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KELL-E S Z A K K O L L É G I U M ?
Hír: A budaörsi úti kol
légiumban
joghallgatók
szakkollégiumot
hoztak
létre, amely társadalomtudományi,
esztétikai,
nemzetközi jogi szekció
ban működik.
Újabban sok szó esik a vál
tozásokról. Megélénküli; a vi
lág és már szinte veszedelme
sen élénkké lett. Az egyetemi
évek is egyre gyorsabban tel
nek és az ember csak hümmög, hogy ennek is vége. S
akkor egy csapat lelkes gye
rek azzal áll elő, hogy tenni
kell valamit, mert haszontala
nul elröpül az idő. Sokan föl
kapják a fejüket a szóra, má
sok helyeslőén bólogatnak, de
szép számmal akadnak olya
nok, akk mindössze legyinte
nek vagy mérgelődnek. Szakkollégium? Meg fogtok bukni
gyerekek — ez van a tekinte
tükben. Mert valami hiányzik
belőlünk
és
mindenkiből

mindaddig, amíg ágáló, mardosó lelkiismerete talpra nem
kényszeríti. Mert valami olyat
kellene legyőzni, amit az em
ber magával hurcol, ami ár
nyékként követi: önnön ma
gatartását. A visszahúzódást,
a mindenáron való menekülést
mindenféle feladat és felelős
ség elől. S egy nemzedék,
amely lassan kikerül az isko
lapadokból, már tényezővé
válik. És akinek hivatása vagy
netán csak jobb híján vá
lasztott kenyérkereső foglal
kozása a politikának az édes
testvére, annak előbb-utóbb
állást kell foglalnia. Mert sok
a megokolatlan félelem, a
visszahúzódás; nézzék bár a
természet különös teremtmé
nyének, az evolúció furcsa
szülöttjének azt, aki kezdemé
nyez valamit!
S most néhány diák komo
lyan elhatározza, hogy meg
próbálja megtanulni mindazt,

amit csak saját, erejéből ta
nulhat meg. Pedig ők sincse
nek különleges anyagból. Leg
főbb küzdelmük először ön
maguk meggyőzése és legyő
zése. Ez nem túl látványos.
De aki csak cirkuszt és hec
cet lát a tevékenységükben,
az jobb, ha elkerül bennün
ket. Bár cirkusz már volt ve
lük. Hiszen miért is költözzön
össze, elsőrangú körülmények
közé egy olyan csapat, amely
még nem produkált semmit.
Bizonyára azért
csinálnak
ilyen felhajtást, hogy megsze
rezzék a kollégiumban a leg
kényelmesebb férőhelyeket. Ki
mondva vagy kimondatlanul
ezek az első igazi támadások.
Meglehet, hogy diplomgtikusabb lett volna, ha a legroszszabb körülmények
között
dolgozik egy kis csapat, majd
érdemei elismerése mellett
megdicsőül, ahogy az a hősi
regényekben szokott lenni.

De hát: alea iacta est —
mondta a jó öreg Caesar, és
a kocka manapság nagy divat.
Kockázni és .kockáztatni —
ez ma a stílus. De akárhogy
forgatjuk is a dolgot, mint
egy elnyűtt Rubik-kockát, ez
a szakkollégium olyat .vállalt,
ami nem divat és nem hóbort.
Megpróbálnak együtt gondol
kozni, mert ez ma már különkülön talán megy. Megpró
bálnak közösséget alakítani,
pedig ez abszolút nem diva
tos. Választ keresnek, ami
sokszor kockázatos. In statu
nascendi tehát ott lebeg már
a fejük fölött a bukás, mint
egy éhes keselyű. Rájuk vil
lan a különcnek járó mosoly
is néha. Ez természetes. De
elmulasztani öt olyan évet,
amikor talán még égy életre
elegendő hite van az ember
nek — az már megbocsátha
tatlan.
Tóth Antal Tamás

