
A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek egyike. Legköze-
lebbi rokonai a manysi, illetve a hanti nyelv, majd utánuk az udmurt, komi, ma-
ri és mordvin nyelvek. Noha a magyar és nemzetközi nyelvtudomány (így a Ma-
gyar Tudományos Akadémia is) bizonyított ténynek tekinti az uráli eredetét, ezt 
többen vitatják, az álláspontjukat pedig különféle elméletekkel próbálják alá-
támasztani (pl. egyes vélemények szerint a moldvai csángó északi változata). 
A finnugorisztika kutatásai értelmében a magyar nyelv legközelebbi rokonaitól 
mintegy háromezer éve válhatott el, így ennek története az i. e. 11–10. század 
tájékán kezdődött. Az egyik legfontosabb magyar szórványemléknek a tihanyi 
apátság alapítólevelét tekintik, amelyben I. András király 1055-ben összeíratta 
a birtokát. Az egyik legkorábbi, teljesen magyar nyelvű szövegemlék (Halotti be-
széd és könyörgés) az 1190-es évek során született. Az anyanyelvi beszélők szá-
ma szerint a magyar a világ nyelveinek sorában a 62-ik. A Magyar Országgyűlés 
indítványozására 2011 óta november 13-a a magyar nyelv napja annak emléké-
re, hogy 1844-ben ezen a napon törvényesen iktatták a magyart államnyelvvé.

KALENDÁRIUM

A magyar nyelv eredete

November 13., szerda
Az évből 317 nap telt el, hátravan 
még 48.

Névnap: Szilvia
Egyéb névnapok: Árkád, Bulcsú, 
Enese, Eugén, Jenő, Kilián, Miklós, 
Nikolasz, Szaniszló, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Szaniszló, 
Szent Szilvia
Református naptár: Szilvia
Unitárius naptár: Tihamér, Szilvia
Evangélikus naptár: Szilvia
Zsidó naptár: Hesván hónap 
12. napja

A magyar nyelv napja.
A Szilvia a latin Silvius férfi név női 
párja, jelentése: erdőből való. A név 
legrégebbi viselője a római mitológi-
ai Rhea Silvia volt, akit a legendák 
szerint Mars isten elcsábított, majd 
ikrei születtek: Romulus és Remus, 
a későbbi Róma város megalapítói.
Péter Szabó Szilvia napjaink is-
mert zenei előadónője, aki a 2001-
ben alakult Nox együttes énekes-
nőjeként számos sikert ért el, több 
zenei díjat nyert, arany- és platinale-
meze jelent meg. Együttesével 2005-
ben ő képviselte Magyarországot az 
Eurovíziós Dalfesztiválon.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják, ezért válogassa meg, ki-
vel működik együtt! Most csupán az ak-
tuális tennivalókkal foglalkozzék!

Bár érdekes elképzelésekkel áll elő, eze-
ket ma nem mindenki méltányolja. Tűz-
zön ki olyan célokat, hogy mindenki szá-
mára elfogadható legyen!

Ma nincs meg Önben az a lendület, ami-
vel véglegesíthetné a folyamatban lévő 
feladatait. Új munkát ne vállaljon, és fo-
gadjon el minden támogatást!

Nehezen hajlik a kompromisszumok-
ra, emiatt pedig hátrányos helyzetbe ke-
rülhet. Találja meg a középutat, csak így 
számíthat mások segítségére!

Kiszámíthatatlan magatartása miatt ko-
moly gondjai adódnak. Próbáljon meg 
változtatni a magatartásán, és vegye szá-
mításba a társai javaslatait!

Ne hagyja, hogy a bizonytalanság romba 
döntse az elgondolásait! Bízzon a képes-
ségeiben, oszlassa el aggodalmait, és 
gondolkozzék pozitívan!

Ezúttal lehetősége adódik arra, hogy ja-
vára fordítsa az Önt érintő eseményeket. 
Vegyen vissza kicsit a tempóból, de ma-
radjon leleményes!

A hivatali körülmények kedvező fordula-
tot vesznek, így eredményekben gazdag 
nap vár Önre. Ne kapkodjon, várja ki tü-
relemmel az alkalmakat!

Elemezze az elmúlt időszak eseményeit, 
majd fedezze fel, hol követett el hibákat! 
Tegye túl magát a történteken, próbálja 
meg korrigálni a lépéseit!

