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E L Ő S Z Ó  H E L Y E T T

»Tito felhívása, hogy megújítsak és kiépítsük 
országunkat úgy, hogy kivirágozzék e föld min
den gazdagsága és szépsége és  —  ami legfonto
sabb —  az ő bátor, büszke, nemes és tehetséges 
emberei, ez a fölhívás az egyetlen utmutatástok.«

(Miiovají Gyiliaisiz 'beszédéből a Samac—Sza
ra jevái jifjmsági vasaitviomd manflcáiimaik; ilmneipélyeis 
megkezdésénél 1947. ájp.niiljiis elsején.)

A  ZT hittem, hogy sokat tudok a Samác—szarajevói 
Ifjúsági Vasútvonal építéséről és építőiről. Arról, hogyan 
élnek s hogyan dolgoznak ott. Hisz hetek, hónapok óta 
nem múlik el nap, hogy újságjaink hasábjain ne találkoz
zunk a Samác— szarajevói Ifjúsági Vasútvonal építésének 
előmeneteléről szóló hírekkel. A  mai jugoszláv sajtó 
mindennapi képéhez úgy hozzátartozik a beszámoló az 
Ifjúsági Vasútvonal eseményeiről, mint ahogy a tőkés 
államok sajtójához a napi kimutatás a tőzsdei értékpapí
rok napi árfolyamáról. Tőzsde nálunk nincs. A  háborút 
győzelmesen befejeztük s mégse puszta szó, ha az Ifjúsági 
Vasútvonalról közzéadott hírek élén mindig újra az ünne
pélyes mondat áll: „A  Samác— szarajevói vasútvonalat 
építő ifjúsági munkabrigádok főhadiszállása jelenti

Jugoszlávia népei, bár példátadóan megmutatták, 
hogy értenek a hadviseléshez, militaristák sose voltak. Ép 
mert gyűlöltek minden hódító militarizmust, azért tud
ták Népfelszabadító Háborújukat minden túlerővel szem
ben, diadalmasan bevégezni. A  harc kezdettől fogva nem
csak a fasiszta önkény ellen, hanem minden gazdasági és 
politikai rabság alól való felszabadulásért folyt. Ezért a 
háborús győzelemmel a régi harcnak csak új szakasza kez  ̂
dődött.

Ezért mélyen logikus, hal ma Jugoszláviában nép 
frontról, az országépítés front járói, roham munkásokról —  
és az Ifjúsági Vasútvonallal kapcsolatban brigádokról és 
főhadiszállásról! beszélünk s harcról a# ötéves terv meg-
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valósításáért. Am i itt ma történik, az szerves folytatása 
ánnak a szabadságharcnak, melynek győzelméért Jugo
szlávia népei egymillió hétszázezer emberélettel fizettek. 
A hadviselés fogalmainak az építőmunka területére való 
átvitele a szabadságharc szellemének a folytonosságát je
lenti.

Mint ahogy mélyen logikus, hogy minden ifjúsági 
munkabrigád a szabadságért vívott háború egy-egy elő- 
harcosának a nevét viseli; a harcnak egy új, magasabb 
fokán, az ő ^harcukat folytatják tovább. Akik elestek a 
harcban s akik folytatják, egyetlen törhetetlen egység, 
egységes teremtő akarat.

A  Népfelszabadító Háborúnak nagy vívmánya a tár
sadalmi és politikai szabadság, a népek testvérisége. De 
van még egy, e vívmányoktól elválaszthatatlan, nem ke
vésbé történelmi jelentőségű eredménye: óriási tömegek 
tettek szert a politikai öntudatnak olyan érettségére, ami
lyennel a földteke kevés népe dicsekedhet. Jugoszlávia né
peinek már ezért sem lehetnek csalóka elképzelései afelől, 
hogy kiknek és miért szálka a szemében az a függetlenség, 
az a demokrácia, az a szabadság,, mely az övék. Szántó
földeken, gyárakban, műhelyekben, laboratóriumokban, 
iskolákban és megszámlálhatatlan tanfolyamokon a 
munka egységesen vezetett egységes hadserege indul nap
nap után —  nem ütközetbe, hanem, hogy a napi munkával, 
kutatással, tanulással megerősítse, kiépítse a béke hadál
lásait. Jugoszlávia époly fényesen győz a békében, mint 
ahogy diadalmaskodott a háborúban. . .

Ezt tudtam s azt hittem, tehát nagyjában tudom, amit 
tudni kell az Ifjúsági Vasútvonalról és építőiről. Tudtam, 
mint ahogy Jugoszlávia minden dolgozója tudja, hogy az 
ötéves terv első évének egyik nagy csatája a Samác— 
szarajevói Ifjúsági Vasútvonal. Ez a 270 kilométer hosszú 
vasútvonal Jugoszlávia legtermékenyebb mezőgazdasági 
területét köti össze a jugoszláv bánya- és nehézipar jö
vendő központjával, Boszniával. Ez a vasútvonal előfelté
tele annak, hogy Bosznia, melyet még a múlt század má
sodik felében is török basák kormányoztak, megszabadul
jon elmaradottságától és felemelkedhessék arra a színvo
nalra, amelyen az emberhez méltó emberi élet kezdődik. 
A  jugoszláv ifjúság kötelezettséget vállalt, hogy az Ifjú
ságig Vasútvonal kiépítésének munkáját november 29-ikéig 
befejezi. Hogy ennek a kötelezettségnek meg is felel, eb
ben nálunk senki sé kételkedik,, aki iismeri ezt az ifjúságot.
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Azt hittem, hogy sokat tudok az Ifjúsági Vasútvonal
ról és a száz és száz ifjúsági munkabrigádről, a munka 
lendületéről, mely messze maga mögött hagy minden fel
állított, megdönthetetlennek hitt normát. Azt hittem, tu
dom a tudnivalókat, mikor nap-nap után olvasom a vasút
vonal főhadiszállásának büszke jelentéseit a munka me
netéből, a munkabrigádok egyre növekvő számáról és tel
jesítményéről. Újságírók s írók, hazaiak és külföldiek 
nap-nap után írnak és beszélnek arról, amit Boszniában 
az a sok tízezer ifjú és leány teremt. S azt is tudtam, 
hogy a legtávolabbi országok népei is egyik ifjúsági bri
gádot a másik után küldik a Samac— szarajevói vasút
vonalra, hogy lássák azt az országot, azt az ifjúságot, 
mely példát adott és ad a világnak mind a háborúban 
mind most építőmunkájának lendületével. Tudtam, hogy 
miközben parasztok, munkások, diákok együtt, eggyé- 
forrva építik a vasútvonalat, maguk az építők is gazda
godnak, nőnek erőben, összetartozóságuk érzésében, öntu
datban, emberségben. Tudtam azt is, hogy a vranduki 
alagút hány kilóméter s hogy rekordidő alatt készült el, 
gyorsabban, mint bármely más hasonló nagyságú alag- 
átja a világnak —  mindezt tudtam és m é g is ...

Ép ez az: amit az ember tud, azt sokféleképpen tud
hatja. A  képzelet sokat segíthet, hogy fogalmak, kimuta
tások számadatai többé-kevésbé szemlélhetően megeleve
nedjenek. Áll azonban a lélektannak áthághatatlan törvé
nye: a legmerészebb képzelet se képes többre, mint tapasz
talatból szerzett elemeket összefűzni. S hol volt már va
laha az, ami itt ezen a földön négy éven keresztül történt 
s ami itt ma történik? Hol, mikor tapasztalhattam volna 
valamit, ami hasonlít az Ifjúsági Vasútvonal építéséhez, 
építőkhöz, akik előtt nincs korlát, csak egy jövő nagy táv
latával gazdag jelen?! A  képzelet ereje nem terjed odáig, 
hogy tapasztalati elemeket teremtsen . . .