FIZIKUSOK ZSÁMBÉKON

Szabó Péter: Villon-illusztráciő

A zsámbéki kolostor már
nagyon sok mindenkinek adott
szállást. Idén az 1979-ben, kö
zépiskolai fizikatanárok szá
mara tartott továbbképzés
folytatásaként az Általános Fi
zikai és Elméleti Fizikai Tan
szék szervezésében augusztus
24—28. között „Fejezetek a
matematikából” címmel nyári
egyetemet tartottak.
Kemény volt a program.
Minden napot egy hosszabb
(egyórás) előadás nyitott, ame
lyet délelőtt és délután öt-hat
rövidebb követett. Az előze
tes programban percre ponto
san
megszabták mindenki
idejét. Ezt a legtöbbször sike
rült is az előadóknak betarta
niuk. (Kivétel ez alól Károlyházy tanár úr, akinél az lett
volna meglepő, ha elég neki
az idő). A pontosság megtartá
sában komoly segítséget nyúj
tott egy kis csipogó óra, ami
könyörtelenül jelezte, ha már
csak öt perc volt hátra.
Nagy Károly a mechanika
alaptörvényeiről beszélt, Ko

vács István a kontinuummechanika
mozgástörvényeiről,
Poór István a súlyos és tehe
tetlen tömegről, Károlyházy
Frigyes a gimnáziumi I. oszt.
tankönyv kapcsán a különbö
ző halmazállapotokról és a fe
lületi feszültségről, Boschán
Péter a hullámmozgás és a ré
szecskemozgás kapcsolatáról,
Abonyi Iván az összenyomható
közegek áramlásának egyes
kérdéseiről. Sas Elemér „Hid
rosztatikai kísérletek” és „Az
égi körök forgásáról” címmel
tartott előadásokat. Külön
hallhattunk az ütközésekről, a
mechanikai energia megmara
dásáról, a surlódó folyadékok
ról, a szuperfolyékonyságról,
felületi feszültségről, folyadé
kok felületi jelenségeiről, a
kondenzált anyagok viselkedé
séről. Honyek Gyula az ár
apályról szólva azt is megmu
tatta, hogyan lehet megszer
keszteni a Föld alakját.
Schipp Ferenc, Peller József,
Simon Péter és Sonnevend

György előadása a matemati
ka és a fizika kapcsolatával
foglalkozott. És természetesen
sok, kísérletekkel összekötött
előadás is elhangzott. Skrapits
tanár úr kísérleti eszközei (fá
ba vert szög, lejtő fadarab,
kötőtű) még otthon is könynyen elkészíthetlek, de szál
csatornát, polárszűrőket és az
áramlástani
kísérletekhez
szükséges eszközöket, amik Főzy István, Juhász András és
Tasnádi
Péter
előadásait
szemléltették, már nehezebb
beszerezni. Nem is beszélve a
folyékony nitrogénről,
ami
egy érdekes mechanikai tulaj
donságokkal bíró műanyag
igazán érdekes viselkedésének
bemutatásához kellett. (Ez az
anyag a saját súlyától megfo
lyik, de gombóccá gyúrva gu
milabdaként pattog, hirtelen
rántásra pedig törik. Ha ala
posan lehűtjük, majd pattog
tatni kezdjük, először pengő
hangot hallatva teljesen rugal
masan. pattog, aztán rohamo

san szinte teljesen rugalmat
lanná válik, később pedig, to
vább melegedve fokozatosan
újra visszanyeri rugalmassá
gát.)
Egy ritkasággal Is megis
merkedhettünk: Cseh Géza és
fia mutatták be az Eötvös-effektus kimutatására készített
eszközüket.
Én, mint matematika-fizika
TDK-s voltam ott. Ugyanis
nyári táborunkat ott tartot
tuk, annak fizika részét ez a
továbbképzés adta. Szerintem
nagyon jó, ha hallgató ko
runkban is megvan a kapcso
latunk gyakorló tanárokkal.
Ez a mostani pár napos együttlét remek alkalomnak tűnt az
ismerkedésre, beszélgetésekre.
Hogy aztán erre mégsem ma
radt elég időnk, az attól van,
hogy saját tanárainkkal, egy
más közt is nagyon jól éreztük
magunkat, s így túl hamar el
szálltak a napok.
Tuska Ágnes
IV. éves TTK-I