Lehetőleg ne kockáztasson, maradjon 
olyan talajon, ahol magabiztosan tud 
mozogni! A bonyolult feladatokhoz kérjen 
segítséget a bizalmasabb társaitól!

Komoly erőfeszítéseket kell tennie, ah-
hoz hogy megőrizze az összhangot a kör-
nyezetével. Mellőzze azokat az ügylete-
ket, amelyek holtpontra kerültek!

Megszűnnek Önben a belső ellentétek, 
így megtalálja azt az egyensúlyt, amire 
régóta annyira vágyott. Szenteljen több 
időt a személyes ügyeire!

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.

ABSZOLÚT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 17°

Kolozsvár
16° / 18°

Marosvásárhely
12° / 16°

Nagyvárad
17° / 19°

Sepsiszentgyörgy
14° / 16°

Szatmárnémeti
18° / 19°

Temesvár
17° / 19°

Szolgáltatás2019. november 13.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Doktor úr, az a problémám, hogy ret-

tenetesen feledékeny vagyok, képtelen 

vagyok bármire is visszaemlékezni. Mit 

javasol, mit tegyek?

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Orvosnál

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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Kivéve a kivételeket

Hosszú időn át a hazai törvényalkotás vadhajtásaként minden 
rendelet és törvény azzal a kitétellel zárult, hogy „kivéve a kivé-
teleket”. Ügyes fogás volt ez a hozzáértők kezében, hisz az épp 
kivételre „szoruló” egyén vagy helyzet eleve felmentést kapott a 
felelősség alól. A „találmány” egyidős a román önálló államiság-
gal, azaz a 19. század második felében ötlött fel valakiben, aki 
unta a klientúra kivételezése körüli sok jogi csűrcsavart. S mind-
ez nem puszta feltételezés, hanem „csalhatatlan” bizonyítékkal 
is rendelkezik, mégpedig Caragiale mester azon mondásával, 
hogy „mindig találni valahol egy plusztörvénycikkelyt”. Hiába, 
a sok évszázados önálló államiság hiánya, magyarán a szolgai 
alárendeltség gyorsan kitermelte a mindenkori kivételezettek 
hadának „törvényes” védőpajzsát. Ezért nem csodálkozik senki, 
amikor hatalomváltáskor egyes intézményekben még a portáso-
kat is lecserélik, mert ugyebár emberek vagyunk, mindenkinek 
van pereputtya, sógorsága és komasága, miért ne segítsünk, ha 
lehet. Ki tudja, mikor lesz nekünk is szükségünk valamiféle zsa-
rolhatósági alapra, s akkor az előző segítség olyan lesz, mint a 
meleg kenyér. Az épp frissen levitézlett szocdemek is az „ősi szo-
kásjogot” követték azzal a különbséggel, hogy örökéletűeknek 
hitték a regnálásukat, és minden állami intézményt telezsúfoltak 
a maguk kivételezettjeivel. Viszont amit legrosszabb álmaikban 
sem képzeltek volna el, az bekövetkezett és az egyébként szin-
tén harminc éve ismert szabadelvűek most újuló erővel ragadták 
meg a kormányrudat, s az új miniszterelnök félig tréfásan, félig 
komolyan azt mondta, előre fél az izomláztól, amit a sok elbo-
csátó irat aláírása okoz majd neki. Bele is fogott derekasan a 
tisztogatásba, feltehetőleg azért, hogy ne érje szó a ház elejét. 
A huszonnyolcról tizenhatra csökkentett miniszteri tárca eleve 
nagy létszámcsökkentést jelent, különösen, hogy kiderült, hány 
államtitkár húzta-nyúzta az államkasszát, a különböző intézmé-
nyekben milyen tömegesen tipródtak a tanácsosok a legjobb út 
felé irányítani szegény tébláboló főnököket. És természetesen az 
egész siserahad valakik kivételezettjei voltak, azaz megtörtént, 
amit a népnyelv úgy emleget: a fagylalt visszanyalt. Csak nem 
a kivételezettek számára találtak törvényi kivételt, hanem őket 
vették ki az óriási cukrosdobozból, sikerüljön önerőből is boldo-
gulniuk, végül is sosem volt még úgy, hogy valahogy ne legyen!
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