Ahogy közeledett velem a vonat a Vasútvonal felé, 
éreztem, hogy a valóság mindig meglepő. Újsághírek és 
sokszor kitűnő és nagyszámú riportok —  igen, és mégis 
más az, ha az ember a saját szemével lát. Bármily mesteri 
másodkézből kapott tudás se ér fel az érzéki élménnyel. 
De ha így van, mért próbálok akkor én is az Ifjúsági Vas
útvonalról írni? Mért gondolom,, hogy nekem sikerül az 
élmény egyszeri egyedülálló nagyszerűségét visszaadni, 
továbbadni, érzékeltetni? Nem áltatom magam. Aki nem 
volt soha szerelmes, abban az írás legnagyobb művésze se
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fogja a szerelem élményeit felébreszteni. írással alig érhalt 
el többet az ember* mint hogy körülír, kíváncsiságot idó* 
föl, emlékeztet, esetleg tudatosít, de semmikép se költöz
tetheti át mint szállító egyik lakásból a másikba a búto
rokat, magukat a benyomásokat, magát az eredeti él
ményt. Amit az alábbiakban megkísérlek, mindössze any- 
nyi: el akarom mondani, mit adott nekem látogatásom ae 
Ifjúsági Vasútvonal egyszerűen azért, mert szükségét ér
zem  ̂beszélni arról, hogy gazdagság és szerencse még csak 
látni is ezt a fiatalságot s ebben az országban élni, ebben 
az országban, ahol már csak az ostoba ember kételkedhet 
abban, hogy feltartóztathatatlanul elérünk oda, ahová tar
tunk. Újat ezzel nem mondok, tudom; de másrészt hadd 
mondjam én is az igazságot, melyet sose lehet túl sokszor 
és sose lehet eléggé hangoztatni.

„PRÜGA" ÉS „PRÜGA"

RÜGA“ —  még nem tudtam az itt élő nép nyel
vén, még nem értettem a szó tárgyi jelentését, mikor a % 
erdőben már megtanultam ezt a szót. Csak később értet
tem meg, hogy a rossz, amit jelent, az az ellenség kezén 
levő vasútvonal. A  síneket jelenti, melyek két felszabadí
tott területet választanak el egymástól, ék, nyárs a test
ben. A  prúga: az ellenség jelenlétét jelentette, a bunkere
ket. Jelentette a feladatot, hogy sebesülteket, az egés,a 
ökrösszekerekre rakott partizánkórházat az ellenség orra 
előtt kell átdobni a veszélyeztetett területről a kevésbé ve
szélyeztetettre. A  prúga: az az útonálló volt, ki kellett 
játszani, meg kellett vele küzdeni, hogy gyógyszer, köt
szer, élelmiszer, cipő, ruha vagy lőszer átjuthasson test
vérkézből testvérkézbe, egyik oldalról a másikra.

„Prúga" — most még többször hallom a szót mint ak
kor, de most mást jelent. Most bizakodó és dacos ez a szó, 
úgy hangzik a fülnek, mint valami szinte kérkedően bol
dog nevetés. Most senki se tompítja hangját, ha ajkára 
veszi a szót. Fiatal torkok száz és száz énekében egyre 
visszatér, büszkén, kifogyhatatlan változatokban s min
dig újra ez az egy szó. Zágrábban ültem vonatra, illető
leg álltam a vonaton, mert utas, utas hátán, de se ez, &e 
az éjféli óra nem töri le annak a jókedvét, akinek oka van 
a jókedvre. Tart még a tolongás, még el se indult a vonat 
s már valahol felhangzik a nóta:
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„Hadd tudja minden fasiszta,
Prágát épít kommunista".

A vasúti kocsi másik sarkából felkapják a nótát, on
nan átterjed a másik kocsira, onnan azokra is* akik még 
hátizsákkal a vállukon lent a vonatszerelvény előtt állnak. 
Lányok friss hangja vág bele a férfihangokba:

„Hadd tudják mind a hölgyikék9 
Proletárnő prúgát épít 

Az egykor baljósán komor szó „prúga“ megtanult ne- 
vetni.

SZLAVON SZKI BROD

I t t  kell áts^állni, itt ágazik el a vasútvonal Bosz
nia felé. Samac— Szarajevó innen még vonaton is félnap 
távolság, de azért a szlavonszki-bródi állomáson már érez
hető, tapintható a prúga szívverése. Reggel négy óra. 
Amikor a zágrábi vonat befut, látom, lejjebb ahol a kés- 
kény sínpár kezdődik,. egés*z sereg fiú és lány kólót tán 
col, énekel. Legtöbbjük térdenfelüli nadrágban, feketék és 
nem zavarja őket a szénpor, amit felkavar a lábuk, ahogy 
ropják a táncöt. Ezek már a prúgáról hazamennek, 
Szerbiába. A  velünk utazó horvát ifjúság, alig hogy le- 
szállunk a vonatból, lerakja a hátizsákokat, faládákat, 
koffereket és beáll a kólóba. A  hajnalszürkületben harmo
nika is előkerül, mely fáradhatatlanul s egyre gyorsabb 
ütemre lendíti a táncolókat. A  háttér: egész sor összebom
bázott romház, mert Szlavonszki Brod a legtöbbet szen
vedett városok közül való. A  romok közt a frissen épített 
házak a hajnalszürkületben világító piros cseréptetőikkel 
ugyanarról a fékezhetetlenül megújuló életről beszélnek, 
mint amiről a fiatalság énekel.

„Éljen, éljen a munka" —  éneklik ezt a jellegzetes mó
don még a legszömyűbb partizánharcok idején tömegesen 
elterjedt bolgár eredetű dalt.

Közben tehervonatok, hosszú vonatszerelvények sza
kadatlanul jönnek-mennek. Végre a keskeny vágányon, 
pöfékelve, prüsszögve befut a mi kis vonatunk is. Olyan 
mint valami fontoskodó játékszer, tréfás utánzata az iga
zi, felnőtt vonatnak. 67 centiméter széles a boszniai vasút
vonal nyomtáva. Rajta a mi vonatunk, kilenc kis sze
mélyszállító kocsi, elö'l húzza, hátul meg tolja egy-egy kis 
mozdony. így szemre kedves, mulatságos látvány, de ra-
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lójában a múltnak, a letűnt sötét múltnak öröksége, me- 
lyet az Ifjúsági Vasútvonal —  azoknak a műve, akik itt 
kólót táncolnak —  hivatott eltakarítani. Kezemben az új
ság, mely ép arról számol be, hogy az Ifjúsági Vasútvo
nal egyik szakaszán, Samactól Dobojig már meg is in
dult az első vonat s az ebből az alkalomból rendezett ün
nepségen Borstnár Jozsa a szövetségi kormány közleke
désügyi minisztere erről a keskenyvágányú vonatról be
szélt. Az osztrák-magyar monarhia Boszniát a maga gyar
mataként őrizte s azért építtette keskeny vágányára a vas
útvonalat, hogy gazdaságilag és politikailag elszigetelje 
Boszniát Horvátországtól és a többi szláv területtől.

A  kis vonat bosnyák tájékon zörög. A  learatott búza 
már mindenütt kévébe áll. Embermagasságú kukorica s 
köröskörül hegyek. A  hegyoldalak sajátságos, szinte dal
lamos hullámossága, talán ez az ami szelíddé, lággyá te
szi a tájat. Az egyik állomáson a vonat előtt gyerekek 
futkosnak karjukon teli kosár szilvávál és körtével. E l
adásra kínálják, a mértékegység egy-egy nagy sárga 
UNRRA konzervdoboz. A  kosarak hamar kiürülnek. Sze
membe tűnik egy mezítlábos fiú. Tizennégy-tizenötéves 
lehet, mindkét kezefeje hiányzik. Az ő kosarában előre be
csomagolták kis zacskókba a gyümölcsöt. A  két karcsonk
ja közé fogja a papírzacskót s úgy nyújtja fel az ablak
ba. A  pénzt is a,z égymáshoz szorított két karcsonkja közé 
vesjzi s úgy csúsztatja zsebbe.

—  Csetnikek vágták le a két kezét még negyvenkettő
ben,, mert az apja partizán volt — feleli kérdésemre a fe- 
zes muzulmán, aki itt szállt be a fülkébe.

Sehol több énekszót nem hallottam, mint ezen az 
úton. A z ember szinte elfelejtené, hogy ennek a vérázta
tott országnak legvérá/ztatottabb halmai, síkjai és hegyei 
azok, amik ma daltól visszhangoznak. Daltól és munkától.

A  M U N K A

D o b o j  tájékán mindenki izgalommal, feszült ér
deklődéssel lép az ablakhqz. A  példa ragadós s bár fáradt 
vagyok az átvirrasztott éjszakától, én is melléjük állok a 
szándékkal, hogy aztán nyomban visszaüljek helyemre. 
De amit látok, az megbabonáz. Nem tudom elfordítani a 
tekintetem, nem tudom rászánni magam, hogy megváljak
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a látványtól* Ott maradok az ablaknál,, órákig, egész ad
dig, míg Zenicára nem érkezünk. A  szemem nem tud be
telni a látással. Körülöttem mindenki megélénkülve az 
Ifjúsági Vasútvonalról beszél, bizonyára sok figyelemre
méltó szó hangzik el, de nekem csak a hangok változása 
ér el tudatomig, nem tudok oda hallgatni, csak szem va
gyok.

