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ennőt. Ja j, hogy én 
Maga el tudta azt 

Ini. Kedves, kedves 
eg a levelet. Mutas- 
i az élő Istenre,hogy 
lesz, én meg fogom 
ek méltó párja, ak
tnak , én kitérek. Én 
ából. Nézze Zoltán, 
toltam magának, ve- 
et beszélni, én min- 
i  magának. Én nem 
a az élettel, a halál- 
x  számit, csak a be- 
om látni, hogy ez a 
r, én visszavonulok, 
alál is jobb a bizony- 
ín akarok meghalni, 
om idegennek, de a 
baditson meg hát en- 
ugtalanságtól, eskü- 
oha vissza nem élek 
íagának nem emli- 

' semmi nem követ

kezik ebből, csak könyörgök, mutassa 
meg.

Zoltán hallgatott s az asszony tovább 
beszélt. Ötnegyed óráig szakadatlanul be
szélt, pihenés és megnyugvás nélkül, hal
kan s szentül és a végén Zoltán a zsebébe 
nyúlt, m ert m ár nem bírta ki, hogy ő ne 
lássa a levelet s mivel valami mazna csüg
gedt kétségbeesett fáradtság vett erőt ra j
ta, inkább odaadta a levelet, minthogy to
vább hallja ezeket a szent és elviselhetet
len szavakat.

Az asszony mint egy vámpír kapott a 
levélen. Görcsös u jjakkal tépte fel.

A levél jó betűkkel volt írva, gyors és 
futó betűk, egyenes sorok. Lihegő betűk.

Zoltán bácsi, kedves!
Én magát sohasem iogom látni. Csókolom 

magát, imádom magát sohase lát többet. Az 
egész .estem tűzben ég, ha magára gondo
lok, d-e sohase szabad többet találkoznunk az 
életben. Én most vonatra ülök, ne haragud
jon, de idehozattam magam a kocsival az ál

lomásra s még nem vettem meg a jegyet, d e  
olyan messze megyek, hogy soha többet el 
nem ér. Isten áldja drága egyetlen Zoltán 
bácsi, a testem tűz, éljen boldogul és szeres
se gondolatban a maga kis rozikáját. Én nem 
vétettem magának, mért tette ezt velem. Nem 
haragszom. Isten, Isten veled.

Zoltán halálsápadt lett, az egészből 
csak két szót értett, az egyik, hogy »tűz«... 
m ert ettől kigyult, felgyűlt a vére s égni 
kezdett, mint egy máglya, a másik az, 
hogy a lány elment, sose lá tja  többet.

Úgy ült ott, mint szélütött, a szája le- 
fittyent, a szeme megüvegesedett.

—  Ringyó —  kiáltotta az asszony. — S 
ez kellett magának, ez a piszok, aljas, 
becstelen dög. Fuj ! Szégyelje magát. Fuj ! 
H át nem undorodik tőle? Fuj! Meg kell 
halnom, az utálattól, hogy egy ilyen utol
só, utálatos, uhh, de utálom, m agát is vele 
együtt. Egy ilyen senki, egy ilyen semmi! 
Jaj, micsoda piszok. Most m ár elmehet. 
Most m ár vegye tudomásul, hogy semmi 
közünk egymáshoz. Nem is volt. Ja j, hogy 
tépjem szét m agamat . . .

Rohant a sötét szobákon.
Zoltán, aki a legnagyobb rémülettel s 

meglepetéssel hallotta a felesége szavait, 
utána rohant, hogy kárt ne tegyen magá
ban.

— Ringyó? — mondta magában. — Ez 
egy szentnek a levele! . . .

