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- 2 ARABOK VAGY ZSIDÓK?
Akárcsak az 1948-as, vagy
az 1956-os háború, ugy a 6 napos háború sem érte el célját*
sem az Izraelt támogató nyugati hatalmakét, melyek a haladó egyiptomi és sziriai rezsimeket akarták megdönteni, sem
a cionistákét, akik Nagy-Iarael határai felé törtek. Nasser
elnök lemondott ugyan, de az
egyiptomi történelem legna gyobb spontán népszavazása keresztülhúzta a hazai és a külföldi jobboldal terveit,
a
parlament másnap megerősítette
tisztségében, sőt teljhatalommal ruhazta felj Damaszkuszban
pedig nem volt ilyen mély po litikai válság, a fő veszélyt
a fővárosra mert katonai csapás, megszállás jelentette .
volna, de az elmaradt. Ami pedig Nagy-Izraelt illeti, a Nílus és az Eufrátesz még az uj
tüzszüneti vonalakhoz is nagyon messze folynak.
Lényeges negativ következményekkel járt azonban a harc
Izrael nemzetközi hekyzetére
és társadalmi-gazdasági életére nézve egyaránt. Külpolitikai elszigeteltsége a szocialista-és a harmadik világban
általánossá vált, az Egyesült
Államoktól való függése pedig
teljessé. Társadalmanak, gazdasagának militarizálódása
példatlan mértékben nőtt: a
nőkre is kiterjedő katonai
szolgálat időtartama három óv
lett és a költségvetés közel
3o%-a a katonai kiadásokat fedezte, a külker.-i mérleg ne^gativ, az államháztartás deficites lett. Mindezek a körül mények egyre súlyosbodó belpolitikai válságra vezettek.Leg-

II.

súlyosabb következményként pedig beköszöntött az az időszak
a 60-as évek végével, mikor a
világ Izraelen kivül élő kb.
10 millió zsidója közül egyre
kevesebbnek jutott már eszébe
felcserélni kényelmes otthonát
az ősök bibliai távolban ködlő
hónával, azaz a kibucokban való nehéz kétkezi munkával, a
kemény katonai szolgálattal; a
bevándorlások üteme lassulni
kezdétt, sőt az amerikai és európai származású zsidók közül
sokan kezdtek visszavándorolni
régi hazájukba. Ez a folyamat
pedig a cionista mozgalom halálát jelenti, ha kiteljesedik;
hiszen igy lassan nem lesz ki vei megtölteni még az 1947-es
határokat sem, nemhogy a majdani zsidóbirodalmat.
Végül minden rossz tetejébe
még a világot, igy a nagy nyugati patrónust, az USA - t is
egyre erőteljesebbon sújtó olajhiány is beleszólt Nagy-Izrael megalakításának terveibe.
Mig a 67-es háború idején az
USA csak olajszükségletének
3%-át importálta, addig ma már
27%-át, és ennek jelentős részét Közel-Keletről, nevezetesen Szaúd-Arábiából 6%.
1973 nyarán Fejszál király
és az Egyesült Államok között
áa olajfe^yverrel való fenyegetés hatására közeledés következett be a palesztin kérdésben, azaz az amerikai kormány vállalta, hogy "fokozatosan rábeszéli" Izraelt az ügy
arab szempontból kielégitő rendezésére.

- 3 IZhAEL NEGYEDIK HÁBORÚJA
Természetesen az izraeli kormánykörök ez ellen elkesere detten tiltakoztak.
Mozgásba hozták az igen befolyásos amerikai Izrael-lobbyt,
sorozatos provokációkat haj tottak végre a ttlzszüneti vonalokon, sőt, arab repülőterek
bombázásával, vagy a saját területén élő arab lakossággal
szemben. Mindez azonban nem
bizonyult elegendőnek; egyre
Jobban szorult a kül-és belpolitikai, társadalmi, gazdasági
hurok. Az izraeli vezetés először történelmében ugy indi totta harcba csapatait, hogy
nem területi nyereségek, nem
Nagy-Izrael elérése volt a
célja, hanem az, hogy az arab
seregeket megtörve az egyre
szoruló politikai hurkot is
szétszakítsa, hogy a megingott
amerikai szövetseges bizalmát
visszaszerezze. Ezt a körül raényt mutatja az is, hogy most
nem is dönthető el, hogy tu lajdonképpen ki kezdte meg a
harcot; ezX pedig szokatlan a
villámháborúra, a váratlan támadásra épitő izraeli hadvezetéstől.
A harci cselekmények felujulását ily módon egy ujonan ki nálkozó lehetőségként foghatta fel Izrael kormánya;
nem
számolt viszont kellőképpen
egy dologgal; a hadsereg Bem
volt már olyan fölényben, mint
az eddigi három háború idején.
Mig a katonai győzelmet biz tosra vették, néhány napos háborút javasolva, nagy gyŐze lemmel, egy egészen uj arab világgal találtak magukat szem ben, melynek ereje már a háború negyedik napjan a régi tüzszüneti vonalak mögé szorította csapataikat. Az a tényező ,

