
NÁZOR VLADIMIR: 

V E Z É R Ü N K 

Vasból való, ám e vasba burkolva még 
Szív is dobcg. Hogyha karja égnek lendül, 
Fényes lesz és fény ömlik a fellegekbül; 
Amikor lép, sarka alatt roppan a Jég. 

í s így vezet minket. — Nem tudjuk vájjon ö 
A mának fia vagy régi regék hósej 
Csak törünk nyomába keményen, előre 
S dajsacó keblünkben a hitünk folyton no. 

ford. PAP JÓZSEF 

E G Y M A G Y A R M U N K Á S A S Z L O V É N H E G Y E K K Ö Z Ö T T 
I r t a : Poór J á n o s 

Szlavcnszki-B.ródon éjszaka a zágrebi gyors egy harmadosztályú 
tülkeiében friss leány hangokra ébredünk fel. Három hátizsákos, bátyus 
fiatal szlovén lány szálK be a fülkébe, hangosak, frissek," dalosak. Alig 
helyezktdnek el, dalukkal fellármázzák až utazókat, de olyan kedvesen^ 
hogy senkisejn veszi zokon tőlük. A szöveg szlovén, a dallamok álta
lánosan ismerlek. Egyes szavakat elkapunk: rad, pruga, Titova omla-
dina. Természetesen az ifjúsági vasútvonalról jöttek s most mindenkit 
megigéztek az ifjúság nagy vállalkozásának varázsával. Mennek a ten-
•gerp^rtra, négy hónapi munka után még egy kis őszi dalmát napsugár
ra, kipihenni a fáradalmakat. Ámbár, nem látszanak fáradtaknak, csupa 
egészség, napbarnított bőr, ruganyos izmok, jókedv. 

Hajnalra egészen összemelegedtek a fülke utasai; kiderült lassan, 
hogv az utasok legnagyobbrésze üdülésre, szabadságra, pihenésre in
duló munkás, kitüntetett rohammunkás és munkásfeltaláló. Egy-két be-
tegszabad.ságos is akadt közöttünk, akiket a betegSegélyzö küld épü
lésre. Végeredményben a már kicsit késői őszi napsugárra induló üdü
lők, e kései nyaralók mindegyike dolgozó. Nem perzsaplédes, kövér, 
gutaütéstői félő földbirtokosok és bankigazgatók utaznak ma már. nem 

bőeíszényíi zsíros gabonakereskedők és ügynökök, nem kalandrakéfez 
gondtalan h jóltáplált polgárasszonyok kellemes nyárutói kiruccanásra 
•— tele vau a vonat az országépítésben elfáradt, az újjáépítés pihenést 
kiérdemelt lelkes munkásaival. Úgyszólván mindnyáján érezzük, ha nem 
mondaná is — pedig ugyancsak mondja — hogy először mehet üdülés
re. Először látja a dalmát tengerpart ragyogó napsugarát, először él
vezi a szlovén hegyek csodálatos levegőjét. A szlovén vagy dámát he
gyek tiszta körvonalain először legelteti szemét a dolgozó. Nem csoda, 
ha hamarosan összemelegedünk szabadságra induló dolgozók, ifjúsági 
vasútvonal kitüntetettjei, rohammunkások, munkásfeltalálók és a mun
kában megbetegedett dolgozók. Ez utóbbiak éppenolyan örömmel és há
lával népuralmunk iránt indulnak betegszabadságra, mint mi. A régi 
rendsze? hosszú esztendei nevelték bennük a betegséget a gyógyulás 
minden kilátása nélkül. Ha az a jelszavunk, hogy a régi rendszer min
den maiadványát felszámoljuk, mennyire vonatkozik ez a legszörnyűbb 



maradványra, a népuralomba legkevésbbé illőre: a munkásbetegségekre. 
Mennyi reményt, örömet, hálát és lelkesedést visz most a vonat -

kiáraci az ablakokon a hajnalodó horvát .mezőkre. 
Először 'látom én is a valószínűtlenül tiszta vonalú szlovén vidékek 

