
A szaxofon egyszerű nádnyelves fúvókával megszólaltatott hangszer, amelyet 
Adolphe Sax (1814–1894) belga hangszerkészítő talált fel az 1840-es évek ele-
jén. A legelső (basszus hangfekvésű) szaxofonok Párizsban jelentek meg, és 
ezek már minden lényeges vonásukban hasonlítottak a mai szaxofonokhoz: bő 
méretezésű, kónikus fémtesttel, egynyelvű nádsíppal működő fúvókával, és a 
korában újdonságnak számító Böhm-rendszerű billentyűzettel rendelkeztek. 
Nem sokkal ezután Sax továbbfejlesztette a hangszerszámát, és összevonta a 
billentyűs jelzőkürt csövét a klarinét fúvókájával. Az ötlet sikeresnek bizonyult; 
Hector Berlioz zeneszerző felkarolta a találmányt, és a Chant Sacré című művé-
ben már szerepelt az új hangszer, a bemutatón maga Sax játszott rajta. Annak 
ellenére, hogy Georges Bizet, Claude Debussy, Maurice Ravel és Bartók Béla is 
gyakran alkalmazta műveiben, a koncerttermekben és operákban az új hang-
szer elég lassan vált ismertté. Sax 1846-ban húszéves szabadalmat kapott a 
szaxofonjára. Manapság főleg a jazzben, a szórakoztató zenében és a katon-
azenekarokban használják, de előfordul szimfonikus művekben, operákban is.

KALENDÁRIUM

A szaxofon története

Február 17., hétfő
Az évből 49 nap telt el, hátravan 
még 317.

Névnap: Donát
Egyéb névnapok: Alex, Álmos, 
Donátó, Egyed, Elek, Emőd, Lu-
kács, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Donát
Református naptár: Donát
Unitárius naptár: Álmos, 
Donát
Evangélikus naptár: Donát
Zsidó naptár: Svát hónap 
20. napja

A Donát férfi név a latin Donatus rö-
vidülése, jelentése: Istentől ajándéko-
zott. Rokon neve: Donátó. Női párja: 
Donáta. Bánki Donát (1859–1922) gé-
pészmérnök, feltaláló volt, aki Csonka 
János mérnökkel közösen 1890-ben ki-
fejlesztette az ún. Bánki–Csonka-mo-
tort, amely később nemzetközileg is 
versenyképes termék lett. 1894-ben 
feltalálta az első nagy nyomású rob-
banómotort, a saját korában méltán 
világhírű Bánki-motort. A 19. század 
végétől egyike volt a Pallas Nagy Le-
xikona szerzőinek. Az általa 1917-ben 
feltalált Bánki-turbina új utakat nyi-
tott a vízi erőművek fejlesztésében.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan célokat tűzzön ki maga elé, ame-
lyek eddig távol álltak Öntől. Ám ez a vál-
tás ne legyen túl éles, mert veszélybe ke-
rülhetnek a régi kapcsolatai.

Kerülje a kockázattal járó manővereket! 
Szakmai téren ne hozzon elsietett dönté-
seket, kizárólag olyan feladatokat vállal-
jon, melyeket el tud végezni!

Úgy érzi, nincs Önben kellő erő ahhoz, 
hogy az érdekeit érvényre juttassa. Vi-
gyázzon, hogy kivel tölti az időt, mert ki-
használhatják a bizonytalanságát!

Kiváló kedélyállapotának köszönhető-
en nyitott és befogadó. Ma érdemes tisz-
tázni azokat a nézeteltéréseket, amelyek 
már régóta nyomasztják Önt.

Fellélegezhet, mert csökken az Önre ne-
hezedő teher. Éljen a lehetőséggel, és 
rendszerezze a gondolatait, majd vonja  
le az elmúlt időszak tanulságait!

Ne hagyja, hogy különböző külső feszült-
ségek megakadályozzák a józan döntés-
ben vagy kommunikációban! Őrizze meg 
mindvégig a higgadtságát!

Számos hibát követhet el, ha meggondo-
latlanul cselekszik. Mielőtt kifejtené az 
álláspontját, nézzen a dolgok mögé, ve-
gyen fontolóra minden részletet!

Bár sok teendőt tervezett be mára, most 
csak azokkal foglalkozzon, melyek köny-
nyen megvalósíthatóak! A fontosabb 
döntéseit halassza el máskorra!

