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")T"nibraae*.
|ai!úMJba te?.e
asszona, aqx
hozta,

Akarattal keri}töm az anaa
szót, mert ez az asszong csak
a sző bíológíaí értelmébenlsolt
Erzsí angja. Nyolc gpereket
szütt ed,dig, a két legídőseb-
bet * íw trzsít is _ az a,nu-
já'ndl hagyta, egaet örökbe
adott, négyet pedíg maga ,'ne-
uelt,, egészen addíg, arníg a
helgi társada.|mi szetvek ' ja-
oas:l,atá'ra ő'|Iami' gondozásba
uették őket' Nem törődilt:t a
ggerekeíueI, s ezért fér,iéoel

#arr,dlo*'Ror 69*" -,. .-' Ped,tgl.néhd,n,a hönapp.&t'.éz:i...
ft;k" Itt |g'kik az etőtt *] s ta,,án még rnost ís
a Ldngt oilagra _ nyít"ea óllt előtte a mő,sí,k- 

út ís. a ti'sztességes ernberek
útia. De míndazok, aki,kkel
tízenkíIenc esztendő alatt ta-
trdlkozott, keueset tettek azért,
hogu rnegtattsó'k ezen az úton.

Felnőtt. mínt a bogőncs és
most uisbi a széI.

Ilemcsak őt, ' sajnas, Es ha
e|őkerüI, akkor sem bóIíntha-
tunk, hogg mi,nden rend'ben
xan. Viggdzniink keII. hogg ne
tű'nhessenek el mások sem'

vállalta el 
.a 

munkát a
].LAKTTERV tCTVCi
alapján, . az Április 4.
ÉpítőiparÍ Szövetkezet.
Az előzetes kalkulációk
szerint az egyszobás
garzonlakások például
130 ezer forintba, a két-
szobás, illetve két és fél
szobás maxilakások 280
ezer forintba kerülnek.
S ha a kedvezó induli
költségeket valamint a
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MÉG EGYSZER
AZ

EGYÜrrEsRoL
Hat héttel eze]őtt jelent meg az,

.,orfeo az álvi]'ágban'' címú riportom.
amelvet számtalan beszélgetés. vita
és a Malgot István e1len indított if-
iúsáEvédelmi rendőri vizsgáI.at jegy-
iotrtinyvei alapján írtam. Ebben azt
kutatiam: milyen következmények-
kel járt, h'ogy az orfeo együttes !ag-
jainák egy csoportja a .gyakor}a-tban
is megpróbálta megvalósítani ködös.
zavaros elméleteinek egy részét.

Középiskolás, vagy a középiskolá-
ból nemrégib'en kikerült 1ányok és
fiúk zsarolták .a szüleiket, hogy tíz.
tizenöt.ezer forintokhoz jussanak. s
felépít]hessék elképzelt kommunáju-
kat. ahol ideális vagyonközösségben
élhetnének, a',szabad,abb szabadság'.
meg.határ.ozat1an, anarchistán,,keret-
te1en keretei,, között,. Erről szólt a ri-
port. És arróI, hogy a pénzszerzési
i.ísé.1etek csódöt mondtak, a megré-
mü1t és tiltakozó szülők ellenállása
miatt. Ezéri a fiata1ok közül több,en
_ átrneneti jeil.eggel, mon'dhatni: kí.
sérletképpen _ egy szentendrei ház-
ban meÉÉísérelték az ideálisnak tar.
t,ott kozösség létrehozását. Néhányan
aztán itt ismerték fel, hogy a vaióság
loe iká ia  e rősebb,  mint  , , á l v i l ágr . .  e I -
méteteix. A szakítás azonban nem
vált teljessé, a féligázságokat, ködos

