
A futurizmus 20. századi avantgárd művészeti irányzat, melyre nagy hatás-
sal volt a kubizmus (mértani alakzatokkal ábrázoló stílusirányzat). Filozófiája 
a jövőbe, illetve, technikai haladásba vetett hitre épül, kulcsszavai: mozgás, 
dinamizmus, urbanizáció, militarizmus és nacionalizmus. Ez a mozgalom fő-
ként az olaszok körében terjed el. Ahhoz hogy kifejezzék a modern élet dina-
mikáját, a futuristák a mozgásra és a fény optikai illúziójára fektették a hang-
súlyt. Az irányzat atyja az olasz, de a franciául is író Marinetti (Filippo Tomma-
so) volt, aki a programhirdető kiáltványát 1909-ben közölte először a párizsi 
Le Figaro hasábjain. Bár a futurizmus elsősorban irodalmi irányzat, a festé-
szetben és szobrászatban is megjelent, és néhány jelentős művészt is adott 
(például Gino Severini, Giacomo Balla, Umberto Boccioni). A futurista szöve-
gek nyelvezetének jellemzői: nagy ívű mondatok, felsorolások, igék túlsúlya, 
indulatszavak, merész képek és szókapcsolatok, szimultán technika, hirtelen 
stílusváltások és ritmusváltások, megszakítások, a vers különleges sortörde-
lése, íráskép meghökkentő eljárásai, valamint a matematikai és zenei jelek.

KALENDÁRIUM

A futurizmus fogalma

Január 25., hétfő
Az évből 25 nap telt el, hátravan 
még 340.

Névnap: Pál
Egyéb névnapok: Apostol, Bottyán, 
Henriett, Henrietta, Henrik, Pável, 
Péter, Pető, Pósa, Saul

Katolikus naptár: Szent Pál meg-
térése. Saul, Henrik
Református naptár: Pál
Unitárius naptár: Pál
Evangélikus naptár: Pál
Zsidó naptár: Svát hónap 
12. napja

A Pál férfi név a latin gyökerű Paulus-
ból ered, jelentése: kistermetű férfi . 
Női párja: Paula, Paulina. Kinizsi 
Pál (1431 körül – 1494) a magyar tör-
ténelem egyik legismertebb hadve-
zére volt, aki kiváló parancsnoki ké-
pessége, rendkívüli ereje és sorozatos 
győzelmei révén napjainkra mondai 
alakká vált. 1481-ben Mátyás király 
a déli végvárak védelmével bízta 
meg őt. Életében számos hadjáratot 
vezetett a török uralom alatt álló 
Szerbiába. Mátyás halála után Cor-
vin János ellen fordult, és II. Ulászló 
király mellé állt. Szendrő ostromá-
nál vesztette életét.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Sokat töpreng a nemrég kudarcba ful-
ladt tervein, ebből kifolyólag gyakran hi-
bázik, a környezetében pedig feszültsé-
get kelt. Ma kerülje a társaságot!

Váratlan események következnek be, 
amelyek jelentősen átírják a terveit. Bár 
rendkívül kitartó, jól gondolja át, hogy 
mekkora terhet vállal magára!

Bár nagyon segítőkész, nem képes min-
denki elvárásának megfelelni. Ezért csak 
olyasmiket vállaljon el, amik nem okoz-
nak nagy megterhelést Önnek!

Munkahelyén a társai számítanak az Ön 
helyes döntéseire, így semmit se hamar-
kodjon el! Maradjon megfontolt, és min-
dent kétszer ellenőrizzen!

Kissé nyugtalan, ezért ne próbáljon min-
denre megoldást találni! Teremtsen nyu-
galmat maga körül, hogy tudjon össz-
pontosítani a fontos feladataira!

Képtelen túllépni a szokásos módszere-
in, ezért némely feladatával sehogy sem 
halad előre. Adjon esélyt az újításnak, 
nem fogja megbánni!

Bármilyen bonyolult helyzetbe kerül, ma-
radjon határozott, és ne fedje fel a gyen-
geségeit! Csak így van esélye arra, hogy 
érvényre jutassa az érdekeit.

Egyszerre több problémát akar megolda-
ni, ám így kissé felületessé válik a mun-
kájában. Mellőzze azokat az ügyleteket, 
amelyek nem Önre tartoznak!

