
A legrégibb könyvtár maradványaira Észak-Szíriában (Ebla város romjai kö-
zött) bukkantak, mely létesítmény az időszámításunk előtti 2500 körül épült, 
és közel tizenhatezer agyagtáblával rendelkezett; ezek különböző témájú is-
mereteket tartalmaztak (pl. törvények, szótárak, oktatási írások stb.). A mai 
Irak területén fekvő ninivei könyvtárt i. e. 1100-ban alapították, ahol több mint 
hatvanezer agyagtáblát őriztek. Az ókorban a leghíresebb könyvtárnak az i. e. 
300-ban I. Ptolemaiosz makedón uralkodó által alapított alexandriai téka szá-
mított, ahol félmillió darabnál is több papirusztekercset raktároztak, azonban 
mindez i. e. 43-ban tűzvészben megsemmisült. Az első közkönyvtárak a róma-
iaknál jelentek meg, a negyedik században már 28 működött a városban. Az 
1700-as évek idején a könyvkultúra fényűző méreteket öltött Nyugat-Európá-
ban, elsősorban a nemesség körében; ekkor már számos nagyváros rendelke-
zett könyvtárral. Később több könyvtártípus is létrejött, amelyek különféle te-
rületekre szakosodtak (felsőoktatási, iskolai, közművelődési stb.). A könyv-
tár magyar elnevezése a görög bibliotéka szó tükörfordításából származik.
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A Tibor a férfi név latin Tiburtiusból 
származó Tiborc rövidüléséből ered, 
jelentése: a Róma melletti Tibur vá-
rosából való férfi . Elsősorban magyar 
nyelvterületen használt név. Tardos 
Tibor (1918–2004) József Attila-dí-
jas magyar író, műfordító, forgató-
könyvíró, újságíró volt, aki Buda-
pesten kezdte tanulmányait, majd 
Franciaországban folytatta. 1963-tól 
Párizsban telepedett le. A nevéhez 
fűződnek többek között Örkény Ist-
ván és Szabó Magda műveinek 
franciára fordítása, valamint Jean 
Cocteau és Montesquieu műveinek 
magyarra fordítása.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Szellemileg a csúcson van, de ilyenkor 
nehezen fogadja el mások nézeteit, és 
megy a saját feje után. Legalább azokra 
figyeljen, akikben megbízik!

Kapcsolatai révén olyan lehetőséghez 
jut, amellyel növelheti a bevételeit. Őriz-
ze meg a céltudatosságát, szükség ese-
tén pedig bátran kockáztasson!

Nehezen hajlik kompromisszumra, emi-
att néhány teendője holtpontra kerül. Ta-
lálja meg a középutat, mert csak így szá-
míthat a társai támogatására!

Céljai megvalósításához szüksége lesz a 
tapasztalatára és a bátorságára. Pozitív 
változásokra számíthat, ha a dolgokat a 
megfelelő irányba tereli.

Nem képes felülemelkedni a magánéle-
ti gondjain, ezért most ne számítson ki-
magasló teljesítményekre. Próbáljon a 
határ idős munkákra koncentrálni!

Bár a mai napon sokan kérik a segítsé-
gét, csak az egyszerű felkéréseknek te-
gyen eleget. Mondjon nemet azokra, me-
lyek meghaladják a képességeit!

Az elmúlt időszak problémái felemész-
tették az energiáit. Lehetőleg most ne 
állítson össze zsúfolt programot, fontos 
döntéseit pedig halassza máskorra!

A tettvágy és a gyorsaság dominál a mai 
napon. Az elcsúszott határidőket ma 
gyorsan behozhatja, emellett befejezhet 
egy régóta húzódó munkát is.

Kizárólag rutinteendőkkel foglalkozzék, 
melyek nem járnak komoly szellemi meg-
erőltetéssel, és fizikailag sem terhelik 
meg Önt. Új munkát ne vállaljon!

Ezúttal több élményben lehet része, ha 
nem zárkózik be a saját világába. Marad-
jon nyitott az új kapcsolatokra, és vegye 
fontolóra a meghívásokat is!

Komoly lépéseket tehet a folyamatban 
lévő feladataiban, ha meghallgatja az 
Önnél tapasztaltabb kollégáit. Döntése-
iben legyen mindig megfontolt!

