
ASO h2j '"f*^ L'Express, 1956 november 9* 
Budapest után Sartre újra szóló 

Jean laul Saartra ma újra beszélni kezd6 Az ir<5 az Express üfimü lapot választotta ki a mély benyomást keltő porondralépés eszközéül* 
Ez ̂a nyilatkozat kétségtelenül jelentős befolyást gyakorol majd számos 
szélső baloldali értelmiségi magatartására^ amelyek" jelenleg irányukat 
vesztették, aggodalmakkal telitettek és bizonytalanok. 

Az iró mináameliett világosan fenntartja azt a véleményét 
hogy a lap szócsőül választásának semmilyen politikai jelentősége" 
nincs , számos ponton különbözik véleménye az emiitett lap állásfogla
lás ától* Mivel azonban az Express szabad fórumot jelent, amely nyitva 
áll valamennyi francia baloldali állásfoglalás számára, szükségesnek 
látta, hogy a lehető leggyorsabban és legteljesebbma mértékben kifejt
se állásfoglalását, ezért fogadta el azon ajánlatunkat, hogy válaszol
jon riporterünk néhány kérdésére, mely intervjut kizárólagos joggal 
közöljük,, 
Kérdés;Hogyan tudta meg ön a magyarországi 

eseményekéi' és melyek voltak eIsÓ benyomásai? 
"~Slső~*benybmásom az agé-odalom volt, s ez abból a hihetetlen

nek hangzó hibából eredt, hogy orosz csapatok beavatkozását kérték, és 
akkor még nem lehetett világosan tudni , hogy ebben az utolsó rákosis-
ta vagy pedig az uj magyar kormány -vo lt-e a felelős .Néhány nap multán 
az aggodalom reménységnek , sőt örömnek engefiett utat: ha az orosz 
parancsnokáág - amelyről megtudtuk, hogy G-erő hivására avatkozott be -
elköve te azt a borzalmas ballépést, hogy engedett e beavatkozási ké
relemnek végülis visszavonta csapatait Budapestről, 

Tisztelettel néztek azokra a szovjet ezredekere, amelyek 
inkább visszavonultak a felkelők elől, semminthogy rájuk lőj jeneke, 
az orosz katonákra, akik inkább dezertáltak*, A ixemle habozni látszott: 
ugy látszott, hogy a felkelők győzni fognak. Lehet , ̂ ogyaz első ször
nyű vérontás ellenére, a Szovjetunió uissza kivánt térni a tárgyaláso k 
vonalára, mint ahogy ez megelőzőleg Lengyelországban is történt* 

Később azonban visszatért aggodalmam, s ez minden nap inkább 
csak erősödött s egyáltalán nem szűnt meg, amikor láttam, hogy kisza
badítják a börtönből s azonnal előtérbe tolják Mindszenty bíborost s 
azt gondoltam, hogy Oroszországot most harapófogóba zárták: vissza
adták kardinálisukat, mikor kerül sor Horthyra s a nyugati tömbhöz 
való csálakozásukra* Oroszországnak el kell veszítenie Magyaré©szagot, 
vag^ u^ra kell kezdenie a tömegmészárlást0 A Nagy Imre által kért semlegesség nyilvánvalóan csak egy a felkelők nyomása alatt megfogalmazott 
minimális követelés, volt, amely nem elégítette volna ki őket, 

A régi pártokhoz való visszatérés,aa titkosrendőrség tag
jainak vadászása és kétségkivül a kommunistafunkcináriusok ellen való 
hajsza is, az az elhatározás, hogymegváltozta ják a kommunista párt 
nevét, az emigránsok visszatérése, a "belső emigránsok^ feltűnése* 
egy reakciós összeesküvés valószínű létezésé a hadseregen belül; mind
ez megmutatta, hogy a magyar felkelés mindannak teljes likvidálása 
felé haladt, amelyet a rendszer szocialista alapjainak neveeünk,, 

Ezt a tragikus helyzetet foglalta akkor össze a budapesti 
rádióban a Nagy Imre kormányutolsó kommunist tagjainak egyike: " a 
rekció visszatérésének veszélye és az idegen elnyomás közötti válasz
tás harapófogójába kerültünkoEz nyitott teret az orosz beavatkozásnak, 
Ez magyarázza meg az orsóz beavatkozás tényét," Le a dolgok megmagya
rázása még nem jelenti a tények megbocsájthatóságát*. Az ügyet teljes 
vonatkozásában tekintve a beavatkozás büntettvolt, És megvetésre méltó 
hazugság még annak hangoztatása is, hogy a munkások a szovjet csapatok 
oldalán harcoltak^ 

Hallgassák meg inkább Kádár felhivását a" legutolsó éjszakán: 
"Munkások támogassatok bennünket!Munkás ok és paraatok harcoljatok 
velünkíA kommunistaprát történetének legtragikusabb szakátszát éli átö Sz kitunk a múlttal, egyébként megváltoztattuk a párt nevét is," 
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S ükség lett Tolna-e vajon ezekre a felhívásokra, ha a teljes nép 
nem támogatta volna a felkelőket? Ha sm&nkások és parasztok, miután 
"jogos elégedetlenségüket fejezték ki" , a Pravda nyelvén szólava, 
egyesültek volna Nagy kormány msllettt az emigránsok visszaverésére, 
talán polgárháború lett volna, ae egyetlen távirat, se milyen rádióál
lomás, még a népidemokrafikus országokban sem beszélt a h lyzet érté
kelése során polgárháborúról,, A feleklő soraiban homály, bizonytalan
ság, zűrzavar, egyenetlenség volt, ami mindenütt kisség megmutatkozott;* 

Ezekében a csoportokban ,amelyek az oroszok elleni harcra 
egyesültek, vagypedig egységesen kivonulásukat követelték láthattuk 
a reakciós elemek fölülkerekedését, amelyeket külföldről ösztönöztek* 
A tény azonban az:hogy a munkások parasztok, a teljes nép elfogadta azt, 
hogy ilyen elemek oldalán harcoljon, A haladó kommunist elemek*, a rend
szer demokratizálásaidéi xwsÉMdbte vágyától vezéreltetve együttműködtek 
ugyanazon csoportokban lévő reakciós elemekkel, amelyek egyidőben 
saámos més irányzatot foglaltak magukba s amelyek az események során 
egyik oldalról a másikra sodródtak, részben a csoportok összetételének 
eltolódása következtében is és főleg az orosz beavatkozás tényével kap
csolatban. 