eiképzeléseket továbbra is rendület.
lenül terjesztették' Előadásaíkon _

mint erről is beszámoitam - olyart
direkt vitákat kezdeményeztek'
am,elyekhez rendszerint nem akadt
f elrkészülten e1l,entm'orr'dó vitapartner.
Erre egyébként külön ís ügyeltek az
eeyüttói inányítói. El'sósorban a már
iórészt., jdomított. '  t örzsközönsége: es
áz olvan fiatalokat Iátták igaz'án ..l-
vesen a nézőtéren. akik az orfeo-té-
mákban tapaszta1a-tlalok. s a vaiód:
vitához kéózetlenek. sót hadd mond-
iam ki: műr.eletlenek voltak. KerüI-
iek azt is. hogl.belsó dolgaikról, így
aikalmankénti önképzésükről tudo-
mást szergzhesserrek rls .azt ellenőriz.
hessék az őL<et patronáló társadalmi
szervek képviselőí. Megtörtén|' hogy
a'z elóadás ütáni ,,népnevelés'' közben
őrködtek a bejáratnál, nehogy ''i11e-
téktelen'' lépjen a terembe.

A riportban szót ejtettem arról is,
hogy az együttes. bábcsoportja körü-
ii eIvi és csa{ádi pr.oblémákért n'agy-
részt a többi.eknél jóval idősebb és
taoasztaltabb Malgot Istvánt tartom
feielősnek. T ugyan ne'm vállalja
nvilvánosan az együttes vezetőjén'ek
pózícióját. mert akkor _ mínt írtam.- 

ezzéI esyütt természetesen a kö-
zös munkáért is vállalnia kellene a

felelősséget. Ám ketgégtelentji a cso-
oort vezető hangaíója _ jeleztem a
iioortban - s }:rz.átettem: }Ialgot
sárepének meg::étését külön kell
választar'í az egr..:|i.es +levékenl'séÉé.

nek ért.ékeJ'ésétói' Igaa ugyan. hogy
nagyrészt az ő e]:réleteit sza,jkózzák
az égyüttes még ér*:tlen és tapaszta-
latlaí t,agjai. ak:)i kózül több leány
nemcsak elvi ba:átot. han€m - rij-
videbb.hosszabb időre _ szerelmi
pártnert ís talái: szenrélyében.

A Magyar Ifjúsac szerkesztősége a
riport megjelenésekrr nem tekintette
leiártrr'aká témá:. Fto és kontra szá-
mos hozászó1ás is;helyei kapott. a
Iáoban. A vita eze.n ]'.jl.üi is széles
t8rben wgr(&öt+'. A nyiivánosságra
is igényiiartó hozzászó1ások azonban
érdómben kevés újat mondtak. Egy.
iészt azért, mert cs&k megerősítették
a már leírtakat' Másrészt m.ert az
61fg6 g{vüt'tes negbí:.ált része sem
vál lalta 3 nr.ílt es érderni vitát. Ehe.
lvett (mi!-':1 er:e néhánv hozzászólás
Éapcsá: :  az  e] r rúl t . i :e lekben uta l .
t ' .: ik. élzés:nk szerint közönségét
s"rlaj<oz:a:ta fel srjat védelmére.
o. 'annt.íra. h,: gy nÉ= az ,,Éiet és
i:oca],om.. cín:Í het1lap.r,'arr is helyet
kapott eg}. me:lettiik szó'ló dörgede-
leá. Ebben \.arjas pndr'e, az Orfeo
közönségének l'öbb :agjához . l:.a-
sonlóan. rosszlndulatú :endenciózus-
sássái vádolt. s a nag}.3angon kije-
ieáiett pártatlanság ála:.ca mögül _

érvek nélkü1. viszon.t annál több ke-
tnénynek szánt jelzóvei _ védte az
orfeósokat. akiket .úg1'.nrond' 'nem
ismer közelebbről''.

