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Nemesfák a hangszerekhez – A természet
kizsákmányolása?

A szerzô a bubenreuthi német
húroshangszer-készítô központ
(Deutsches Zentrum des Saite-
ninstrumentenbaus) technikusa
és mellékfoglalkozású újságíró.

Sri Lankán valaki vagy gazdag, vagy
annyi pénze van, hogy áll rá a szabály:
„Az élethez kevés, a meghaláshoz sok”.
Berty Perera hálás lehet Buddhájának hisz
mint fakereskedô és fûrésztelep tulajdonos
35 alkalmazottal, az elôkelô szállodákkal
teli keleti tengerparton díszes házzal, a ház
elôtt parkoló fekete limuzinnal, az un.
„felsô réteghez” tartozik. A teraszon, egy
csésze „Broken Orange Pekoe Tea” mel-
lett kezdôdött beszélgetésünk a trópusi fa-
anyagról, annak kitermelésérôl, a szociális
és az üzleti körülményekrôl.

Elmeséltem neki a beszélgetésemet egy
német természetvédô szervezet munkatár-
sával, aki csúfolódott azon, hogy lánya he-
gedûjének több része túlnyomórészt ében-
fából készült, de nem szeretne bûnrészes
lenni a trópusi erdôk letarolásában. Véle-
ménye szerint a tiltakozást otthon, kicsiny-
ben, a trópusi fa bojkottálásával kellene el-
kezdeni. Berty Perera a fából él és tudja,
hogy a trópusi esôerdôk elpusztítása és
megváltoztatása Európában nyilvános vi-
ták tárgyává vált. A számos környezetvé-
dô szervezet által követelt trópusi erdôbo-
jkott érvei, ugyanúgy mint az ô hazájához
szorosan kötôdô ceyloniaké, elsô pillanat-
ban plauzibilisnek és morálisan követke-
zetesnek tûnnek. Egy, a fogólaptól a kul-
csokig ébenfa részekbôl is készült hegedû
vásárlója – mondja Perera – nyugodtan
felteheti magának a kérdést, hogy igénye,
mint hozzájárulás az ôserdô letarolásához,
elvetendô-e. Mielôtt azonban az ember
magát váddal illetné és levonná a konzek-
venciákat, meg kellene gondolni, hogy a
trópusi fa bojkottja alkalmas eszköz lenne-
e, és nem ártana-e mindkét oldalnak. „A
mi erdônk” – így Perera – „nyersanyag
formájában a mi tôkénk, ami folyamato-
san pótlódik. Az olyan, védô, szelektív, vis-

szafogott erdôgazdálkodás a célunk,
amelynél az erdô évente ugyanannyi fát ad
le, mint amennyi közben pótlódik”

Jelenleg minden nemes fára kvóták lé-
teznek. Szabaddá csak a vihar által ki-
döntött törzseket vagy azokat teszik,
amelyek kivágását az erdészek engedé-
lyezik. A ceyloni erdôgazdálkodás az
ilyen intézkedésekkel a faállomány vé-
delmét és felújítását kívánja szívós mun-
kával elérni. Ez a gyérítés nem árt az er-
dônek, sôt fokozza a növekedést, mivel a
kiöregedett fák helyett a fiatalok fényt és
teret kapnak. A többletigényt jelenleg
magántermelôk hidalják át. Ültetvénytu-
lajdonosok a dalbergia latifoliát ültetik
mint árnyékolót és ezáltal mint másodla-
gos terméket, értékes faanyagot hoznak
létre. Egyre gyakrabban lehet látni, hogy
egész ültetvényeket tarra vágnak és mel-
lette komplett új erdôt telepítenek. Ezzel
nemcsak egy regenerálódó gazdálkodás
érhetô el, hanem elôáll egy agrár–erdô
gazdálkodás, mint az értelmes trópusi
földhasználat modellje.

