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Mími néni
Igozá,n nem lrj,xotalos Cz a Jó'sz tó.bornoknóL. Aza.z Juan
cím, s nem lesz íigyneuezetten de Pablónól, tlett alckor ez
hipatalos o búesúzós sem. Hi- uolt a nepe, Mirni néni aégig
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szen arra kértékszerkesztöségiinket, hogg tegyiik közzé:
,,Jó'sz Dezsőné, . szijletett vil.
ma de Pablo életének82.
élsébenelhuwt' Minden kiilön értesítéshelgett.'' Tisztelettel eleget tesziink o kílsá.nsógnnk, de hó.t Mi.rni néni
rnégiscsak a aildgtörténelent
eguik alakítójo tsolt. Já,sz Dezső éIettó,rsaként ismertem
rneg, s lsoltaképpen még ma
sern tudnó'm pontosan rnegmond'ani, hogu ki uolt Jó'sz
Dezső. Tudom, tud,om. hogg
több orszdg komlnunista pó'rt-

Dezső bócsiutl eguütt uolt.
Spangolorszógban is. oút
eggebe'k között _ Ilja Ehrenburg tolmá'csa is uolt. Taló'n
acllzat allcalma,t,
f élreértésre
hogg Mími nénit élettársnak
neoezten1, pedig arra akzrnék
utalrú, hoga ualóban tdrsa
uolt férjének:a szó igazi és
ered,eti értelmében' olgan f or-

radalmó,rok toltak, akLk a GaIilei KörtőI egészen a Íasizmus föIött a.ratott ggőzele.ni,g,
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tolsdbb' a'proletariátzs kö_

zös iigEét s4olgdltó.k. HoI? Miként? Izgalmas fejezete lesz
ma,jd a, ÍLagaar progresszió
történetének, arnikor szorgalmas kutatók uíIó.gossú tehetik,

jd'nak alapítói között szerepelt. Eggszer egAiitt utaztunk
Csehsztolsókiába, mert e pdrt
első szeruezőinek a sorai,ba hogE Moszkxdtól Medridig és
tartozott. Szerntanúja uoltatn, Pó,rizstóI Berlinig merre jár'
a.mikor Roggion Malinouszkij, tak, mi mind,ent tettek. De
a Szoujetunió m'arsallia. ak- azért ne feled"kezzem m.eg &rkor éppen a Szoxjetunió hon- ról sem, hog! miLaen elbűlsö|ő
uédetmi Ininiszter e. tisztelegD e asszonu uolt' Mó,r romló Iótá,dIIt Jdsz Dezső eIé, s katona- só'lsal' hóta mögött a 'bistóriai
san engedétEt kért d, ielent- kijzdetmekkel talóLkoztam uekezésre. Aztdn a történelmi Le utoljó,ra. Hibótlan Dolt endokumentulnot Ís lá,thattam, Iékezete. és hibó,tlan uolt er'
atnikor a spangol polgórhóbo- kölcse. Tiszta ember uolt.
rú ualamelgik Jrontjd'n Mali- Forradalmó'r uolt.
E. Fehér Pál
nouszkij ezreiles jelentkezik

oV.

*