melynek eddig a legkevesebb
jelentőséget tulajdonítottak,
az arab világ, most félelmetes
ellenfélnek bizonyult, és döntő jelentőségűvé vált.
At izraeli katonai-és politikai vezetés nem vette kellőképpen figyelembe a 67-óta bekövetkezett arab fejlődóst.
Az erősödő egységtörekvések, a
szocialista országok hatalmas
gazdasági-politikai és katonai
támogatása, az egész arab világ Izrael-ellenességén belül
is a nézetek közeledése, magának az együttműködésnek as
egyre reálisabb alapokra való
támaszkodása nagyban megnövelte az arab világ ellenállóké—
pességót, katonai erejét, •stabilitását.
így aztán Izrael,mikor 1973
okt. 6-án, szpmbaton megkezdődött a negyedik közel-keleti
háború, 19 arab ország 140
millió lakójával találta magát
szemben. 11 hadsereg harcolta
frontokon ellene, a további 8
ország gazdasági segítséget
nyújtott, a frontok mögött, az
izraeli hátországban pedig a
"Fedájlnok" a palesztin ge rillák tevékenykedtek.
Maga a háború időtartama is
mutatja az erőviszonyok ala kulását. A 48-as háború 4 offenzívája 1-2 hétig, az 56-os
agresszió 9 napig, a 67-es háború 6 napig tartottak; a negyedik háború az első tüzszü netig 16 napig, a fegyverek elhallgatását ténylegesen ered ményező ENSZ-bevonulást tekintve 21 napig, három hétig tartott;
végeredményben egyik félnek sem
hozott győzelmet, de hat milliárd dollárba dollárba került.
Az okt. 22.-1 tüzszüneti vonalak létrejöttéig megtörtént a
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Bar-der vonal áttörése, 2 hatalmas izraeli offenzíva viszszaverése.Egyiptom elfoglata
a csatorna keleti partjait, és
Izrael kb. 101 km széles sávot a Golán magaslatok északi
területeinél Sziriától; a tűzszünet után - szokás szerintIzrael ujabb támadást indított
mellyel a szuezi front középső
szakaszát áttörte és csapatokat dobott át a csatorna nyugati partjára, melyek elvágták
a harmadik egyiptomi hadsereg
utánpótlási vonalait és ostrom
alá vették Szuez városát; végUl
ezt a helyzetet szilárdítottak
meg a térségbe bevonuló "kék sisakosok" ,
Izrael tehát nem tudott
győzelmet aratni, és ezt azt
jelenti, hogy nem érte el ka tonailag sem azt, amit nem tudott elérni az eltelt idővel ,
politikai manőverekkel: az arab területek beolvasztását ,
esetleg ujabb szerzését, azaz
a hódításainak elismerését.
Nem érte el politikai helyzetének javítását sem; csak mégjobban elmérgesitette viszonyát mind a szmszédos, mind a
haladó országokkal, és mivel
az arab országok a korábbiakhoz képest hihetetlen keménységgel vetették be az olajfegyvert a nyugati országokkal, azok nagy részével is ;
végül a korlátlan amerikai politikai támogatást sem szerezték vissza, hiszen az Egyesült
Államok ezzel a saját, már amugy is sötét nemzetközi szerepét, helyzetét még tovább
rontaná, nem is beszélve arról,
hogy az olajexport befagyasz tása, csökkentése őt is érzékenyen érinti. Izrael negyedik
háborúja tehát végeredményben
megbukot t.

Ez ma már a politikai helyzet
változásában is megmutatkozik.
A két fél először ült tárgyalóasztalhoz. A tüzszünet után
elfoglalt területek kiürítése
febr. 12-én befejeződött és
megkezdődött a csapatszétválafíztás utolsó szakasza, és az
ENSZ csapatok által ellenőrzött
övezet kialakítása.
Ezek a tények is mutatják,
hogy Izrael sosem volt ilyen
nehéz helyzetben az első háborúja óta, mint most. És az is
bizonyos, hogy nem válhat természetes állapottá 2,5 millió
palesztinai, szíriai, és kuneita-tartománybeli arab számára
az állandó hazátlanság, létbizonytalanság, menekülttábor!
életforma. Az idő az egyre inkább fejlődő, erősödő arab világnak kedvez; talán a helyes
megoldás ott kezdődne, ha a
Közel-Keleten az "arabok vagy
zsidók" kérdés helyett az "arabok és zsidók" formulát tekkntenék fő politikai irányelvnek.

Perjés Gábor
II. évf.