Ne engedje, hogy gyengébbik énje domi-
náljon, inkább mutassa ki a pozitív jel-
lemvonásait! Kerülje a viszályhelyzeteket 
és a melankolikus embereket!

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° / 5°

Kolozsvár
2° / 6°

Marosvásárhely
2° / 4°

Nagyvárad
2° / 4°

Sepsiszentgyörgy
1° / 4°

Szatmárnémeti
3° / 7°

Temesvár
4° / 6°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

április
14/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőrfőnök szól a beosztottaknak:
– Holnap szépen öltözzenek fel, megyünk 
a Figaro házasságára.
Másnap a rendőrök kiöltözve megjelen-
nek, csokrokkal, tortával. 
– Barmok, operára megyünk, nem lako-
dalomba – ordít rájuk a rendőrfőnök.
Az egyik beosztott megszólal:
– Most mit ordibál? Hiszen a múltkor 
maga jött gumicsizmában, ...? (Poén 
a rejtvényben.)

Rendőrök

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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Botcsinálta nyelvújítás

Egy évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ez a fránya vírus 
úgy elbízza magát, hogy nyelvészkedésre adja koronás fejét. 
Vagy épp ezért tette?! Merthogy a korona feljogosít mindenre?! 
Van benne valami, hisz furcsa megkülönböztető jegy: elsöpör 
minden nem tetszőt, és önmagát kiemelve a tömegből, abszolút 
alanyi jogon kezd tetszelegni ország-világ előtt. Mert korona csak 
egy van, s aki azt viseli, az nem lehet akárki. Még nyelvészked-
nie is szabad, senki nem kéri a diplomáját, ha pedig nyelvet újít, 
akkor legföljebb utánozhatja a tömeg, de kérni tőle, különösen 
számonkérni, senkinek nem szabad. Mert a korona csak egy 
és oszthatatlan! Ezzel a gondolati háttérrel repült be legelőször 
a köztérbe az oltakozás új szó, amire nemcsak az anyanyelvét 
ismerő füle rándult bele, de a szövegszerkesztő is azonnal rea-
gált: aláhúzta pirossal a nyakatekert szót. S hogy miért?! Mert az 
oltást szakemberek adják be, nem pedig maga döfködi minden 
védelemre vágyó valahogy a saját vállába. Vagyis nem olyan visz-
szaható, egyszemélyes cselekvés, mint mondjuk a mosakodás 
vagy a tanakodás. Erre rájöhettek a magukat főnyelvújítókká elő-
léptetettek is, de már elterjedt a szó, márpedig bevallani a téve-
dést egy koronásnak nem sikk, következett hát az újabb húzás, a 
folyton-folyvást emlegetett vakcina. Nesze neked anyanyelvsze-
retet! Mert kinek kell az oltás, amikor beszélhetünk vakcinákról 
is?! Forog a sírjában szegény Kazinczy és annyi jeles alkotótársa, 
akik kétszáz valahány évvel ezelőtt hitték: a nemzeti szabadság 
elnyeréséhez vezető út első és legfontosabb lépése az anyanyel-
vet az évszázadok alatt rárakódott latin és német kifejezésektől 
megtisztítani. Természetesen voltak magyarítási túlkapásaik, 
mint a gőzpöfögészeti tovalöködönc vagy a nyaktekerészeti 
mellfekvenc az idegenül hangzó lokomotív és kravátli helyett, de 
ezeket nem is vette át a köznyelv, hanem a később megjelenő 
mozdony, illetve nyakkendő szavakat használjuk máig. Igaz, Ka-
zinczy megcsördítette A nagy titok című kétsoros epigrammáját, 
mely belecsípett a kontárkodókba: „Jót s jól! Ebben áll a nagy 
titok. Ezt ha nem érted / Szánts és vess, s hagyjad másnak az ál-
dozatot.” Milyen jó volna, ha most is szólna valaki, hogy beoltás 
van, nem oltásfelvétel, illetve beoltottság és nem átoltás. Mert 
az oltás nem ruha és nem eldobott tárgy, s nem hasonlít a játszó-
terek át- vagy szétdobálózásaihoz. De vajon meghallgatnák-e?!
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