Utána rohant s azt mondta:

unkás-paraszt kormány 
(bizottságának jelentéséről
■agynevezett »m a- 
t  »vallom ásaiból« 
igen«-t, te tsze leg - 
:s a  m ag y a r nép  
!em ényének nagy- 
h isz té riá t fe lkei- 

:A «  v éd jeggye l el*
>z« a  leg ille téke- 
jt ts á g  nem  ta rto t-  
.rnak  b e le tu rk á ln i

e lő tt, szep tem b er 
.inturn az  ENSZ 
al m eg a  reá  szórt

(övetkező :

ellenforradalom fel
iügy. A magyar kor- 

egyedül az ország 
■mi szervének, az or- 
k felelősséggel.
pel szemben, amelyet 
ülönbizottság fest, a 
iagyar kormány és a 
helyreállította az or- 
rvényes rendjét. Gaz- 
'izálódott. Az ország 
ai, kulturális élete és 
ég8 normális meder

teljesen nyilvánvaló- 
5 tények i
1.
követik az imperialis- 
írletek hazánk belü-

>adulását követő első 
sta körök még úgy lát- 
-fasizmus megmaradt 
arra, hogy támogatá- 

íküvések utján vissza- 
idszert. Az összeeskü- 

a Nagy Ferenc által 
rre, amelyet az Ame- 
vok akkori budapesti 

együtt készített elő. 
szervezett az ameri- 
n közreműködésével, 
^tközi jog megsérté- 
xtott Mindszenty Jó-

pk becsapva az ame- 
llióit, akik gyűlölik a 

áldozatokat hoztak 
rtiban a fasizmus el- 

a második világhá- 
; űzött fasiszta fegy- 
általuk megszállt te

rületeken összegyűjtötték és ezeket Auszt
ria és a Német Szövetségi Köztársaság te
rületén létesített és irányításuk alatt álló 
központokban, katonai táborokban ma is 
fegyverben ta rtják  (Frankfurt am Main, 
Düseldorf, Reichenbach, Kaiserslautern, 
Stuttgart, Salzburg stb.). Ezekről a helyek
ről kém- és diverzánstevékenységet is foly
tatnak  a Magyar Népköztársaság ellen. A 
Nyugat-Németország területén levő kato
nai és kémszervezetek tevékenységét a 
müncheni központ irányítja, amely a Ma
rie Theresie Strasse 43. szám alatt műkö
dik és amelynek egyik vezetője — az utób
bi időben —  Singer alezredes. Szervezete
ik különféle fedőnevek alatt működnek. 
Zirndorfban az Altwerd Strasse 8. szám 
alatt pl. egy ifjúsági otthon működik, a- 
mely valójában az amerikai hírszerző iro
da (CIC) iskolája. Vezetője a német szár
mazású Reicher.

Azzal a szándékosan valótlan állítással 
szemben, hogy az elmúlt év őszén Magyar- 
országon spontán népi felkelés tö rt ki, cá- 
folhatatlanul bizonyítható, hogy október 
23-án éjjel a fővárosban 27 kilométeres 
sugaru körzetben több ponton egy időben 
egységes katonai terv szerint összehangolt 
fegyveres tám adást intéztek fontos állami 
és katonai intézmények ellen. Ostrom alá 
vették a Rádiót, a nemzetközi vonalak te
lefonközpontját, a pályaudvarokat és más 
közlekedési csomópontokat. Előre felkészí
te tt szervezett rohamcsoportok megtámad
ták a VIII., IX., XII., XIII. kerületi lakta
nyákat, a IX. kerületi fegyverraktárakat és 
a II., VIII., XI. és XIII. kerületi katonai 
objektumokat, a II., VIII., XIII. kerületi 
gépkocsitelepeket.

A fegyveres felkelés ellenforradalmi, fa
siszta jellegét domborítja ki és bizonyítja 
az is, hogy október 23 és november 4 kö
zött ú jra  megalakultak a második világhá
ború után betiltott fasiszta pártok. 17 re
akciós, fasiszta párt alakította meg orszá
gos központját és kezdte meg működését. 
Közöttük Horthy hírhedt kormányzópárt
ja, a Magyar Élet Pártja , a Fajvédő Ke
resztény Magyar P árt stb. Az ország kü
lönböző helységeiben jóval nagyobb szám
ban alakultak különböző néven fasiszta 
pártok. Komárom megyében Szomód és 
Tát községekben, Győr megyében Téten 
stb. szervezkedett a nemzetközi közvéle
mény előtt ismert náci párt, a Nyilaske
resztes Párt is és a házak falain megjelent 
a horogkereszt. A nép vívmányait tám a
dó reakciós, fasiszta pártok fellépésének 
velejárója volt a nemzetközi gyűlölködés 
felszitása, az irredentizmus, az antiszemi
tizmus és a fehérterror.