Egyszóval a Vörös Hadsereg egyteljes népre s nem felfegyver
zett emigránsok kis csoportjába tüzelt* A nép az, a munkások* és 
parasztok - Horthy régebbi áldozatai t* akiket ma is még mészárolnák*, 

És bűntett számomra nem csupán Budapestnek páncélosokkal 
való megtámadása, hanem az is, hogyez lehetségessé, sőt szükségessé 
is vált / természetesen szovjet szempontból/, 12 évi terror ás osto
baság következtében* Ha ajobboldalnak sikerült felülkerekednie a 
felkelők között, ez annak köszönhető, hogylétezett egy valamennyiüknél 
közös szenvedély, tumlj teljes egészében negátiv: a szovjetek és a 
rákosizmus gyűlölete,, 

A nyilvános hajszák a maguk Ízléstelenségében borzalmasak 
voltak, de mit kellett elkövetni annak a rendszernek, hogy ennyire 
gyűlölték* Egy lelkiismeréttel rendelkező kisebbséget leszámítva -
az értelmiséget, az írószövetséget - akiket a tömeg rendkivül gyorsan 
elsodort, a munkások és parasitok, miután elismételték a fejből*megta
nult leckéket, teljes bizonytalanságban maradtak, minden politikai Yagy társadalmi nevelés vagyismeret nélkül. 

A népforradalmák általában baloldaliak* Ezúttal elsőizben 
- de hiszen minden uj ezekbén a tragikus eseményekben - aszisztálhat-
tunk egy olyan politikai forradalomnál, amely jobbratolódott a kibon
takozás folyamán, mivel semmit sem nyújtottak a népnek, sem anyagi 
téren való megelégedést, sem szocialista hitet, sőt még'csak a helyzet
ben való tisztánlátást sem. Tévedést követtek el, ez bizteside minde
nekelőtt, anépnek még saját hibáival együtt is szabadságra és tiszte
létbentartásra van jogai a munkások a hibákon keresztül, saját tapasz
talataik alapján lesznek nagykorúak, a hibákat nem ágyulővésekkel 
javítják ki* Végül, magukért a hibákért is teljes egészében a sztá
lini zmus felelős* 
Kérdés;A jobboldaliak azt állítják, hogy a magyar 

&rama szenteseit! a szocializmus'végleges 
felbomlását.&i erről' a véleményed 
Amit a magyar nép saját vérével tudatosít bennünk., as az, hogy 

teljes lehetetlenség a szocilaizmusnak a Szovjetunióból aráként való 
importálása* A Szovjetunióban tidtoalévő, hogy mibe került a szocializ
mus felépítése:mennyi veritek, mennyi vér, mennyi bűntény, de hasonló
képpen mennyi akarat, bátorság és állhatatosság volt szükséges ehhez* 
Az ország azonban, igy az ipari hatalmak első sorába tudott felemelked
ni* Vagyis" a történelmi feltételek iehetxővé tet uék számára: az 1917-
es kommunisták egy, igen kevéssé fejlett burzsoáziát váltottak le, ami 
azonábn lerakta egyigen hatékonyipari koncentráció alapjait* 

Teljesen abszurd dolfcg volt azonban valamennyi "csatlós" 
ország sztálini építésének szolgai lemásolásának kényszerítése, hogy 
ezekbeől az országokból kicsinyített mértékben kis játékbizsu Szov-
jetuniókat hozzanak létre, anélkül, hogy ahelyzet különbözőségével a 
különböző országokban számoltak volna* Magyarosrzság különösen, ame
lyet óriási népfeleslege fojtogat, s amelyet a háború előtt egy fudá-
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lis nagybirtokos osztály és gyenge és uralkodásra képtelen ^burzsoá
zia vezetett, amely saját kapitalista fejlődése helye t egyfélgyarma-
ti helyzetet részesotett előnyben, a lehető legtávolabb volt a szocia
lista forradalomtól .„ 

1939-ben a városok kényelmetlenül éselégedetlenül sitürték 
el Horthy diktatúráját, a parasztok azonban* jóllehet nyomorban éltek, 
hozzászoktak ehhez* egy nem}.étező, vagyaiig létező proletariátus, s 
egy évszázados előitéletek alatt görnyedező parasztság, ê t találtak 
a szovjstek Magyarországon 1945-ben. Es az első választások 1945-ben 
egy demokratikus frontot juttattak hatalomra, amelyben a kommunisták, 
akik titokban mindenhatók vo&tak, hivatalosan csak egyigen háttérbe 
szoritott helyet értek el? a szavazatok 57$-a a kisgazdapártiakra 
esett* 

Az uj kormány kétségbevonhatalanati feladata az volt, hogy 
pihenő nélkül nekivágjon a ráváró feladatoknak, felossza a nagybirto
kokat és azután felossza a földet a kisbirtokosok között, azután egy 
uj központosítást hajtson végre / a földekét a szövetkezetek létesíté
se utján, az üzemeket fejlessze s a lakosságot, a feleisieges népessé
get a városokban vonja össze/, ez a feladatkör polgári és egyben szo-
szQcialista is volt* '"agy is mindez azt jelentette, hogy ezeket az óri
ási változásokat, a burzsoázia helyett - amely Magyarországon soha nem 
tudta volna ennek a felelősségét vállalni - és a szocializmusérdekében 
kellett volna megvalósítani* § prograxamban minden a parasztok évszá
zados szokásaiba ütközött, ami a munkásokat illeti!, ezek legtöbbnyi-
re vidékről jöttek és sokkal inkább tartoztak a faluhoz, mint az 
üzemekhez,, 

Semmit sem lehetett! tenni tehát, bizonyosfoku népszerűtlen
ség elfogadása és bizonyos kényszer nélküli élelmezni kellett ezeket 
a megfcövekedett városokat, ez a munkáslétszám napról napra növekedett, 
és a hiányosan felszerelt parasztok non tudtak volna ezeknek a szükség
leteknek még eleget tenni, csak olyan módon, hogy elfogadták az adók 
rendszerét és bizonyos kezdeti lépéseket tettek a kollektivizálás felé,, 

Ez a kényszer mindig létezett a kapitalista országokban: 
viszonta koncentráció és az abból következő kizsákmányolás különböző 
formái az egyén s ámára valamely névtelen végzet köve kezményeinek 
tűntek, ^gy szocialista országban viszont ez a végzet igen nagy való
színűséggel a kormány vezetőjének arculatát ölti magára* 