Hogy megkíséreljem érzékeltetni a látványt, mely a 
haladó vonat ablakából órákon át felséges azonossággal 
tárul a szem élé, hasonlat kívánkozik a toliamra. A  hindu 
sziklás hegyek jutnak eszembe, melyeknek tűrni kellett, 
hogy őket emberi kezek egy-egy emberi alak óriási kép
mását hordozó domborművé alakítsák át. Egész hegy, 
mely egy emberi alak égbeszökő szobra! De mily szegény 
ez a hasonlat ahhoz a valósághoz képest, amit megpróbá
lok szavakkal most felidézni; a valósághoz képest, ami 
szememet, minden érzékemet foglyul ejtette! Nem egy 
hegyről, hanem hegyekről és völgyekről, erdőkről és vizek
ről, területről van szó, ahol órákig megy a vonat. /Ebből 
az egész hatalmas, változatos, lebírhatatlannak látszó ter
mészetből itt a szemem láttára egy sok százezerkarú óriás, 
vidám óriás —  Jugoszlávia népeinek ifjúsága —  emel ma
gának, a maga diadalmas erejének, a maga nagy szívé
nek és világos öntudatának emlékművet. Ha elkészült ez 
a nagy emlékmű, akkor nagy költő képzelete se lesz elég 
hozzá, hogy felidézze a sok százezer izmos karnak azt a 
milliószor millió mozdulatát, a szíveknek és gondolatok
nak azt a mámorát, ami itt hegyeket tolt ki a helyükből, 
folyók medrét változtatta, szakadékokat eltüntetett, ma
gasságot mélységgé, mélységet magassággá változtatott. 
S amire nagy költő képzeletéből se futná, azt most íme, 
itt a szemem előtt, látom a folyamatot, a teremtés folya
matát, látom, nézhetem.

Nap ragyogja be a hegyoldalakat, de nem is, nem a 
hegyoldatokat, az ember, az ifjú ember uralkodik, az ő je
lenléte fed el minden mást, csali az ember látszik. Amed
dig a szem ellát, a szikrázó napban ifjak, lányok, mezte
len karok, meztelen lábszárak, csak fiút s lányt látsz, szá
zat, ezret, tízezret.

A  számok csak számok, nem sejtették a képet. A  kép, 
a valóság olyan, hogy azt hihetnéd ,hogy a hegyeken itt 
nem mozdulatlan fák és bokrok nőnek, hanem világító 
meztelen lábszárakkal, meztelen karokkal szakadatlanul 
nyüzsgő fiatal fiúk és lányok. Mintha valami gyorsütemű
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muzsika hatná át izmaikat, ugyanabban a sietségben, 
ugyanabban a gyors ütemben g egyre-egyre mozgásban* 
A  vonat zakatolását sem hallani a földdel megrakott ezer 
ás ezer kubikos talicska kerekének vidám nyikorgásától 
és a sziklákat törő csákányütések ezreinek szakadatlan és 
méltóságos feleselésétől. És az ásó- és lapátnyelek vége
láthatatlan erdeje, g minden ásónyél mellett kemény ív
ben meghajló derékkal! egy-egy ifjú ember. Megfigyeltem: 
egyetlen egyszer sem állt meg a munkában egyetlen egy 
se, hogy a tovarobogó vonatot kövesse tekintetével. A  fe
jek meg-megfordultak, mikor a vonat felbukkant, de köz
ben percre se torpant meg a lábuk, tolták tovább a talics
kát, percre se pihentették kezüket az ásó nyelén. Fehér 
fogak, nevető arcok ránk-ránkvillantak, de anélkül, hogy 
a sziklákat törő csákányok egy percre is megálltak volna 
a kezekben. Mi az, ami úgy sürgeti Őket, hogy ennyire 
zsugorian féltik a perceket?

Elképzelem, milyen volna az, ha ugyanezt a vasút
vonalat ugyanezekkel az építőkkel valamely bankérdekelt
ség építtetné. Hajcsároknak, felügyelőknek, ellenőröknek 
micsoda gépezete kellene ide és milyen összpontosítása be
súgóknak, rendőröknek, csendőröknek —  micsoda „rend"- 
fenntartó szervezetre lenne itt szükség!

Ebben az órában nem kevesebb mint százezer ifjú és 
leány építi a Samác—szarajevói vasútvonalat, ök  „a vál
lalkozó", és ők a munkások. Nincs rendőr, nincs munka
felügyelő, ők maguk a fölöttes hatóság. Csak ki kell pil
lantani a vonat ablakán és látva látod: itt a munka, ez & 
kemény munka úgy zajlik, mint valami győzelmi ünnep. 
Minden tekintet, minden mosoly, amit a futó vonatból el
kapsz. arról győz meg, hogy, akik itt építenek, mind, 
egyenként és összeségükben, minden munkás mozdulatuk
ban, verejtékükben és erőfeszítésükben élvezetüket lelik. 
A. maguk teremtőerejét élvezik. A  millió és millió köb
méter föld, amit az ő építő akaratuk parancsolt ki helyé
ből és parancsolt új helyre, érezteti velük, hogy micsoda 
mérhetetllen hatalom lakozik a szabad ember izmaiban —  
az övékében.

Kacagással felelnének ezek az építők annak, aki azt 
mesélné nekik, amit az iskolában tanultunk a munkáról. 
Aki azt mesélné nekik, hogy a munka megbőszült isten
átka az emberi nemzetségen —  a munka büntetés. A  vasút 
mentén, síkon és hegyen Tito fehér mésszel sziklafalakra 
festett, mindenfelől felédvilágító neve mellett, a leggya
koribb jelszó:
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„Mi ct vasútvonalai építjük > a vasútvonal nevet
M inket"

Minden munkabrigád feje fölött ott díszeleg ez a jel
szó. Igen, ez a helyes kifejezés: díszeleg. Az ifjúság mun
kabrigádjainak keze egyszerre formálja és öltözteti díszbe 
a tájat. Végig, amerre a vonat megy, mindenütt zászlók 
libegnek: a köztársaság zászlója, ahonnan a munkabr/i- 
gád idejött. Szerb, horvát, makedón zászlók vidám egyet
értésben montenegrói, boszniai brigádok zászlóival s köz
ben nevető vendégként itt is. ott is felbukkan a bolgár, an
gol, dán, svéd, palesztiniai, kanadai, albán, cseh, magyar 
ós lengyel ifjúsági brigádok nemzeti zászlaja. A  nemzeti 
zászlók itt nem a nemzeti elzárkózást, az ostoba nemzeti 
gőgöt jelentik, hanem a testvériséget ünnepük, Jugoszlá
via népeinek és a világ minden nemzetiségű, minden 
nyelvű dolgozóinak egységét és testvériségét.

„Lesz még egyszer ünnep a világon", mint ahogy van 
ünnep ma Jugoszláviában —  s ha majd lesz egyszer ün
nep a világon, akkor Jávától (Washingtonig, Pekingtől 
Athénig, Londontól Delhiig mindenütt az a kép tárul a 
szem elé, mint ma a bosnyák hegyek között. Hatalmas 
teljesítmény a Samac— szarajevói vasútvonal, de több, na
gyobb az ami itt épül, mint egy új vasútvonal. Ez a szem- 
mellátható jelen egyúttal jövendőnek előre küldött ragyo
gása: prófécia egy új emberiségről, az emberiségnek ar
ról az eljövendő ifjúságáról, mely az élenjáró Jugoszlá
viában már nem remény, hanem elkezdődött, hétköznapi 
valóság.

„Mi a vasútvonalat építjük —  a vasútvonal nevél 
Minket."

A  talicskák kerekei vidáman nyikorognák és a szik
lákat törő csákányütések ezrei szakadatlan és méltóságos 
ünnepi zene: az ember a munkában ébred a maga teremtő 
nagyságának boldog öntudatára s arra,, hogy nincs urabb 
úr a földön annál, aki dolgozik.

„Mi a vasútvonalat építjük —  a vasútvonal nevel 
minket.“ i

Fáradhatatlanul, egyöntetűen ismétlődik ez a jelszó a 
minden színű nemzeti zászlók szomszédságában, fáradha
tatlanul, egyöntetűen, mint maga a munka, mely itt fo
lyik. Ez az egyöntetűség felséges, mint a tenger, melynek 
a nézésével nem tud betelni a fi^in. Ez a jelszó igaz* olyan
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mélyen igaz, mint ahogy százezrek örömét,, büszkeségét és 
lelkét fejezi ki a hegyek falán mindig újra fehéren fel- 
szikrázó négy betű: TITO.

