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, Iiátont, nelnzedéket képuisel kommunis!áicat mutatunk
ba dlobb: a holnap lcezd" d p rtkongresszus egu-egu kiila]tjt'
tét. Azonos esztnék uetelték ket orro, hoga minden k riilnlénuek k,iiz tt l rhetetlen hiLséggel szolgtít')ak a munkásoszt Ig! és p rtj t, éIetkort l, munkohelgt l f iiggetleniil faradha'
tutlanul r|olgozzanak c szocialísta Magyarországárt. Nem Ie-

_ Mint

tanárn

és szerkeszt , már

nyugdíjas vagyok,

74 éves korommal
val ban az. ,,els
nemzedékhez'' tartozom. Visz-ont, ha
pártmunkás vol-

tom után érdek1 dnek, kénytelen
vagyok k z, lni,
hogy nem ismerem e1 é1etkoromat, s azt sem,
hoga létezne naugalnl.azott forra-

dalmdr. Ezért ké-

rem besorol somat

a harmadik

zedékbe.

nent-

A d'erris kéréstaz I. keriileti pártbiZottságon, amelynek Matltejlta1 J nostté
is tagja.
_hogyjogosnak találják' azt mond-

jírk,
vital<észségél:cil,lendiiletébrjl
pontosan kcivetkeztetni tudnal< rh, mi-

lyen volt Mathejl<áné _ Arua[e Rita_
17 éves korában.

* Akkor, az els világhábor vége
felé, szti1iivárosomban, !'iuméban éltem. N vérem már kapcs;olatot talált a
budapesti szocialistákl<al, t le kaptam
elolva.sásra a Galilei Kilr els kiadványait. E1rrlélrszem, az Adriai-tenger'_
parton budape.sti kisgyermekeket tidiiltettek, veliik jtjtt Ie Korvin Ott feleMe th piká
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k z ttiik nemzedéki'uit nak, rnert pontosan tudj k: mit sem. érne oz el(jd, k minden fá.radozasa,
szenuedése, lta az .j generdciok nem vennék t t !íik a slaiétabotot, és fot-c7t,tva: a fiatal netnzed.éIcek eltjlr l. kezdhetnélc
a t.engerngi kin'I dast, ha nern becsiilnék nl,eg az iir l<séget és
netn g1galapitan k szakaaatlanut.
het és nincs is ngom,a

sége, és nyomban sszetilt

n véremmel'

Engem. a gimnazistát, nem vontak be
a konspiráci s megbeszélésekbe. Kés bb
aztán mérgesen megjegy ztem: _ El bb
Jorrad.alnat kell csittáLt'tí, okkor nem lesz
sziikség kiéhezett g1terekek ngaraltatá'
sára' - Alighanem megjegyzes mélt
kaptam életem e]s<í párlmegbíz.atását
Korv.innétoI: keressek embet'eket, akik
kapcsolatba Iépnek a k z.eli olasz- front-

tal, és hajland k antimilitarista agitáci ra. Így Iettem tagja 17 éves korom_

ban, még a KMP megalakulása el tt a
szociáldemokrata párt fiumei szervezetérlek, amely késcibb egv enrberl<ént
csat1al<ozott
cliktat.urához.

ZE DE K

az eIs lTIagyar

prolel.ár_

A Tanácsk ztársasárg leveré-se után a
fiatal lány osz.toz.ott o1y solr magyar
]<om.mutrista munkáiában és sorsában,
Egy icleig a bé:si emigráci baq az- Illés
Béla megéneke1te 43-as baralrli laktija

volt' de elíitte még lll]nrál:an tanult, orvrlstanhallgirtoként. Jr:len voIt a lir'orn il<ongrcsszuson, ahol;lz olasz hom-

tintill piir'tot alal<itclttali, s 15
lrirszéves korára aliri;íl- tagja lett ann:rll. olaszorszírgban c1te ciíjszrjr az ii1_
drjz<jlt l<onrmunistirlr boL'ttjnkosztját. Kiszirbadr.rlása után B cs}le, rna'1d Román-rr'rnistál<

nihba utazott han-ris ritlev llel, illcg,iljs

mtlnl;1lra. Ott elIog1.;i!t, két évi biir-tajnbiinteté:sre ítélték'Hat nl'elven beszélt,
s nrég mintlig csak 25 éves volt, amikol'
a Szovjeturrítlban menccléi<et trrlált' Dol_

gozott a Kominternben, volt a politikai
gazdasÉrgtan tanára, agit.-pr.op.-referens,

a nemzetk zi kcinyvkiado osztályveze_
t .1e. ott ismerkedett meg a fér'jévei. a
Tarracsktjztársaság váci direkt ritrmának egyik vez-ettijével. Így rrlakult Ma_
thejkáné életének els negyedsz.áz'ada,
amit rijabb korszak kijr"'etett, Ílrraciha-

ta'l.lan munkával, em'léi<ezetes ofijnl l(kel és sulyos n-regpr',ibáltatásoi<li:.tl.
(.'saknern 30 év elteltével 1átta viszont
NIagvarországol. Á mai napig is vcz._
t je a r'egi párttagok biztltístigi'tnal<, s a
pirrlmunka mellett politikai kiadványo-

kat íorclít, szerl<eszt.

* FIa szr]t l<apnék a l<ongressz-u.son,
nrirrdenel<elcjtt elntor-tdu'n nt, ltogll a
he|ytaLlas nemcsa]c az én nemzedék'etn
sajatja, h,anem azolcé is, nftilx a ltlJomunlclla léptek. ts még valzrnrirol sz't:l'-

nek. Nem el szijr vesz-e}< részl a lrrlnlmunist;ik tanftcsliozhs:in, ott vrill.rttl :l
IivrjrnoÍ }iongre.scu'usorl, a Konrilr1et'n
VlI. p]énurnÍrll.az SZK(b)P XV. krlng'
rc:is;lus:in, ntindeg)'iI<et a harc' á s7-cn_
vedé1yes, é]es vita léql<i5L'e jcllctrrez1't'.

Az MSZi\ll' X[. knn']r'essz'lsil sziilllulllr;t

az

eg:ység,

a

kiegyensÚrlvoz-ot,ts:ie jce','t':-

ben z;rjlo tatt/.tcslioziis lesz, ahol szcil.ion
b;ill<i is a sa.jirt ntutrl<:'t iiir l, liirlrlvezctér'ítl, min<]enl<épp az egész ofsziigfl]l és
az egész or'sziiglral< vittt lttondaniv:riri.ja.
Volamenn'l1i l:iiLdr)tt egu er s, eggsénes
Tá1t tao ja'
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ncuében is lliiszl';e uag!tol;.

lle'rrtzedck"

