
A népballada kialakulására vonatkozóan többféle elmélet ismert: egyesek sze-
rint az epikus költészet nyomán, az elbeszélő hőséneket követően jelent meg, 
mások viszont úgy vélik, minden társadalomban egy adott fejlődési fokon jött 
létre, de léteznek olyan nézetek is, amelyek szerint bizonyos nemzetekben szü-
letett meg, ahonnan később a kultúráramlatok révén továbbterjedt. A műfaj el-
nevezése középkori gyökerű; egyrészt a speciális dalforma balade (ballade) 
nevével rokon, amely a 13. század végén Nyugat-Európában (francia, olasz 
stb. nyelvterületen) egyszólamú refréndalformát jelentett, illetve körtáncokhoz 
kapcsolódott; másrészt az óangol ballad elbeszélő dal nevével rokonítható. 
A ballada szóhasználat mai értelemben irodalmi eredetű, melyet először Tho-
mas Percy ír püspök alkalmazott írásaiban 1795-ben. A ballada szóra utaló ma-
gyar népi kifejezések közül a hosszú ének, történetes ének, régi ének és öreg 
ének megnevezések váltak a legismertebbé. A ballada szót magyar nyelvterü-
leten a 19. század közepe óta használják, kezdetben még a románc szinonimá-
jaként; a magyar népballadák első feljegyzései is ebből az időszakból valók.

KALENDÁRIUM

A népballadák eredete

Október 13., szerda
Az évből 286 nap telt el, hátravan 
még 79.

Névnapok: Ede, Kálmán
Egyéb névnapok: Edgár, Eduárd, 
Edvárd, Fatima, Fatime, Jakab, Jákob, 
Reginald, Romulusz, Teofi l

Katolikus naptár: Szent Ede, Szent 
Edvárd, Szent Kálmán
Református naptár: Kálmán
Unitárius naptár: Edvárd, Kálmán
Evangélikus naptár: Ede, Kálmán
Zsidó naptár: Hesván hónap 
7. napja

Az Ede férfi név a germán szárma-
zású Edvárd és Eduárd személyne-
vek rövidüléséből ered, jelentése: 
birtokát megőrző. Szigligeti Ede
(1814–1878) nagyváradi születésű 
drámaíró és színpadi rendező volt, 
aki pályája során több mint száz da-
rabot írt. Többek között az ő nevét 
viseli a nagyváradi színház.
A Kálmán török gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: életben maradt. 
Markovits Kálmán (1931–2009) ma-
gyar vízilabdázó volt, aki 1952-ben 
Helsinkiben és 1956-ban Melbourne- 
ben olimpiai bajnokká vált. Edzőként 
olimpiai bronzérmet szerzett (1968).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár még nem heverte ki az elmúlt meg-
próbáltatásait, új kihívásokat keres. Ez-
úttal viszont mindenképp avassa be a bi-
zalmas kollégáit is a terveibe!

Bonyodalmas nap vár Önre, ezért a mun-
kálatai során legyen mindenkivel együtt-
működő, és osszon meg minden hasz-
nos információt a társaival!

Munkahelyén remekül felismeri a mene-
külési lehetőségeket, és átlátja az össze-
függéseket, így ma főleg szellemi tevé-
kenységekre szánja az idejét!

Számos akadályba ütközik, így cseppet 
sem halad előre a napi teendőivel. Ha 
eredményeket szeretne, mielőbb változ-
tasson az eddigi álláspontján!

Alkalma adódik napirendre tűzni olyan 
terveket, amelyeket hosszú hetek óta ha-
logat. Azonban ma csupán az előkészü-
letekre helyezze a hangsúlyt!

Ezúttal könnyen rátalál a megoldások-
hoz vezető utakra. Kizárólag olyan kérdé-
sekkel foglalkozzon, amelyek korábban 
sok fejtörést okoztak Önnek!

Viselkedése ellentmondásos, emiatt még 
azok is elpártolnak Öntől, akik jól isme-
rik. Jobban teszi, ha most csakis a fontos 
feladatokra összpontosít!

Nem elég határozott, hogy kitartson a je-
lenlegi tervei mellett. Igyekezzék vissza-
vonultan tevékenykedni, csak így lesz 
képes átvészelni a mai napot!

Kiválóan kézben tartja a munkahelyi ese-
ményeket, annak ellenére, hogy sok za-
varó tényezőbe ütközik. Legyen kitartó, 
ne változtasson módszerein!