Fél-egy nap alatt mindenki eljuthat Jugoszláviában 
oda, ahonnan én úgy tértem vissza mint valami félfede- 
zőútról. Senki elől sincs elrejtve, ami nekem felfedezés 
volt. Nem kell túlbecsülni, de alábecsülni se szabad az 
ilyen szerény vállalkozást. Sose izgatott, hogy még nem 
jártam exotikus vidékeken, de mindig nyugtalanít az ag
godalom, hogy elmulaszthatom azt, ami az orrom előtt 
van. Ép azért, mert mindig az orrom előtt van, könnyen 
hozzászokik a szem. A  szokás feledteti el az emberrel a 
termékeny felháborodást épúgy, mint a hálás ujjongást. 
A  nevelés vívmánya, hogy bizonyos mozdulatok, cseleke
detek gépiessé váljanak, ha például a tisztálkodási szük
ségletekről van szó. Ámde az ember hajlamos rá, hogy ott 
is hatalmába kerüljön a megszokásnak, ahol az csak a 
szellemi tunyaság édes gyermeke s bűn önmagunkkal, 
bűn a valósággal szemben.

KÖZELEBBI ISM ER K ED ÉS A  VASÚ TVO N ALLAL

B e NYOM ÁSOK  a vonat ablakából —  mindezek a 
benyomások ellenőrizhetetlenek s rájuk a maga kedvére 
épít légvárakat az önkényes képzelet.

Magam is úgy fogtam fel legközelebbi feladatomat, 
hogy közelebbről, minél közelebbről s minél több részle
tében ismerjem meg azt a még sose látott világot, mely 
ma a boszniai hegyek embervilága. Ahhoz, hogy az em
ber megismerjen valakit, nem elég, hogy az utcán vagy 
munkában látta —  kukkants be a lakásába, nézd meg a 
szokásoknak és viszonyoknak azt a szövevényét, melyek 
az életét alkotják —  valójában csak akkor kapsz hű ké
pet róla. Am it eddig a vonat ablakából láttam: az a 
számtalan ifjúsági brigád munka közben itt-ott egy- 
egy felzászlózott, távolból is idelátszó feliratokkal díszí
tett deszkabarakjuk. De, amint tudom, most kerek száz
ezer ifjú és lány él itt —  hogy szervezték meg az életet, 
hogy töltik a szabad óráikat? Százezer ifjú és leány, akik 
itt most otthonuktól távol, együtt élnek s akikre rábízták 
nemcsak a vasútvonal megépítését, hanem azt is, hogy 
formát találjanak a maguk együttélésének és — minthogy
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nem lakatlan területen, hanem falvaktól körülvéve élnek, 
formát kell találniok a falvak lakosságával való együtt
éléshez is. i

Százezer ember együtt —  összeütközéseknek, küzdel
meknek, érdekcsoportosulásoknak, barátságoknak és ellen
ségeskedéseknek, összefogó és széthúzó erők micsoda vé
geláthatatlan változatainak a lehetőségét jelenti! Miféle 
törvény, miféle tilalmak és parancsok, milyen megtor
lással fenyegető rendszabályok tartják kordában a száz
ezerszer egy embert, százezer élettől, szenvedélyektől feszülő 
akaratot? Igen, így kell kérdeznünk, ha nem akarjuk a 
valóságot magától értetődőnek látni —  és ezáltal megfosz
tani magunkat attól, hogy lássuk, felfedezzük .

A  közelebbi ismeretség Zenicán kezdődik.
Ha várost az tesz fővárossá, hogy az ország kormá

nyának, legfőbb közigazgatási, gazdasági és kulturális 
szerveinek a székhelye, akkor ez a bosnyák kisváros ma 
főváros, az Ifjúsági Vasútvonal közvetlen fővárosa. Az is, 
aki nem tudná, hogy itt az Ifjúsági Vasútvonal főhadi* 
szállásának a székhelye, az is észrevenné, hogy ez a kis
város valami szokatlanul dús, kereteit feszítő, sokfelé 
ágazó, szinte izgatott tevékenységnek a központja. A  
pályaudvar és környéke az örökös sűrű teherautó-forgal
mával úgy hat mint  ̂valami kamas(z, akin ugyan pat
tanásig feszül rég kinőtt gyerekkori ruhája, de azért 
megmagyarázhatatlan módon mégis elfér benne. Ha le
hunyod a szemed s csak a füled hegyezed, azt hihetnéd, 
hogy valamely világváros kellős közepén álllsz, mert kö
rülzsongják füledet majd minden európai nyelvnek a sza
vai. Am it pedig lát az ember, ami szembeszökőbb az épí
tőanyagokkal vagy élelmiszerekkel vágtató, egymást ke
resztező teherautók sokaságánál: akármerre fordul a
szem, mindenütt fiatalok, fiúk és lányok. Egy-egy íezes 
muzulmán a kis török kávéház előtt lassan kavargatva. 
lassan ajkához emelve, még lassabban kortyolgatva kávé
ját, úgy hat ebben a sürgésben, mintha a múlt század 
felejtette volna itt. És mindenki, aki már nem fiatal, 
mintha csak a kép összhatásának kedvéért, csak hát
térnek volna itt, hogy aláhúzza, kidomborítsa, mennyire 
szabály, uralkodó szabály itt: fiatálnak lenni. Az ember 
valósággal illetlenségnek érzi, hogy már olyan régen 
elmúlt húsz éves.

Közelebbi ismerkedés után ez az első benyomás annyi
ban módosul, hogy mindenütt észlelhető, mindenütt kinál-
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kozik, tapasztalattá válik. Az Ifjúsági Vasútvonal nem« 
csak azért az ifjúság müve, mert ő szeli ketté a hegyeket, 
szabja át a tájat, fúr alagutakat, emel hidakat, rak le 
vasúti talpfákat, erősít rájuk síneket —  a vasútvonalon 
egész kis államszervezet él, melynek közigazgatásáról, 
élelmezéséről, politikai és kulturális szükségleteiről maga 
az ifjúság —  fiúk és lányok gondoskodnak. Akár az 
Ifjúsági Vasútvonal főhadiszállásán, akár az Ifjúsági Va
sútvonal vendégei számára megnyílt szállodában, akár az 
ellátási hivatalban, akár a vasútvonal pékműhelyében, 
konyhakertészetében, akár az Ifjúsági Vasútvonal* napi
lapjának szerkesztőségében fordulsz meg, akihez útasíta- 
nak, ha meg akarsz tudni, vagy el akarsz végezni vala
mit: — mindenütt a mérvadó, döntő személyiségek húsz 
év körül járnak. Amennyire nem ritkaság felelős vezető 
munkában a tizenhat-tizenhétéves lány vagy fiú, a hu
szonöt éven felüli „aggok" —  vezető helyen —  kivótelles, 
szembeszökő jelenségekként hatnak. A z ilyen idősebbek 
legnagyobbrészt a szakemberek köiziil kerülnek ki.

A Z ELSŐ ÜT

J \  M IKOR megállók a vasútállomás gyalogjáróján, 
melynek tervezője annakidején álmában sem gondolhatott 
arra, hogy a zenicai vasútállomás ilyen tömeg forgalom 
színhelye lesz valaha —  a vonatra váró és a vonattal 
érkező kétnembeli ifjúság zúgó hullámzásában némileg 
elveszettnek érzem magam. Nehéz elképzelni, hogy vala
miféle szervező képesség akadhat, mely ennek az ellenté
tes irányokba sodródó, szűk helyre szorult áradatnak ren
det tud teremteni. Kivűlről ez csakugyan szinte lehetetlen 
volna, de ez az áradat nem vak, csak épen jól érzi magát 
a maga tömeges összevisszaságában. Amikor azonban 
elérkezik a pillanat, akkor azonnal magamagát szabá
lyozza: az indulásra várók utat nyitnak a most érkezet
teknek és noha érkezők és indulók most látják egymást 
először, minden tudnivalót tudnak egymásról. Harsog is 
egyik oldalról épúgy, mint a másikról a kölcsönös jó
kedvű üdvözlés. Honnan? —  kérdik. Zajecsárból. —  Hová? 
Vissza Sziezákra. örülnek egymásnak —  egymásnak, 
meg a saját vidámságuknak. Közben már meg is jelent 
valaki, aki az újonnan érkezők elébe jött, hogy elvezesse
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őket az átutazóknak berendezett étkezőhelyre. Az ebód 
szóra meggyorsulnak a lépések, a brigád sorakozik, meg
indul, egy leányhang énekbe kezd. . .  Kullogok utánuk s 
valami olyan érzés fog el, mintha belopakodtam volna 
egy társaságba, melyhez nincs jogom. Nem tartozom egy 
munkabrigádhoz se, illetlenül öreg. és csak író vagyok, 
aki nem a földet, hanem csak szavakat formálni, csak nézni 
jött. Csak vendég vagyok az ifjúság tágas otthonában, 
melynek neve: prúga. (Ma mar jól megértem Jean Lórán t, 
a beográdi francia nagykövetség sajtóattaséját, aki néző
ként indult ide, s aztán a jobbik részt választotta: beállt 
nézőből építőnek a bányászati főiskola hallgatóiból ala
kult diák-bányász brigádba, mely a vranduki alagút kö
rüli munkákban tüntette ki magát.)