5.
TMSZÍKEIriK
/Római jog/
Tanszékeinket bemutató sorozatunk kei etében ezúttal a Ró
mai jogi tansz'kre l-'togaí;tunk el. íólay professzor urat kér
tem meg, hogy mutassa be önmagot és a tanszék munkáját olyan
oldalrol, amelyről mi hallgatok elég kevesrt tudunk.
-Kérem, professzor ur, mondjon valamit ogászi pályafutásáról.
' -1937-ben doktoráltam-a pécsi egyebemen 's a miskolci
jogakadémián abszolváltam, utána egy évig római jogot és óko
ri gazdaságtörténetet tanultam oeriinben, ösztöndíjasként.
12 evig bíróságon dolgoztam, 3 évig mint biró. Polgári ügyek
kel foglalkoztam. 1949-ben lettem tanszékvezető Szegeden.
.Először a Kómái jogi tanszéken, majd 6 évig a Polgári- jogin.
A következő 4 évben együtt vezettem mindkét tanszékét.
1961-ben vette át a Polgárjogi tanszéket Kemenes Béla, volt
munkatársam.
-iiilyen tudományos munka folyik a tűnsz'ken?
-A tanszék tudományos munkája 4 irányú: a római jog filo
zófiai fogalmai, a római jogrendszer strukturá.ja, a római
kötelmi jog, Dácia, mint római provincia jogélete és a német pandektisztika magyarországi hatásának kutatása,
iiolnár Imre adjunktus a római munkabér és vállalkozási szerződésekkel foglalkozik, ebből a témából koszit1 kandidátusi
disszertációját.
0 egyébként 1956 óta, I. éves kora óta tanítványom, és amikor vállalati jogtanácsosként dolgozott, akkor sem hagyta
abba római jogi tudományos munkáját,
.azután fólay professzor ur igy folytatta:
-A felszabadulás után 4 monográfiám jelent meg: a római
jogrendszer felépítéséről és a rabszolgahsasságról német,
a dáciai viaszostáblák szerződéseiről és az eladói kellékszavatosságról magyar nyelven. ,ost van sajtó alatt a •
Krósz professzorral közösen irt római jogi tankönyvünk. A
tanúim;.'.nyciiiii s ZC.ma szaz körül van.
-Kiég é ismeretlen számunkra a tansz'k kapcsolata a
külfölddel. Kérem, mondjon néhány szót erről.
-A t a n s z ' k külföldi kapcsolatai nagyon él'nkek. A szocialista országok Vözül elsősorban a lengyelekkel.vagyunk
szoros kapcsolatban, de ók a kapcsolataink Csehszlovákiával, Komániával, Bulgáriával és a Szovjetunióval
is. A kapitalista ors' ágok közül az ¿.SZK áll az első 1 elven. Ezen
kivül Ausztriával, Olaszországgal, Dániával, Franciaországgal és Japánnal tartunk kapcsolatot. fél-Amerikában kát országgal állunk összeköttet 'sben, Ar entinával,'s Chilével,
illetve az utóbbi most szabadt meg.
-Hány nyelven publikált eddig profess-or uj?
-Dolgozataim magyar, német, olasz, francia, lengyel
és török nyelven jelentec meg.
-..ilyen gyakran jár nemzetközi konferenciákra?
-iíyolc nemzetközi kongresszuson, illetve konferencián vettem r's:.t, legtöbbször i yugat-K 'metors ágban, -zen
kivül Lengyelorsztgban, Jsehszlovákiá vtn, a özovjetunióban és 01 ssországban s.crepeltem előadással vagy hozzá-

6.
szólással.
Itt jegyezném meg, hogy a magyar római jogi oktatás törtenetében először, a jogtörténeti tanszékkel közösen rendeztük az első római jogi konferenciát, melynek egyik tárgya
a római jog kutatása Közép- és Kelet-Európában, volt.
Végül m'g annyit szeretnék elmondani nemzetközi kapcsolatainkról, hogy 1965-ben 4 nyugatnémet egyetem meghívására
előadókörúton vettem r'szt. iuünsterbenj Kölnben, Heidelbergben és íreiburgban tartottam előad&st, de tartottam
az elmúlt 20 év alatt tudományos előadást Szófiában, Varsóban, Lublinban^ Poznanban is.
-milyennek latja professzor ur az utánpótlás helyzetét?
-Nagyon nehéz kérdés, igen komoly nyelvi problémák
vannak, ugyanis a római jog tanulmányozásához feltétlenül szükséges a latin és a német nyelv ismerete^ Jelenleg dolgozik a tanszék mellett Kertész László% ő már önálló munkát-végez. Igyekszem további utánpótlásról is
gondoskodni. Korábban tudtunk diákkört szervezni, most
csak szeminárium van,
-fiiért nem lehet diákkört alakítani?
-A nyelvismeret hiánya miatt. Ez a nehézség egyébként mind a bárom római jogi tansz'kn'l megvan.
-milyen társadalüi munkát végeznek a tanszék dolgozói?
-1960-tól az Oktatási Bizottság elnöke vagyok. A
Felsőoktatási Szemlében szoktam megjelentetni módszertani cikkeket, általában az esti- és levelező oktatás problémáiról és módszertanáról.
Holnár Imre a kari pártszervezetben dolgozik, valamint
a fegyelmi bizottság tagia. Az egyetemen.kivül, mint aSZEOL atlétikai szakosztályának vezetője tevékenykedik.
-Végül megkérnéd a professzor urat, mondjon néhány
szót árról, hogy miért szükséges a római jog oktatása?
-Az általános jogi kulturahoz szükséges, ho^y megismerjük az ókor legfejlettebb árucserejogát, meg akkor
is, ha az nem szabta volna meg 1500 évre a kontinentális magánjogi fejlődést, ¿mellett, mint a kapitalista magánjog anya jogát uieg kell ismernünk, hiszen arra nincsen
mód, hov-y egy "Összehasonlító kapitalista magánjog" cimü kollégiumot bevezessünk, násrészt a polgári jog klaszszikus r.'sz'nek számtalan jogi formája /elévülés, elbirtoklás, vélelem, fikció, kötbér, stb./ a római jogban
nyert kidolgozást, amely Így bizonyos propedeutikat jelent.
Kőrös László
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FELHÍVÁS