Az ellenforradalmárok százával gyilkol
ták Budapesten és szerte az országban a 
különböző világnézetet valló haladó em
bereket, kitüntetett munkásokat, termelő
szövetkezeti elnököket, köztisztviselőket. 
Pápán és Miskolcon dolgozó embereket 
gyilkoltak meg csak azért, m ert zsidók 
voltak. Budapesten 1700, az országban 
több mint háromezer halálraítélt bebörtön- 
zöttet csak a forradalm i munkás-paraszt 
kormány idejében bekövetkezett fellépése 
m entett meg az életnek. A meggyilkoltak 
között nem akadt egyetlen volt gyáros, 
földbirtokos vágy a Horthy-rendszer ál
lamhatalmi szervezetének volt tagja.

A »népi« és »spontán« jelleg világos cá
folata, hogy az ellenforradalmárok fegy
veres csoportjai saját katonai bázisuk ki- 
szélesítése céljából tervszerűen, egysége
sen megszervezve kiszabadítottak a bör
tönökből 3324 háborús bűnöst, népellenes 
bűnöst, fasisztát, kémet, összeesküvőket 
stb. és 9962 jogerősen elitéit közönséges 
bűnözőt (gyilkosokat, rablókat, tolvajokat 
stb.). Ezeket azonnal felfegyverezték.

Az ellenforradalmi bandák raboltak és 
gyújtogattak. Felgyújtották és kirabolták 
a Corvin Áruházat, a M agyar Divatcsarno
kot, a Minőségi Állami Áruházat, a Nap
sugár áruházat stb. Felgyújtották a Nem
zeti Múzeumot, a Royal Szállodát és több 
más középületet.

Az ellenforradalom a magyar népnek 
rendkívül nagy anyagi károkat is okozott. 
Csak az elrabolt és elpusztult áruk értéke 
sok százmillió forint. Az ellenforradalom 
által okozott kár 22 milliárd forint.

A nyugati imperialista körök uszításá
nak, felelőtlen Ígérgetésének és csábításá
nak hatására mintegy 180.000 ember — 
köztük több mint 30.000 fiatalkorú gyer
mek —  hagyta el hazá já t és tengődik ma 
nehéz sorban, kevés kivétellel nyomorban, 
idegen földön.

Nagy Imre és kormányon belüli csoport
ja  alkotmányellenes intézkedéseivel a tör
vényes rend ellen tám adt, az ellenforra
dalmat tám ogatta. Legkirívóbb törvényte
len, alkotmányellenes intézkedései:

a )  Semmibe vette az ország legfőbb ál
lamhatalmi szervét, az országgyűlést, sőt 
önhatalmúlag intézkedést te tt annak fel
oszlatására.

b) Félreállitotta az Elnöki Tanácsot, e- 
gyetlen intézkedését sem terjesztette jóvá
hagyásra az Elnöki Tanács elé.

c) Megszüntette a kormány működését 
és alkotmányellenesen egy szűk kabinettel 
koi’mányozott.

d) Betetőzésül ellentétben az ország
gyűlés által megszavazott 1955. év III. szá
mú törvénnyel és a nemzetközi joggal, fel
mondta a varsói szerződést, kierőszakolta 
a szovjet csapatok visszavonását Budapest
ről. Mindez nyilvánvalóvá teszi Nagy Im
re és társainak esküszegését, árulását. 
(Második része jövőheti lapszámunkban)

—  Adja ide azt a levelet.
—  Ezt? Én? M agának? . . . Nem! . . . 

Nem, barátom ! Ezt soha! . . .  Ez a levél 
nekem kell, m ert nekem igazolni kell ma
gamat, hogy m ért történt minden, ami tör
tént! Kellene a levél? Igén? . . . M ért? 
nyomorult, hogy kéjeleghess? Akarod ol
vasni a szavakat, hogy a teste tűzben van, 
hogy tűz kell neked? Tűz? . . . Ocsmány. 
Mi neked ez a tüzes kis ringyó ? Kid neked 
ez ? Te a lja s ! te, leköplek!