Megre(zzenek mint a betolakodó, akit rajtacsíptek, mi
kor Banjevics Mirko, a montenegrói költő hatalmas 
hangja a nevemen szólít. Nincs jussom a munkabrigád
hoz, a zajecsáriakhoz. Vendégnek vendégek közt a helye, 
s Banjevics elvezet a hotelbe.

—  Mert itt mindent úgy elrendeztek, mintha semmit 
se kellett volna rögtönözni —  magyarázza önérzettel, 
ugyanazzal a lokálpatrióta büszkeséggel a kisérőm, mint 
amilyennel pár nappal később én kalauzoltam frissen ér
kezett horvát kollegáimat.

S mintha Zenica falait ő ragasztotta volna tele a 
nyomtatott és kézzel írott papirstzallagokkal, melyek a 
vranduki alagút elkészültét ünnepük s a fogadalmat 
ismétlik, hogy a prúgának november 29.-ikéig el kell 
készülni — Banyevics úgy büszke erre is. Mutatja, hogy 
már lerakták a korszerű, új zenicai vasútállomás alapjait, 
mutatja a város végéről idelátszó hatalmas gyártelep ké
ményeit.

—  Éjjel-nappal füstölnek. Vashámor. A  vasútvonal 
építési irama átragadt a munkásokra is. Egész tömege a 
roham-munkásoknak, s készítik a síneket a készülő vasút
vonalhoz. Három napi tartózkodás után itt mindenki 
lokálpatriótává válik —  mondja —  éppúgy, mint ahogy 
én a pár nappal később érkezőknek vallottam meg.

A  pályaudvar előtt újság-kioszk. Beográdi, zágrebi, 
ljubljanai és szarajevói újságok mellett egy úiság, melyet 
most látok először. A  címe: „Borba na Omladinskoj
pruzi“* Banjevics megint ugyanúgy, mint ahogy a pár

*) Harc az ifjúsági Vasútvonalon
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nappal később érkezőknek én. szinte hencegve magya
rázza:

—  Napilap. A  prúga napilapja. Naponta 40 ezer 
példányban jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
az ifjúság. Majd meglátod a nyomdát is. Utóbbi egy he
lyiségben van, amit a németek a háború alatt istállónak 
használtak.

Az én montenegrói költőm nem kivétel. Később rájöt
tem, hogy itt mindenki úgy büszke, mint ő. Egyszerűen 
azért, mert mindenki itt minden eredményt a maga gyer
mekeként dédelget, személyszerint a magáénak, a maga 
örömének érez. A  prúgának lelke van.

Valakinek, aki például Svédországból jön, nem köny- 
nyű ezt megérteni. Át kell ugornom elbeszélnivalóm sor* 
rendjét, hogy közbeszúrjam azt a jellegzetes kis beszélge
tést, amelyben én a svéd ifjúsági brigád egyik tagjának, 
gimnáziumi tanárnak a tolmácsaként szerepeltem. A  
rokonszenves érdeklődéstől kipirult a fiatal szőke ember, 
akinek itt minden meglepetés. Azt érti, hogy az idegen 
ifjúsági brigádok kiveszik a részüket a prúga építéséből, 
fizetés nélkül, puszta rokonszenvből, együvétartozás érzé
séből Jugoszlávia ifjúsága iránt, melyet még a háborúban 
tanult meg csodálni a világ. Szép, hasznos tüntetés, hogy 
a külföldi ifjúsági brigádok szíwel-lélekkel és ingyen 
dolgoznak. De a jugoszlávok —  ezrekre megy azoknak a 
száma, akik a leváltó munkabrigád érkezése után se men
nek el a prúgáról, jelentkeznek, hogy itt akarnak ma
radni, tovább dolgozni, míg csak az első vasút Samácból 
be nem fut Szarajevóba.

—  Most összesen s,zázezer ifjú és lány dolgozik itt. Mi 
a fizetésük? —  érdeklődik az én közvetítésemmel a po- 
zsareváci brigád egyik tagjánál.

Nem az én tolmácsolásomban a hiba, hogy az nehezen 
érti meg a kérdést. Izmos, kerekképű parasztfiú, a parti 
zánoknál kurir volt és akkor ott tanult meg írni olvasni 
oly jól, hogy most ömaga itt a vasútvonalon a brigád
jában írni-olvasni tanítja az írástudatlanpkat. Mi a fize
tés? —  ismétli fejét vakargatva s végül nagyot nevet és a 
doboji állomásra mut^t, ahonnan idefénylenek a napban a 
frissen lefektetett sínék. Ezekre mutat rá.

—  Mondd meg neki, hogy jó a fizetés. Soha jobbat —  
s hogy a nehéz felfogású, furcsa szőke barátnak segítsen, 
még hozzáteszi —  a Samác—szarajevói Ifjúsági Vasútvo-, 
nal — mondja ki a szót, majdnem gyöngéden,, s mulat a
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svéden azzal a jóindulattal, mely a felnőtt ember részéről 
kijár a rokonszenves kiskorúaknak.

Hotel Gradszki Rés torán. Ami a nemzetköziségét illeti, 
Monte-Carlo is megirigyelhetné. Mióta a prúga építése 
tart, ebben a hotelben egymásnak adják a kilincset kínai 
és albán, dán és magyar, francia és ausztráliai, kanadai 
és palesztinai irók és újságírók és természetesen Jugo
szlávia minden részéből írók, egyetemi tanárok, filmren
dezők, színtársulatok, újságírók.

Ez az épület is restelli a vénségét, mindenáron hozzá 
akar fiatalodni a vasútvonalhoz. Kezdve a lépcsőház új 
karfájától, minden a friss festéktől szaglik. Falakat, ven
dégszobákat, vendégszobák berendezését, mindent megújí
tanak, tataroznak, festenek. Mindenütt a figyelmeztetés: 
Vigyázat, friss festés! összesen tizenkét vendégszoba van 
itt, két-két ággyal és a konjunktúra nem lehet kedvezőbb, 
mert pár óránál hosszabb ideig egy szoba se marad lakat
lan. A  legtöbben csak egy, csak az első éjszakára szállnak 
itt meg — másnap már* autón vagy vonatón mindenki a 
„hadszíntérre*4 megy ki, a munkabrigádok látogatására.

A  Hotel Gradszki Resztoran több egyszerű vendégfoga
dónál. Az Ifjúsági Vasútvonal birodalmának idegenfor
galmi központja ez. Viharedzett angol) túrista is gyámol
talan gyerek a vasútvonal forgatagában jótét lélek nélkül, 
aki kezére járna. Itt rls fiatalság, itt is, mint valami vará- 
zsos ország, ahol rajta, a szomorú kivételen, az érkezőn 
kívül más nincs csak ifjúság. Szép, fiatal lány fogad, 
Márkics Rozsica, Mariborból való sízlovén diáklány, ide 
osztották be szolgálatra. Hotelportás, szobalány, pincér, a 
gazdasági ügyek intézője,, tolmács s ha az idegennek vagy 
vendégnek valami kell a főhadiszállástól —  kurír is egy- 
személyben. Kis udvari szobájába az ágyon és széken 
kívül —  ez utóbbi tele könyvekkel —  más bútordarab 
nem is fér. Mikor ezt a szállodát építették, nyilván úgy 
találták, hogy a személyzetnek ez is jó. Most az ágy író
asztalként is szolgál. Míg itt a bejelentőlapom adatait 
mondom be, Bozsicához hasonlóan fiatal és nem kevésbbé 
szép orvostanhallgatónő —  Bogdanovicsnak, a kitűnő beo- 
grádi írónak és kritikusnak a menye —  kopog be. Ma a 
földszinten az étteremben teljesít naposi szolgálatot, sür
gősen valami élelmiszerügyet kell megbeszélnie társnőjé
vel. Még a szobában van és újra kopognak. Ezúttal ketten 
állnak az ajtóban. Egy bolgár író, aki arról érdeklődik, 
hogy mikor kaphat autót a bolgár munkabrigád látoga
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tására. Mellette ott áll a folyosón Skerlj tanár, a ljublja
nai egyetemen az antropológia tanára, aki a saját és a  
vele együtt itt időző másik négy ljubljanai egyetemi ta
nár nevében jelenti, hogy megérkeztek. Illetőleg be sze
retne jönni és jelenteni, de nem férünk már be a sizobába~ 
Bozsica ajkán nem fogy el a mosoly.