A kari KISZ VB és az IMPULZUS közösen irodalmi pályázatot hirdet. Beküldhető vers, novella és irodalmi értékű
kritika, /bármilyen témában/
Beküldési határidő: folyamatos, április 4.-ig
A pályamüveket az évfolyamkulturosoknak vagy a KISZ VB kulturosának adjátok át.
A pályázat FŐDÍJA 300 Ft, és két 100 FT-os könyvutalványt
is kiosztunk.
A legjobb alkotások megjelennek az IMPULZT'S-ban, valamint
a Szegedi Egyetem-ben.
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156.
ALKOTÓINK
Vaixa -.éter egyik versirónk. Versiróinkat bemutató sorozatunkban őt kértük fel elsőnek, irjon magáról. Az önéletrajzi riporttal lev'1 is 'rkezett. elvetődött a kérdés,
mi lenne, ha azt közöln'nk? Személyes hangú, benne van, ami
bennünket érdekel.
Debrecen, 1974. I. 14
Kedves rnő!
Múltkor csak nagyon rövid ideig beszélgethettünk, s igy
nem volt idő csak arra, hogy pofaégésemet kifejtsem.
nőst aztán me^k'sve ugyan, de összepakoltam az anyagot. Az az igazsag, ho y először a "riport" megírására
nem volt semmi ihletem, s azt nem .kartam, hogy egy közhelytömeget küldjek el. /Remélem, ezt most sem teszem
-ezt csak ti tudjátok megállapítani teljes biztonsággal/.
Mikor a prózát megírtam, akkor jutott eszembe, hogy uj
versem mostanában nem is volt egyáltalán, s ezen megint
megakadtam. Azt hiszem, Krasznahorkai Laci levele nagynn
jól jött, mert erre elgondolkoztak. Furcsa colos, de decemberben volt egy olyan kisebbfajta "krizis"-féleségem,
s nem-tudtam elképzelni az istennek sem, hogy mitől. Krre a lev'Íre, meg n'hány másfajta élményre fel jöttem
rá: "Hohó, már legalább egy1 fél éve nem irtam semmit, s
lehet, hogy itt van a hiba' . megpróbáltam, s megnyugodtam. Az az igazság, hogy az utóbbi fél év^en egyszerűen
időhiány miatt nem tudtam leülni irni. Ila nincs időm én
egyáltalán! nem fogok neki, mert nekem ehhez minimum három-négy óra kell egy-egy alkalommal. Lehet, hogy hülyén
hangzik, de ha jón'hányszor nem.jÍrom.újra a verseimet,
akkor nem érzem egyáltalán őket, s olyan, mintha le sem
irtam volna.
A versekről: a "bárányvigasztaló" és az "örök körforgás régebbi versek - lehet, hogy a múltkori paksamétaban is benne voltak, de ugy gondoltam, hogy valami
"ars poetica" félének /ha ugy gondoljátok/ elmennek a
cikk mellé.
*
Válasszatok belőlük, ahogy legjobbnak látjátok. Azt hiszem est már beszéltük, meg a cikkecskéből is kitűnik,
hogy nekem a versek addig jelentenek legtöbbet, amig
megirom őkett meg valami önkontroll-félenek elég jól
hasznosíthatok.
i'iégegy:. zer: Ne haragadj azért a két hónapos kés'sért.
ölel barátod: p£-j-er
Péter a Debreceni Reormátus Gimnáziumban érettségizett. A
gimnázium "tulsteril" légköre után Lentibe került. /A fiuk
tudják, mit jelent ez/.
Két év óta joghall ató levelező tagozaton: írni akkor kezdett, amikor az első vizsgájáról kirúgták. Verseiből az
Impulzus közölt először.

esti órák

bárányvigas ztaló

est 'nként
elernyesztenek
tunya
kedvükkel
az órák
hátam müge
kergetve
a z elmúló
napot

átizzadt

konok
nyomasztó
bajaimtól
álmomat
megóvják
s eltakarják
jótékonyan
a holnapot
az órák
az est
nekem
osirátlan ür
befolyásolhatatlan
gondolat
korlátlan vég
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- 10 Vetélkedés ürügyén ....
- A Politikai Ki Mit Tud II. elődöntőjéről -