Nehezen tud nyugodt légkört teremteni 
maga körül. Ha nem akarja, hogy rosz-
szabbra forduljanak a dolgok, igyekez-
zen mindenkivel nyitottabb lenni!

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem tűr-
nek halasztást, ezért próbáljon új megol-
dásokat találni! Most nincs mit veszíte-
nie, így kockázatot is vállalhat.

Tele van kiváló ötletekkel, viszont nincs 
bátorsága a tettek mezejére lépni. Talán, 
ha megosztja terveit a bizalmas társai-
val, esélye lesz továbblépni.

Nézzen szembe a problémákkal, és ne 
terelje másra a felelősséget! Ma kerülje 
el a feszült helyzeteket, mondandóját pe-
dig diplomatikusan közölje!

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
2° / 1 1°

Kolozsvár
3° / 10°

Marosvásárhely
4° / 13°

Nagyvárad
7° / 13°

Sepsiszentgyörgy
7° / 12°

Szatmárnémeti
6° / 12°

Temesvár
7° / 13°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Nem tudom pontosan megállapítani, 

mi okozza a problémáját – mondja az 

orvos a páciensének —, lehet, hogy az 

alkohol teszi.

— Nem baj, doktor úr, visszajövök ké-

sőbb, ... (Poén a rejtvényben.)

Vajon mi okozza?

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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Csúcsra járó
főrendi szereplés

Történelmi alapon kapták nevüket az elmúlt harminc évben funk-
ciójukba beleragadt, székükből moccanni sem akaró helyi politi-
kusok. Természetesen ennek az attitűdnek a gyökerei is visszanő-
nek a ’9o előtti időkbe, azzal a különbséggel, hogy bármennyire 
mindenható volt egy megyei első párttitkár, lelke mélyén nem 
élvezhette ki igazán a hatalmat, mert nem tudhatta, mikor támad 
kedve a Nagyfőnöknek kipöccenteni őt a helyéből, s az akkori szó-
használat szerint felfelé buktatni. Annak idején ugyanis például 
a fővárosi első ember lejtmenete úgy alakult, hogy kinevezték a 
közlekedési vállalat vezérigazgatójává, ami nagyon jól hangzott, 
de a mai napig meglévő rengeteg gond és baj agyonnyomta az 
illetőt, úgyhogy kisebb vállalat igazgatása következett, míg végül, 
ha makulátlannak bizonyult, egy szövetkezet elnökeként felsó-
hajthatott, már csak a nyugdíjra várva. Ám ha a gyanú árnyéka 
ráhullt, eltűnt végleg a süllyesztőben. 1990 után talán ezért is 
futott fel annyira a merszük, és növekedett nagyot az önképük 
is, hisz a kiszámíthatatlanul intézkedő Nagyfőnököt épp ők in-
tézték el, és szabad lett a pálya. Emlékszem, a mai napig reg-
náló vranceai első ember nevére már a 90-es évek legelejéről, 
amikor óriási patáliát csapott, mert negatív híreket merészelt 
írni róla egy újságíró. Sokáig nem álmélkodhattam, mert gyor-
san alakult mindenütt az országos költségvetésből szorgosan 
táplálkozó, románul báróknak nevezett kiskirályok hada, akikre 
rákennek ugyan különböző bűnöket, de ez őket nem zavarja. Az 
elnevezésbeli különbség onnan ered, hogy a mi báróink nem 
úrhatnámságukról voltak híresek, az úgynevezett kiskirályok 
viszont még abból az időkből származtak, amikor a főrend so-
raiban a király csak „első volt a hasonlók között” (primus inter 
pares), a különbséget az ő fején lévő korona adta. Azok az idők 
köszönnek most vissza, hisz a kormány élén szóba jövő pártok 
vezetőségének megválasztásakor a megyei főrend mondja ki a 
döntő szót. Ennyire nyílt alkudozást, saját bábjaik játékba dobá-
sát még nem tapasztaltunk, diszkrétebben ment a játék, de most 
már nyilvánvaló, kik a főkakasok a szemétdombon. Már némi 
kamuszövegek szajkózásával sem fáradoznak, nincs idő halo-
gatásra, közelednek a helyhatósági választások, és nekik szilár-
dan kell a zsákmány körül állniuk, nehogy oda merjenek furakodni, 
akiknek semmi keresnivalójuk arrafelé. „Szép” játék, tapsot nekik!
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