—  A  vranduki alagutat a nyolc négyzetméteres átla
gos átmérőjével, már úgy építették, hogy majd be lehes
sen rendezni vil'lanyerőre a vasútat. Mint Svájcban, ahol 
az emberen nem látszik meg, ha utazott —  jegyzi meg 
kérésemre, hogy mielőbb megmosdhassak.

Mintha mindenki, aki akar tőle valamit, csak szolgála
tot tenne neki, csak még jobban lekötelezné. Intézkedik, 
hogy az újonjötteknek áthúzzák az ágyakat, hogy a ljub
ljanai tanárok és én a földszinti étkezőben ebédet kap
junk. Arszenyev Valentinnek, a bolgár írónak meg dél
utánra dzsipet igér.

— Minden nap másik lány a napos és mindegyik 
épilyen kedves mint ez a lesímított hajú — lelkesedik 
Arszenyev, akinek a szobájában kaptam ágyat.

—  Mindig olyan vidám arccal járni-kelni, mint ezek a 
lányok, ez több a kedvességnél, e,z a roham-munkának 
egyik leglenyűgözőbb fajtája —  állapítom meg szobánkba 
érve, mely két ágyával, ragyogó sárgaréz vízvezetékcsap- 
jávál tágas és kényelmes. Miközben nekivetkőzöm, hogy 
az 11 j vízcsapot és az új mosdótálat kipróbáljam szobánk, 
melynek nemcsak a folyosóra,, de a szomszédszobára is 
nyílik egy ajtaja, megtelik régi és új ismerősökkel. A  
montenegrói Költőmön kívül itt van Zágrábból Franicse- 
vics Marin költő, itt a beográdi városi könyvtár igaz- 
vics Marin költő, itt a beográdi városi könyvtár igazga
tója, Pitomics Vladimír és az új szobatársam útitársasá
gaként még két bolgár író: Burin Iván és Raljin Radojev- 
Míg mosdok, bolgár szobatársam elnézését kérem, hogy 
meg kell osztania velem a szobáját.

—  Inkább jusson a külföldi vendégnek külön szoba -— 
véli ő s én még aznapi délután tapasztalhattam, mennyire 
igaza volt, autókor a bolgárokat különválasztotta a „kül
földi “ vendégektől.

Lent az étteremben —  virággal díszített, fehéren terí
tett asztalok —  ép csak hogy még üdvözölhetem Szabó 
Pált, az érdemes magyar írót, akit már itt is mindenki 
otthoni nevén Pali bácsinak s,zólít. Noha a magyaron? 
kívül egy nyelvet se beszól, messzeláthatóan élénk beszél
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getésbe merült egy romániai kollegával, aki nem ért magya
rul s a noviszádi vezetője, Csiplics írótársam igyekszik 
köztük a tolmács szerepét betölteni. Szabó Pál, valamint 
román kollegája hosszabb tartózkodás után ma már utaz
nak haza.

—  Nagyszerű, kápráztatóan nagyszerű könyvet írok 
az Ifjúsági Vasútvonalról —  fogadkozik a már őszhajú 
Szabó Pál. Értem. A  nagyszerű nem a maga írásának 
előlegezett elismerés, hanem a prúgának szóló lelkesedés 
kifejezése. —  És hogy el ne felejtsd nekem meglátogatni 
a  magyar brigádokat —  köti még a lelkemre, mert ő is 
büszke s nemcsak a vasútvonalra, mint mindenki, hanem 
még külön, a két magyar munkabrigádra is.

—  Ott vannak, a Petőfi és a Vasvári brigád is a hete
dik szakaszon.

—  A  hetedik szakaszon, igazán? —  ismétlem hanya
gul és nem árulva él magamat, nem kérdezek semmit.

Délután mi többiek, bolgár barátainkkal együtt fel
kapaszkodunk a kis teherautóra, melyet a főhadiszállás 
bocsátott a rendelkezésünkre. Most majd láthatom szem- 
tőlszembe, közelről azokat, kiket délelőtt még csak a vonat 
ablakából nézhettem.

A  távol megszépíti a valóságot —  mondják. Ezt a 
fajta szépséget sose szerettem s míg Raljin Radoje, a 
liatal, nyurga bolgár költő egész úton azt igyekezett bi
zonygatni, hogy Jeszenyin és nem Majakovszki a nagyobb 

— én arról szőttem gondolataimat, hogy mennyivé] s,zegé- 
nyebb minden költészet, mint a valóság. A  valóság szen
vedélye nélkül nincs nagy költő. Ép ezért lesz mindig, ép 
ezért hallhatatlan a költészet, mert nem tudja utolérni a 
valóságot, mert a valóság —  nem a megszépítő messze
ség, hanem a megszépítő közelség —  gazdagsága kime
ríthetetlen.

TÁJÉKOZÓDÁS AZ IFJÚSÁG ORSZÁGÁBAN  ’

Az irodalom kérdései néha meglepően érdektelenek. 
Különösen akkor, ha szemembe ütközik a maga húsból és 
vérből való nagyságával, jóban és rosszban való hétköz
napi nagyságával —  az ember. Nincs semmi ami érdekes
ségben el nem halványul az ember látványa mellett.

Mig kocsinkon ülve a Boszna völgye országútjának 
porát nyeltem, Jeszenyin költői nagyságának megállapí
tásánál és az összes ennek nyomán keletkezett kérdések
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nél jobban foglalkoztatott a köznapi kérdés, hogy mit 
jelentenek az út mentén felbukkanó nagy feketebetűs táb
lák felírásai, mint >,VII. SZ E K C IJA " vagy „4. DIO- 
N ICA“. Már Szabó Páltól is meg kellett volna kérdeznem, 
hogy mi is az a vonal szakasz —  de valahogy nem akar
tam beismerni, hogy mennyire újonc, mennyire tájéko
zatlan vagyok az ifjúság országának titkaiban. Első órá
tól kezdve szerettem volna itt úgy otthon lenni, mint az 
a százezer, aki a 240 km. hosszú, készülő vasútvonal men
tén él, dolgozik, dalol. Először életemben éreztem honvá
gyat nem egy távóli és elveszett haza, hanem a föld után, 
melyen álltam, mely élettől duzzadva terjeszkedett sze
mem előtt.

Kocsivezetőnk hangos és zamatos káromkodás kísére
tében eszevryszett tülkölés után hirtelen nagyot ránt a 
féken. Már álltunk és ő még tovább pörölt a kis ember
rel, aki hátán kis tarisznyával, szál fürdőnadrággal bronz- 
színű fejletlen testén, két lábát szétvetve állta el az utat. 
Illetőleg már nem állta el az útat, hanem nem zavartatva 
magát a kocsi vezető haragjától, már kapaszkodott is fel 
a kocsinkra.

—  Csak ide, a legközelebbi pályarészig —  mondta 
agyét se vetve, hogy tapossa lábainkat. Nem igen akart 
szóbaállni velünk. Csak később tudtam meg, hogy egy 
azok közül az „illegálisok“ közül, akik becsempészik ma
gukat valamelyik brigádba, noha még nem töltötték be 
tizenhatodik életévüket. Az ilyeneket, rendszerint, viss,za- 
küldik. Sokszor azonban mindig újra s addig szöknek 
vissza, míg végül is minden szabállyal dacolva ők marad
nak fölül.

—  Itt sok minden emlékeztet a partizán időkre —  szó
lal meg a hallgatag Marin, a horvát költő, akit egész 
már nem új keletű ismeretségünk alatt nem láttam any- 
nyit nevetni, mint a pár óra alatt, amit itt töltöttünk 
eg> ütt.

Igen, a partizánoknál is szabály volt, hogy a kocsive
zetőnek meg kell állni, ha van hely a kocsiján. Itt aztán 
könnyen került a sor a világnézetek összeütközésére. Aki 
kutyagolt, az akármennyire is tele volt már az autó, min- 
dig azon a nézeten volt, hogy még mindig van hely. S  
akkor is úgy volt, hogy a kocsive,zető káromkodott, de 
egy perc múlva époly kedélyesen nézett az új utasra, 
mint most a miénk.

— Mint az erdőben —  ismételgette Marin olyan arc
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cal és olyan hangon, mint aki valami elmúlt boldogságot 
sóhajt vissza.