Ala'pkérdes;rek tarto;r: ezt az áIIí.
tást. meÉ va.lótlanságái iellemző vo-
násáak érze:a az orfec-h'ivők port-

réián. Varjas Endre ug1-a:ris .,elÍelej-
teite' '  meÉemlíteni, hog: négy esz-
ten'dővel eze\őlt _ Yizi lduárdként
- Malsot Istvánnal eg;i:tt marasz.
ta,lták el. Igaz. hogyó ne:n állt a bí-
róság elót l .  ' ,csal<.. tra:ósagi t ig.v*cl-
meztetést kapott társad.r!omeIlencs
tevéken""*ségéért s ezert az egy'etem-
ről is fég-r.élmi úton.elbocsátottak.
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Enn.yilt Varjas-Vt.zl pártatlan$ágá.

ró1' Atrr'i pedig az én."Jendencíózus-
ságomrat'' illeti: egy pencíg sem á1lí.
tottam, hogy nem ismerem az orfeót,
s azt sem, hogy munkásságukról
nincs vél'ernrényem. van vélemé-
nxlerr5 méghozzá nem is pártatlan, és
ezt bá.rmílyen fórumron készség:epl
vií}lalom.

Ma'lgot István levélben tÍltakozott
a ri,dort megjelrenése ellen. Tiltako.
zott, 'rnert a nyilvánosság e],é tártajrn'
hogy részt vett egy áltral-nellenes ösz-
szeesküvésben. Tiltakozott. mert
megemlítettem disszidálásÍ kísérletét.
Tiltakozott, mert m'egÍrtam' hogy két
m;tlvészeti főiskoláról is kizÁrttk,
Félrr.eértés ne essék: n,em a tényeke't
cáfolt'a, ngm azt üart,otta méltatl,an.
íok' hogy míÍld€z megtörten.t vel,e,
sót még on.entegetőzni seon próbáit.
Csak azt vette zokott,. és nevezte tör.
vénysértin,ek' alkofunányellenestr'ek,
hogy ezeket is elmondtam róla. Sze.
rinte ugyanis a ,,ballépések'' nenr
tartoznak a közvéleményre. Sajátos
logika, és _ ha elfogadom _ furcsa
következtetésekhez vezet. Csak ak-
kor bún a bűn' ha mások is tudnak
róla?

A riport alapvető mondandójához
egyébkénü nenn volt semr4i ttozziúen-
nivalója. Nem szólt az orfeósok i.d.eo-
iósiájáró!' a felboml,asáott családok-
ró1, a kommuna-tervről és létreho-
zásanak sikertelen kísértreteről, gát-
lástalan erkölrosi magatartasáról és
az amarchia.rrussal rol<on elvekről.
Csak tiltakozott.

Szerepének megítélését mint
ahogyan rnár treírtam - kültjn kell
váI,asztani az általa í.s fél,revezetett
fiatalok elvei,rr.ek bírálatrítól. Tudo-
m.ásorrl szerint az ette ill'etékes álla-
mi es társa'd,a'lrmi szervek, armely,ek.
nek eddig több képvíselójét ugyan-
csak rr'egtévesztették és félrevezet-
ték, a közeljövőben naegteszik ezt.
Ma is azt tarüom. amit korábbi ri-
porüornban is treírta,,rn Ma,lgotról: a
gyerekek közötti tevékenysége káros'

Ezt, azót,a tQbb hozzászólás Ís tneg-
erósÍtett'e' A1íg va:lószínú' hogy a té.
nyek alapos m'egismeréoe és,mérlege-
lése utan rnás .következtetésre jufurak
az illetékesek' .

' Dr. Tóth Pál a Varjas.cikk nyo.
mán az Élet és lrodal'ornb'an szólt
hozzá az orfeo-ügyh<iz. Ő a KISZ
KB kulturáiis osztalyának vezetöje.
Véleményét emiatt a Magyar Kom-
munista lfjúsagi Szövetség állásfog.
l €tásanak tekintették az,,És''-nél,
jó]lehet sándékai szerint nem tar-
tott igényt erre.