Az lett volna tehát szükséges, hogy ez a kényszer a lehető 
legkevésbbé legyen kihívó, tehát a terveknek igen szerényeknek kellett 
volna lenni ok, a szocializmus felé való előrehaladásnak igen hosszú 
időre fokozatosan kellett volna megoszlania, azonnal elő kellett irá
nyozni az életszínvonal mindenki számára történő emelését, hogy a rend
szerben mindenkinek legyen vala i védeni valója. Emlékezzenek, hogy m. 
mi forradalmunk erejét a nemezét! javak értékesítése képezte* Továbbá, 
az evolúció, a fejlődés ezen időszakában a leglényegesebb dolog a meg
győzés volté A kinaika azt mondják:"Mindig magyarázni kell a dolgokat" 
"Megmagyarázni", ez nem azonos a propogandával* Ez azt jelenti, hogy 
tájékoztatunk, neveleünk és - mivel nem kizárólag szavakkal győzzük 
meg az embereket- nyújtunk is nekik valamit. Olyan emberekétől, akik 
már meggyőződtek arról, hogy a szocializmusrendszere az , amely orszá
guknak kell, lehet áldozatot követelni* Clyan emberektől azonban, ami
lyen a magyar parasztok legnagyobb része, akik egyrészt az idegen el
nyomás , másrészt a szocializmus ellen vannak, semmit sem lehet kérni: 
mindenekelőtt meg kell nyerni, meg kell győzni őket» Ugyanolyan dolgo
kat követelni ezektől, mint olyan valakitől, akik már hisznek a szoci
alizmusban, ez azt jelenti, hogy egy szüntelenül mélyülő szakadékot 
képezünk a tömegekben, me konnyitjük egy terrorista helyzet születé
sét, sajátmagunk teremtjük meg egy ellenforradalom feltételeit« 

Semmit sem magyaráztak meg: az események egész sorozata 
viszont mindent megváltoztatottc Mindenekelőtt, a Marshall-terv:bevallott célja az volt, hogy emgakadályozza a szocializmus épitését a 
"csatlós" országokban , Amerika felelőssége elvitathatalan a jelenlegi 
eseményekben. Abban az időben a tervet gyorsan nyomon követte a szoci
alista országok közötti kapcsolatok megszorítása, a Marshall-terv meg
indulásától veszi kezdetét a "vasfüggöny" létezése» Ezután következett 
a nemzeti kommunizmus első lázadása: a titóizmus. 
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Minden a sztálinizálás felé hajlott $ a Marshall-terv után lát

hattuk a szociáldemokrata és kisgazdapárt eltűnését, a titóizmus után 
aszisztalhattünk a kommunista párt bolsevizálásánál* ami azt jelentette, 
hogy eltávolították a pártból a nemzeti elemeket, amelyek egyedül iahet-
tek népszerűek és a Moszkvában képzett kommunistákkal helyettesitették 
őket* Elképzelhető a Kajk per hatása Magyarországon /Hajk az ellenál
lás alatt a parasztok oldalán harcolt/ és Eákosi sorozatos győzelmeinek 
kihatása /aki hosszú éveket töltött a Szovjetunióban./ 

Ennek az átalakulásnaktermészetesen kettős jelentős gazda
sági következménye volt: a Szovjetunió a maga részéről megválósitotta 
Magyarország fél-gyarmatosítását, a tul-iparositás pedig a kollektivi
zálás tulhajtásához vezetett* Magyarország, a középeurópai országok 
közül leginkább állt ellen ennek az erőszakos rendszernek.. Valamennyi 
megfigyelő - még a francia kommunisták is - ebben a pontban megegyez
nek* i'error kellett a rendszer fenntartásához* Az a fehér-terror, amwly 
bizonyos helyeken ma mégjelenik, a szovjet intervenció igazolásaképpen, 
csupán következménye a vörös terrornak„ 

Világosan látható a hibás a Szovjetuniónak sikerült felé
pítenie "a szocializmust egyetlen országban", saját országában, most 
arról van sző, hogy sikerre vigyék " a szocializmus építését több or
szágban, s a Szovjetunió inkább azt választotta, hogy újra kiadta a 
"szocializmusok építésének egy országban" való elgondolásátp Ez a lát
szat lehetővé tette számára, hogy megmaradjon a csatlósok közötti kap**. 
csolat és Összeköttetés egyetlen módjának, elutasitva ily módon azt a 
kínálkozó lehetőséget, hogy egy szocialista* commonwealth-szerű szövet
i g jöjjön létre, egymást kiegészitő gazdasági lehetőségekkel ás élettel, S mindezt részben bizalmatlanságból a csatlósok iránt, részben pedig 
azért, mert saját országának kivánt kiegészitő gazdasági életeket sze

reznie Ennek eredményesaz, hogy most aszisztálhatünk egy olyan rendszer 
teljes felszámolásánál, mely rendszert Magyarországon soha senki nem 
fogadott elo 

Vannak emberek, akik azt állítják: meg kell maaateni ^a szoci-
lizmus alapjait" Magyarországon* Ha Magyarországon léteztek volna a 
szocializmus tényleges alapjai, a szocializmus saját maga megvédte wolna 

vívmányait* A Vörös Hadsereg azért avatkozott be a magyarországi események
be, hogy megvédje Magyarországon a Szovjetunió-beli szocializmus alapjait, 
vagyis a katonai támaszpontokat / mint ahogy azt Pierre Courtade bevallja/ 
és az urániumbányákat* 
Kérdés:ön a "demokratizálásról"beszéltttMeg tudná pontosan 

határozni, hog^milyen értelmei" tulajdonit ennek a 
szónak egy szociallstaőrendszerfren? 
Számomra a demokratizálás ályan dollf, amely csak a Szovjetunió

nak csatlósaival való kapcsolatai teljes revíziója révén létezhető 
JSz a demokratizálás csak ugy valósulhat meg, ha előirányozzák 

a csatlós országok olyan szervezetét, amely sokkal inkább saját sacsxá-
jaik^éráekeik, mint a Szovjetunió érdekeit tartja szem előtt„ követke
zésképpen ez egy valóságos, reális, általános tervezést követelne meg, 
valmennyi tagország szinvénalán, összméretekben* Ha ez megvalósulna*.akkor 
megállapítanák, hogy Lengyelországnak nem szükséges olyan autókat gyár
tani, amelyek üzemképtelenek, hpgy Budape tnek nincs szüksége egy elá
rasztott földalattira, hogy a lengyel szeriek sokkal hasznosabban lehet
ne szétosztani Középeurópa különböző országai közölt,, Sz a szocialista 
mozgalom valamennyi országát felölelő unióba Szovjetunió vezetése alatt 
valósulna meg, ez a vezetés azonban valójában csak egy közös külpoliti
kai vonalvezetés terén valósulna meg* Bs ezzel a demokratizálás konkrét 
formákat ölthetne* 

