
A nagy népességű városok kialakulásával, illetve az írás megjelenésével (i. e. 4. 
évezredben) megjelent az irodalom mint új kommunikációs forma. Az irodalom 
alkotója, az író és a közönsége közötti személyes kapcsolat azonban évezrede-
ken keresztül megmaradt (felolvasás, színház, énekes előadásmód), és az írá-
sos rögzítés elsősorban a művek megtanulását, valamint megőrzését és tovább-
adását szolgálta. Az irodalom művelése szűk réteg kiváltsága volt. Mindez csak 
a könyvnyomtatás feltalálásával (Kína 11. század, Európa 15. század), a könyvke-
reskedelem, a nyilvános könyvtárak és az újságok megjelenésével, majd az írás-
tudás általánossá válásával változott meg gyökeresen. A sikeres írót és költőt et-
től kezdve anyagilag is el tudta tartani az olvasóközönsége. Az esztétikai igénye-
ket mutató szépirodalom mellett megjelent a kommersz jellegű ponyvairodalom 
is. Az irodalom nagyban alakítja a modern társadalom emberének nyelvét, mű-
veltségét, ízlését, világképét és nemzeti tudatát. A 20. század óta a tömegkom-
munikációs eszközök kihívást jelentenek az irodalom számára. Az internet le-
hetőségei pedig végképp átalakították a hagyományos befogadói szokásokat.

KALENDÁRIUM

Az irodalom története

Február 17., szerda
Az évből 48 nap telt el, hátravan 
még 317.

Névnap: Donát
Egyéb névnapok: Alex, Álmos, 
Donátó, Egyed, Elek, Emőd, Lu-
kács, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Donát
Református naptár: Donát
Unitárius naptár: Álmos, 
Donát
Evangélikus naptár: Donát
Zsidó naptár: Ádár hónap 
5. napja

A Donát a latin gyökerű Donatus 
férfi név rövidülése, jelentése: Isten-
től ajándékozott. Rokon neve: Doná-
tó. Női párja: Donáta. Bánki Donát 
(1859–1922) feltaláló volt, aki Csonka 
János mérnökkel közösen 1890-ben 
kifejlesztette az ún. Bánki–Csonka-
motort, mely később nemzetközileg 
is ver seny ké pes termék lett. 1894-ben 
feltalálta az első nagynyomású rob-
banómotort, a saját korában méltán 
világhírű Bánki-motort. A 19. század 
végétől egyike volt a Pallas Nagy Le-
xi kona szerzőinek. Az általa 1917-ben 
feltalált Bánki-turbina új utakat nyi-
tott a vízi erőművek fejlesztésében.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nehezen fogadja a nehézségeket, az 
akadályok pedig arra ösztönzik, hogy új 
utakat keressen. Maradjon körültekintő, 
és kerülje el a rizikós lépéseket!

A mai események kizökkentik Önt a meg-
szokott nyugalmából. Személyes igénye-
it alaposan vizsgálja át, és lehetőleg min-
denben legyen mértékletes!

Rendkívül mozgalmas napnak néz elé-
be. Hamarosan felgyorsulnak az ese-
mények, ezért türelemre lesz szüksége, 
hogy lépést tartson másokkal.

Az elmúlt időszak megviselte Önt fizika-
ilag és lelkileg egyaránt, ezért most ne 
várjon nagy teljesítményt magától. Csak 
a rutinmunkákra koncentráljon!

Eseménydús pillanatok várnak ma Ön-
re. Hivatásában több megbeszélésre ké-
szülhet, a folyamatban lévő ügyei pedig 
új megvilágításba kerülnek.

Ezúttal a kapcsolatok kerülnek előtérbe. 
Főleg a magánéletére fókuszáljon, és ke-
rülje a nézeteltéréseket. Mások miatt ne 
mondjon le a célkitűzéseiről!

Fontos változásokra készülhet, melyek 
hosszú távon a hasznára válhatnak. Cse-
lekedjék racionálisan, vigyázzon, miként 
reagál bizonyos dolgokra!

Le kell küzdenie a kétségeit ahhoz, hogy 
komoly eredményeket tudjon elérni. 
Hallgasson az ösztöneire, semmiképp 
ne bízza a sorsát másokra!

Munkahelyén legyen határozott, és áll-
jon ki a döntései mellett. Vonja be a ter-
veibe az Önnél tapasztaltabb társait is, 
hasznosítson minden javaslatot!