Ahogy elkezdtem az ébenfáról beszélni,
Perera büszkén közbevágott: „az ébenfa
Ceylon fekete aranya”. Az ébenfa mintegy
fél méter vastagra nô. Ébenfa, tudományos
nevén diospyros ebenum, Ceylonon kívül
Dél-Indiában, Gabonban, Kamerunban,
Madagaszkáron, Zanzibáron és Szumátrán
is megterem. Ez nagyon kemény faanyag,
ezért furnír és esztergályos munkákra al-
kalmas. A hangszerészek túlnyomó részt

fogólapokat, húr– és álltartókat, kulcsokat,
húrtartókat, nyerget és kápát készítenek
belôle. Az ében az un. bélfákhoz tartozik.
Ezeknél a belsô rész, a geszt sötétebb,
mint a külsô szíjács. A szíjács vastagsága
a bélfáknál, az ében mellett a hickoryt,
limbát, mahagónit, paliszandert és a rózsa-
fát is ide sorolva, különbözô. Az európai
fákkal ellentétben a trópusi fáknak nincse-
nek évgyûrûik, tekintve, hogy éghajlatai-
kon egész évben egyenletesen növeked-
nek. A változó monszun–esôk közötti szá-
raz idôszakok miatt a Sri Lankán termô fá-
kon a szakemberek csak halvány növeke-
dési zónákat észlelhetnek. A fák kora így
csak nehezen becsülhetô.

Arra a kérdésre, hogy a fák kiválasztásá-
nál a szakember milyen jellemzôket vesz
figyelembe, Perera azt válaszolta: „a fának
sok hibája lehet. Szorosan körbefonódó li-
ánok és kúszónövények egy fának jelentô-
sen árthatnak. A még álló fáról is fel lehet
már ismerni, hogy egészséges-e vagy be-
teg. A kéreg a felhasználhatóság, szín és
külalak szempontjából jelez mindenféle ab-
normitást. A lombozat is utalhat a fa belsô
betegségeire.” Ében mellett Sri Lanka és
India száraz erdeiben paliszander is nô le-
nyûgözô méretekkel. 1,2 méter törzsátmé-
rô mellett az ágmentes hossz a 12 métert is
elérheti. A geszt sötétbarnától lilásbarnáig
változik és szabályos, még sötétebb színe-
zetû decens-dekoratív erezet jellemzi. 

Perera árakról nem nagyon akart beszél-
ni. Ami engem legjobban érdekelt, az a
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Heinz Reiß

„Ebony”
Ceylon fekete aranya; az ébenfa
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trópusi fákból élô emberek élete volt. Itt
találkoztam Sunillal akinek vezetékneve
Geegaganarachi, majdnem kimondhatat-
lan. Sunil idegenvezetô, 30 éves, beszél
németül és kérdéseimet nagy megértéssel
hallgatta. „Szegény ország vagyunk. A mi
fô bevételi forrásunk nem a nyersanyag,
mint a tea, rizs, fa vagy gyümölcs. A mi
legnagyobb deviza-forrásunk a turizmus.”

A rönkök szállítása az óriási ültetvé-
nyekrôl a trópusi ôserdôtôl a nehéz teher-
szállításra alkalmas utakig elefántok fel-
adata. Sivaguru Laganatham 16 éves ele-
fánthajtó a Polonnaruwa-tól délre esô er-
dôkben. Jelenleg Sri Lankán még 2000
elefánt él szabadon és kb. 800 a munkaele-
fántok száma. Egy erdei munkára idomí-
tott munkaelefánt ára 160 000 márkát is el-
ér. Az elefánthajtó vételára ebbe beleszá-
mít, ôt nem lehet leváltani. Sivaguru 16
éves korában kapta meg „Bambo”-t, egy
fiatal elefántbikát, amelynek anyját rizs-
termelôk lôtték le amikor néhány szalma-
kunyhót szétrombolt. 

Sivaguruj munkanapja hajnali 5-kor kez-
dôdik. Állatának ápolása és etetése után 4–6
kilométert lovagol a favágók táboráig. Dél-
utánig Bambo 2-3 rönköt hoz ki az ôserdô
sûrûjébôl a legközelebbi járható útig. Leg-
késôbb 16 órakor Sivaguru hazaindul, mi-
vel 18 óra körül az egyenlítô közelében né-
hány perc alatt teljesen besötétedik. Napi
12 órás munkájáért 120 rúpiát, (kb. 3,75 DM)
kap. A kunyhóért, amiben Sarasvati felesé-
gével és három lányával lakik, nem kell
bért fizetnie, az elefánt takarmánya is járan-
dóság. Ugyancsak költségmentes az egész-
ségi ellátás. Lagathamsban nincs villany. A
legközelebbi TV készülék, Sivaguru leg-
fôbb álma, 18 kilométerre Pannampitiya-
ban egy boltosé. Sivaguru felesége teasze-

dôként 90 rúpiáért éppen olyan hosszan és
keményen dolgozik mint férje.

