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\ c..} mozgalornmal A prírt ka_\ - - tor'ájakérÉ végzett legrílis

z es ille*ilis munkát !.iu_
J Y pÉuqa olaszorságbarr'
i 1 Bécsb'en es Rornániában,
f f--ahol böronbe is ártáli

^ 
ezérl Regerryes élehitja\ eseményeklrel, ü'rtenelái

<R- rnérföldköveirkel bóvel_
. i\ kediJl Ám aho'sr köny-
\ veldcel telt lak'isán be-

} nosné nem magáról me.
séL Élen& fiatalos tdci:r_
tete a mú_lüba reved' s
nővéret ernlegeti._ Ó' ismert nevén 7t_
j<loics Erzsébet, az őszttó-
zsás forradalom idején
eryeterni hallgató volt.
Tóle kaptarn eiősár mar_
xista targyú könryeke| s
a Galllei-kör kiadványait.
Amikor tizennyolcba.n a
Népszava előtt üjrtént
tünteÉs után lefogták a
kommunista párt vezetóit,
mirtt alapíto tag' felke_
reste Bolgő,r Eleket' és
felajó'nlotto: elre jt né-
há.na bajba iutott elvtdt-
sat náluk, a kórhó,zbcn.
l!Íegbeszelték, egy este az
illető eg! bizonyos utcti-
ba é,rkezik konÍlissal, ke-
zeben újsóg lesz. Minden
a legnagyobb rend,ben
tőÍtént. A férfi papíriai
ennl]it órultak el: Krauze
Já,nos. De bent a kórház-ban kiderült: SzamuellJ
Tibort mentette meg.

Ez veszélyes táx
volt_ Igen. Számíthattak
arra. hogy a rendőrség
keresi Szamuelyt, hiszena polgiri dernokratikus
kormányzat akkor üldö-
zóbe vette a párt taejait.
Egy éjszaka Erzsébet es
Szamuely az orvosi sz&-
bában beszélgeiett, arni-
kot nőtérem ótatos tép-
tek neszét haltotto meg.Azt hitte, a rendőrség.
Hirtelert kilépett az aj_
tón es ket katonába tit-
között. Ázok megijedtek,és suttogva kérték, n€
árulia el ó]<eL Erzsebet a

falra pillantotl s ott apárt legÍrissebb plakátját
láthatta. NeveWe kérdez_
te: sokat ragasztottak-e?

- Hajjaj, teli van a
város - volt a válasz Apárt bízonyÍtotta' hogy
bár veszteségei nag;vok
voltal<, més1s él, jelen
D41L Ífuindentltt,

A polcokon magyar és
idegen nyelvű könyvek
sokasiíga. Az asztálon te_

jegyzet:üzetek.
Anyagok, aCatok Nlathei-
ka Jánosné készü1ő roe-
moárjaihoz. Hosszú új_
ságÍrói múlt á11 mögötte,
s a Pó,rttörténeti Intézet
őt kérte meg, írjon cisz-
szaemlékezést Íérjéről. és
Motnór RenétőL A fel-
adat nehéz, hiszen írósos
anaaa ketés naradt. Az
emlékek tárház:iból kell
merítenie. De emlék'
megráző történet bőven
akad. Talán a legszívbe_
markolóbb közülük, anr'i-
ko" Íérjét, a aóci direk-
tórium oktatd,sí oezetőjét
és katonai. oóilbiztosót o'

fehétterror hatá.lra ítélte.
Nemcsak elítelték,

h'anem tizedmagával pus_
kacsó elé ijs állt Ery go-

(J eflteties IÁszIó J eluétete)

lyó a szíve fölött járta át,
egy lövest pedig az arcá_ba kapott. Hajnal felé
tért magához. Erős szer_
vezete nem engedte el-pusztuL:i. Kínkeservesen
kiszabadította kezét a bi_
lincsből, és menyasszonya
házáhaz támotygott. Á
sok vérveszteségtől ott
ii'sszeesett Amikor orvost
hívtak hozzá siebve, az
orL'os azt odlaszolta, csak
hatósó.gí szernéliyel haj-
landó eljönná. Ekkor a

BesaéIgetes
]?Íatheika IÍnosneaal

román megszálló csapa_
tokkal érkezett orvos ke_
zelte a sebet. Aztdn egg
óra múIta börtönbe szóI-
lították a lá,zas önkíxii-
letben szenxedő ko,mmu-
nistá.t. A börtönben örök,
ka,toniík' tisztek kínoá:ák.
De kjbírta a megpróbá1_
tatásokat" A Szovjetunióvégül is cserefogolyként
kiváltotta rabságából és
Moszkvába, megismerke_
désünk városába árkezett.Az asztalon telefon
cseng. Félbeszakítja a tör_
térret fonalát, amelyet ér_
dek]6dessel keresünk megmajd az elkészült íras
lapjain.
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