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KERESZTR8TVENY·
KISLEXIKON
AMAZONAS: Del-Amerika
leghosszabb foly6ja : ot es felezer
kilometeres. Tobbezer kilometeren
at haj6zhat6, akar tengerjar6k
szamara is. A Fold legbovizubb
foly6ja , kontinensnyi vizgyujto teriileterol kozepes vizallasnal szazhUszezer kobmeter vizet szallit el
masodpercenkent. Mindket partjat hatalmas tr6pusi 6serdok szegelyezik, egeszen 6riasi, tobbagu
tolcsertorkolataig.
ANABASZISZ (REGIES ATfRASSAL ANABAZIS) : Xenoph6n (i. e. 430-354) gorog tortenetir6 muve. A cim magyarul
Felvonulast jelent, Xenoph6n
ugyanis ifju koraban reszt vett
Kiirosz
hadjarataban, annak
batyja, Artaxerxesz perzsa kiraly
ellen. Kiirosz a hadjarat kozben
meghalt, Xenoph6n es parancsnoktarsai nagy veszelyek kozepette vezettek vissza a tlzezer
gorog harcost hazajukba. Az Anabaszisz a zsoldossereg fel- majd
visszavonulasat regeli el (alaposan
kiemelve a szerz6 erdemeit), egyszersmind a korabeli katonaelet
erdekes 6$ sokoldalu rajzat adja.
IDOL: Els6sorban az 6skorban vagy a termeszeti nepeknel
keszillt kultikus, esetleg vallasi
szobrocska, amely a termeszetes
formak elnagyolasaval, a lenyeges
jegyek kiemeles6vel abrazolt ember-, illet6leg istenalak. Az egyik
kis 6skori plasztika peldaul olyan
n6i figura, amelynek keze, laba
csak jelezve van, a termekenysegre
utal6 jegyek viszont hangsulyosak.

EGYOTTESSEL
- Mikor sziiletett az East?
- 1975-ben alakultunk, es harom alapitO!ag rna is velii nk van .
·
- Kezdet'ben milyen zenei ininyzatot kepviseltetek ?
- Jazzrockot jatszottunk, de rna mar inka bb a rockjellemzo rank.
- Nepszeru a zenetek?
- Ugy erezziik, kezd az lenni. De az indulas bizony nehez volt.
Mivel ketfele stilus otvozetet jatszot tuk, nem hivtak sem rock-,
sem jazz-koncertre. Nehezsegeinket meg az is novelte, hogy Szegeden alakultunk meg.
·
- Milyen problematjelentett ez ?
- Szegedt61 Pestig nagyon hosszu az ut. ltt nem a kilometerekre, .
hanem a lehet6segekre gondolok. A pesti klubok nem kesziiltek fel
ke116keppen a vide'ki egyuttesek fogadasara. Utikoltseget kell te.riteniuk, es ez viszonylag dragava tesz benniinket. Szegedr61 terrneszetesen bejartuk az orszag osszes nagyvarosat, de Budapestet is
meg akartuk h6ditani. Ezert 1976-ban feliiltiink a vonatra, es ira_ry
a fovaros! Egyetlen szobat bereltiink, abba n laktunk mi ndannyian .
Lakashelyzetilnk az6ta· annyit javult, hogy mar kiilon lakunk. Alberletben.
'
- Hogyan hataroznatok meg a jelenlegi zeneteket?
- Sajatos hangzast szeretnenk elerni, ennek erdeke ben minden
elektronikus triikkot is kihasznalunk. Da llamos, kemeny muzsikat
jatszunk. Els6 nagylemezilnk cime : Jatekok. Voltakeppen tobb
tetelb61 all6 zenei egyseg, amelyben az elet kiil onos (vagy tan eppen
hetkoznapi ?) pillanatait kivantuk abrazolni.
A zenekar tagjai: Kiraly Istvan dob, Mocian Peter basszusgitar,
Palvolgyi Geza billenty(is hangszerek, Varga Janos gitar, Zareczky
Mik16s enek.
K .J .

'
A FlUes mult evi 52. szamaban , Strategia es gondola t" elm-'
mel kozolt ptlyazat feladvanyanak megoldasa a k1>vetkez6 :
1. Yell 1. Vxc7?-re 1.- Fb41 ved. (A rna 3. dicseretet kapott az ~
Anaol Sakksztlvetsea 1973. evi versenyen.)
A palyazatra 932 helyes meafejtes erkezei t, i<ozillilk sorsol· :
tuk ki az alabbi husz nyertest, akik Bakcsi Gyi:irgy : Strategia
es aondolat elmO konyvenek dedikall peldanyat kaptak : Kis
Katalln, Gyal, Szt.. Istvan u. 3.; Bede Ernll, Kazincbarcika,
Szab6 Lajos u. 18.; Makal Gyula, Tab, Kossuth Lajos ut 166.;
RftHz Csaba, Z&hony, Szamuely u. 17.; Vltalls Sandor, Bp.,•
Palotas u.S. 1152; Koletlch Laszlo, Bp. , Szatmar u. 47/a. 1142;
!Wnszky Miklos, Zadorfalva, D6zsa Gyorgy ut 4. ; Hutya '
J6zsef, Penc, Mikszath u. 22. ; Huszar I<'crenc, K iskunfelegy~ .'
haza, Nemedi V. S. u. 11.; Papp Sandor, F5ldes, Beke u. 27.; ·
Piszt6 Gylirgy, Los Angeles, 1525 S. Mannattan Pl. CA · ~
90019; Csoma Imre, Leninvaros, J6zsef Attila u. 11 / 2/3.; .
Juhisz Andrilnf, · ·Saj6laszl6falva, Vorosmarty lit 10.; Nagy · ~
Komfl, Kiskundorozsma
e vennyolcas u. 66.; Maksa , 1
Deza3, Bp., Kossuth ·Liljo
J 205; Toth Istvan, Miskolc, ·
Thtlkoly u. 30.; Pozs8 F n , Polgar, Honved u. 2. ; Paal ,
Glzella, Kisujszallas, Erd6 u. 3/5. ; Siito Lajosne, Kalocsa, 1
Szechenyi lkt. 4/b, ; Blr6 Mihaly, 4166 Zetea, 290, R. S.
Romania.
A nyeremenyeket postan ktlldj lik el.
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