A sziget belsejébe vezetô ösvényeken
Sunil megszakítás nélkül országáról és
honfitársairól mesélt. Amint egy fehér sza-
lagokkal feldíszített útra tértünk, magától
kezdett a fáról beszélni. A fa a ceyloniakat
a bölcsôtôl a máglyáig kíséri. A fehér sza-
lagdísz a gyász jele. Dobpergés, ének és a
szantálfa füstjének édeskés illata jelezték
az utat egy buddhista temetési szertartás
felé. A drága hamvasztást, ráadásul trópu-
si szantálfával, csak nagyon gazdagok, fa-
lusi elöljárók, politikusok és más notabili-
tások vagy szerzetesek engedhetik meg
maguknak. A parasztokat nem hamvaszt-
ják, hanem eltemetik. A nagy többség nem
tudja a halotti máglyát kifizetni, melynek
ára 20 000 márkáig terjedhet. 

Kandy-tól északra felkerestük Kardiga-
mar Lakshman fûrésztelepét. ô, mint kor-
mánytag tájékoztatott engem arról, hogy a

kormányzat megköveteli, hogy a trópusi fa-
anyag elsôdleges feldolgozása helyben tör-
ténjék. Munkahelyek megtartása és létreho-
zása Chandrika Kumaratunga kormányá-
nak ugyancsak fô prioritásai. Lakshman fû-
résztelepén a deszkákat és léceket a meg-
rendelôk igényei szerint szabják le. Ezek a
féltermékek könnyen száríthatók és a vége-
ket kérésre parafinnal kenik be, a száradási
repedéseket elkerülendô. Kardigamar tró-
pusi fát fôleg Japánba, az USÁ-ba és kisebb
mennyiségben Európába szállít. 

Sri Lankából hazatérve Dieter Krauth-
tal, egy nagy hamburgi faimportáló cég
társtulajdonosával találkoztam. Az ô véle-
ménye, hogy a fa egy sajátmagát újrater-
melô nyersanyag. Minden konkurens
anyag, legyen az bár mûgyanta vagy be-
ton, acél vagy alumínium, azáltal tûnnek

ki, hogy véges forrásokat használnak ki és
elôállításukhoz hallatlan energiamennyi-
ség szükséges. A fa mint nyersanyag egy
ökológiailag felelôs társadalom számára
nélkülözhetetlen. Hogy e nyersanyag jö-
vôjét biztosítsuk, nekünk is segítenünk
kell a trópusi fagazdálkodást. Csak így le-
het az ellen a szegénység és fejletlenség
ellen harcolni, ami valójában a trópusi er-
dôk tönkretételének okozója.

Egy ébenfa bojkott a trópusi erdôknek
mindenesetre többet ártana, mint használ-
na. A megújuló természeti értékek a né-
pesség tôkéjét jelentik. Ma már megértem
útikalauzomat Sunilt, amikor azt mondta:
„A tôkét meg kell tartanunk és a kamatok-
ból kell élnünk.”

(A cikk elsôként a „Das Orchester”
99/4 számában jelent meg. Köszönjük a
közlés jogát!)
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A Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet 
az alábbi betöltetlen állásokra.

A próbajáték idôpontja: 1999. október 29. péntek 13.00 óra, helye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.

KONCERTMESTER-HELYETTES + HEGEDÛ TUTTI
A próbajáték anyaga:

Bach mû 1 tétele, versenymû saroktétele, Mozart: g-moll szimfónia, Liszt: Koronázási mise – Benedictus

OBOA
A próbajáték anyaga:

Barokk vagy klasszikus versenymû, Kodály: Galántai táncok (II. szólam), Bartók: Concerto: 2. tétel (II. szólam), 
Csajkovszkij: IV. szimfónia 2 tétel, Dvoøak: IX: (Újvilág) szimfónia (angolkürt szóló)

KÜRT
A próbajáték anyaga:

Mozart: Kürtverseny, Mozart: A-dúr szimfónia K. 201., Beethoven: IX. szimfónia, 3. tétel (IV. szólam), 
Csajkovszkij: V. szimfónia 2. tétel

NAGYBÔGÔ
A próbajáték anyaga:

Bach tétel vagy Fryba tétel, versenymû sarok tétele, Csajkovszkij: IV. szimfónia 4. tétel, Beethoven: IX. szimfónia
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„Az utcán por, bûz német szó, piszok” – tapasztalta Arany János Pes-
ten, 1861-ben (Vojtina Ars poétikája). Tapasztalná ma is, legfeljebb a
német szót váltotta fel bolti cégéren, kirakaton tömérdek rissz-rossz
angol felirat s a por, bûz, piszok összetétele változott.