A vetélkedő estéjén 3 prces késessel érkeztem a klubba.
A rendezők az ajtóban közölték velem, hogy a terembe már
nem lehet bemenni, mert az zavarná a játékosokat.
"*eg kell vallanom, bosszúságom ellenére is tetszett az illetők határozottsága, erélye. Némi utánjárás kellett, hogy megtaláljam azt a bizonyos "kiskaput".
Jó kedvemet «sak fokozta az igen szép számú és lelkes közönség. Hogy ez a hangulat nem fokozódott, azért már döntőon
nem a közönség és főleg nem a játékosok a felelősek, mert bizonyos játékvezetési és szervezési fogyatékosságok nagyban a
"Játék" sikeressége ellen hatottak.
Kérem, senki ne Ítéljen el, és ne gondolja azt, hogy a
kákán is csomót keresés indított arra, amiért ebben a cikkben elsősorban nem a vetélkedő Jó oldalait igyekszem boncolgatni és nem dalolok ódát pl. a versenyzők felkészültségéről,
mert pusztán a jóindulatu segiteniakarás vitt arra, hogy né hány biráló megjegyzéssel hozakodjak elő.
A zsűrinek szamolnia kellett volna azzal az egyszerű ténynyel, hogy az egyes csapatok szurkolótábora, mint mindig, sa ját játékosaival szemben elfogult. A versenyzők válaszainak elbírálásában ós a döntések indokolásában a pongyola megfog*lma zás félreértésekre adott alkaLmat, ami a közönség soraiban ellen
érzéseket váltott ki. Gyűltek a vélt sérelmek, amiket a játékvezető határozatlansága még tovább fokozott. Az ő feladata, hogy a
vetélkedőt színesebbé és mozgalmasabbá tegye, a verseny gördülékenységét biztosítsa. Ehhez magabiztosság, határozott fellépés kell. A játékvezető ugyanis a közönségnek feltett kérdéseknél a válasz pontértékét nem állapithatja meg ugy, hogy a kérdezettek vitájának eredményeként kijelenti:" a jó, legyen egy
pont."
Ismét csak bizonytalankodott a közönség-kérdések feltevésénél, hisz olyan sokáig mustrálgatta a papíron lévő kérdéseket, hogy mindenki biztosra vette, válogat közöttíik az egyes
közönségcsapatok javára vagy terhére. Lehet, hogy a kívülálló okoskodásának tűnik, de ezt-én föltételezem a játékvezető
objektivitását- elkerülhette volna azzal, ha ezeket a kérdéseket is botitékból húzza.
Apró, de bosszantó hiba volt a csapat-és közönségverseny
állását tükrözö picinyke tábla, amelyen a pontszámokat csak
az első sorban ülő kiválasztottak láthatták.
Ugy érzem, az egyes kérdéscsoportok össaeállitásánál is
nagyobb körültekintéssel járhattak volna el a szervezők,
hisz az ezeken belül lévő kérdések nehézségi fokká elég nagy
eltérést mutatott.
Bár a győztesekről rosszat Írni nem illik, mégis az igazsághoz tartozik, hogy Györgyi Lajos, Nagy Balázs, Révész Béla
összeállítású csapatunktól - a tényleges tudásuk alapján biztosabb továbbjutást vártunk. Ugy érzem, alaposabb felkészüléssel és komolyabb versenyzéssel kevesebb izgalmat okoztak
volna népes szurkolótáboruknaic.

- 11 A várt győzelmet azonban, ha nehezen la, de sikerült megszerezniük, és ehhez az egész Kar nevében gratulálhatok.Annak fejében,
hogy az egyetemi döntőn már tudásukhoz mérten szerepelnek.
Hangsúlyozom,nem akadékoskodni akartam, mert pl. a közönségvatélkedő nagyon jó gondolat, ha jól csinálják] Am itt a példaként felhőzett és az érzelmeket negative befolyásoló hibák ki küszöböl'sóvel a vetélkedő még érdékesebbé, még szebbé tehető.
Remélem, a kifogásoltak nemcsak nekem, de a szervezőknek is
feltűntek ós legközelebb már kevésbé ellenségeskedő, de hasonlóan izgalmas és színvonalas vetélkedő játékosai, szurkolói és nem
bírálói lehetünk.

Szabó Imre
III. évf.

