
A szürrealizmus a két világháború közötti időszak egyik legismertebb mű-
vészeti mozgalma volt az irodalomban, illetve a képzőművészetben. Fiatal 
művészek vágyát fejezte ki, hogy a valóságnál is valóbb dolgokat alkossa-
nak. A szürrealisták kijelentették, hogy éber állapotban nem lehet valódi al-
kotásokat létrehozni, olyan lelkiállapot után sóvárogtak, amelyben felszín-
re kerülnek lelkünk mélyebb, tudat alatti rétegei. Az irányzat neve 1924-ben 
született Párizsban; először Guillaume Apollinaire költő egyik 1917-es leve-
lében fordult elő, majd a dadaizmusból továbblépni vágyó André Breton író, 
valamint művésztársai is átvették a kifejezést, amely a francia surréalisme 
szóból származik, és realizmusfelettiséget jelent. A képzőművészetben 
a mozgalom két irányzatra oszlik: az egyik a figuratív, amely olykor a re-
alitás elemeit fényképészeti pontossággal megjelenítő víziók festészete 
(ennek képviselője Salvador Dalí, némely munkájával Max Ernst), a másik 
a mitikus jelképek, a tudat alól feltörő ősi formák nonfiguratív festészete, 
amelynek fő képviselői: Joan Miró, Paul Klee, André Masson és Yves Tanguy.
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A szürrealizmus fogalma
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Az évből 34 nap telt el, hátravan 
még 331.
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A Balázs férfi név a latin gyökerű Bla-
sio családnévből származik. A nevet 
sokáig tévesen a görög eredetű Ba-
zileosz személynévvel (jelentése: ki-
rályi) azonosították. Francia és angol 
megfelelője: Blaise. Blaise Pascal 
(1623–1662) francia tudós volt, aki 
fontos alkotásokat hagyott hátra a 
fi zika, matematika, teológia, fi lo-
zófi a, illetve irodalom témakörében. 
Emellett megalapozta a projektív geo-
metriát, mechanikus számológépet 
szerkesztett, és hozzájárult a ter-
mészettudományok fejlődéséhez. A 
nyomás mértékegysége az ő munkás-
ságának tiszteletére lett pascal.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ma lendületesen végzi a munkáját, szin-
te minden akadályon képes túllépni. Ar-
ra viszont vigyázzon, hogy lelkesedésé-
ben nehogy megbántsa a társait!

Kissé elveszítette az önbizalmát, emiatt 
a pártfogói cserben hagyják Önt. Olyan 
feladatokat válasszon, melyektől vissza-
nyerheti a magabiztosságát!

Bárhogyan alakulnak a dolgai, vegyen 
mindent könnyedén! Hozzáállásával 
eredményessé teheti a napját, és új kap-
csolatokat is szerezhet magának.

Nehezen tud nemet mondani, ezért most 
olyan körökben mozogjon, ahol nem áll 
fenn a veszélye annak, hogy visszaélje-
nek a határozatlanságával!

Koncentráljon a pozitív dolgokra. Ne 
akarjon mindenkinek a kedvében járni, 
és mellőzze a megjegyzéseket! Most he-
lyezze előtérbe a saját kényelmét!

Próbálja meg pozitív irányba terelni a 
gondolatait, és mindig válassza az egy-
szerű módszereket! Váratlan helyzetek-
ben használja ki a tapasztalatait!

Sok feladat vár Önre, ezért jól tervezze 
meg a napját, készítsen ütemtervet! Tart-
sa be az ígéreteit, az elvállalt munkálato-
kat maradéktalanul teljesítse!

Legyen céltudatos, és ne veszítse szem 
elől a céljait! Amennyiben úgy érzi, hogy 
egyedül nem tud megbirkózni a problé-
mákkal, keressen támogatókat!

Összpontosítson a folyamatban lévő te-
endőire, és lehetőleg ne kapkodjon! Ha 
úgy érzi, hogy kezd elfáradni, akkor ik-
tasson be kisebb szüneteket!

Rendkívül nyitott és elfogadó, emellett 
remekül kommunikál. Használja ki a 
helyzetet, és erősítse meg mind a szak-
mai, mind a személyes kapcsolatait!