Valóban, német volt az érintkezés nyelve másfél évszázada Pest-
Budán, német ajkú a lakosság nagy része is. 1853-ben, amikor a Fil-
harmonikusok hangversenyezésbe fogtak, kilppve a Nemzeti, eredeti
nevén Pesti Magyar Színház zenekari árkából, az együttes 47 tagja
közül valódi magyar vezetékneve – Kocsi – mindössze egynek volt. A
többi muzsikus német (osztrák), illetve cseh-morva nevet viselt. Nyil-
vánvalóan német volt a próbák, a karmesteri instrukciók nyelve is.

Valamelyest változott 1903-ra, a magyar zenészek javára az arány,
a Zeneakadémia mûködésétôl nyilván nem függetlenül. Hanem még
1928-ban, a Filharmonikusok 75., jubileumi évadjában is külföldi ne-
vet viselt a fúvósok több, mint 80 százaléka. Ez sem független a Ze-
neakadémia mûködésétôl, hiszen az intézet fúvós tanszakai csupán
1894-97 között, vagyis úgy húsz évvel az akadémia megnyitása után
alakultak meg, az pedig köztudott, hogy a zenepedagógiában megle-
hetôsen hosszú az átfutási idô. Más szóval: évtizedekbe telt, mire
Kruyswik (oboa), vagy Neuhäuser (harsona) professzor tanítványai
felneveltek egy magyar muzsikus-generációt.

Persze, azok a vendégmunkások, akik a mi zenekari kultúránkat a
múlt században megteremtették, idôvel magyarrá váltak mind, legfel-
jebb a nevüket ôrizték meg. Azonban lehetett, gondolom volt is ennek a
folyamatnak olyan fázisa, amikor németül már, magyarul még nem be-
széltek hibátlanul. Az 1945 utáni idôkbôl igencsak emlékszem a cseh
származású Vachata Ferenc bácsinak, a Székesfôvárosi Zenekar (ÁHZ,
stb.) ütôsének sajátos nyelvi leleményeire, a Bécsben született
Romagnoli Ferenc kürtmûvész beszédének akcentusára (erre még emlé-
kezhetnek sokan, hiszen a Zeneakadémia tanáraként kürtös generációkat
nevelt fel).

Gondolom, így történhetett, úton az anyanyelvtôl a választott or-
szág nyelvéhez, hogy az állás jelentése eltévedt. Egyazon német szó-
tôbôl származik a Stellunk, alkalmazás, munkahely, vagyis állás meg
a Stelle, hely (az Ihrer Stelle – az Ön helyében, nem pedig állásában).
A gyakorlat makacsul ragaszkodik a „nehéz zenekari állás”-hoz, meg
a „kényes oboa-állás”-hoz, jóllehet nem arról van szó, hogy a zeneka-
ri munka nehéz, az oboista valami bizalmi munkakört tölt be.

A Kodály Zoltánra emlékezô Ferencsik idézte fel: „Mérgesnek egy-
szer láttam, de akkor nagyon mérges volt. Egyik kollégám – szeren-
csére nem én voltam, bár akkor még én is lehettem volna -, azt mond-
ta neki, hogy »tanár úr kérem, ez az  á l l á s ...« Tovább már nem ju-
tott a mondandójában mert Kodály majd’ megette: »Állás?« Nem
elég, hogy germanizmus, még rosszul is van fordítva! Az nem
»Stellung«, hanem »Stelle«, »hely«! Az illetô megnémult, én pedig na-
gyon boldog voltam, hogy ezt a zenei szaklapokban még ma is olvas-
ható hibát nem én követtem el. Hadd mondjam el: az Állami Hangver-
senyzenekar szóhasználatából ez az »állás« ki van irtva.” (Bónis Fe-
renc: Tizenhárom találkozás Ferencsik Jánossal. Zenemûkiadó, 1984.
57.o.)