Mindenhez magabiztosan reagál, így re-
mekül alakulnak a dolgai. A sikerek szár-
nyakat adnak Önnek, és képes lesz vég-
legesíteni valamennyi teendőt.

Váratlan fordulatoknak lesz részese. Ne 
engedje magát rábeszélni semmiféle üz-
letre vagy befektetésre! Határolódjon el a 
kockázatvállalástól!

Tartsa kordában az indulatait, mert sok 
pozitív energiát veszíthet a vitákkal! Ma-
radjon toleráns, hagyja, hogy az esemé-
nyek haladjanak a maguk útján!

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° / 2°

Kolozsvár
–2° / 1°

Marosvásárhely
1° / 4°

Nagyvárad
2° / 4°

Sepsiszentgyörgy
0° / 3°

Szatmárnémeti
0° / 2°

Temesvár
4° / 7°

Szolgáltatás2021. február 17.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
17/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két kezdő filmszínésznő beszélget.
– Az első rendezőm megígérte, hogy ha 
teljesen rábízom magam, hozzásegít egy 
Oscarhoz.
– És? Nem hallottam, hogy kaptál volna.
– Dehogynem. ... (Poén a rejtvényben.)

Segítség

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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Luxusmenedék

Az újkori parlamentarizmus felépítői, az angol és a francia for-
radalom „kitermelte” politikai osztály az antik Róma példáját 
követve alkotta meg a demokratikus választásokon alapuló 
egy- vagy kétházas törvényhozási testületet, a képviselők és a 
szená torok munkahelyét. Nem véletlenül követték a régi példát, 
hisz hosszú időn át zökkenőmentesen működött. És átvettek 
még egy latin kifejezést, a gazdasági-közéleti szakterületekért 
felelős miniszterséget. Ez viszont mára, legalábbis a három évti-
zede – fi zikai valóságában – lebontott, vasfüggönynek nevezett 
válaszfal innenső részén, mondhatni épp ellenkezője az ókori 
„munkahelyi leírásnak”. A miniszter ugyanis segítő szolgálatot 
jelentett kb. két és fél évezreddel ezelőtt, most pedig?! Luxusme-
nedék. Akárcsak a képviselői és szenátori státus. De hát kinek is 
lenne segítő szolgája, a katolikus miséken a papnak segédkező 
ministráns ifjakhoz hasonlóan, az a magát egy sor törvénnyel ki-
váltságos sereggé előléptetett had, amely minden és mindenki 
fölött állónak, egyszóval mindenhatónak tartja magát, ugyani-
lyen értékelésre kötelezve az alattvalókat is?! Aki netán azt hin-
né, hogy elszaladt velem a csikó, gondoljon a legutóbbi példára: 
a járvány kellős közepén a bukaresti legnagyobb járványkórház 
két legjobbnak kikiáltott szakembere, ráadásul egyikük vagy 
húsz évig igazgatója is, hirtelen úgy dönt, hogy elég a betegek-
ből, jöjjön a parlamenti munka. És betolakodtak a luxusmene-
dékbe, ahonnan tudjuk, milyen nehezen lehet törvény elé vinni 
bárkit is, hisz a betyárbecsület kötelez, ma nekem, holnap ne-
ked, és megszámolni sem lehet, hány tisztázatlan eset halt ham-
vába ugyanúgy, mint az ő hanyagságuk miatt kiütött kórháztűz 
és a halottak sora. Az előző kórházi tűzeset után horgadt fel hir-
telen szenátori ingerenciájuk, hisz tudták, bármikor az általuk el-
hanyagolt egységben is bekövetkezhet hasonló. S ha valaki bűnö-
sökként netán rájuk gondolna, tegye nyugodtan, az ő menedékük 
mindennél biztosabb. Sőt még az ominózus speciális nyugdíjat is 
meg fogják majd kapni, habár megint gyakran emlegetik az eltör-
lését, de ha eddig meg lehetett bármit úszni, miért épp most ne 
sikerülne?! És így aztán újabb megoldatlan ügy marad végképp 
annak, s talán még eszébe jut valakinek egy apró szótárkorrekció 
is, hisz mit tudták azok a régi latinok, mi az igazi közéleti ügykö-
dés?! Hogy a miniszterség segédszolgálat?! Akkor talán, de ma?!
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