Ha az életszínvonal emelkedik, meg lehet mondani az igazságot, 
anélkül, hogy zavargásoktól kellene tartani, sőt még beszélni is engedhetün 
olyan embereket, akik nem a mi nézeteinket vallják. Olyan embereknek ha
zudnak, akik megdöglenek az éhségtől és a fáradságtól, mivel számukra a 
fexMk a kormány által eELküvetett hibák élet-halál kérdései* A demokrati
zálás számomra nem szükségszerűen a többpárt rendszer bisszatérése, a 
konzervatív pártok újra megjelenése Magyarországon majdnem szükségessé 
tette az oroszok jelenlétét / és nem brutális beavatkozását/ Magyarorszá
gon, Vissza lehet térni azonban a demokratikus centralizmushoz a párt ke-
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"belén belül, vissza lehet állitani az egyéni szabadságot,- habeas 
corpus - meg lehet szüntetni a cenzúrát , létre lehet hozni a munkás
tanácsokat. Mindent összevetve, minden kormány saját ügye, hogy a hely
zettől függően és a tömegek követeleséi szerint határozzon egyes egyes 
dolgokban* Mindenekelőtt azonban, számomra, a demokratizálás akkor veszi 
igazán kezdetét, ha azok az absztrakt pártok, amelyeket magyar, román, 
bolgár stb, kommunista pártoknak hivnaíc, valójában újra felveszik - ha 
ugyan még nem késő - a tömegekkel a kapcsolatot* 
Kérdés:Hiszi-e öny hogy a külpolitika abszolút elsőbbsége j e 11 em zi ászt áll ni ziu s't ? ~~ 

Nem vagyok benne biztos« Ügy tűnik számomra, hogy kezdetben a 
Szovjetunió, mint ahogy egyébként jogos volt, nem választotta külön a 
külpolitikát a szocializmus épitésétől. L945-től 1948-ig magához kiván-
ta kapcsolni a népi demokráciákataz életszínvonal lassú emelése, s a 
szocializmus alapjainak fokozatos építése révén, ami ugyanakkor biz
tonságát jelentett számára és megvédte őt a bekeritésiől, 

A szocialista front szétszakadásának aggasztó tényét, még egy
szer kia kell hangsúlyozni, a Marshall terv idézte elő* Mindenesetre 
nagyon félekxa attól, hogy leginkább a katonai biztonság szempontjai 
okozták a magyarországi szovjet beavatkozást, Mindenesetre ez Pierre 
Courtade nézete, aki a dolgon hosszasan "rágódik" az Humanitében* 

"Lehetett-e azt kivánni, hogy Magyarországon, a "szabadság" nevé
be , újra visszaálljon a földbirtokosok rendszere? 

A Szovjetunió, akinek csapatai, érvényes szerződések értelmében 
állomásoztak Magyarországon, megengedhette-e szövetsé.esei megdöntésé
nek ̂ kockázatát, ami Magyarországot a nyugati hatalmak jelentős terülte-
tévé tette volna a népi demokráciák rendszerének szivében?" 
Kérdés:Milyen lehet most a Szovjetunióval szemben olyan 

SM55RÜ MAGA'í'artása., "akii" "eacTíg, mint ön is, barátai voltak? 
Mindenekelőtt azt szeretném kijelenteni, hogy egy bűntett nem 

terhel egy egész népet, íTem gondolom, hogy az orosz nép valaha is sok 
sok szimpátiát érzett volna a magyarokkal szemben, mindenesetre semmi
vel sem többet, mint a magyarok ereztek egyébként az oroszok iránt* 
Sőt az orosz közvéleményben igen rit$a azoknak a száma, akik töké
letesen tájékozottak az eseményekben* Ehhez olvasni kell tudni a magyar 
és lengyel sajtót, ha az továbbra is eljut Moszkvába és vásárolni lehet* 
Mindaz, ami lefolyt Magyarországon, véleményem szerint olyan természe
tű, hogy megmozgathatja az orosz népet, ha elérheti a szélesebb népré
tegeket. Annál is inkább, mert szüntelenül hazudnak nekio A Pravda a 
szovjet cgspatok Budapesten történt beavatkozásakor , vasárnap azt irta: 
"A magyar népben, munkásosztályában, az igazi magyar hazafiakban saját
magukban megvannak a reakció szétveréséhez szükséges erők* " íme, biz
tosan ezt hiszik a szovjet sajtó olvasói. Egyébként tudni kell, hogy 
azok a csapatok, akik Magyarországon beavatkoztak, legnagyobbrészt más 
népekhez tartózó elemekből tevédnek össze, semmilyen lehetőség nincs 
tehát arra, hogy a moszkvai munkásek visszatérve azt mondhatják elv
társaiknak :munkásokra lőttünk Magyarországon* 

Nem,az orosz nép ártatlan, mint ahogyez igyvan minden nép ese
tében, legalább is, ha némaságukkal nem válnak cinkosaivá egy, az or
szágon belül kiépített központosított rendszernek* A Szovjetunióban 
a népesség eszméletlen:ége,a fogságbantartottak visszatérése óta, eléggé megmutatja, hogy nem halad az eseményekkel* Személyesen, szimpátiám 
e nagy, munkás és bátor néppel szemben egyáltalán nem változott, a kor
mánya által elkövetett bűntett dacára sem, 

Ma reggel azt olvastam a "Gombát" c, lapban:"Mindig diszkrét 
lévén, Raymond Áron nem akart, minda ból ami történt, olyan intellektu
ális megelégedést levonni, mely abból következne, hogy az ember az ese
mények által igazoltnak látja mindazt, amit irt*"jüos, jól van, ha Hayiaond 
Áron elégedett, látva azt, hogy előrelátásait az események igazolták, ez 
azt jelenti, rideg szive van* 

Kétségkívül ugy gondolja és vele együtt még jónéhányan 
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ű-ogv a deszzalinlaálás csupán egy álarc, hogy mindaz ami ezzel együtt-
járt, csupán szavak voltak. Eászemről úgy vélem, ez tel;$s s tévedés. 
A desztalinizálas a szovjec kormány egyes Labdáinál kétségtelenül fel
merült és a bürokráciát egy tényleges akarattá változtatta, arra kény
szerítve őket, hogy bizonyos kockázatot vállaljsnak. Lehet, hogy kö
zülük egyesek már fizetnek is ezért a kísérletért? Hz mégis kívánatos, 
szükséges volt és sze,él/esen akarom kifejezni elismerésemet és tisz
teletemet mindazoknak, akik ezt legelőször megkísérelték. 