Nos, Ferencsik nem használta és bizonyára rámordult néhányszor
„állás”-t emlegetô muzsikusaira is. Hanem, ez a félrefordított szakki-
fejezés éppoly virulens, akár a parlagfû. A Zenekar minden számában
visszaköszön, próbajátékok meghirdetésekor. Hogy senkit meg ne
sértsek, mert az nem szándékom, valahogy így: A zenekar próbajáté-
kot hirdet okarina állásra... A próbajáték anyaga ... zenekari állások
lapról olvasása [itt a mûvek felsorolása következik] vagy zenekari ál-
lások [szintén a mûvek megjelölésével]. Hölgyeim és Uraim, zene-
kar-igazgatók és menedzserek! Állást ajánlhatnak a megfelelôen kép-
zett okarina-mûvésznek (dudásnak, pánsip-játékosnak, stb.), de, ké-
rem ne kívánják, hogy lapról olvassák a státuszt, közalkalmazotti
munkaviszonyt. Ez lehet szóló, részlet, elegendô akár a blattolásra ki-
választott darabok felsorolása is, az okarinás ugyanis tudni fogja,
hogy nem a dudaszólamból kell játszania.

Breuer János

„Állás” ügyben

PRÓBAJÁTÉKOK
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DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR

PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET

BRÁCSA SZÓLAMVEZETÔI ÉS TUTTI ÁLLÁSRA
December 7.

14.00 A Zenekar próbaterme, (Debrecen, Simonffy u. 1/c. II. em.)

A próbajáték anyag:
J.S. Bach: Partita lassú és gyors tétel

J. S. Bach: Szvit
K. Stamic: D-dúr brácsaverseny I. tétele kadenciával vagy

Hoffmeister: Brácsaverseny I. tétel kadenciával

Zongorakísérôt a zenekar nem biztosít.
Jelentkezési határidô: 1999. december 3.

Jelentkezés: írásban vagy telefonon a zenekar irodájában
Tel.: 52/412-395 v. 52/347-078

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Idôpontja: 1999. október 25-én, pénteken, 15.00 órától

Helyszíne: Próbaterem  Budapest, III. Selmeczi u. 14-16.

Szóló: Mozart: Oboaverseny – I. tétel + kadencia /kötelezô/

Zenekari anyag:
Schubert: VII. szimfónia II. tétel – I. szólam
Brahms: Variációk egy Haydn témára-téma +II. szólam
Rossini: Selyemlétra-nyitány – I. szólam
R. Strauss: Don Juan – szóló
Bartók: Concerto II. tétel – I. és II. szólam

Dvoøák: Szláv táncok – II. szólam (lapról játék)

A zenekar zongorakísérôt nem biztosít!

Az anyag kottái átvehetôk 1999. Szeptember 13-tól a zenekar központi irodájában:
Budapest, 1051 Vörösmarty tér 1. 848. szoba

További információk:  318-4446

A jelentkezéseket írásban kell eljuttatni a zenekar titkárságára:

1999. október 15-ig
Budapest, 1051 Vörösmarty tér 1. 848. szoba

Fax: 1-388-4337

A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR

PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET

2. OBOA HELYRE
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MMEESSTTEERRHHEEGGEEDDÛÛ EELLAADDÓÓ
TTeell .. ::  225522--77118866 IIvváánnyyii  ZZssuuzzssaannnnaa

KOTTÁK, ZENEI KÖNYVEK, HANGLEMEZEK
VÉTELE ÉS ELADÁSA 

A 
KODÁLY ZOLTÁN ZENEI ANTIKVÁRIUMBAN

1053 Budapest, V. Múzeum körút 21.
Tel.: 1173-347; fax: 1174-932

Nyitva: 10-tôl 18 óráig • Szombaton 10-14 óráig
Külföldi kottákat – vásárlóink kívánságára – külön is, 

rövid határidôn belül importáljuk.

A ZENEI ANTIKVÁRIUM A ZENEI
RITKASÁGOK BOLTJA

                



BM DUNA 
SZIMFONIKUS  ZENEKAR

Október 1. 20.00
Duna Palota

Opera Gála
Vez.: Deák András

Október 2. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Blázy Lajos

Október 3. 11.00
Bakáts téri templom

Gounod: Mise
Vez.: Kaposi Gergely

Október 6. 19.00
Duna Palota

Téli bérlet l.
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Rachmaninov: 
2. Zongoraverseny
Rimszkij-Korszakov:
Seherezáde
Km.: Székely István
Vez.: Deák András