S az öklében ta rto tta  a levelet!
—  Az én uramnak merészeli egy falusi 

cseléd azt Írni, hogy Zoltán bácsi! . . .  Meg 
hogy csókollak! . . . T egez! . . . Tegez egy 
utolsó sarki piszok! Egy bordélyházi ca
f a t ! Tegez! Szakhmáry Zoltánt egy re- 
pedtsarku tegezi!

JUGOSZLÁVIA
A belgrád i nem zetközi 

árum intavásár
JJUSZÉVES megszakítás után nyílt meg 

ismét a vásár. Közben lezajlott a má
sodik világháború, a háború után Jugosz
lávia népei megkezdték a szocializmus fel
építését. Uj nemzedék szervezte ezt a vi
lágvásárt és a jugoszláv ipar jelentkezése 
az 57-es kiállításon sok mindent elmond 
az ország mai életéről.

A vásár területe 300.000 négyzetméter. 
Három óriási csarnok kupoláján csillog a 

napsugár. A legszélső a legnagyobb, a 
belgrádiak »repülőtányérnak« nevezik, fe- 
lülnézetből hatalmas gombára emlékeztet. 
A csarnok átmérője 107 méter, 15.000 
négyzetméter kiállítási területet foglal 
magában. Kupoláját nem ta rtja  egyetlen 
oszlop sem, merevített betonivekből és ü- 
vegből építették. A világ egyik legnagyobb 
ilyeriSzerü építménye.

A csarnokok kupolái a latt 650 jugoszlá
viai ipari vállalat és 850 külföldi cég vásá
rolt kiállítási területet. 28 országból — 
négy \ilágrészből — érkeztek kereskedel
mi és ipari vállalatok képviselői Belgrád- 
ba a vásárra. A szocialista tábor országai 
közül ott találjuk Csehszlovákiát, a Né
met Demokratikus Köztársaságot, Len
gyelországot, Magyarországot, Bulgáriát 
és a Román Népköztársaságot. A mam- 
mut-csarnokban a romániai és olasz válla
latok mellett az óriási kupola alatt ott van
nak a svédek, nyugatnémetek, amerikaiak 
és több közelkeleti ország.

A legérdekesebb a gépkocsik részlege. 
Jugoszláv gyárak is elküldték legújabb 
mintáikat, a kragujeváci Zasztava Fiat 
gépkocsit. Itt vannak az olasz Alfa-Romeo 
autóbuszok és vöröskeresztes kocsik, a 
nyugatnémet BMW személykocsik, a bu
dapesti Ikarusz társaskocsik. Rengeteg 
m otorkerékpár és robogó, "Európa szinte 
valamennyi cége elküldte ‘mintáit.

Nehéz tájékozódni és még nehezebb pél
dákat megemlíteni erről a kiállitás-áruvá- 
sárról, ahol hajócsavartól háztartási gépe
kig tiz és tízezer ipari cikk együtt van. 
Malomberendezések, golyóscsapágygyár, 
villamossági-ipari, nehézipari autom atizált 
szalagok. Sok példányból egymás mellett 
három-négy országból érkezett megoldás. 
A vegyiparból a nyugatnémetek és jugo- 
szlávok egy-egy iparágat rendeztek be.

A csarnokok közötti szabad téren a leg
nagyobb gépek. Motorok, bányaipari be
rendezések, mozdonyok, daruk, eleváto
rok, dömperek, trolibuszok, építkezési-ipa
ri gépek és igy tovább. Sportrepülőgépek, 
vitorlázók, ejtőernyők. Persze, a vásár lé
nyege, hogy mindegyikből az 1957-es típu
sokat küldték el a kiállítók.

És itt elérkeztünk a belgrádi műszaki- 
technikai vásár lényegéhez. Ez a nemzet
közi ipari »találkozó« egy kicsit világver
seny is. Nemcsak négy földrész találkozott 
a Száva parton — a föld különböző társa
dalmi berendezésű országai jöttek ide. Az 
1957-es világtechnikának impozáns sereg
szemléje folyik ez őszön Jugoszlávia fővá
rosában.
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