
Az opera mint vokális-hangszeres drámai színpadi műfaj valamikor a 16. 
század közepén született meg Olaszországban. A kezdetben hangszerkí-
sérettel ellátott egyszólamú ének egyre jobban bővült ki rövidebb drámai 
jelenetekkel (intermezzo), míg a 16. század végére létrejött az első, mai 
elemeket is magában foglaló opera-előadás. A középkori Firenzében a 17. 
század legelején főként a hangszerekkel kísért énekbeszéd volt ismert. Ek-
koriban a velencei opera virágzott, majd megkezdődött a recitativo és az 
ária szétválása, amely végül a nápolyi operában különült el egymástól tel-
jesen. A 18. század során az olasz vígopera, illetve a vidám és komoly je-
leneteket felvonultató ún. semiseria életképesebbnek bizonyult a komoly 
operánál. Bár a 18. század végére az olasz opera egyeduralma teljes volt, idő-
vel létrejöttek a nemzeti operák is. Míg a 19. századi Franciaországban a nagy-
opera élte virágkorát, Németország igazi operahatalommá nőtte ki magát, 
így például Richard Wagner a wagneri zenedráma megteremtésével erősítet-
te a műfaj drámaiságát. Az olasz eredetű opera kifejezés dalművet jelent.

KALENDÁRIUM

Az opera története

Március 31., szerda
Az évből 90 nap telt el, hátravan 
még 275.

Névnap: Árpád
Egyéb névnapok: Ákos, Béni, Ben -
jámin, Benjamina, Benő, Gujdó, Jo-
hanna, Kornélia, Üllő, Zsanna

Katolikus naptár: Árpád, Szent 
Benjámin, Benő
Református naptár: Árpád
Unitárius naptár: Árpád
Evangélikus naptár: Árpád
Zsidó naptár: Niszán hónap 
18. napja

Az Árpád régi magyar férfi név, me-
lyet a 19. század során újítottak fel, 
jelentése: árpácska. Női párja az Ár-
pádina. Id. Latabár Árpád (1878–
1951) színművész volt, a Latabár-szí-
nészdinasztia tagja. Pályafutása az 
1890-es években kezdődött el, és a 
joviális viccelődő tipikus fi gurájával 
gyorsan a közönség kedvencévé vált. 
Karikírozó képessége kimagasló volt, 
élettel teli szerepeit mindig humor-
ral formálta meg. 1894-ben Farkas–
Ratkó-díjjal jutalmazták. Felesége, 
Deutsch Ilona színésznőtől két gyer-
meke született, Kálmán és ifj . Árpád, 
akik szintén színészekké váltak.

Courteney Cox
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színésznő az alabamai Birming-
hamben született 1964. jú-
 nius 15-én Richard Lewis 
Cox üzletember lánya-
ként. A középiskola be-
fejezése után beiratko-
zott a Mount Vernon-i 
egyetemre, ahol épí-
tészetet tanult. Karri-
erje Bruce Springs-
teen Dan cing in the 
Dark című videóklip-
jében indult 1984-ben. 
Ezt fotózások és modellke-
dések követték. Első fi lmes 
sikerét 1994-ben aratta az Ace 
Ventura: Állati nyomozó című víg-
játékban, és még ebben az évben elkezdte 
forgatni a Jóbarátok című sorozatot, mely meghozta számára a hírnevet (a 235 epi-
zódos széria 1994-től 2004-ig volt adásban); alakításáért 1995-ben a People’s Choice 
Awards-gálán különdíjban részesült. A fontosabb fi lmjei és televíziós produkciói kö-

zé sorolható még A nemek harca (1992), Problémás 
Larry (1993), Tízparancsolat (1997), a Sikoly-fi lmek, 
Milliókért a pokolba (2001), Szupersuli (2006), Dirt: 
A hetilap (2007–2008 közt), és a Született szinglik 
(2009–2015), utóbbiért 2010-ben Aranyglóbusz díjra 
jelölték. 1989 és 1995 között Michael Keaton élettár-
sa volt, 1999-től 2013-ig pedig David Arquette hitve-
se, akitől 2004-ben lánya (Coco Riley) született. 2013 
óta Johnny McDaid énekes-dalszerzővel él együtt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendkívül szétszórt, képtelen bármire is 
összpontosítani. Lehetőleg olyan tenni-
valókat tervezzen be, amelyeknél nem 
kell másokhoz alkalmazkodnia!