- 12 Kastyák János
Akadémikus viták helyett - operntiv tevékenységet
A Kari Bizottság reformjáról
Február 1 4 . - n tartotta TI. félévi első ülését o Kari Bizottság. A napirendi pontokból kiderült, hogy komoly kérdésekben
kell határozatot hozni. Mindenekelőtt magáról o Kari Bizottságról. Egy éve készült már a reformtervezet a Kari Bizottság munkájának ,javitásáról. Tost az előkészítő bizottság a
kész tervezetet a Kari Bizottság elé hozta. ?,Ti ennek a legfontosabb pozitívuma? Az, hogy konkrétumodat tartalmaz. A"
Kari Bizottság mir.deziueig jobban funkcionált bármelyik vitakörnél. Minden ülésen hosszadalmas, akadémikus vitái- folytak, legtöbbször formai, s egyáltalán nem lényegi kérdésekről.
A reformjavaslat s a vele együtt benyújtott félévi munkaterv
lehetőséget ad e Kari Bizottságnak, hogy valóban ugy mii'-'öd,iön, ahoiyán azt a kari KT3Z szervezet legmagasabb szervétél
a tagság elvárja. Akkor természetesen a Kari Bizottság is
emelheti a követelményszintet a tagság irányában.
A Kari Bizottság a 'övében csoportokban végzi feladatait.
Itt azonban meg kell állnom. A csoportok kialakítása még a
áövő feladataf s mivel a Kari Bizottság mükídéei szabályzata két ülést ír elő félévenként, félő, hogy a csoportok beindítása akadozó, nehézkes lesz, s az a veszély is fennáll,högy a távoli jövőbe nyúlik, másrészt: ha valóban tartalmas
munkát akarunk végezni a Kori Bizottságban, akkor rneg kell
szüntetni azt, hogy a Kari Bizottság funkcionáriusok gyűjtőhelye legyen. Talán két-három olyan kori bizottsági tag van
minuösi.ze, akinek emelett más tisztsége nincs. így valóban
nem jut többre az energiából, mint arra /ami jelenleg is van/,
hogy meddő vitákkal töltjük az időnket. Két ut lehetséges: a
Kari Bizottság megmarad olyonnak, amilyen eddig volt, s akkor
nem töltheti be szerepét vagy pedig a Kari Bizottságnak "szabad" tagokból felépülő független" szervvé kell alakulnia. Ehhez most elfogadott reform megadja a lehetőséget. S ebben
az esetben megvalósíthatjuk azt, hogy a Kari bizottság csoportjai ellenőrizhessék az évfolyamok munkáját /a vezetőkét
is/, s ne pedig az áldatlan szavazógép szerepét töltsék be.
A Kari Bizottság személyi ügyeket is megtárgyalt. !"eg kell
jegyeznem, hogy a Kari Bizottság funkcionálásának misik nagy
terHletét /e viták mellett/ a szeméig ügyek elbírálása tette ki .
Jelentés változások történte' a kari KIS? vezetésében. A Kari Bizottság el fogadta T . fábi^r Ferenc, Sós Tibor és BeákDániel felmenté, i kérelmét. A megüresedett Kari nizottsági
helye''re uzifra János TTT. évf.
Baplitzky rái T .
Kardos Vária
T.
" hallgatókat választották meg.
A VB-ben is változások történtek, Deák Dániel és Orbán Fva felmentési kérelmét a Kari Bizottság elfogadta, s egyidejűleg a
a VB-be választotta Tatár /1 jr.es TT.évf. és Bzifra János ITT.
évf. hallgatókat.
A Kari Bizottság auminisztrativ elnöke Kaotyák V m c s IT. évf.
hallgatót választották meg.
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"És lesz-e népem megint, Szent is Tiszta Népem..."
Köllő Miklós Jazzpantomimje:A szarvassá változott fiu
"Kezdetben nyiltak
az egek
kezdetben ébredtek
a csendek,
kezdetben hasadtak
a tiszta füvek..."A szibériai sámánének lassú kántálása alatt alakul ki az emberi
testekből sarjadó életfa, gyermekekből, inas öregekből.Középen az ANYA,kitárt karokkal, a
világot továbbvivő termékenység jelképekánt. Testgyökerekből táplálkozik a világfa, az
élet fájp...
Ezzel a pogány mitikus képpel
kezdődik Köllő Miklós Jazzpantomimje, melynek alapjául Juhász Ferenc:A szarvassá változott fiu kiáltozása a titkok
kapujában c. oratorikus költeménye, valamint eredeti sámánénekek szolgáltak. A balladisztikus pantomimjáték kiegészítője, néhol szerves része, a
Gonda János által komponált,és
együttese által előadott zene.
Gonda a modern kompozíciós zene és a jazz klasszikus és avantgarde irányzatának elemeit
ötvözi -egybe a KöllŐHek irt
zenében.
...Az életfából kialakul egy
sátor,melynek közegén a pogány
törzs sámánja egy osi,rituális
szertartásban megjövendöli egy
csodászarvas-a megváltó- eljövetelát, aki majd elvezeti a
törzset egy boldogabb, szebb
világba¿s a segélykérően,várón
emelkedő,sóvárgó kezek már az
ANYA terhes hasát érintik...
Az anya testéből kirügyező
fiu-bár erős kötelékkel fűződik születése pil'anatában az
életet adóhoz- fokozatosan elszakítja ezeket a szálakat ,
egyre messzebbre távolodik', s
végül szarvassá változva eltű-

nik a rengetegben, hogy megjósolt' hivatásának eleget tegyen.
A prófétákat sohasem érti
meg koruk.A szarvasfiut is üldözőbe veszi a törzse-nem megmentőjét , hanem a prédát látják
benne. A hajsza egyre gyilkosabb, véresebb lesz, mígnem a
fiu több sebtől vérezve,évszázadokon keresztül táugrik a mába, ahol utoléri at modern ember
végzete, a "metropolis-halál".
De halálát,áldozatát fájdalmas ajándékként viszi vissza
törzsének, ahol a sámán a fiu
bőréből készitett-uj sámándobon újra jövendöl.
^S az életfa fölött felragyogó szarvasfej már egy uj próféta,egy uj szarvasfiu eljövetelit hirdeti.
A Dominó Együttes nagyszerű táncosai-kienelve az együttes vezetőjét Köllő Miklóst
hűek maradnak elveikhez»vállalt utjukhoz,a"Pogány Min" hez, mely kegyetlen, melynek
nincs más eszköze,csak a test,
mellyel önmagukat és a világot
sebzik meg,egy mitikus,fájdalmasan szép aktussal.
Köllő szerint:
";..Vad ez a min és kegyetlen.A kőbe bele kell 'harapni,
hogy megtudjuk:kemény.Mindenbe
bele kell harapni, és minden
belemar a csupasz
emberbe..."
De mindezek ellenére vál alj ák...
Juhász Ferenc verseiről,
jel§n esetben a Szarvassá változott fiúról, gyönyörű szőkápeiről s költészetéről nem is
kell .szót ejtenünk,hiszen maga
az, hogy ő dolgozta "kozmikus
balladává", a mai ember balladájává ezt a pogány mitost.már