Tudni kelleif volna azonban, hogy merre tartanak és nem lett 
volna szabad megengedni, hogy az esemén/ éktől mindig elmaradjanak és 
azok mögött haladjanak. Nem tellett volna azt az ostoba játékot játsza
ni, amelyet a komor Hermán a "juiberatioh" c. lapban !*őkót zuhanynak" 
"acuche écossaise!l-nek nevez, nem kellett volna például Magyarország on 
EFagy imrét hatalomra emelni 19>ő-ban, magasabb beruházásokat Ígérni 
a Fogyasztási cikkekot gyértó iparban, s azután megrémülve a dolgoktól 
- aiuián élesen megbírálták személyét, - Rákosit újra visszahelyezni a 
hatalomba, újra eiöszeani a nehézipar feltétlen elsőbbségének tézisét, 
rehabilitálni Rajkót, s gxilicoáb közben hatalmon hagyni, azután hirte
len elzavarni, helyettesitve őt egy sokkal középszerűbb ralosival: He-
rő Ernővel, s végül mindezt azzal tetézni, hogy akkor hívták visszás 
Nagy Imrét, amikor már túlságosan késő volt , amikor már folyt a vér, 
s ezzel elvették tőle annak leg kisebb lehetőségét is, már az első 
naptól kezdve, hogy újra visszanyerhesse a nép bizalmát. 

Igen,tudni kellett volna, hogy IÍG akarnak, meddig kivannak 
elmeimi, reformokat kellete volna végreh jtani anélkül, hogy először 
kikürtölték volna masx azokat, hanem inkább fokozatosan kellett volna 
ezeket végrehjatani. Ebből a szempontból valószínűleg Hruscsov jelenx-
tése volt a leghat lmasabb hiba, mivel - véleményem szerint - egy olyan 
szent személyiség nyilvános ás hangzatos denunciálása s elkövetett bű
neinek részletes kiteregetésé, aki hosszabb- ideig magát a rendszert 
képviselte - nem más mint•őrültség, na egy ilyenmérvü nyilvánosságot elős 
zetesen nem tett lehetővé az életszínvonal megelőző és jelentés eme
lése. 

alenkov sokkal ügyesebb volt. Azzal kezdte, hogy reformokat i-
gyekezett megvalósítani, anélkül, hogy bármit is mondott volna Sztálin
ról. Ö volt például az, aki Hagy Imrét lakosi helyére állította. 

Hem tekintem. ' lint egy jelentős mértékben kulturált és je-
ős s ;e élyiségnek. ke ettől a véleményéttől nagyon távol esik az, 

amit nekünk igyekzt'ek állítani, 'taagy mesélni, hogy például valamennyi 
hadmüveletét úgy vezette, hogy a csapatok mozgását egy iskolai térké
pen kisérte figyelemmel. Még Hitler is népes volc mindammellett arra, 
aogy olvasni tudjon egy vezérkari térképez, ilymodom uruscsov jelen
tése ahelyett, Hogy egy nyilt és Őszinte magyarázatot adott volna, 
csupán egy anekdótaszövevény vélt. Hz a jelentés egy borzalmas csapás 
volt. Sz megerosj bette a párt diktatúráját, ahelyett. Hogy hozzájárult 
ar&lna ennek csokkéntéséhet. 

Nagyon jol tudom, Hogy nem a kabineti csendjében irták ezt a 
Jelentést', s nem egy rögtönzés volt, Hanem valószínűleg egy olyan csoport 
manővere, mely ezáltal kivánt előtérbe kerülni, még a demokratizálás 
kezdete előtt, hog;y írizze, vagy újra kezébe vegye a Hazaimat. 

Azereomény azonban az volt, Hogy felfedték az igazságot olyan 
3gek előtt amelyek még nem voli-ak alkalmasak az igazság befogadására. 

ikor láttuk, nogy nálunk Franciaországban ez a jelentés milyen ponT ton és mennyire megrázza az értelmiséget, a kommunista munkásokat, 
számoz lehetett venni azzal, nogy a magyarok például mennyire kevéssé 
voltak előkészítve "arra, Hogy megértsék ezt a borzalmas büki- és Hibáiba 
lajistromot, minden magyarázat, történelmi 3lem"zés, elovig . ssság 
nélkül elábüktérva. 
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yir© Hrusesova le sikerült plpket kézb mt rtamla 
már azt somd-etta?" elfogjuk fegádmi, a lre t/adjuk, a desztali-
mlzálás kÖv< t .éâ  it% Az ( yekj a Titoval való látvj'ayos 
kibékülésj gyelerszági zeadtllések utam ol-yaaok:"voltak, ̂ 'ahogy 
C/tök is israeriks a mlha hallatlam mérvű brit. litás és az időakémti 
visszavoaulás keveréke, ami néha emlékeztet a r-^i orosz mödszerekr e 

A desztaliaimáiás löképpem lk Inat nyitott bélsi &eaek*» 
ratizálási erőfeszítésekre, amelyekből, jssak ayert p szovjet társadalma 
W&y goadolort, hogy tiszteletbea kell tartami ezt iaérletet, m®S 