Miért jegyzem ez itt fel? Marin mellén ott a partizán 
emlékérem, tehát 1941-ben már ott volt az erdőben. Járt 
mezitláb hóban, éhezett. Átélt számtalan offenzivát, sebet, 
poklot. De épúgy mint ahogy tőle, régi harcosok szájából 
számtalanszor hallottam kint a vasútvonalon, mint valami 
sóhajt és legmegtisztelőbb bókot, hogy szép itt, mint volt 
akkor az erdőben. S ez az ösztönös sóhajtás igazságot, 
mély igazságot fed fel: az Ifjúsági Vasútvonalon a baj- 
társiasságnak, leleményességnek, szabadságnak, emberség
nek — és dalos erőnek ugyanaz a lelke él, teremt és győz, 
mely az erdőben élt s mindennel dacolva győ,zött.

Az új útitárs, aki szakértő fül számára, minden össze
esküvő konoksága ellenére, a tájszólásával elárulta, hogy 
líkai —  ő avatott be engem az Ifjúsági Vasútvonal szer
vezetébe. Az egész Samác—szarajevói Jffiúsági Vasútvonal 
11 szakaszra oszlik,, ezek a vonalszakaszok. Egy-egy szakasz 
hosszúsága 25-30 km. között váltakozik. Minden szakasz
nak megvan a maga vezérkara, ellátási hivatala, kultu
rális vezetője, satöbbi. A  szakasz parancsnoksága alá tar
toznak a kisebb egységek, a pályarészek, „dionicá-k“ terü
letének a parancsnokai. Egy-egy pályarész 3— 5 km hosszú 
s a tereptől, a<z ott végzendő munka természetétől függ, 
hogy egy-egy ilyen pályarészen hány munkabrigád üt 
sátort — illetőleg barakkot, mert ellentétben a múlt eszten
dővel, a Brcsko—bánovicsi vasútvonal épitoővel, akik bi
zony még legnagyobbrészt sátor alatt éltek, a. Samác—; 
szarajevói vasútvonalon a brigádok már mind fabarakkok
ban kaptak szállást.

Megbámultam az ilyenfokú beavatottságot.
—  Honnét tudod még azt is, hogy volt tavaly a 

Brcsko—bánovicsi vasútvonalon?
A  feketeszemű kis líkai, mig egyik kezével a kocsive

zetőt rángatja, hogy állítsa meg az autót, a másikkal csak 
legyint a kérdésemre. Már nem komor. Vigyorog és fölé
nyesen, az öreg illegálisok fölényével1 mondja?

— Mert már tavaly t'ls ott voltam a prúgán. . .  Zdrávo!—■ 
és már az öreg világjáró gyakorlottságával ugrik is ki a 
kocsiból. Lent megigazítja sapkáját, ránt egyet föltarisz- 
nyázott vállán, hegyeset köp és nevet ránk. Aztán indul 
fürgén, fel arra, ahonnan idefehérlik a munkabrigád hor- 
vátzászlós barakkja. Nem lél ez senkitől.
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BRIGÁDTÓL BRIGÁD IG

N  EM könnyű elhatározni, min kezdjem a beszámo 
lómat. Ugyanúgy habozok, mint mikor elhagyva kocsin
kat. megálltam a tisztáson s előttem a,z örvényesen folyó 
Boszna, mögöttem, a hegyoldalon embermagasságú kuko
ricás — s a kettő közi az enyhén emelkedő síkságon, egy
mástól száz-kétszáz méter távolságban, elszórva, nyolc 
hatalmas barakképületet számoltam meg. Az egyiken hor- 
vát zászló. Ott a zágrábi egyetem diákjainak a munka
brigádja. Csak előző nap érkeztek —  magyarázza a mon
tenegrói költő, valamennyiünk között a prúga legrégibb 
„bennszülöttje". Első gondolatom, hogy mindjárt oda
menjek, elsőnek üdvözöljem a kedves ismerősöket —  de 
ugyanakkor m ára szemembe szúrt az árbocra húzott pi
ros-fehér-zöld zászló alatt a magyarországi Petőfi Sándor 
munkabrigád barakkja is., melynek bejárati ajtajára szór 
galmas és ügyes kezek Petőfi és József Attila nagy képét 
festették. Közben, sőt ugyanakkor lelkesen üdvözöl ben
nünket Bradicsics elvtársnő, Fiúméban tanár és vendég- 
szeretőn hív. hogy ha valami nagyon szépet akarunk 
látni, akkor feltétlenül most mindjárt az ő brigádját, a 
primorszko-goránszkit látogassuk meg.

— Átlagban hatvan százalékkal hagynak maguk mö
gött minden normát —  így érvel, de már a bolgár brigád 
barakkja előtt álló hosszú fehérre gyalult asztaltól egész 
kis csoport indul felénk, felismerték földijeiket. . .  B u n 
dán szamarának, akinek csak két jó között kellett válasz
tania. hozzám képest könnyű volt a dolga. Végül azon
ban mégis csak „kialakul minden", mint ahogy annak a 
csodálatos öreg asszonynak a bölcsesége hangzik, kit Gor
kij a gyermekéveirő 1 szóló könyvében a nagymamája 
alakjában örökített meg.

„Kialakult minden" és pedig azért, mert mint kide- 
riilt. a magyarországi Petőfi munkabrigád kinn volt a 
terepen, munkában. (Ezzel kapcsolatban megtudtam, hogy 
minden brigád a munkaterepen naponta 7 órát dolgozik 
— reggel ötkor már kint vannak, délben váltják le őket. 
Olyan szakaszokon, hol a munka természete lehetővé teszi 
illetve megkivánja* este hétkor a harmadik brigád is 
munkába áll, éjszakai munkára.)

A  zágrebi diákok brigádjáról kiderült, hogy csali 
holnap áll munkába, egyelőre a barakkjuk és a barakk
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körzetét rendezik és szépítik. Sietniök kell, hogy holnapra 
elkészüljenek. Ilyen körülmények között, kivéve a pri- 
morszko-goranszki brigádot, a vendégek iránti kötelező 
előzékeny ség és minden amellett szólt, hogy bolgár kollé
gáink szívének szava nekünk is szívünk szavává vál
jon —  és így jutunk bolgár kollégáink s a bolgár mun
kabrigád jóvoltából egy felejthetetlen irodalmi délután 
élményéhez.

Irodalmi felolvasó esték, melyeken költő költőt követ 
a pódiumon, közismerten nevezetesek arról, hogy nem 
szoktak sikerülni. Szerzők általában rosszul olvassák fel 
saját müveiket s a közönség halk tapsokkal alig leplezi 
unalmát-

Tudom tehát, hogy milyen hihetetlen túlzásnak hang
zik, ha azt mondom, hogy a bolgár munkabrigádnál ren
dezett, helyesebben rögtönzött irodalmi délutánon minden 
szereplő költő külön s valamennyien együtt a legnagyra- 
vágyóbb képzeletet is felülmúló sikert arattunk. S minden
nek tetejébe én s bizonyára a többiek is, nemcsak sikert, 
de értékes tanulságot is szereztünk.

A nemzetközi irodalmi délután közönsége a Georgi 
Dimitrov nevét viselő bolgár munkabrigád volt. Nagy 
hallgatóság, mert a brigád 261 tagot számlál, akik fog
lalkozásra nézve legnagyobbrészt munkások illetőleg mun
kásnők. A  brigád tagjai maguk között együttes összejö
vetelen választanak, a brigádnak vezérkara is van. A  ve
zérkar áll: a parancsnokból és helyetteséből, a gazdasági, 
az egészségügyi s a kulturális ügyek előadójából. Minden 
tisztséggel együtt járnak aprólékos pontossággal megha
tározott feladatok. A  helyettes parancsnok például köte
les a munkaszerszámok megőrzéséről és karbantartásáról 
gondoskodni, ö  felelős azért, hogy a lapátok, ásók min
dig élesek legyenek s ha eltörik a nyelük, haladéktalanul 
új nyélről kell gondoskodnia. Vagy például a ,.napos“. 
A parancsnok az esténként felsorakozott brigád előtt fel
olvasott napiparancsban jelöli ki többek közt, hogy ki lesz 
másnap a napos. Az ő dolga hajnalban felébreszteni a 
kürtöst, a brigádon belüli kisebb egységek, „a cseták" pa
rancsnokaival egyetértésben gondoskodni a napi munka
terv végrehajtásáról, gondot viselni arra, hogy a konyhá
nak legyen elég vize, fája, hogy megkapja például a 
krumpliihámozáshoz szükséges segéderőt, a napos állapítja 
meg a létszámot s ha már mindenki lefeküdt, ő ellenőrzi, 
hogy a ruhák és cipők a kijelölt helyen és rendesen van

25



nak-e és hogy a strázsa lelkiismeretesen teljesíti-e köte
lességét a brigád barakkja előtt. . .