p a m p á j á t , ragyogó sziklacsűcsait és mélyzöld fenyőerdőit. Az alattunk 
rohanó frissvizű patakot, a "vajdasági szemnek picinyke szlovén mező
ket, a tágas legelőket és emeletes szénagórékat, a nekünk szokatlan 
nagyszerű utakat, Lass i í ökörfogatok kis szlovén kordokkal az úton., 
szénateregető lányok a legelő kaszálón, a távolból gyereképítménynek 
tűnő tiszta kis szlovén házacskák a fenyők haragoszöld hátterével 
megejtő, látvány a vajdasági nagy földekhez, a végtelen, de porfelhős, 
mezőkhöz és lapos falvakhoz szokott szemnek. Jó \<r~ kihajolni a vo
natablakon, teleszívni a tüdőt ismeretlen hegyi levegővel, bekandikálni 
az ehiihsnő kis szlovén parasztházak ablakán s rácsodálkozni az itteni 4 

földművesek életére és munkájára. Milyen más körülmények között, 
mennyiit más földön, a földnek mennyire más kultúrájával keresi meg 
i t t keíiypret a dolgozó. És hány különböző vidék, sokszínű kultúra, sok
nyelvű dolgozók munkájából tevődik össze hazánk. Ezt a sokszínű mun
kát, gyárak kalapácsát, mezők sarlóját^ iskolák könyvét, százféle vidék 
különböző nyelvét, népét egybeforrasztja a népuralom: egymással meg--, 
békélt, egymást támogató népek okos. szilárd uialma. Ahogy rohan ver 
lem a vonat a lefelé zúduló patak-Száva folyásával szemben mind ma
gasabbra a napsugaras szlovén csúcsok felé, úgy érzem, így emelkedik 
élnivaló napsugaras jövő ifelé dolgozó népein. 

Egyelőre azonban Kranyszka Gorába érkezem, utam céljához. Ahogy 
a Vőnaí ablakából kinézek: itt érdemes kiszállni. Az állomásépület hát
terében a nap utolsó sugaraiban fürdő, de már párás felhőkkel körül
vet t sziklaormok, alattuk fenyőerdők zöldje üdíti szemem s még alább 
tiszta, békés kis szlovén házak hívogatnák. Nagyszerű érzés egy ilyen" 
sohasem látott üde hegyi kisvárőskába csöppenni, keskeny tiszta űtcáif 
járni, békés lakóit üdvözölni és pihenni. De ha már igazán pihenést ke
resek, akkor még ennék a békés városkának sem központját kérésein, 
hanem valahol kinn, ahöt még jobban elül az élet, a külterület csendjé
be burkolózom, még közelebb a fenyőerdők aljához, még közvetlenebb 
szomszédságba a sziklaormokkal. Hiszen minden igazi pihenés egy ki
csit remeteség js^ vagy legalább is a remeteség lehetősége: csendes 
erdők szomszédsága, kis, hegyi legelők elhagyottsága — de ahonriaft 
nincs távol á társadalom, az embersűrűs vadon sem. — Jól gondoltam, 
el a dolgot: egy távolabbeső, hegyaljában fekvő kisparaszt gazdaság 
tiszta' házában kaptam' szobát. Hegyre-erdörenyílót, ahonnan száz íé-
pés'a vádon és kétszáz a társadalom, így á termeszét áhítatos csendje 
és a kisváros békés társadalma között osztottam meg a népuralom, 
ajáhdékáképen kapott kéthetes szabadságot. A természetről nem sokat 
jelenthetek, bár színeit, körvonalait, tiszta derűjét elhoztam magammal 
s friss tüdőt, pihent idegeket, nagy .étvágyát is. Az erdők időtlen csend
jét, sziklaormok fenségét, a szlovén táj valószínűtlen tiszta körvonalait, 
akármennyire él bennem, nem tudom leírni. De leírhatom a parasztgaz
daságot, a szlovén parasztok munkáját, a kisváros dolgozóinak és a tá-. 
volról jöt: munkás-vendégek életét, a szlovén nép sorsát előrelendítő 
front munkáját. Mert a természet, titkos fensége még lenyűgöz, de a tár
sadalom, életünk, sorsunk szálait már kibogoztuk s kezünkben tartjuk. 