Lem is sikerült megvaldsitá*&« Tehát, olyas *értékbei: hisz*k bemmé, 
iára már aen s.ztimt aeg teljese;!, Félek azmmbam'hirtelea ""-gtorp a?-

sátdislehetetlea elbimai egyetlea szót is . os által kifej
tett programból, külömösernéleh©tetlém arra gondolni, hogy kérheti 
majd a magyarországi szovjet csap-tok kivmaulásáts aivel akkor a szovjet bmavatkezásáak semmi értei ] te«Á magyar nép haragtői 
elvakult, s azt mmmdják,. hogy maradtak még elleaáll* i poncok. Aog„ 
lehetne tehát elképzelni, hogy a szovjet hadsereg kivonulj©a M gyar-
orszígról*yéha valamely szó pont z elleakezljét fejezi ki am úfe| 
amit tulajdmmképpem momdami ü ir# Guy Mellet a békéltető szét "k .to
rnai hadműveletek"1 értelmezésére baazmálajiu Kádár "díaokratizíl* s'1-
röl beszél, aaelyaek értelmei terror ésidegea elay©aás9 

ilymódmm, mézetea szériát a denmkrat'izálá.s megállt Magyar*" 
fmszágea, ha valahais újra vissza fog térái* Hagyma valcszinü, hogy 
másutt i's hásmalöképpea megálltalehmtetlem elképzelai gy olyaa 
orsztgot, amely másokon uralkodik, anélkül, h ^ saját országában 
ae alkalmazna diktatúrát. Követkézésképpea, hiszek i i tkr tizálásbam 
hasonlóképpen asmnbam hiszek abban i ;, hogy bizonyos ideig aem kerül 
rá sor; lehetséges az is, hogy a demokratizálódásnak ez az időlf,g^s 
vége a szovjet kormánymn belüli jelemtSs váltmzáspkbam is ÍV gautetko— 
zik majd* 
KérdéslBSgyaa ratJrozmá aeg ilyem feltételaiC között 

"~~ a Szovjetunióval szeaDea.i~HzeuéÍyes slltsf oglali'-st-1, 
Ijes mértékbea és femmtartás aélkül elítélem a szmvjet 

agressziót* Anélkül, hogy a felosaégí i szovjet népre háritamáa 
megismétlem,hogj/ a jelealegi szovjet koraámy büntettet követett el és 
hogy a vezető körökön belül folyó frakcióharc olyaa hatalmat adott agy 
csoportnak /"kemény" katoaák ezek vagy régi sztáli ii ták?/, mely 
túllicitálja a sztálinizmust* miután korább ia leleplezti a sztáXia* 
izmus lényegét* 

A történelem v la eaayi büatette Ifelejtó'dlk, ni is'el
felejtettük s mieinket és más nemzetek is lassanként cl fogják ők., t 
felejteni* Jöhet majd olyaa idő, Miikor slfegják felejteni a,3zmv*» 
jetunió által elkövetett bűnüket Isj ha kerm Lt©zik| és ha 
az ujo ..... joi. aisérlik, hogy valóban alkalmazzák az _. 16 
elvét a szocialista vágj szocialista ©rszágok közötti kapcsolatok 
bán.Fillaa itayilag aem lehet mást t< t ti, i it elltél) i« A jaálattal 
ugyaa, de teljesem : agszakitott eselatalmat .zekkal aszovjet iró 
barátai •• stlj akik em 1 plezik le /vágj : tudj ""• lel.epleezmi/ a 
magyarországi tömegmészárlástl ^em lehet többé barátiiÉ érzéssel visel-
t'.tai a szovjet bürokrácia veaetői frakciói ir.'it;.. becstelemség 
uralkodé -

Ha Magyarországot függetlemaek hagyták-volna' egt lulgamylm 
marsallmak Aiseíthowerhes iatézett javaslatát, az egyiptomi ügybe való 
közös beavatkozásra veaatkozóa* kemolyaa 1 tt vol̂ a vema'i'f A két 
aagyhat-iom sürgető eljs tk geadolata^ amelyet Magyarország szét-
zuzásáaakmásaapjáa adtak klj Ken más iat poletie i maáé'vér. Ez végül 
is ezt leleati, hogy figyel 8 1 áviil :jjjak az aüáz müködéséaek 
ladem lehetőséget. Gomdolkoz c ao>i, kogv jelemieg ey ©lyaa 
helyzetbe,., találjuk »agumkat| imiker egyrészrll az USA Amgliával 
és Framci tors: 1 b. ..e tkozik osetlegesea Izovjetüaió tevékeny
sége élleá, agyar asemé: 1 kapcselatbaaj má.srészré'l,az."USA 

S*evjetumiőva] gyütt esetlegesem kb'zvetit "gyiptom .és Izrael 
között, Amgila és Framci országgal sz : .:. i í 
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.,,i t.ude j he NS3 i j ' t e t t - iltj Í'B 
abszurd, 1." . fcetl< * zür,. lz< i t ja , 1 rs.it 
jelent* Egyébként ha sor kori;'.'; g] jV.ga'.- t r t idő ESthatalml 
konferenciáiéra, sa igazolná, hogy sgint az Sgyesült SÍ ÍZ tok ceretel 
kivül keresték és esetleg találták tog yhülés nőd ját* 
a"rdés:A ^.ugyarorez-l^i e-;a; ecgyakből ir.voat ;>-ilyea követ ke zt.etésolct 

vár On í francia baloldaltól? 
- — • * - — • — — " • ' " " " " - - — > - — - — - — 1 . . . - I . • - • • . ... I • • . - . „ • • „ . • M I I . • ^ - , , . I H — 

A saomoru valős ig a számo c aab Ü r gli gy . franci 
b loldal halálát Iceckaztatja ezek iák az ínyei ! eov t ; », 

; .1 LOS változ is a p irtokba , . •.Ive*: a 1 loldalt ". Lkj ' sa 
a kisebbségek a"-jul i 1 vég ,li ez, hogy a Vezeti igyák* 

Ma reggel azt lvastam a sajtéba*, hogy a szeclalistapárt 

soljátok. velünk i daztj ánd Algirt rémületben t rtja, e 
&Ó, fllí . • feli 4 , • .:• ibol? £ 

A radikális part von itkozoan y*lt ,1 - g fog i vej né-
t.j - hiszem* hogy val b , is v ,1ŐÍ3 in b űLoldall v. lt« gőt, j 

év őta ex jobboldalt képviselt . ./ok a változások, amelyoktt M* 
3-*Fra*co - aki AZ é*n szeme teljes tértekben ti a teletr© 

méltó* férfiú, eszméit í gánélet íben igyaránt * kénysaeritett rí 
okozták az első se t pártb n* 'És e szakadás ellenérOj másnap 

Ldos«Fr i*<s© neji képviselte többé a végleges szavazás 11, csak s rádi«* 
ká'lis párt kétharmadának egyötödét, 

