
A legrégebbi játéktábla az i. e. 4000-ből származik, és a felső-egyiptomi 
El-Mohaszna sírkamrából került elő. Hasonló játékra bukkantak az ókori 
Mezopotámia területén is, azonban a manapság népszerű játékok közül a 
legrégibb valószínűleg a gó, amely körülbelül 4000 évvel ezelőtt született 
Kínában. A modern táblajátékok ősének a német Georg Leopold von Reiss-
witz báró által készített Kriegspielt tekintik, amit terepasztalon játszottak a 
18. században, és egyéb újítások (pl. térkép) mellett kockákat is használtak 
a csaták véletlenszerű elemeinek meghatározására. A hadügyi játékokon kí-
vül gyorsan bővült a társasjátékok piaca, ám az igazi nagy áttörést 1935 je-
lentette, amikor az amerikai Parker Brothers cég megjelentette a Monopoly 
nevű társasjátékát. Ezt később 26 nyelvre fordították le, ezt becslések sze-
rint ma már közel félmilliárdan játsszák. A klasszikus társasjátékok mellett az 
1970-es évekre megnőtt a szerepjátékok fontossága is, melyben a játékosok 
verbális úton alakítanak egy közösen elképzelt fantáziavilágot, amiben meg-
személyesítik e világ egy-egy kitalált szereplőjét, az úgynevezett karaktereket.

KALENDÁRIUM

A társasjátékok eredete

Február 22., hétfő
Az évből 53 nap telt el, hátravan 
még 312.

Névnap: Gerzson
Egyéb névnapok: Gréte, Kövecs, 
Leander, Margit, Margitta, Margó, 
Pál, Pável, Péter, Pető, Pósa, Zétény

Katolikus naptár: Szt. Péter apos-
tol, Gerzson, Kortonai Szt. Margit
Református naptár: Gerzson
Unitárius naptár: Gerzson
Evangélikus naptár: Gerzson, 
Zétény
Zsidó naptár: Ádár hónap 10. napja

A Gerzson héber származású bib-
liai férfi név, jelentése bizonytalan, 
egyes magyarázatok szerint: ide-
gen, jövevény, száműzött. Dálnoki 
Veres Gerzson (1681–1722 körül) 
kuruc kapitány volt, aki a Rákó-
czi-szabadságharc alatt Teleki Mi-
hály gróf lovasezredében szolgált. 
Kuruc krónika címmel verses el-
beszélést írt a szabadságharcról, 
amelyet csak sok évvel a halála 
után, 1872-ben adtak ki. A kötet 
elsősorban az 1708–1711 közötti 
évekről nyújt élményszerű beszá-
molót, irodalmi értékén túl fontos 
történelmi forrás.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Törekvéseit próbálja meg tettekkel is iga-
zolni! Erősítse meg a döntéseit, ugyanis a 
környezetében lévőket csak ekként tudja 
meggyőzni az igazáról!

Nehezen hajlik kompromisszumokra, 
emiatt előnytelen helyzetbe kerülhet. Ta-
lálja meg a középutat, csakis így számít-
hat a munkatársai támogatására!

A mai napon a gyorsaság és tettvágy do-
minál. Most könnyedén behozhatja az 
elcsúszott határidőket, és befejezheti a 
régóta húzódó munkálatait is.

Váratlan események befolyásolják a nap-
ját, ezért állítson össze rugalmas napi-
rendet, hogy könnyebben tudjon majd 
alkalmazkodni a helyzetekhez!

Tárgyalásai során mutassa meg határo-
zottságát, és válassza az egyszerű meg-
oldásokat! Személyes kapcsolataiban le-
gyen nyitott és kezdeményező!

Olyan akadályokba ütközik, melyek első 
látásra leküzdhetetlennek tűnnek. Köze-
lítse meg a kérdéseket más szemszög-
ből, és fogadja el a tanácsokat!

Tanácstalannak érzi magát, ez pedig a 
hangulatára is rányomja a bélyegét. Bár-
milyen tevékenységet is végez, előtte 
mindig konzultáljon a kollégáival!

Úgy érzi, nem képes megbirkózni a fele-
lősséggel, túl sok teher nehezedik a vál-
lára. Vizsgálja át a helyzetét, és csupán 
határidős munkákat vállaljon el!

Egyedi elképzelései vannak munkájával 
kapcsolatban. Fogadja el kollégái véle-
ményét is a megfelelő kritika mellett! Tö-
rekedjék a békés légkörre!

Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
ha magabiztosan áll a teendőihez. Ám a 
határozottságán kívül most egy kis vak-
merőségre is szüksége lesz.

Kapcsolatai úgy alakulnak, hogy kizök-
kentik Önt a szokásos nyugalmából. 
A személyes igényeit gondolja jól át, és 
mindenben legyen mértékletes!

A magánéletében kialakult problémák 
kibillentik az egyensúlyából. A társai ré-
széről is negatív energiák húzzák vissza, 
így lehetőleg kerülje a vitákat!

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
1° / 1 1°

Kolozsvár
3° / 8°

Marosvásárhely
6° / 1 1°

Nagyvárad
6° / 12°

Sepsiszentgyörgy
2° / 1 1°

Szatmárnémeti
4° / 1 1°

Temesvár
5° / 13°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. március 
7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy külföldi társaságban az anyuka a 
kislányát produkáltatja a zongoránál. Az 
egyik vendég keservesen sírni kezd. Az 
anyuka odamegy hozzá:
– Uram, Ön sír, amikor a kislányom a 
Magyar rapszódiát játssza? Ezek szerint 
ön magyar?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Kislány a zongoránál

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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Jól van az így is?!

Mi volna ez? Bizonytalankodó kérdés vagy örömteli felkiáltás? 
Netán súlyos kritika vagy elnéző önkritika? Felemelő minősítés 
vagy sárba tipró kizárás? Kár találgatni, ugyanis mindez együtt 
és még sok-sok élesebb-halványabb árnyalata a fentieknek. S 
ha valaki mégis egyetlen értelmezést várna, természetesen az 
sem kizárt: az ország címerével rokon felségjel. Ami közéletünk 
minden kis szeletében összetéveszthetetlenül ott van, és majd-
nem azonnal fel is ismerhető. Pontos kora meghatározhatatlan, 
legalábbis bármennyit kutakodtam utána, nem sikerült az atom-
biztos eredetére rálelnem. Így hát csak feltételezgetek, következ-
tetgetek, hátha-hátha. És ezzel máris bizonyítom, hogy hiába 
látok a híres-neves romanikum mélyére, már én is jószerével a 
markaiba kerültem. De hát, ha majdnem mindenki ott szorong, 
miért épp én maradjak kívül?! Ez is kérdés és felkiáltás. Szépen 
vagyunk! De mi volna, ha közösen próbálnánk ennek a hányaveti 
munkavégzésnek az okát megtalálni? Talán együtt jobban boldo-
gulnánk. Elmondom, milyen okát találtam a jelenségnek, s majd 
boncolgatjuk esetleg tovább. Tehát valószínűleg az a sok-sok 
évszázadnyi függőség az oka, amíg önálló, mások által elismert 
állam nem volt, csak egy aránylag elfogadható talajjal és jól meg-
rakott altalajjal rendelkező terület, amire sokaknak fájt a foguk. 
És előbb-utóbb sikerült is megszerezniük, s ideig-óráig megtar-
taniuk. Az itt élőknek pedig csak annyi tennivalójuk akadt, hogy 
az uraik kegyeibe férkőzzenek. Megfelelő ajándékokkal. Az aján-
dékokat elfogadták a feljebbvalók, ezért aztán, amit a hétközna-
pi életben tenniük kellett volna az alattvalóknak, arra nem volt 
érdemes sok fi gyelmet szentelni. Csip-csup, jól volt úgy, ahogy 
volt. S mire nagy sokára már úgy-ahogy a saját lábán állt a „fel-
szabadult” terület, már a nemzeti genetika alapvető elemévé 
vált a hányaveti munkamódszer. Pedig akkor már nem mások fe-
leltek az ő tetteikért, dönthettek volna saját dolgaikról, de köny-
nyebb volt az ősi hagyományt követve kibújni a felelősség alól. 
Egy kicsit talán hangosabban kellett ágálni, jobban megjátszani a 
problémákkal való foglalkozást, de mit nem tesz meg saját nyugo-
dalmas életéért az, aki egyebet sem hallott, mint a „csak rosszabb 
ne legyen”, „csak bajunk ne essék”, „jól van az így is” szólamokat 
röpködni minden irányba. És mintha egy újabb szólam épp ala-
kulna:„egy életünk van, annyit meg csak kibírunk valahogy!”
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