Október 7. 19.00
Stefánia Palota

Bérleti hangverseny
Vez.: Deák András

Október 8. 20.00
Duna Palota

Opera Gála
Vez.: Deák András

Október 9. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Jármai Gyula

Október 14. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Deák András

Október 15. 20.00
Duna Palota

Opera Gála
Vez.: Deák András

Október 16. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.:Blázy Lajos

Október 17.  9.30, 11.00
Duna Palota

Ifjúsági bérlet l.
Vendég: Bogár István 
zeneszerzõ-karmester
Válogatás gyermekeknek
komponált mûveibõl 
és kedvenc zenéibõl 

Október 19. 19.00
Tudományos Akadémia

Mozart: Figaro nyitány
Rachmaninov: 2. zongora-
verseny
Vez.: Deák András

Október 21. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Deák András

Október 22. 20.00 
Duna Palota

Opera Gála
Vez.: Deák András

Október 23. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Vajda Gergely

Október 29. 19.00 
Duna Palota

Téli bérlet 2.
Beethoven: 2. szimfónia
Dvorak: Szláv táncok
Vez.: Kovács Lászó

Október 30. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Deák András

November 6. 20.00
Duna Palota

Duna Koncert
Vez.: Vajda Gergely

November 7.  9.30, 11.00
Duna Palota

Ifjúsági bérlet 2.
Családi muzsika
A Duna Szimfonikus Zenekar
tagjainak, gyermekeinek és
tanítványainak közös hang-
versenye.

November 11. 19.00
Duna Palota

Téli bérlet 3.

35VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

REJTVÉNY

A rejtvény valamennyi vízszintes sorába egy-egy szó helyett egy
betûvel rövidebb másik értelmes szót kell beírni megfejtésül. (Pl.
a kisebb domb meghatározásra HALOM helyett: ALOM). A „be-
tûhiányos” szavak meghatározásai – nem sorrendben: Sportpus-
kás gyakorló pálya – nem egynyári (növény) – bírói öltözék –
számtani mûveletet végez – színültig – származik – szalonnát rö-
vid ideig fõz – sík – nagyon áhítozik – jelentõs nápolyi barokk fes-
tõ (Salvatore, 1615–73) – Vuk öreg barátja Fekete István regé-
nyében – ... Starr, Beatles-dobos – 3. századi perzsa prédikátor.
A hiányzó betûk sorban összeolvasva Federico Fellini filmjének
címét adják.

VÍZSZINTES: 1. Mohón eszik, kissé vulgárisan – ... Martinez,
argentin teniszezõ nõ. 2. Épület elõtti szabad terület – asztalt ta-
karít. 3. Földi, gyakorlatias – lehet határozott vagy határozatlan.
4. Kiváló karmester (Alberto) – Vorrei ... (szeretnék meghalni);
Tosti híres dala. 5. Helyrag – a francia kártya színe – házhely. 6.
Nagyon részletes, körültekintõ –napszak is, égtáj is. 7. Hasad –
erõdítmény – egyházi szertartás. 8. Ügy, dolog latinul – amennyi-
be a sör kerül. 9. Õrhely – logopédiai részlet – a wolfram és a jód
vegyjele. 10. A közelmúlt brazil labdarúgója (Tonino) – modo-
rosság. 11. Vas megyei község – német zenetörténész (Hugo,
1849–1919). 12. USA-állam lakója – közlekedési eszköz a Mar-
git-szigeten. 13. Táncosnõ – svájci üdülõhely.

FÜGGÕLEGES: 1. Angol sör – kubai író (Lisandre) – kobalt fe-
le! 2. Több mint elegendõ mértékben – olasz kikötõváros. 3. Má-
sol – letelik a katonaideje. 4. Burka a test – heveder, hordágy, né-
metül (TRAGE). 5. Maga alá temeti – ez az idõszak (két szó). 6.
Körmönfont – odanézz! 7. Hajdan, régente, latinul – az egyik
apostol – szereplõ O’Neil Amerikai Elektrájában. 8. Tiltószó –
Baranya megyei község. 9. Vízimadár – tudós, pap, régész
(Flóris, 1815–89). 10. Hõvel kezel – hegység Közép-Ázsiában.
11. Fejlõdik, erõsödik, tájszóval – elõtagként ezermilliomod részt
jelent. 12. A hideg évszak átélése – Paul Mc’Cartney együttese.
13. ARÕ – Alapfokú – direkttermõ szõlõfajta

Zábó Gyula
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