DEBRECENI DZSESSZNAPOK '81

Molnár Sári grafikája

A magyar dzsessz életben
eddig egyedülállóan hosszú és
gazdag programmal került
megrendezésre Debrecenben a
10. dzsessznaipok. A rádió és
a Kölesei Ferenc Művelődési
Központ által közösen szerve
zett hangversenysorozat mű
sora változatos volt, minden
stílusirányzat hírneves nem
zetközi és hazad képviselőit
toborozták össze. S hogy ez
jól sikerült, mi sem bizonyít
ja jobban, mint az, hogy a
belépőjegyek — igen magas
áruk ellenére is — sokszor
már elővételben elkeltek.
Az elhangzott zenei anyag
egészében véve jónak mond
ható, külön említésre méltó
azonban néhány produkció,
amely színvonalában és han
gulatában is a többi fölé
emelkedett.
így GRAHAM COLLIER
együttese Londonból. (Rogen
Dean zongora, vibrafon, Ed
Speight gitár, Geoff Warren
szaxofon,
fuvola,
Asbely
Brown dob, Paul Bridge baszszus.) Műsorukban főleg Collier-számok hangzottak el,
köztük egy kompozíció, me
lyet külön erre az alkalomra
írt a mester. Zenéjükön végig
érződött Coliier meghatározó
egyénisége, egy jellegzetes
nyugat-európai stílus, amely
rendkívül kifinomult, bár kis
sé hűvös valahol a modem
kompozícióé zene és a mo
dern dzsessz határán.
Érdekes színfoltot jelentett
a négy dán fiatalból álló
THERM AENIUS
együttes
(Morten Carlssen szaxofon,
Pierre Dorge gitár, Irene
Becker billentyűshangszerek,
H. C. Mogensen dob). Számai
kat Dorge, a gitáros szerezte,
melyekben a dán népzene ele
mei éppúgy megtalálhatók,
mint a modern hangszerek
által nyújtott érdekes hangzá
sok gazdag skálája. Ezek az
elemek adták dzsesszmuzsikájuk sajátos, eredeti hangzá
sát.
Egyre nagyobb az érdeklő
dés a Magyarországon sajnos
nem sok hagyománnyal ren
delkező avantgarde dzsessz
iránt.
Debrecenben
ezen
irányzat legjelesebb képvise
lői jöttek össze, hogy bemu

tassák, milyen izgalmas, meg
hökkentő és kifejező ez a zehe.
A GLOBE UNITY zenekar
a free-dzsessz egyik legpreg
nánsabb képviselője, fellépésük
a dzsessznapok kiemelkedő
programja volt. A Globe
Unity az NSZK legjobb nagyzeneKara
Alaxander
von
Schlippenibach vezetésével a
saját útjára lépett európai
dasesszművészet egyik jelleg
zetes megnyilvánulása. Az
időről időre változó felállású
együttes most régi törzsgár
dájával tártott nagyhatású
koncertet: Gerd Dudek fuvo
la, klarinét, szaxofon, Elvan
Parker szoprán és tenorszaxofon, Kenny Wheeler trom
bita, körnet, Elnrico Rava
trombita, Albert Mangelsdorff
trombon, Schlippenbach zon
gora, Alan Silva bőgő és Paul
Lovens dob. Ezek a zenészek
bámulatos energiával'és óriá
si erőbedobással valósították
meg azt, hogy egy nagyzene
kar atonális dzsesszt játsszon.
A kompozíciók szerkezete a
legapróbb részletekig átgon
dolt, ugyanakkor a szólókban
ragyogóan kihasználták a sza
bad játéknak ilyen zenekar
adta lehetőségeit.
Az NDK-beli Peitzben leg
utóbb megrendezett avantgarde dzsesszfesztdválról három
együttes is elfogadta a debre
ceni meghívást. A japán ITARU OKI qartettje, ERNTS
LUDVIG PETROWSKY trió
ja és az OXLEY—MAFLATTI
—GUMBERT trió. Mind a há
rom együttes avantgarde ze
nét játszik, de mindegyik más
zenei eszközökkel. Itaru Oki
remekül építette be a kemény
hangzású zenébe az egzotikus,
európai fülnek kissé szokat
lan keleti hangzásokat. Petrowskynak, az NDK jazzéletének egyik legnevesebb mu
zsikusának szaxofonjátéka ha
tározott, kemény, igen techni
kás. Jellegzetes német freedzsesszt játszottak, melyben
mindhárom zenész szólózott,
de úgy. hogy mégis megte
remtették a játék belső rend
jét.
Az Oxley—Maflatti—
Gumbert trió totális dzsesszt
játszott. Hihetetlen energiá
val, szinte küzdöttek hangsze