Először a kis parasztgazdaságra nyílt ki a szemem. Mennyivel má$: 
ítt a földkultúra, mint nálunk s mennyire más a paraszt élete s mun-



kaja is. Itt a földreform nem volt probléma, nem volt kitől elvenni s 
•"alig is van kinek adni, a szlovén ipar felszívja a lakosságot. Kevés 
megművelt föld, nagy legelők állattenyésztése, gazdag erdők s erdők
ből táplálkozó faipar, vízművekre épített villamosítás — ezek szabják 
meg a földművelés és ipar jellegét. Nem erőlteti meg magát házigaz
dám, igaz, hogy szlovén viszonylatban tehetős, de nem nyüvi el idő 
előtt, a kisszámú mezőgazdasági munkást sem a földmunka". Tempósan 
szedték ki ma reggel a krumplit, még hozzá krumplifelszedö géppel, dél
ben dalolva rakják az emeletes szénagóréba az illatos füvet, délután 
boronálnak egy verset a krumpliföldön. Közben ellátják az elég nagy 
jószágállcmányt, félkézzel almoznak, tesznek-vesznek az istállóban. Es 
te a tűzhely körül — mert hűvösek az esték •— megbeszélik a munkát, 
összejön egy-két szomszéd s egy kis terefere után egy idős félrokon-

'napsiárrcs citerája mellett szlovén népdalokkal, de partizán-nótákkal is 
telik az este. Házigazdám — ahogy mondja — partizán volt, kissé félre
eső házában találkoztak a gyűlölt német csizma idején a szlovén haza
fiak. De tudja is ma, hogy kinek köszönheti ősei földjének szabadságát 
és a haladékony időhöz híven szövögeti a szlovén parasztokkal a szö
vetkezés, kollektív munka terveit. A Népfrontnak is funkcionáriusa és 

*a megszállás idejének titkos utak ma szabadon s fürgén járja a közeli 
és távoli parasztgazdaságok között hintve a Népfront felvilágosító mag
vait munkás-paraszt szövetségről, dolgozók államáról és jövőjéről. 

A természetből, az elszigetelt kis ház remeteségéből ha a társada
lomba kívánkozom: hegyes-erdős úton, gyorsfolyású patak hídján át a 
kisvárosba megyek. Ötven lépés körzetben ott van minden, arrni a szer
vezett .társadalmat jelenti: néphizottság és Népifront. Knoj és milicia, 
posta és szövetkezeti bolt. A Népfront titkárával hamar összemelege
dem. Nem azért Népfront az, hogy egy bácskai dolgozó rögtön közel 

Tie kerüljön egy szlovén aktivistához. Értjük egymást egy pár szó után. 
Mik lehetnek vájjon egy ilyen 900 lakosú sokvendégű szlovén városka 
Népfrontjárlak az országépítő nagy akciók mellett sajátos kérdései? 
Ezévben körülbelül 1200 vendége volt eddig a városkának szemben a 
békebeli mintegy kétezerrel. De csak az év második felében indult meg 
igazán, az üdülés, addig nagyon sok helyi probléma várt megpldásra. 
Különösen nagyok voltak az ellátási gondok, csak nyár közepere sike
rült kielégítően megoldani a kérdést. De azóta nagyszerűen m^gy, a 
'turistajegyek mindenre elégségesek, a nyaralók ellátása "semmi kívánni
valót nem hagy hátra. — Az vegyik Népfront-konferencián, amelyen szép 
"számmal vettek részt vendégek is — hiszen ma is lényeges részét ké
pezik a lakosságnak — arról folyt a szó, hogy az idén a vendégeknek 
több mint fele munkás. Ez az irányzat még csak erősödik, jövőre bizo
nyosan sokkal több ^vendég lesz s még nagyobb arányban munkás-ven
dégekkel telik meg a kisváros. Ezzel bizony számolnia kell a lakosság
nak. És akik megszokták, pedig ugyancsak megszokták, hogy a ven
dégből illik annyit kipréselni, hogy lehetőleg m'rnd utánvéttel kerüljön 
haza, most be' kell látniok: ezt a módszert nem lehet s nem szabad al
kalmazni az új népállamban a dolgpzókkal szemben. Mások a vendé
gek, a vendéglátóknak is meg kell változniok. Szlovénia és Dalmácia 