Jól figyeljen oda, hogy miként ossza meg 
a mondanivalóit a környezetében élők-
kel, ugyanis könnyedén a félreértések 
csapdájában találhatja magát!

Meglepetésekre készülhet. Bármilyen te-
vékenységet is végez, maradjon elővigyá-
zatos, és mindig legyen lépéselőnyben a 
buktatókkal szemben!

Fogadja el, hogy a társai olykor másképp 
vélekednek egyes kérdésekről. Döntés-
hozatal előtt mindenképp vegye számí-
tásba a kollégái nézeteit is!

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
5° / 9°

Kolozsvár
6° / 12°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
7° / 13°

Sepsiszentgyörgy
5° / 9°

Szatmárnémeti
8° / 12°

Temesvár
9° / 13°

Szolgáltatás2021. október 13.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
24-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:

Szabóné dicsekszik a szomszédjának az 
egyetemista fiával:
– Az én fiam olyan okos, hogy ahányszor 
levelet kapunk tőle, mindig elő kell ven-
nünk a szótárt.
– Jó maguknak! Ha az én fiamtól levelet 
kapunk, mindig ... (Poén a rejtvény-
ben.)

A levél

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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Vészharangok
zúgásában

Senki nem csodálkozott a bizalmatlansági indítvány sikerén, a 
szinte tökéletes egyetértésben megbuktatott, a magát jobbolda-
linak mondó szabadelvű pártkoalíciós kormány sem. Furcsa, de 
mintha rákmenetben masíroztak volna, ugyanis az eltelt emberöl-
tő alatt talán még nem volt ilyen semmittevő kormányunk. Igaz, a 
többi sem csinált sok jót, de legalább többször is mímeltek némi 
cselekvési szándékot. Nem, ezek csak beszéltek, beszéltek, na-
gyon gyakran nem is titkolva: ők maguk sem tudják, mit monda-
nak. Most pedig, különösen, amíg az átmeneti bizonytalanság 
vizeiben tocsognak, „józan észre” hivatkozva nincs is értelme 
tenni valamit, merthogy az eljövendők…?! Akik valószínűleg csak 
ők lesznek, de hát ennyi okos politikus csak nem fog előre inni 
a medve bőrére! A retorikájukat viszont megváltoztatták: nem az 
előző kormányok nyakába sóznak minden bajt, hanem a közel-
jövőn lovagolnak. Majdnem minden mondatukban szerepel az 
egekbe szökött energiaár-emelés és a holtbiztosra vett nagy téli 
hideg. Ez ugyanis mindenkit érint, csakhogy arról nem szólnak 
a vészharangok, hogy a kormány mit fog tenni ellene. Jó, a kü-
lönleges hideg ellen csak akadálytalan fűtéssel tehetnek bármit 
is, de hogy fogjuk tudni kifi zetni?! Na, ennek nincs semmi köze 
a meteorológiai előrejelzésekhez, csakis az ország élén álló ille-
tékeseknek kellene valamiképpen kieszközölniük, ha nem is az 
árcsökkentést, de legalább a szinten maradást. Amit persze nem 
akarnak, ezúttal az európai partnereket is behúzva a vészharan-
gok alá, mondván, hogy világszínvonalon a magas energiaárak 
„divatoznak”, nincs mit tenni. Erre a legkevésbé hozzáértők is 
rávágják: a jövedelmet kellene növelni! Ja, azt nem lehet, nincs 
rá mód! Csak azt nem értem, ha minden érvet azonnal vissza-
dobnak, miért emlegetik állandóan a sarkvidéki léghullámokat 
és a tündérien fellibbenő energiaárakat?! Hogy tél derekán vagy 
akár tavaszelőn ártatlanul elhessegethessék majd magukról a 
felelősséget, mondván: mi szóltunk időben, fi gyelmeztettünk 
a bezúduló hidegre és a rakoncátlankodó árakra. Ez mind igaz, 
csak azt nem mondták, honnan vegyünk annyi levegőt, amivel 
egyszerre tudjuk meleggé fújni a hideget és a magasságokból le-
felé az árakat?! Vagy netán ez lesz az alattvalók karácsonyi aján-
déka, egy kurzus, ahol mindezt megtanítják?! Nem kizárt, de az 
óradíj ott sem lesz leányálom! Mert utóvégre emberek vagyunk!
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