A szooilaista psrt rotto: t is - Hárulta 
választóit. Azután ílárulta szecllista hivatását is. J lenleg — és 
ez a leghihetetlenebb dolog, ti elképzelhető' - aa 1 konzervatívok 
oldalán íll*í a :aa áspárttal szembenivéaÖtéinek rosez lelklisi 
okozza,hogy a józan ésszel ellentétes a in ;: v t sk fel#Hall©t«» ták M*PineaU *fc vasa: p . . idióban?Siránk©z^ 1 .g . ] 1. ;elhe*» 
tefclon gyása hangsúlyával két mondata volt a budap sti bátor felkelők 
számára* Szután h í*.gja kesernyéssé, harapóssá változott:"aa Hoz — 

itta - imkább egy "egyiptomi diktátorral" aott:'» 
A francia fcem a. ásta pírt kb« ISo.ooa tagból állj lybői 

Bt hiszen ITo.ooo őszinte haroosj lo.ooo pedig, h tvt 4-o.oe. ik 
íizetéssel rendelkező állandó ftmkcionáriusj akik a pártap; tust 
képezik. A»i francia belpolitikát illetij egészen i legutóbbi évekig, 

ista p£rts elkövetett hibái o] ;s ve i haladti 
pcsol:.ttbaja volt a tönegokkelj tudott tőik elszakadni^ .art, gyak

ran el tud saakadnj a pá t be goktől, egy »] '.szerben, anely** 
, keze .lonj de eeu tud tőlük oltávolodnli ha párt ell< 

aizoa^os késédolonnol v íllástfoglalt az indokinal 
háboruba*j végül stzo sfô -lalo volt. Bizonyos 
idő utáa az algiri kérdésbeji is , ea t Iáit* A budapesti események 
előtt néha ;; ppal ég favázatokat ĵ yert a résaleges 

A • mista aaonban int -i lls rt* Ez oly rt 
toháti elynek a külpolitikára vo» tkozóan is határoznia kell* gos, 
ezeket az eil^itározásokat na teljes nértée' , ; Íj apparátus dik« 
táljaj ..-.• •'.ly a legteljesebb n-lokt$telozettje a szovjet kornányiatk 
legongesatolhototl • bb i 

Énnek orodményoj a józ,ee óeezel lohetf legteljesebb már* 
tékbas ollonkozl b zugságok, anolykot "az gue,„^ite"- 1 olvas-
hattunkjg*Slmonokülésukkor a zavargók felgyújtottak több épületet. 
Budai t vaol nap este lí-^', (_,.rba llett».» gz ellonforradalmároi kézé;- át rádiőáll mások egyike vasárnap est* azaal dies>". v.t, 
hogy a tűzvészek féiaye több kilométeres '.- örz-:tl:as látható*" 

Kom tudom el Ini a fel :elfkotj ami írói lázra 
rnak,aa oroszoktól körülvett és foszforbombáktól b( ott városbí 
integyújtogatnak saját menekültjeik feje felett* Íz a szokl os 

http://rs.it
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technika: kifergatjákj i • k té»yl@ges törté.; tét« 
kz a borz-1-as szók/-;, ahegy i i teve, etok oselekedmi szekta 
először megrágalmazzák azo" t s embérek-ttj akiket késSbbbmegSlmt k, 
Kérdés í̂ il.yeyj. rer«éyi,>- Karad az ilyen ér̂ é'':•;- n ériétett 
• """aaeloldal kákára, "az Xk aréaTí~zl"se al'ap̂ á'i"7 

Llvámval , hogy ami mimket illet - és számos értalaiségi lelkealk ugy miait én - gorizzük teljes szimpátiámkat a kom~ 
mu»istah rcosok ezreivel szetibems amélyekrfi ttid«at3 hegyma ag,odal-kimozzák Őket? és aiciket ige* jel megértek, hogy :üier, amikor pártjukat - aohasaját hibájából - L támadják, sgyáltal 
me-m kivámják elhagyal* Ezekkel az emberéki sl szentek megőrizhetjük 
rekemszemvtimket.s mivel Ők né felell'sek a budapesti Bulsaárlásert* 

: becsületes^ meggyőződéses, az esemámyek miatt tyugtalí berek 
és ilye/lik tk a pártapparátus lo.ooo államáé t; gj: között is0 A vezetők astmbam teljesem ésgyögylthatalamul felelőseké 

Szt ammál is imkább állitén, miv k a bizemj talamságs a kese** rüségj a rosszindulat évei utam talám lehetséges lesz, hegyujra fel
vegyük a kepe alatekai a Szevjetumlővai — ehhez elégséges lemmes hogy vllágesam megváltoztassa pelitlkal ir . fc« le azola al az 
emberekkel, akik jalemleg a Framoia Kemmumista Irtot vezd&kj lehetet* 
lem és soha tea lesz 1* hetslges latok ujraf elvétele^rá-sl— 
sai, gesztusai mimdegyike 3o évi hazugság és beteges i révedés 
végeredménye, 

Az a bümj .amelyet elkövettek, mézetem szerimtp lt -.lár 
kötelezi felelősséggel ase-kat a kemmumistákat. akik mem beszélhet*tks akik ugy érzik, hágj gyhatják ©1 a veszélybem lévő partot, 

ly iiég aimdig az egyetlen képviselője i szocialista aozg. 1 
Framciaerss Lj mivel ha ezt a pártét b< 3 az mai cupám 
hibái k'Őv kkeztébe* törtémik, hamemázért is, mivel z gyetlem OJ . 
párt| amely a szocializmus felé halad* kzek az emberekj á pírt bslse-
jébem meglévő diktatórikus politika ellenzői, 

Aztmklvül biztcs vagyok bem ss hegy valí ji •• loldeli 
ember -1 csoportos. jyesektmimt pl« Tixier-Vigmaaacour 
kérésére, a kemmumista partot betiltás í mé* 

A szocialista pártban has*mldleéppem létezik agybecsületes 
és oszlmte kisebbség a párt elém és irt alsó rétegeibem az esc— 
mémyek mi itt myugtalam nareosok tö. , lermészet sem ez a kisebbség 
m'em seka| tiltakozott, vagy legelébb is ez tilt kozések ezideig 

. sok visszhamgot vertek a Joliét kermámy politikájával szemb 
iá • azok a kemmumistákj akik szembemállmak a dik— 

taturával, elég hs& alemn 1 ás arővrl remdelkezmémek egypelitlkai 
tozás kikényszerítéséhez és le alévo szocialista kisebbség 