•^ppeiiűgy a dolgozók nyaralóhelye lesz, ahogy egész hazánk a dolgo
zók országa s ezért itt is arra kell berendezkedni. Gyakorlatban bi
zony még sok helyein sántít ez a tétel — el kell ismerniök a kranysz-
kaiakn^k is. Elég vastagon nyomják meg a ceruzát itt is. ott is, de a 
Népfront nyitva tartja szemét és nyitogatja a vendéglátók értelmét és 

íózan belátását is. Jövőre itt sokkal többen lesznek, még több dolgozó 



talál itt pihenést, üdülést, gyógyulást s meg közelebb kell kerülnie a 
;nunkás-venőégeknek a szlovén, dolgozókhoz és vendéglátókhoz. 

Igaz, hogy a nagyobbméretíi nyaraltatás nem a privát lehetőségek
re épül. Nepállamunk már eddig is nagyon sokat tett a nyaraltatás in
tézményesítésére. Egy zágrebi novátorral (munkásfeltalálóval) akad
jam össze egy пдр s ő meghívott a üozd-i rohammunkás-nyaralóba-
Klámi'ltaiu a gyönyörű fekvésű valóságos luxus-nyaralón. Drá^a hotel 
~volt ez;; mindeddig, még közelébe se kerülhetett dolgozó. Drágaszőnye-
Kes tükrös folyosóin, pazar ebédlőjében, nyugágyas erkélyein és k i lá \ 
tórn az eddigi májbeteg arisztokraták, unatkozó kövér hölgyek, félvilá-
4Í nők helyett munkások és munkásnők, rohammunkások és munkás-
ieltalálók tanyáznak. Találtam ott belgrádi és zágrebi, szarajevói é s 
szkóplyei, de noviszádi és szuboticai rohammunkásokat is. Egy félórát 
töltöttem egy asztalnál, egy kikindaí szerb és egy szabadkai magyar 
rohammunkás, egy zágrebi és egy, makedón munkásfeltalálóval együtt. 
.Mi hozhatta volna ezeket valaha egy asztalhoz, ha nem a népállam s 
а.з is csak ha ilyen rohamlépésekkel halad előre munkástörvényeivel. 
Hol kaphatnak a munka hősei ilyen kitüntetést, ha nem a dolgozók ál
lamában, de itt is csak ha ilyen lelkesedéssel építik újra az. országot. 
A pazar hotel egyik szárnyát most tatarozzák s készítik el téli üdülő
nek: megérkezett a koksz, az udárnikok honnan-honnan nem, rögtön 
kapátokat kerítettek s most versenyezve hányják a kokszot a pincébe. 
A következő váltás udámikiai már fűthető szobákba jöhetnek. Az udár-
•nik nem tagadja meg magát. S így a volt Koop-hotelt, valami szép név 
alá bújtatott homályos részvénytársaság kereseti forrását, elfoglalta a 
dolgozók állama a dolgozók számára. 