Munkahelyén olyan útvonalon indult el, 
aminek nem nézett alaposan utána. Bár 
jól alakulnak a dolgai, ma néhány várat-
lan esemény is bekövetkezhet.

Ne bosszankodjék minden kis apróság 
miatt, nézze a dolgok jó oldalát, és őriz-
ze meg a jókedvét! Megérzései most hoz-
zásegítik az üzleti sikerekhez.

Kiváló formában van, könnyen halad a 
céljai felé. Ám arra ügyeljen, hogy ne haj-
szolja túl magát! A nap folyamán iktas-
son be rövidebb szüneteket!

Ma olyan gondokkal szembesül, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Szüksége lesz a kreatív gondolkodás-
módjára, kitartására és önfegyelmére.

Újból az útjába kerülnek azok a lehető-
ségek, amelyeket a közelmúltban elsza-
lasztott, mert nem volt elegendő önbizal-
ma. Lépjen a tettek mezejére!

Igyekezzék egy kicsit rendet teremteni 
a magánéletében. A múltbeli tévedése-
ket próbálja kikerülni, és ne kövesse el 
ugyanazokat a hibákat!

Új területeken kell bizonyítania, ezért 
próbáljon mindig a legegyszerűbb úton 
eljutni a megoldásokig. Segítségre ezút-
tal egyáltalán nem számíthat.

A mai napon a csapatmunkák dominál-
nak. A közös cél érdekében most jobban 
teszi, ha túllép a nézeteltéréseken, és 
kompromisszumokra hajlik.

Habár számos buktató nehezíti a mun-
káját, mégis képes higgadt maradni. Ta-
pasztalatait felhasználva szinte minden 
problémából megtalálja a kiutat.

Bizonytalanul viselkedik, ezért kerülje a 
döntéseket! Ne keressen végleges meg-
oldásokat, ezúttal elegendő, ha csupán 
részműveleteket hajt végre!

Feszültségekkel tele napra készülhet, így 
most higgadtságra lesz szüksége átvé-
szelni a kényesebb pillanatokat. Csakis 
rutinteendőkkel foglalkozzék!

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.

BAJTÁRSAK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 9°

Kolozsvár
10° / 12°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
10° / 15°

Sepsiszentgyörgy
7° / 10°

Szatmárnémeti
10° / 14°

Temesvár
13° / 15°

 » A Született szing-
lik című vígjátékso-
rozat első évadában 
nyújtott alakításáért 
2010-ben Aranygló-
busz díjra jelölték.

Szolgáltatás2021. március 31.
szerda10

A rendőr megállít egy száguldozó autóst:
– Ugye tudja, miért állítottam meg?
– Tudom. Túl lassan hajtottam.
– Lassan? 180 km/órával lakott területen?
– Nézze, biztos úr, ha kétszázhatvannal 
hajtottam volna, most nem lennék itt.

A rendőr társasjátékozik a kollégájával:
– Gondolj egy számra, majd vonjál ki 
belőle 17-et.
– ... Megvan. A megoldás: átok.
– Átok? De hát, melyik számra gondoltál?
– Azért vannak a jó barátok Zorántól.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
1 1-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
31/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kancsal segédet vesz fel a mészárosmes-
ter, és az első vágáshoz kimegy a vágóhíd-
ra, hogy lássa, mit tud az új legény. Fel-
vezetik az ökröt, a közelében helyezkedik 
el a mester, a legény már éppen emeli az 
irtóztató taglót, amikor a mester felkiált:
– Megálljon, ember! Maga oda szokott 
ütni, ahová néz?
– Persze, hogy oda.
– Akkor várjon egy kicsit. ... (Poén a rejt-
vényben.)

Állj!

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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