-.gátol gszabadulma bizonyos sívóktól, akker létrejS" gy 
ujtipusu mépfrem-t fajtája, amelymek közvetítő el«á« leh - " az uj 
baloldal *% A keresztemydemekrata baeleldalj amel^ valójába* létezik 
és amely ig-z £n baleldallj sőt a radikalizmus dlm i likuŝ  1. meis szervezeten aiviiliek cs.=i lakozhat mának efekel ;.,; l.tboz* 
Ha ezoabb*. ez mem születik megj myiH - - ̂  iami: a ~ lei 
elveszett* 
Kérdésslly.em perspektíva eellett hog.ŷ :-: é'egal: •a.z----' Cm meg 

a szocialist»:k és s. koaiisueietik közötti kapcsolatok 
le.ty'egTt? "' 
A kemmumlstákat beestelemmé tették| a sztcialisták sárb 

fatremgemek, alfec,adták, hogy jtbbaldali palitlkát fclytaasaeek: remdszeriat ,z vitte remii sba azokat a bal el dall É"ez«i i« cetj amelyek 
hagyták nagukat rávemmi^ saailékezsemek a weimari ;erszág példaj 
ra, Igamj a mai jobooldalt Guy Mellet—mek köSzömhe'tSem a tiszta 
bizoayes faja jelleiazi. Nem o -.z, aki borzai akat visz végbe .íllgir.. 
a specialisták szálltak partra szbem* Ha ebbea a k bem félreve
zetik a framclákat, hova fegumk eljut?:i akker, hí ajd tilt. 1 
fegmak' először, az adok, későik aihiük, végül fiaik miatt, mert 
szerencsétlenül ez a sorié ,f ̂  iá .j'i xisérelJii 

--• • • * . é , 
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,y a szélsőjobboldal felé taszítsák Őket* '&&$%. ioujade azt igea jól 

megértette* ő az, aki ! b- róla sk i tiltotta, hegy a képviselö'házbaa 
"A*gíia ní;r lyeőéért5' sÉávazzaaak. Még szer y leuj í ia*» 

lett egy hülyi. 
A! caloldali ut ige/- szorult hê Lyz< - lajdaon ki* 

vihetetlen, de es az egyetlen kivezet© ut, Az "uj baloldal" /aouvelle 
gauche/ tele van iges értelmes emberekkel, h#*a© lagtalálhaték, az • 
értelmiség oldala L, I iuak< sok, kispolgárok is* Azeabi i ha csak eem 
aövekszik meg readkivüli módo*j jeleele-: az országban "lig miategy 
kétszázezer személyt kppvisel. ez ige* hászaea, a k posolatok megtör i -
tése -szempoat jáből* A« i^azi probléma aze ba* másba . r jlik* 

Az igazi probléma szocialisták és keátmtiaisták közötti kapcsolat* 
ha* vaa, i kom;suaist r ig tudják-e dönteni saj,-:t áxxixtttxx^axxt^xa 
diktátoraikat, a kisebbségbe/: lévő szoei listák el tndják-e hagye.i 
p: rtjukst? Egésze* üostaaáig az 3FI0 /Szocialista párt/ tagjai és 
v zetői közül i párt©* belül harcoltak* Se*kilye» eredményt 

értek ol« Vissoat a kei j Listák bizomyos számba* kémt ©l— 
jjyták a pattot, ahol megfulladtak* Azoabaa ezeknek az ogyomkémti ki-

lépésokaok sfe, volt s©mmi-l-ye* ered ik« 
A aai szocialista harc £•ltételeijj.ek egyike a p eres 

szerkézeteiaek létezése: ily méde* a te ta párt rezeté'ség 
esetben a "szocialistákhoz" fordul aáélktil, hegy a legcsekélyebb kíü 

.bséget tenné a szocialista pártvezeteság és i j szerű párti 
cösBtt, ezáltal i gercsitik 0 szoc. dom« párt vezetését. -, m 
idkét pártban asglévo tílei ékiek között létezai : lleae egy jelen

tós erőnek és bi s bátora , eszel 1 bet** csak a dolgokat iog— 
vált©ztat*i« X 

A aép ©g; . létrejöttéilek másik perspektíva . ha 
'egy diktatúráról -. Jui* marsall 1 5 v laki más vcseté'ével - le**e 
szé. iiz 1 a baloldal számára ar . hogy elfelej
tesse hibáit* A szocialista párt vérét e*th t*á, hogv 'izess l»d« 
azért,, amit 0 oatatott* A k©mmu*ista párts miutá* kiárdelta i ': . s:t~ 
tek pártja dicső cimét, kxáráxmx ma megkaphatja a kivégzik pártjának 

-ét:jöveadő kivégzettjel ieszaek azoks akii vi szaadják a árt b 
csül tét és mi»da**yiuaks baloldali k becsületét is, meg 3 fizet* 
ai vc.iadazért, arait *em tudtunk megakadályezaia 

azombajtj hogy elkerülhetji fajta tisztogatást. 
KérdéssHcgyae vetődik fel egy \o^ uaist párttag számájfa 
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q^erxo;; | tglüli |.a:rc kérdése? 
Ha a párt bázisát képező becsületes és ©sziate tagok fel \ k hábo-
rodv | miatt ahogy mii . • arra mtitat* ugy haroolhataak| 1 e hst 
keresack a muakást8megekbeas plo a CG-f / baloldali szakszervezet/ ke-teia belüli A 

i,! a jobboldalt illeti^ semmi követelsi valója alaos« Azok ez 
ersberekj akik . tiltakozaak az algíri és a Szuez íle* elkövetett 
cselekmények miatt, teljes mértékbea elveszették jogukat arra, hogy a 

rerszági osemeayek ellea tiltakozzanak-
Kérdéstiiállyen lesz a fr acia iüt.â pért vél-/--ée-v|.. ,.:z Ca 

Bizo'ayosfokig visszatetszőj hog^ szakitok u konauaista párttalg 
ivei idejében loleplezotom az algíri háborutj - hogj g tarica ezt 
LaisHem állék elleátétbe* a: iate és becsül c;̂s baleldali emberek* 

zekkal semfl akik a k ta pírt sorc;ib.3& iaradaak« Kitartok 
D -iiettük még akkor is? ha holaap eltaszitaaak* A Vezetik azt f gják moadáM.is hogy régőt-. igazuk volt, amikor eagem ;íhién;'nak" és "sakálnr. 

roztekj abbaa az időb̂ , , ixor FagyoJ.ev - aki azót öeg;ülkes lett -
beszélt ugy, miat ma az Humaaites s ra z« teljesei érdektel 
hoĝ - iát állitaaak rőlamj miutáa tudott £eleg, kogj- ők t vél: 

budapesti. ese:iényekrőle 
O .̂iX* u JT S t 