Hogy egy hotelt a maga módján átalakított s elfoglalt a dolgozók 
társadalma — nem olyan nagy dolog. De hogy az egész Bléd, ez a 
drága és kiváltságos fürdőhely, föld és pénzmágnások egykori kedvenc 
helye,aho! a királyi család közelében páváskodhattak Bácska földbirto
kosai is, hogy átalakult amint egy szép vasárnap délután módom 
volt látni - az már nagy dolog. Hiszen vannak még elégáhs szivaros 
urak, akad egy-két félvilági hölgy is társaságukban, van m é ^ űri nyeg
leség itt-ott de nagyon ritkulnak az úri herlyélők éís előkelő semmitte
vők és itt is kétségtelen és tagadhatatlan a dolgozók honfoglalása. A 
csodás tó csónakjai dolgozókat ringatnak, a mesés hotelek népe is dol
gozó, azok húzgálják — ha nem is nagy áhítattal — a szigeti templom 
pap-üzéreinék kasszáját megtöltő kívánság-harangot, ők lepik el a gyö
nyörű sétányokat. Nem feszes, kimért, elegáns, de jókedvű, hangos nép 
tolong a tóparton. A parkokban sok a katona — vasárnap délután van 
•— Bácskában érzem magam, annyi a magyar szó közöttük. Tényleg 
-ahogy katonáink mondják — rengeteg köztük a vajdasági. Hirtelené

ben egy kis hazai levegőt varázsoltunk a park sarkában egy pár jó 
bácskai parasztnótával. Nem mintha nagy szenzációt keltettünk volna 
vele, a blédiek s a vendégek is hozzászoktak már az új Jugoszlávia sok 
szabadnyelvéhez és nótájához. 

Kranyszkán is egy este sétaközben tárogatóra figyeltünk fel: va
lami hegyesi magyar legény fújta rajta honvágyát népünk nótáival. So
kan megálltak az esti sétálók közül. Ezek is magyarok — jegyeztük 
meg. Nem tudom, mindenkiben az< a--gondolatot ébresztették-e mint 
bennem. Sok magyar szót hallottam Szlovéniában s a távolban hallott 
anyanyelv édes örömébe külön örömet lopott a gondolat: Benne van 
rnÁT a -magyar is. hazánk vérkeringésében, a népuralom vérerei kit mint 
^dárnikot. kit mint gyógyuló beteget, kit mint szabadságos munkást, 



ш 

^ a g y szolgálattévő katonát elhoztak ide a szlovén hegyek közé is. Ezek 
a véredények nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint a régi Jugosz
lávia idején. Akkor igencsak ritka volt a magyar szó itt. különösen a 
dolgozó népé. Hány magyar jutott el ide annak idején — és hányan 
jutlak el ma? Hány magyar munkást pihentetnek a szlovén hegyek é^ 
érdiek, hánynak ragyognak a hegyek csúcsai, hány magyar dolgozó
nak jelent csendes nyaralást a népek egyenjogúsága. Nincs erre statisz
tikám, de nem is kell: a Szlovéniában hallott magyar s másnvelvű dol
gozók hangjai ma úgy duruzsolnak fülemben, mint népeink békés egy
ségének, a dolgozók egységes társadalmának dallama. 

7 HURZÓ &AJOS: 

A H Ő S N Y O M Á B A N 

Laci öcsémnek és mindazoknak a 
fiatal magyar Iiősöknek, akik Titó 
hadseregében (l magyar szabadágért 
haltak meg. 

Arra jártunk, amerre nem rég 
löporíüstös felhőktől riadt az ég. 
A hegyi árck felett fa, 
rajta mcst vígan dalol a nap ielé 
madár, 
mely tegnap még reszketve bújt 
hűvös erdők fáinak lombtakarta ága elé, 
mert a lankákon át betört ide is 
és aratott nevetve 
hálál 

Hőst kutattunk, fiatalt. 
Szent rögöt tapostunk, mely vértől csepegett 
egykor. í 
Kedves, tájba fogództunk, szőlős pártákba, hol forr a 
bor, 
hősi földién 
Szerem ségnek, 
a Dana ezüstje felett, 
hol vígan szállt a tiszta légben 
partizánok ajkáról sok-sok 
i zabadság-ének 

A fees, kit kutattunk magyar hős 
Titóért, értünk Jött ide. 
Fénytől csillogott anyás szeme. 
Tizennyolc évvel büszkén ölelte 
fegyverét. 
Bácska gyermeke volt, szerette 
nemzetét. 
Petőfi szelleme vezette és* 
Kossuth, 
ki már száz éve megmondta 
széftraek—magyarnak: » Testvérek, 
egy az ú t . . . ! « 