Kiváló ötleteinek köszönhetően társakra 
talál, és a tettek mezejére léphet. Bár az 
eredmény még várat magára, a megtett 
lépések nagyon ígéretesek.

Eredményes napnak néz elébe. A sike-
rélményektől teljesen helyreáll az önbi-
zalma, ráadásul ösztönzést érez komp-
lexebb feladatok elindítására is.

Rangsorolja a mára kitűzött teendőit! 
Kezdje a munkáját a könnyebbekkel, 
ahol gyorsan számíthat sikerre, mert ez 
fog aztán erőt adni a folytatáshoz!

Ne hagyja, hogy a félreértések rossz fényt 
vessenek a munkahelyi kapcsolataira! 
Legyen kezdeményező, és mielőbb tisz-
tázza a dolgokat!

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.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Apróhirdetés az újságban: „Magas, 
karcsú, barna, huszonöt éves, szépnek 
mondott hajadon, kis hibával férjhez 
menne.” Kovács jelentkezik, s megbe-
szélnek egy találkát. A hölgy tényleg 
magas, csinos ... stb.
– És hol az a kis hiba? – kérdi Kovács.
A hölgy az órájára pillant, majd így szól:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Apróhirdetés

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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Fellazult
tömegközlekedési fegyelem

Egy kis túlzással azt mondhatnánk, paradicsomi állapotok ural-
kodnak a nagyváradi tömegközlekedésben. Nem azért, mintha 
egyre sűrűbben járnának a buszok és különösen a villamosok, 
hogy a ránk szakadt hamisítatlan januárban az utazni vágyók ne 
toporogjanak félig átfagyva a megállókban, hanem épp ellenke-
zőleg: hiába díszelegnek kibiggyesztve a menetrendek, a jármű-
vek, helyesebben a járművezetők fütyülnek rájuk. S hogy akkor 
honnan veszem a paradicsomi állapotot?! Onnan, hogy nincs hol 
megreklamálni a simán elmellőzött járatokat, mert úgyis a késle-
kedő – uzsonnázó, telefonálgató, vagy egyszerűen csak a világ 
dolgain elmélázó – sofőröknek lesz igazuk. A „hibás” ezúttal 
is – természetesen?! – ez a fránya vírus, ahogy hétköznapjaink 
sok egyéb vonatkozásaiért szintén koronás őfelsége a ludas. 
A közlekedés szigorú rendjét hirdető, megállókban kifüggesz-
tett menetrendek akkurátus pontossággal tüntetik fel a járatok 
egymásutániságát tanítási időszakban, vakációban, illetve hét-
végeken vagy hivatalos ünnepekkor. És így már minden világos, 
hiszen egyformán lehet bizonyítani azt is, hogy van tanítás, mint 
azt, hogy nem kell iskolába menni. Magyarázatra sincs szükség: 
hiába kérik egyre többen az iskolák megnyitását, egyelőre az on-
line uralkodik. Más szóval: nézőpont kérdése, hogyan mondjuk, 
mindenkinek igaza van, avagy senkinek nincs igaza?! Így aztán 
a legprecízebben megfogalmazott tömegközlekedési fellazulást 
emlegető sirámra is legföljebb egy jóízű kacaj lenne a válasz. 
A járművek pedig ugyanolyan kaotikusan közlekednének, ahogy 
azt aránylag hamar megszokták a vírusuralom kezdetekor. Ne-
künk, mezei utazni vágyóknak pedig marad a bizonytalanságban 
toporgás, vagy a váratlan öröm, amikor egy-egy sofőr vagy villa-
mosvezető úgy látja, már épp elegen áldozták idejük több-keve-
sebb részét ácsorgásra és rajtaütésszerűen, a régi menetrendnek 
megfelelően felbukkannak a megállókban. Ezek azok a boldog 
pillanatok, amiket váratlan ajándékként könyvelhetünk el ma-
gunkban. Azt elvárni ugyanis az illetékesektől nem lehet, hogy 
erre a felemás tanítási időre egy köztes menetrendet állítsanak 
össze, amit aztán magától értetődően nemcsak velünk, utasok-
kal tudatnának, a megállókba kifüggesztve, hanem méltóztassa-
nak szólni róla a járművezetőknek is, talán még kötelezve is őket 
az új időpontok betartására és a kényelmes lazaság mellőzésére.
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