
A pantomim a színjátszás egyik legősibb módja, mint szórakoztatási forma az 
ókori görög és római időkből származik (kb. i. e. 2–1. század). A műfaj kezdet-
ben elsősorban ismerős alakok és helyzetek gúnyos megjelenítésére fókuszált, 
gyakran durva párbeszéd és nevetséges cselekedetek kíséretében. A pusztán 
arcjátékkal és taglejtésekkel ábrázolt színjátékot idővel nemcsak színpadokon, 
illetve tereken, hanem ünnepi alkalmakkor is előadták. A mai pantomim a kö-
zépkori rögtönzött színjátszásból, az úgynevezett commedia dell’artéből (ma-
gyarul hivatásosok színjátéka) ered. Ez a művészeti ágazat a 18–19. században 
élte virágkorát, a 20. század elején pedig megteremtette a némafilm alapjait. 
A  főleg pantomimelemeket tartalmazó némafilm több éven át sikeres műfajként 
szerepelt az egész világon. Ám a hangosfilm térnyerésével a pantomim háttér-
be szorult, majd táncos elemekkel kiegészülve új formában jelent meg. Bár ma-
napság a pantomimművészek nagy hangsúlyt fektetnek a látványosságra és a 
bemutatott történetek mondanivalójára, a gesztikulálásos színjátszás kevésbé 
népszerű. A pantomim elnevezés görög eredetű szó, jelentése: mindent utánzó.

KALENDÁRIUM

A pantomim története

Február 27., csütörtök
Az évből 58 nap telt el, hátravan 
még 308.

Névnap: Edina
Egyéb névnapok: Alexander, Dénes, 
Edna, Eda, Győző, Izabella, Nesz tor, 
Néró, Ottokár, Sándor, Viktor

Katolikus naptár: Szent Viktor, 
Győző, Edina
Református naptár: Edina
Unitárius naptár: Dénes, Sándor
Evangélikus naptár: Edina
Zsidó naptár: Ádár hónap 
2. napja

Szökőévben ezen a napon a február 
26-i névnapok érvényesek. Az Edina
vitatott eredetű női név, egyesek sze-
rint a germán–latin gyökerű és va-
gyon jelentésű Éda alakja, mások a 
bibliai gyökerű és öröm jelentésű Ed-
na névből eredeztetik. Som-Balogh 
Edina budapesti születésű színésznő 
és volt szépségkirálynő, aki 2003-ban 
megnyerte a Miss Hungary szépség-
versenyt. 2004-ben beválasztották a 
Barátok közt című szappanoperába, 
ahol 2013-ig szerepelt, de ezt követően 
többször visszatért a sorozatba. 2008-
ban Zenthe-díjat nyert a legcsinosabb 
színésznő kategóriájában.

Cate Blanchett
A kétszeres Oscar-díjas ausztrál szí-
nésznő és rendező Melbourne-
ben jött világra 1969. május 
14-én. Reklámmenedzser 
édesapja szívrohamban 
hunyt el, amikor Cate
10 éves volt, így tanár-
nő édesanyja nevelte 
őt. Metodista leányis-
kolában érettségizett, 
később pedig elvé-
gezte a színészképzőt. 
Diplomaszerzés után a 
Sydney-i Színház tagja 
lett, és több jelentős alakí-
tást nyújtott. Filmes karrierje 
a 90-es években indult néhány 
tévéfi lmmel, aztán 1998-ban bekö-
vetkezett számára a nagy áttörés, amikor 
az Elizabeth című drámában I. Erzsébet angol királynőt testesítette meg, teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra jelölték. Ettől fogva egyike volt a legfoglalkoztatottabb színésznők-
nek, a 2000-es és 2010-es évek során közel 50 produkcióban játszott. Az Aviátorban 