- 14 önmagában is elég, hogy felismerjük benne a nagy költőt...
Gondáék zenéjéhez lehetne
néhány gondolatot fűzni. Mint
emiitettem,sokszor szerves része a darabnak.Az ősi kántálás
modern interpretációja jazz elernekkel fűszerezve, tökéletesen visszaadja a pogány kultikus szertartások hangulatát, a
mitikus történetet.
De néha az az érzésünk,mintha a zene külön életet élne,
elmarad a pil anattól , ötletszerűvé, túlságosan improvizativvá
válik . Sokszor nincs
szoros egységben a játék megfelelő fázisával,hangulatával.
Azt lehetne felhozni ellen érvként,hogy mégiscsak jazzról
van szó,mely azért jazz, hogy
improvizáljon.Igen!De itt meghatározott esetekben, meghatározott funkciója kell hogy legyen. Talán szerencsésebb lett
volna egy olyan egységes zenei
formanyelvet komponálni,mely a
sámánének kultikus zanéjét, az
ősi magyar népballada! motívu-

mokat,a metropolisi világ elidegenedett , önmagáért való zenéjét egyaránt magában foglalja.
S a megfelelő motívumok,a megfelelő
jelenetek, megfelelő
hangulati hőfoka szerint - még
szabadon improvizativ jelleggel is - szólalt volna meg.
De mindemellett nagyon szép
volt Kósa Zsuzsa és Berki Tamás magávalragadó éneke. Az énem motívumok mindig nagyszerűen harmonizáltak a mondanivalóval és a pantomimjátékkal.
^'
A Dominó együttes, Gondáék
együttese vállalta a balladát,
a műfajt; a "Pogány Mim-"et és
a jazzt.
S ehhez csak a szarvassá
változott fiu dacos hite adhat
erőt:
"Adj nyers erőt hinnem abban,
élet-halál lesz a részem,
hogy magamat soha meg nem adjam,
semmi fölismerésbon..."
Nemesik Pál

x-x-x-x-x-x-x-x-x
En-ek az élménynek részesei lehettek mindazok, akik elzarándokoltak Kiskunfélegyházára , hogy megnézzék ezt a
produkciót. SolténszkyTibor kari kulturos szervezésében
25-en voltak a karról ezen a rendezvénye.
Kár,hogy az Egyetem vagy Szeged egyéb kulturális intézménye nem teheti meg-akár anyagi,akár ,ás okból-, hogy Köllőéket meghivja Szegedre is, hiszen több ugyanilyen művészi értékű produkcióban gyönyörködhetnink, s nem kellene egy más városba utazni érte...
x-x-x-x-x-x-x-x-x

- 15 München - egy évvel az olimpia után
Ez lett volna a cime annak a "cikknek", amit még az
'első számnak megígértem, s azóta is huzom-halasztom a
megirását. Már szeptemberben csináltam egy piszkozatot,
ezt vettem most elő.
Újra elolvastam, még mindig elég őszintének éreztem, igy
csak ki kellett bőviteni egy kicsit, elejét meg hátulját faragni.
73 nyarán eletemben először kapitalista országban, Nyugat-Németországban töltöttem 3'hetet, ebből egyet Münchenben, a 72-es olimpia városában. Imikor hazajöttem, többen kérdezték: Na, és mit hoztál? Moit főképpen erről, és
még arról, hogy mit vittem, mit akartam ott csinálni.
Kivittem 22 évem diákoskodását, s ami azzal jár: némi
orosz és francia nyelvtudást /valami időközben ragadt
rám németül is/, 1 év katonáskodását, 8 év sportolását,
egy szovjetunióbeli épitőtáborozást, egy-egy elég felnyines képet az NDK-ról, Lengyelországról, kiforratlan,
hézagos magyarságomat, s amint már ott kiderült, egészenállóképes meggyőződésemet a szocialista rendszer'mellett.
Egy üveg tokajit és e~y jubileumi Petőfi-kötetet.
Meg akartam nézni, milyen a kapitalizmus, amiről annyi
rosrzat és annyi csodásat olvastam, hallottam, tanultam,
lestem ki a film prizmáj án. Kíváncsi voltam a "gazdasági csoda" országára, az NSZK-ban élők életszínvonalára,
életmódjára, gondolkodására, s ebből a távlatból Magyarországra.
Az első napokban ugy éreztem, mintha el lennék varázsolva.
Nem értettem, amit a körülöttem levők beszéltek, alföldi
léptemre a bajor Alpokkal kellett barátkoznom. Nem ismertem a pénz értékét, kinek és hogyan köszönjek, mennyire
higyjek a reklámoknak és a villanyrendőr lámpáinak. Rulpoíding, a kis bajor falu, ahová lőször érkezten elbűvölt. Uszodájának nálunk alig tudom párját, autószalon,
árubőség, portalanítás, csupa képeslapra illő tiszta,
virágos, terebélyes, jómódú ház. Jártam a helyi muzeumban /váratlanul gazdag és rendszerezett volt/, s fölötte
a
kitűnően felszerelt, ingeenes könyvtárban, a postán
a
gyógyszertárban, voltam étterembon, sörözőben, kávéházban, s lassan azon vettem észre magam, hogy a varázslat elmúlt, s az izgalmat már csak az ajándékvásárlások jelentették .
Uticéljaim elérése szempontjából szerencsém volt. Négy
család otthonában voltam. A magas beosztású idősebb
urnák jachtja, villája, kocsija volt, a müncheni főiskolás házaspárnak egy szobája, parányi főzőfülkével és fürdőszobával. Szincs tv, sztereo rádió, mrgno mindkét helyen. Nézeteik között sem érettem minőségi különbséget.
Thomas, az utolsó éves tanárképző főiskolás Latin-Amerikában a•szocializmust tartja a legmegfelelőbb társadalmi
rendnek. Az eu:>-ón--i szocialista országokból a személyi

