erdélyi magyarság 
történelmi viszontagságairól, és szín-
háztörténetünk nagy alakjairól szól-
nak, útirajzai pedig távoli tájakról tu-
dósítanak. Román nyelvből is készített 
maradandó fordításokat.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár nagy lelkesedéssel kezd bele a fel-
adataiba, nem minden alakul a terve sze-
rint. Vegyen vissza a tempóból, és igye-
kezzék lépésről lépésre haladni!

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, és 
lehetősége adódik tisztázni régről húzó-
dó félreértéseket. Szánjon több időt a 
személyes kapcsolataira!

Hajlamos elsietett döntéseket hozni, így 
néhány terve holtpontra sodródik. Töre-
kedjék a megfontolt megoldásokra, és 
fölöslegesen ne kockáztasson!

Hivatásában próbáljon szakítani a szok-
ványos módszerekkel, illetve bátran fo-
lyamodjék újszerű megoldásokhoz! Ma-
radjon merész és kezdeményező!

Megterhelő nap vár Önre, most csupán 
a saját erejében bízhat, segítségre nincs 
kilátás. Cselekedjék észszerűen, keresse 
az egyszerű kivitelezéseket!

Következetlen magatartása miatt képte-
len megfelelően végezni a teendőit. Ke-
ressen olyan elfoglaltságot, amellyel visz-
szanyerheti a belső egyensúlyát!

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai 
továbblépésére. Azonban mindezt csak-
is akkor tudja megvalósítani, ha képes 
lesz objektív döntéseket hozni!

Ezúttal átveheti a vezető szerepet még 
akkor is, ha első látásra úgy érzi, a fela-
dat túl nagy felelősséggel jár, a képessé-
gei pedig nem adottak ehhez!

Ez alkalommal hamar elnyeri a társai bi-
zalmát, mivel kiválóak a megítélései és 
körültekintő. Tevékenysége során min-
dig hallgasson a megérzéseire!

Tele van tettvággyal és kreatív ötletekkel. 
Használja ki ezt a lendületet, és tűzze na-
pirendre azokat a célkitűzéseket, ame-
lyeket korábban elvetett!

Kisebb félreértések dominálnak a mai 
napon. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig figyeljen 
oda az apró részletekre!

Meglepő fordulatokra készülhet az élet 
minden területén, alkalmazkodnia kell a 
kialakult körülményekhez! Elsősorban a 
magánügyeire koncentráljon!

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.

VÁRATLAN FORDULAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 13°

Kolozsvár
15° / 17°

Marosvásárhely
13° / 17°

Nagyvárad
14° / 19°

Sepsiszentgyörgy
14° / 16°

Szatmárnémeti
16° / 19°

Temesvár
14° / 18°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy négyéves gyermek elkíséri a nőgyó-
gyászhoz a már erősen terhes édesany-
ját. A mama hirtelen felnyög és meggör-
nyed. A kicsi aggódva kérdi:
– Mi van, Mami?
– A testvérkéd, akit kapni fogsz, meg-
bokszolt engem – magyarázza a mama.
– Valószínüleg unatkozik! – véli a kicsi. 
– Miért nem ...? (Poén a rejtvényben.)

Miért nem...?!

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.

SUDOKU
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Amazonparádé

Hiába hittem, ez a gyülevész kormánykoalíció már semmi újat 
nem tartogat a tarsolyában, és készülődhet a történelem szín-
padáról visszavonulni, lám, képes volt még egy ilyen hozzám 
hasonló, kételkedő vén rókát is meglepni! Na nem a kisebb reg-
náló párt hátraarcára gondolok, hisz a közel harminc év alatt a 
legkülönb színeváltozásokhoz szoktattak a legkisebb politikai 
szélmozgást is azonnal érzékelő pártok. Ezúttal a meglepetés 
épp onnan érkezett, ahonnan a legkevésbé vártuk: a hozzá nem 
értésre utaló szóvirágcsokor darabjaival folyton megdobált mi-
niszterelnök asszony röpített ki bennünket a megszokott hét-
köznapi torzsalkodások mocsarából. Igen, a szó legszorosabb 
értelmében vett időutazással dobott vissza vagy százötven év-
nyit. A 19. század végi feminista hangulatba, amikor elsőként az 
angol szüfrazsettek szálltak harcba azért, hogy szavazataikkal 
beleszólhassanak a közélet alakulásába. Ki sugallhatta ezt a rég 
lejátszott amazonparádét a miniszterelnökök gyöngyének, nem 
tudom, de amióta néhány napja először mondta ki: őt azért bánt-
ják, mert nő, holott sokkal határozottabb, okosabb, erősebb és 
természetesen szerényebb, mint a sok, oldalvonalon túlról ágáló 
férfi ú, azóta nem képes leszállni a témáról, sőt már felsorakoz-
tatta maga mellé és mögé a dicső szocdem honleányokat is. Ujjal 
mutogatnak körbe a még talpon álló vagy már levitézlett hadfi -
akra, a harcot kezdeményező fő amazon pedig odáig is elment, 
hogy nyilvánosan kĳ elentette: ő nem akar olyasmit tenni, mint a 
meglepő gyorsasággal bekaszlizott pörgebajszú hőscincér tett. 
Kár a mondat félbehagyásáért, mert még odabiggyeszthette 
volna – csak úgy, a gyengébbek kedvéért –, akinek ő a hűséges 
bábja, egekbe emelője volt, amíg rácson kívül leledzett. Most itt 
tartunk: bárhová megy, bármennyire is kifütyülik és ócsárolják, 
ő megmarad hímgyűlölőnek: minden férfi  hibás, a nők kezében 
a jövő és a megváltó boldogulás. Egyetlen férfi  állt ki nyíltan és 
feltartott fejjel a főnökasszony mellé, az ország eladósítását ra-
gyogóan végrehajtó pénzügyér, aki elárulta, a főgond a népsza-
porulat zuhanórepülése, majd szerényen elrebegte: ő viszont 
vállalja a felelősséget, kézbeveszi és próbálja megoldani ezt a 
gondot is! Megtapsolták a bejelentését, de a tapsikoló hölgyko-
szorú láthatóan várta, hogyan is fog ez történni: nővé válva meg-
dönti a szülési rátát, vagy férfi ként éjt nappallá téve fog gürcölni?!
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