Kiválóan alakulnak ügyei, de csakis ad-
dig, míg nem vállal nagy kockázatot. Ma-
radjon meg a saját elhatározásainál, il-
letve a jól bevált módszereknél!

Hivatásában apró lépésenként halad-
jon, ugyanis most nincs elég energiája 
a nagy ugrások kivitelezéséhez. Igyekez-
zék elkerülni a feszült szituációkat!

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 9°

Kolozsvár
4° / 7°

Marosvásárhely
4° / 7°

Nagyvárad
7° / 9°

Sepsiszentgyörgy
4° / 10°

Szatmárnémeti
6° / 8°

Temesvár
9° / 12°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
14-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Egy fiatal nő be akar állni a kis Ma-
tizával két kocsi közé. Előbb a mögöt-
te állót találja el, aztán nekiütközik 
az előtte álló kocsinak is. Odamegy 
hozzá a rendőr, és megkérdi:
– Asszonyom, ...? (Poén a rejtvény-
ben.)

Parkolás

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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Szakszervezetek – 
újratöltve

Sokan emlékszünk, milyen meglepetés volt ’90 elején, hogy az 
addig csendesen vegetálgató szakszervezetek mekkora hangot 
kaptak. Azelőtt is érdekvédelmi szervezetnek illett nevezni, de 
a kötelező tagság és az ezzel járó – a jelképeshez közelálló – 
havi tagsági díjon kívül semmi fi gyelemre méltó nem jellemez-
te. Nagy ritkán volt egy-egy gyűlés, ám ha valakinek épp máshol 
akadt dolga, semmi különös nem történt. 1990 után viszont hir-
telen megalakultak az egymással első perctől rivalizáló „szak-
szervezeti egyesületek”, valamennyi élén egy-egy önjelölt világ-
megváltóval. Tüntetéseket szerveztek, sztrájkokat úgy, ahogy 
az a szervezeti nagykönyvben meg vagyon írva. Érdekes volt fi -
gyelni, ahogy a különböző „szakmai érdekvédelmi szervezetek” 
egymásra vicsorognak, illetve ahogy egy-két éven belül letisztult 
a préri, és beállt az a néhány vezető, akik szépen elosztották egy-
más közt az érdekszférákat. Már nem csupán hangoskodtak, volt 
aki egyenesen a fi lozófi át próbálgatta. Még fel-feltűntek egy-egy 
tévériportban, de aztán a szakszervezeti élet visszahullt a ’90 
előtti áldásos semmittevésbe. Nem is hiányzott senkinek a han-
goskodás, már egyéb gondok-bajok környékezték a népet. Most 
viszont, amikor a világjárvány jócskán besegítette életünkbe a 
válságállapotot, hirtelen ismét feltámadt a szakszervezeti élet. 
És láss csodát: ugyanazokkal az élen, akik ’90-ben kezdtek fele-
melkedni, a kishalakat lenyelték, és kiderült, hogy közben hon-
nan-honnan nem, de óriási vagyonuk gyülemlett fel. Ismét han-
gosak az utcák, követelik a nagyobb jövedelmet, nyugdíjemelést, 
a legérdekesebb viszont, hogy az újratöltött érdekvédelmi életet 
nem a ’90-es évek munkanélküli csórói folytatják, hanem az elit-
nek mondott réteg, például a rendőrség kötelékeibe tartozók. 
Nem érdekli őket, hogy „lyukas a kas”, más szóval üres az állam-
kassza, s csak tartozások vannak, ők hangoskodnak. Nem telik 
el nap utcai tudósítások, jelenetek nélkül, anélkül, hogy valahol 
valakik ne fenyegetőzzenek, és ne követelőzzenek kitartóan, de 
a csúcs mégis az, amikor megjelennek a dúsgazdag, sőt a parla-
mentbe is bekerült egykori „szerény” érdekvédők, és leordítják 
a csillagokat is az égről. Szervezett ingyencirkusz volna, hogy az 
istenadta nép addig legalább csendben van, amíg ezek hangos-
kodnak, s majd csak lesz valahogy?! Nem tudom, de ez a né-
hai szívesen látott öntudatosság most nagyon nem hiányzott!
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