I,eveiet írt és nem hivatalos doku-
mentumot. Nem törekedett' nem is tö-
rekedhetett teljességre. Közben azon.
ban megÍeledkezetl arrőL hogy elna-
gyotrt véleményét _ éppen beosztása
milatt _,,objektív átl,ásfogla1asna.k''
vélik. Pedig nem az. Különösen azért
nem az' mert csak átsikl.ott ',]aa eryes
csoportoknál esetenként jelentkező,'
vilagn,ézetí.i'deo1ógiai zavarosságok
fi'lött. N€rn vette eléggé észne, hogy
nem az együttes form.ai .munkája, ha-
nem tarta]rní mon.dam'dój'a adott okot
a bíráIatraI
. A fé]'re'értések e1kerülLóse végett ez.
úttal részl'eíesebhen ig felidézem az
orfeósok ideológiai blciffjének né-
hány tételét' arnelyeket,,álruhában''
terjesztenek. Nyíltan, a nyiivánosság
előtt azonban nem ha'jlandók ttjímö-
ren és félreérthetetienül megfogal:
mazn.i. Mondván: értse, aki érti. " .
Hogy rnit? Legyen váltasz erne elő-
adásaik tarüal.ma, néhány szemel.
vény az orfeo egyiittes zeneltarának,
irodalmi színpadának és bábcsoport.
ján.ak műsonaitlól. Így a saját képük-
re formált József Attila-versek, a
rnJeghamísÍtott''Etoile'', valamint .az
ízig-vérig saját k<iitésií,,Gyermekjá-
tékok,' tanulságaiból.
.,,Mag}rarországon esatk látszóllag

van a munkásosz{ál1' l<ezében a ha-
talom. A tomegei a}"iii1iat'áSos forra-
d.almárok< és a,]iunkcionáriusok*
rosszul vezett]< é-: |e]:.er.,:zeljk' A do1-
gozókat kízsák:. i lat ivl)ják és a mun-
kásokat rel.. ior. l-r i .  Jj. :j i '^:io-j. ja. .{

'fl$í:y:#.3T"? ff,::
lkeltr
Emi
r,k.

í::::"k és. ,,álruháik'' miatt az
|KKal nehézkes a vita. Nem
lT":'':{i'"t- :ínvarrasi. l*a rilv

ffiÉ,'t'ák.i"t:l#"#

l'.tut'"'Híá',l.ex$ií'.*:
flx?i", *nir*n
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ladóiafu,.wze.ttek' Itt |akik az
a.sszow'.'dftí a lú,nyt oilagto
lwzta,

Akarattal kerlilöm az afuua
szót, mert ez az &sszon?J csak
a szó bío\ógiaí értelmébenpolt
ErzsÍ, angja. Ngolc ggereket
szii.lt eddig, a k,ét legidőseb.
bet - íw Erzsit ís _ az afla-
1ánd,l hawta, egget örökbe
adott, négget pedíg maga ,,ne-
i,elt,' egészen addig, amíg a
he|aí tá,rsadn|mi saeroek ja.
uas|lató,ra íllatní gondozó'sba
tették őket. Nem törődiltt a
ggereketoel,' s ezért férjéte|
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Középí'skolás, vag1' a k
ból n'emrégiben kikerü]t
fiúk zsarolták a szüleike1
tizenötezer forintokhoz ;
felépíthessék elképzelt k
kat' ahol ideáli.s vagyonl
él'hetnének, a,lszabadabb
meghatár.ozatlan, anarchi
telen keretei'' között' Err'
port. És arról, hogy a ;
kísér}etek csódcjt mondta
mü1t és tiltakozó szülől...
miatt. Ezéri a fiatalok }
_ átmeneti jelleggel, mc
sérl.etképpen _ eg}' SZeI
ban megkísérelték az id
tott közösség ]étrehoz- si
aztán itt ismerték fel. hi
log iká ja  e rősebb,  mint
méleteik. A szakítás a
váIt teljessé. a féligazsi
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