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NAZÖR VLADIMIR 

P R E N Y 

A Prenj иеш hegység, 
Tündéreknek vára, 
Buzgó Bcgomilok 
Isten — palotája. 
Homlokán az idő' 
Barázdákkal borzai, 
Méíiébcn szilajul 
Küzd a Jó a Rosszak 

És Prenj áll. — És mind 
Csupán egy darabbul; 
Vérben úszik ha a 
Nap köd-homályba hul»; 
Öszi verőfényben 
M?nt az epe sárgul, 
Szörnyű, hogyha zsöríö 1 , 
Félemlít ha bámul. 

A Prenj nem hegység. 
Óriások háza, 
Melyben vad küzdelem 
Dühödt táncát járja. 
Erények csatája 
Bűnös hajlamokkal 
Ádáz harc a még 
Barbár mellkasokkal. 

A Prenj nem hegység. 
Áldozati oltár, 
Amely 8. szent tűzre 
És tisztulásra vár. 
A Fe:iér Lelkészt várja 
Ki mindent megáldjon, 
S velünk együtt Napba, 
Csillagokba szálljon. 

PAPP JÓZSEF fordítása 
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L E S Z Á M O L T A M A C S E L É D S O R S S A L 
Ir ta: Szikora István 

Kedves szerkesztő néptársak, már. sokszor elhatároztam éle
temben, hogy nem írok többet, de hiába, nem bírom ki, mert ma 
egész nap olyan boldog voltam, hegy még ilyen boldog napom 
soha életemben nem volt, pedig már a 41. életévem végét tarosom. 
Egész nap dolgoztam ma is mint mindig, ilyen vigan talán még 
sohasem repesett a szivem örömében. Vigan, íütyürészye és dal ni-
va végeztem a munkám. 

A mult héten kimentem a szrbobráni határba a nénémet megláto
gatni. Amikor hazaértem azt az újságot hallottam legelőször is, hogy 
földet kaptam, mégpedig 2 holdat. Ürömöm határtalan volt, mert már 
régóta azon igyekeztem, hogy ha többet nem, legalább pár négyszögöles 
házhelyet szerezzek magamnak, amelyen egy kis házat építhetnék, hogy 
legyen hol lehajtanom a fejem, amikor a napi munkából holtfáradtan 
hazatérek. 

Egész életemben csavarogtam mint a kivert kutya, mert a cseléd-
sorsot, a megaláztatást csak nagyon rövid ideig tudtam egy helyben 
elviselni. Szivem legmélyén lázadoztam a kihasználás, a kizsákmányolás 
ellen. Úgyszólván az orommal tártam a másek földjét. Megrokkantam 
ebben a munkában, amiből csak másnak volt haszna. Kerestem a jobbat 
és vándoroltam az ország egyik feléből a másikba. Hiába. A régi rot
hadt világban pokoM volt az életem. Keserű volt minden darab kenyér, 
amit a számba vettem. 



A régi Juogszláviában nagy darab földet bejártam, de még Ma
gyarország minden zugát is a megszállás éveiben, itt még nagyobb 
'disznóságot és kihasználást tapasztaltam mint a régi Jugoszláviában. 
1942 augusztusában már nem birtam a rám nehezedő súlyos terheket 
elviselni és az egyik nap délutánján Budapesten az Erzsébet-hídról a 
Dunába ugrottam, hogy véget vessek nyomorult életemnek. Motoros 
csónakkal kimentettek és azután még ráadásul a toloncházba akartak 
utalni. így bántak akkor a munkanélküliekkel, így törődtek akkor a 
magyar földmunkással, akinek a kenyerüket köszönhették. Meg is 
utáltam az úri Magyarországot úgy, hogy oda életemben soha vissza 
nem kívánkozom. Ma nagyon boldog vagyok, hogy mint magyar föld
munkás itt élhetek a szabad Jugoszláv köztársaságban, a dolgozók sza
bad hazájában. 

A felszabadulás után lassan visszatért belém az é'etkedv, fokozó
dott a munkakedvem. Egyre nagyobb éneiméi l á t t a m annak, hogy dol
gozok és élek. Tudtam, hogy itt uj irányt vesz fel és megjavul a dol
gozók élete. Tudtam, hogy itt gyökeresen kiirtják a fasizmus marad
ványait, gyökeresen felszámolják a régi rendszert, amely a dolgozóknak 
annyi keserűséget, és könnyet jelentett. Ha földet nem kaptam volna, 
akkor is bíznék, hogy jóra fordul az én sorsom is, hogy könnyebb lesz 
az élet minden becsületes munkásember számára. 

Már 20 éves korom óta nagyot hallok a fülemre, de azért e testi 
fogyatékosságom ellenére is, mindig harcoltam a dolgozók jobblétéért, 
mert tudtam, ha jobb lesz a dolgozóknak, akkor nekem is jóra fordul a 
sorsom, mert én is közéjük tartozom. 

Voltam kordés-kubikos, földbérlö, méhész, Magyarországon urasági 
cseléd. Mikor az úri Magyarországot megutálva Topolyára visszake
rültem, tovább éltem a cselédsors keserű napjait egészen a felszaba
dulás napjáig. Mikor a Vörös Hadsereg és a Népfelszabadító Hadsereg 
csapatai megtisztították Topolyát a fasiszta szeméttől, leszámoltam a 
cselédsorssal, megszűntem kivert kutya lenni, megszűntem a földes
urak és ingyenélők kiszolgálója lenni. Cseléd voltam 41 évig, a fölsza
badulás napjáig, de azóta nem voltam cseléd és most már nem is le
szek többé soha az életemben. A föld, amit kaptam jóváteszi a keser
ves multat és nagy élnivaló kedvet ad a munkához. Mert tudom azt 
is, hogy mi végre kaptam a földet: kenyeret kell adnom érte, szép fehér 
kenyeret azoknak a munkástestvéreknek, akik harcoltak kenyérért és 
szabadságért. A fehér kenyér meglesz — harcos tcsvérek — mert most 
már van értelme a munkának, verejtéknek és életnek. 

így szól Szikora István topolyai magyar földmunkás önéletraizirása. Ilyen 

volt egy vajdasági magyar földmunkás és sok tízezer mezőgazdasági munkás., 

napszámos és cseléd élete akkor, amikor a nép ellenségeinek kezében összpon

tosult minden bat alom, amikor élet és halál, fald és kenyér urai voltak azok, 

akik a dolgozó parasztok és munkások verejtékéből és véréből híztak és dő

zsöltek a rendőr és csendőr szuronyok árnyékában. Szikora István vajdasági 

magyar löldmv.nkás egy azon földmunkások közül, akik a régi Jugoszláviában 

és Horthy-fasiszta Mauyarországbun végig szenvedték a cselédsors minden 

gyötrelmét és egy azok köziii, akik most Tito szabad országában uj magyar 

életei kezdenek. 