reikkel, maximálisan kihasz
náltak minden zenei hang ki
bocsátására alkalmas eszxözt.
Mintha a XX. század minden
esztelenségét belegyömöszöl
ték volna 40 percbe — döb
benetes erejű, rendkívül kife
jező produkció volt.
Öröm, hogy SZABADOS
GYÖRGY, a magyar avant
garde zene útörője, MÜHELY-együttesével az előb
biekhez méltó színvonalú mű
sort mutatott be. A kibővített
trióban Fekete István trombitázott, Lakatos Antal tenor
szaxofonozott, Körmendi Fe
renc brácsán játszott, Vajda
Sándor bőgőzött és Faragó
Antal dobolt. Szabados hoszszabb lélegzetű új darabja
kerek, egyéni hangvételű mű
volt. Mestere — és ezért
egyedülálló — annak a zenei
építkezésnek,
amelyben
a
szinte már kakofóniáig fel
fokozott zenéből bartóki for
dulattal nő ki a harmónia;
ezáltal rendkívül katartikussá
válik zenéje.
A betegség miatt távol ma
radó Larry Coryell—Philip
Catherine duó helyett fellépő
francia CHRISTIAN ESCOUDE—YOCHKOR SEFFER duó
kifinomult muzsikája művészi
színvonalú volt. Christian
Escoude gitárjátékában eleve
nen élnek a reinhardti tradí
ciók és szívesen játszik John
McLaughlin szerzeményeket,
de ad hoc variálásai, figurális
daliami variációi mégis egyé
nivé teszik zenéjét. Yochko
Seffer minden erőlködést nél
külöző, ívelő szaxofonjátéká
val méltó partnernek bizo
nyult. Piere Bouleznek írt
szerzeményeikkel bensőséges
hangulatú koncertet adtak.
Pezsgő hangulatú dzsesszt
játszott a RUDI WILFER
(zongora), PEGE ALADÁR
(bőgő), CHARLY ANTOLINI
(dob), WILTON GANER (sza
xofon) együttes. Az osztrák
Rudi Wilfer kitűnő szvingjátékával lendületbe hozta nem
csak társait, hanem a közön
séget is. Dobjátékra nemigen
szokták azt mondani, hogy ze
nei élményt nyújt, ám a
szimnatikus svájci születésű
Charly Antolilini dobszólöia
páratlan
produkció
volt.

Rendkívül finom, könnyed
csuklómozdulatai, s ehhez ter
mészetes mosoly — mégis
szinte „felrobbantak a dobok”
a hangversenyteremben. Pege
Aladár nagyszerűen felnőtt a
többihez. Teljes biztonsággal
kísérte társait, természetes
könnyedséggel, felszabadulva
játszott. A színes bőrű Wilton
Ganer „evanparkeres”, kissé
szaggatott
szaxofomjátékán
látszott, hogy teljesen ottho
nosan mozog ebben a dzsesszstílusban.
A szovjet dzsessz kiváló
reprezentánsa, a GANELIN
trió koncertje a legjobbak kö
zött említendő. A három fia
tal tehetségből álló combó
tagjai: Vjacseszláv Galenin
(zongora), Vladimir Csekaszkin (szaxofon), Vladimir Taraszov (dob). Zenéjük egyedi
ségét a tökéletes, magabiztos
játéktechnlkán kívül az a fa
nyar, kicsit fricskázó humor
adta, amely végig ott bujkált
műsorukban. Ez a humoros
hangulat aztán észrevétlenül
beférkőzött a közönség sorai
ba is és rövid időn belül rit
ka kellemes kontaktus alakult
ki a nézők és az együttes kö
zött.
Az utolsó évtized legjelen
tősebb svéd dzsesszzongoristája, PER HENRIK WALLIN.
Debrecenbe trióval érkezett,
melyben Wallin zongorázott,
Torbjörn Hültcrantz bőgőzött,
és Erik Dahlbaok dobolt. Nyi
tott, improvizativ, free-jellegű
zenét játszottak. Szakmai fel
készültségük, magasfokú játé
kuk az amerikai jazz és a
skandináv folklór magasrendű
szintézisére épült.
Végül még egy gondolat.
Az, hogy en.nek a dzsesszfesztiválnak a zenei programja jó
volt — Szabados György, Pege Aladár és Szakosa Lakatos
Béla kivételével —, külföldi
vendégek érdeme. A magyar
zenészek játékából még min
dig hiányzik az eredetiség, az
átütő erő, a sok gyakorlás ad
ta összeszokottság, ezért mu
zsikájuk széteső. Ezen sokszor
még a lelkesedés sem sokat
segít — zenéjük egy nonton
meeroked, közénszerűvé vá
lik, aztán elkerül hetei lenül
unalmas lesz. Adorján Judit