- 16 szabrdrágjogoket és a hatékonyabb versenyképesebb
gazdrr. ági mechanizmust hiányul ja. Vitáinkat nagyon megnehezít rfctc, hogy én történeti szemléletet vártam, s
igazságtalan öcscehasonlitást kaptam. Megpróbált belerántani n "mi lett volna, ha..."kezdetű felelőtlen
játékba. Amikor a tőkések profitjáról beszéltem, ő a
kockázatvállalásukat emlegette. S ha az érvek nem használtak, jött a megjegyzés: Meglátszik, hogy szocialista
országban nevelkedtél.
És München? Azért, ho<-y belülről is megnézhesrem az olimpiai stadiont, sokalltam 10 markét. Kívülről nagyon szép,
eredeti megoldásai megfogják az embert. "Főutcája" a LeopoldstraFse súlyosan elegáns, főterén a Marlenplatzon nyü
zsögnek a turisták, az uj metrő fényűző. Minden zugából
a jólét, a jólöltözöttség, a rendezettség jól ápolt, hideg nrca nézett rám. II em sokan figyeltek az emberre, aki
egész nap játékainak rugóját liuzta, az indiait, aki furcsa, egykifejesésű arccal szedegette a söröspoharakat, a
pfennigekért harmonikázó öreg bajort, s a BMW jólöltözött
autótulajdonos és rettenetesen lenézett vendégmunkáriáit.
A prospektusok hippitalálkozóhelyén, az Engliche Gartenb^n gyerekeket, kutyákat sétáltató fiatalasszonyokat,
nagyapákat láttam. Néhány husz év körüli fiatal egyenoverállban szemetet gyűjtött. A kivülálló érinthetetlensógével/sok gátlás alól mentesülve/ jártam-keltem a mé-•
regdrága butikok között, a kacsalábon forgó áruházakban.
Szinte visszataszító volt, hogyan lovagolják jneg a fiatalok divathóbortjait, 10 márkáért egymás mellől emelheted
ki vérmérsékleted, beállítottságod szerint a meztelen
né er manökent, Che Guevarát vagy Peter Fondát.
A BMvV müncheni gyárán Ilerr Albert, a protokollosztály
magyar származású vezetője vitte végig csportunkat. Magas órabérről, politikamentes érdekvédelemről beszélt.
Á fizikai munkások 70-80 %-ról látszott, hogy nem német.
Az olimpiai faluban /jelenleg diákváros/ ugy éreztem

ma°:am, mintha a fantasztikus regények világa jött volna
elém a XXI. vagy a XXII. századbél. Itt csak az üres lakások, a magyns lakbérek gondolkozhattak el.

A eok kép, benyomás még össze sem állhatott bennem, amikor a hat éve kinn élő otthon és-állás nélkül álló pesti
lánynak azt mondtam: Jöjjön haza. Itt a magunkfajta nem
tud soha gyökeret verni.
Mit hoztam hét? Két farmert, egy rádió-magnót,-nagyon
Tok érvet a két világrendszerről szóló vitához. Megérte.
Várnay Ernő•
III. évf.

- 17,1./ a/ Szoktad-e olvasni az Impulzust?
1; igen
2. nem
b/ Mi a véleményed:
ii dó
2; közepes
3. rossz
2./ Milyen rovatot szeretsz?
1; politikai
2; KISZ
3; tanulmányi
4; irodalmi
5* sport
6. egyéb
3./ Ha Te lennél a szerkesztő, milyen cikkeket közölnél még az
újságban?
4./ Ebben a számban uj technikával próbálkoztunk. "Betörtünk"
néhány oldalt. Hogy tetszik?

Egyéb vélemény:

Kérünk, töltsd ki, és dobd be az Impulzus I. emeleti ládájába!