(2004) és a Blue Jasminben lévő teljesítményét Os-
car-díjjal jutalmazták, ezenkívül további három al-
kalommal jelölték Oscarra az Egy botrány részletei 
(2006), Bob Dylan életei (2007) és Carol (2016) című 
fi lmjeiért. Szintén emlékezetest alakított a Veroni-
ca Guerin története (2003), Elizabeth: Az aranykor 
(2007) és a Hová tűntél, Bernadette? (2019) című 
drámákban, valamint a Gyűrűk Ura- és A hobbit-tri-
lógiákban. 1997 óta Andrew Upton forgatókönyvíró 
hitvese; házasságukból négy gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen előzékeny a környezetében élők-
kel. Ám a véleményét ne hallgassa el még 
akkor sem, hogyha az minden tekintet-
ben különbözik a másokétól!

Egy váratlan esemény kedvezőtlenül be-
folyásolja a döntéseit. Ne engedje, hogy 
a környezetében eluralkodjék a türelmet-
lenség, illetve az idegesség!

Rendszerezze az Önre váró teendőket, 
vegye figyelembe a határidőket! Ha úgy 
érzi, nem halad a megfelelő ritmusban, 
dolgozzon ki új módszereket!

Ne siessen el semmit, mert egy elhamar-
kodott cselekedete vagy elszólása miatt 
komoly problémái adódhatnak, és ellen-
ségeket is szerezhet!

Önbizalma kisugárzik a környezetében 
élőkre. Szinte probléma nélkül oldja meg 
a bonyolult feladatokat. A kollégáival pró-
báljon meg elnézőbb lenni!

Keresse meg mindennek a pozitív olda-
lát! Bizakodó hozzáállással számos fela-
datát sikerre viheti. Társaival legyen dip-
lomatikus, és kerülje a vitákat!

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív ha-
tásokat, a munkájában pedig igyekezzék 
odafigyelni az apró részletekre!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fejé-
ben, pár közülük megvalósítható, és biz-
tos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon má-
sokat is bevonni a terveibe!

Képtelen odafigyelni a teendőire, így hi-
bát hibára halmoz. Kikapcsolódásra len-
ne szüksége, ezért mielőbb tudja le a kö-
telezettségeit, és lazítson!

Magabiztossága kissé meginog, ugyan-
is ma hajlamos elégedetlenkedni magá-
val szemben. Szenteljen több figyelmet a 
személyes kapcsolataira!

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja a gondolatait a bizal-
mas hozzátartozóival, akik képesek reá-
lisan felmérni a helyzetét!

A mai napon rendkívüli üzleti fejlemé-
nyek alakulnak Ön körül. Ezek révén rá-
jön, hogy miként növelje a tekintélyét, il-
letve ismertesse el a képességeit.

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.

KÖZELJÖVŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 2°

Kolozsvár
1° / 6°

Marosvásárhely
2° / 4°

Nagyvárad
3° / 7°

Sepsiszentgyörgy
0° / 2°

Szatmárnémeti
3° / 8°

Temesvár
2° / 8°

 » Az Aviátor, illet-
ve a Blue Jasmine 
című fi lmdrámák-
ban nyújtott rend-
kívüli teljesítmé-
nyét Oscar-díjjal ju-
talmazták.

Szolgáltatás2020. február 27.
csütörtök10

– Képzeld, a szomszéd kutyája annyira 
félős, hogy villámláskor rögtön bebújik 
az ágy alá – mondja az anya a fi ának.
– Apa még gyávább, amikor éjszaka dol-
gozol, mindig a szomszéd néninél alszik. 

– Mondja, doktor úr, az operáció nem 
fogja tönkretenni a hangomat? – kérdi az 
előadóművész az orvost műtét előtt.
– Ugyan már! Egy hasi műtét?
– De kérem, én hasbeszélő vagyok!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
27/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A professzor előadást tart:

– Eme betegség ellen az orvostudo-

mány csak két szert ismer, ... (Poén a 

rejtvényben.)

Betegség

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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