Ha,zai és külföldi brigádoknál egyaránt ez a rend s 
ennyiben bizonyára érdemes volt ezt is föl jegyezni. De —  
kérdi az olvasó —  mi köze mindennek a nemzetközi iro
dalmi délutánhoz? Ó sok, sokkal több, mint gondolhat
nánk, hiszen ha az irodalmi délután hallgatóságáról képet 
akarunk magunknak alkotni, nemcsak azt kell róluk tudni, 
hogy munkások és munkásnők s hogy mind térdenfelüli 
rövid nadrágban s meztelen karokkal állnak itt és hogy 
csupa fiatal test, csupa napbarnított fiatal arc nevet ránk 
fehér fogakkal. . .  Ha képet akarunk magunknak alkotni 
róluk, tudnunk kell azt is, hogy miként élnek, mikor nem 
az irodalmi délután közönségét alkotják, hogy szervezték 
meg életüket, társadalmukat. Ha helyesen akarjuk meg
ítélni ezt a közönséget, tudni kell azt is, hogy napi hét 
órai munkája kint a terepen —  nemcsak kemény, de 
izgalmas munka is. A  brigád tiz-tizenöt kisebb egy
ségre oszlik, minden egységnek megvan a maga parancs
noka s mintahogy a brigád a maga egészében a többi 
brigádokkal, úgy a brigádon belül is az egyes kisebb egy
ségek egymással versenyeznek. De magukon a legkisebb- 
egységeken belül is tart a verseny. A  statisztikus —  mert 
így hívják a brigádnak azt a tagját, aki papírral és ceru
zával a kezében ott áll minden „cseta“ mellett és minden 
egyes vasútépítő a munkanap végén pontosan megtudja, 
hogy ő és a vele dolgozók külön-külön és együtt hány 
targonca föld elhordásával járult hozzá a talaj egyenlíté
séhez —  mert ahányszor valaki elhalad a földdel meg
rakott nyikorgó kerekű járműjével a statisztikus mellett, 
az annyiszor tesz egy-egy pontot a neve mellé. Ez azon
ban még csak a munka a terepen. Magában a táborban 
azonban épígy nincs, — senkinek sincs —  lehetősége arra, 
hogy visszavonuljon a közösségtől. Munkák a tábor kör
zetén belül, tanfolyamok elvégzése, tanfolyamok tartása, 
más brigádokkal és a szomszéd falvakkal való kölcsönös 
segítség, együttműködés számtalan feladata, kis egysé
geknek s mindenkinek szeméiyszerint kiosztott feladatok 
— így történik, hogy nemcsak a munkaterepen, hanem a 
táborban is a brigád közösségének és a brigád egyes tag
jainak céljai, erőfeszítései és örömei, a brigád és az egyes 
tagjai élete között nem marad elválasztó határvonal.

A  mi irodalmi délutánunk hallgatósága tehát nem az; 
az innen is, onnan is véletlenük hol unalomból, hol fölü*
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letes kíváncsiságból összeverődött sokadalom, melyet kö
zönségnek szokás nevezni. A  mi hallgatóságunk minden 
tagja külön ugyanaz volt, mint valamennyi együtt: a 
Georgi Dimitrov nevét viselő munkabrigád. Lévén élő —  
s még mennyire élő! —  emberekről szó, természetesen 
egyik se olyan mint a másik; de lévén mind a Georgi Di
mitrov nevét viselő munkabrigád tagja, egyetlen egy 
sincs köztük, aki abban, amit ez a tény jelent, csak külső 
tényt látna, aki abban, amit ez a tény jelent az egész 
embernek, különvált volna az összeségtől. S mikor a bri
gád tagjai megtudták honfitársaiktól a bolgár íróktól, 
hogy mi, a többiek is mind foglalkozásszerűen fogyaszt
juk a tintát meg a papirost —  a brigád mint egy ember 
intézett rohamot a meglepett toliforgatók ellen s a mind 
viharosabban felhangzó csatakiáltást csak azzal lehetett 
elcsittítani, hogy —  a tanácstalan bolgár, szerb, horvát s 
montenegrói költő velem együtt ott a helyszínén ünnepé
lyes tanácskozásra vonultak vissza.

Köztudomású, hogy nem nehéz dolog költőket verseik 
felolvasására rávenni. A  tanácskozás tehát nem is arról 
folyt, hogy tudnának-e a költők valami jó falattal szol
gálni azoknak, akik versekre éhesek. A  leküzdhetetlennek 
látszó baj csak az volt, hogy a bolgárok nyelve a bolgár 
nyelv, mig a szerb és horvát költők szerbül és horvátul 
énekelnek, hogy rólam, a magyarról, ne is szóljak. A  bri
gád azonban úgy látszik, fölényesen megveti a tényeket 
és akadályokat s a tanácskozást már a maga diadalának 
jeleként üdvözölve újból sürgető taps lármájával köve
telte a költőket és a költés,zetet. Én, az egyetlen, akinek a 
zsebe nem rejtett kéziratot, meggyőztem költőtársaimat a 
feltétel nélküli megadás elkerülhetetlenségéről. Nem any- 
nyira valamiféle meggondolás, mint (inkább érzelmi ala
pon, mert hallva a tőlünk pár lépésre fáradhatatlanul 
tapsoló brigádot, vágyódtam rá, hogy megmondjam nekik, 
hogy milyen gyönyörűség látni őket. És aztán: egysze
rűen lehetetlennek éreztem, hogy ők ne értsenek meg 
engem, mikor lelkileg már nem is lehetünk közelebb egy
máshoz. A fiatalokról rám is átragadt ifjonti vakmerő
séggel odáig mentem, hogy vállaltam a bemondó szerepét

Gyorsan összeállítottuk az irodalmi délután pro- 
grammját. A  sorrend: Franicsevics Marin: „A  harcos 
hazatérése" cimü verssorozatából olvas fel, a bolgár Ra- 
lyin Radoje Titóról, Pitovics Vladimir az elesett harcos 
anyjáról szóló szerb költeményével mutatkozik be, a bol
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gár Burin Iván Dimitrovról int versét szavalja, a monte
negrói költő, Banyevics Mirkó pedig a műsort a Samác—  
szarajevói vasútvonal című legújabb szerzeményével fe~ 
jezi be. Az előadást bevezeti —  és az egyes számokat a 
bolgár közönség számára előzetes bejelentés keretében 
magyarázza horvát nyelven a magyar író, e sorok írója.

Nem dicsekvésből, hanem csak tájékoztatás céljából 
mondom, hogy miután a Georgi Dimitrovról elnevezett 
bolgár munkabrigád parancsnoka ünnepélyes csendben 
üdvözölte a vendégeket, csöpp lámpalázam se volt, mikor 
egész hosszúságomban ott tornyosodtam a pázsiton fél
körben helyet foglaló bolgár munkabrigád színe előtt. 
Láttam a várakozásban elkomolyodott s komolyan is 
vidámságtól fénylő sötét szemeket, amint mind, mind 
fölnéznek, engem néznek, ajkam mozgását lesik. Az üröm, 
éreztem, átsüt az arcomon és nem éreztem mást mint a 
túláradó vágyat, éreztetni velük, hogy mennyire egyek 
vagyunk és hogy milyen öröm ére(zni a célok és gondolatok 
világosságában, a szabad munkában, a testvéri közösség- 
ben egymás erejét. Az első mondat végére se jutottam 
még, mikor ráeszméltem, hogy nem jó úton indultam, nem 
magukról az érzelmekről, hanem v a l a m i r ő l  kell be
szélni, olyasvalamiről, ami képes hordozni, magábafog- 
lalni, magábaszívni —  hallgatóságom és az én —  legerő
sebb közös érzéseinket. Alig hogy újra s így kezdtem el, 
már biztos voltam benne, láttam, láthattam —  így, csak 
így kell tovább. Láttam, hogy megértenek s míg beszél
tem, az jutott eszembe, hogy milyen reménytelen azoknak 
az uraknak minden dühöngő acsarkodása, akik ma még 
Amerika és a Brit birodalom urai. Európa legnagyobb 
részén népek laknak, kiknek a nyelvében sokkal több a 
közös, mint a külön elem —  az orosz, az ukrán, a lengyel, 
a cseh, a szlovák, a bolgár, a délszláv népek egymás szá
mára nem némák — az elet elemi dolgait mindegyik a 
maga nyelvén a másikkal is meg tudja értetni. Ezek a 
szláv népek széttépték uraik cselszövényeinek mérges 
hálóját s amint felszabadultak, visszakapták igazi magu
kat, nyomban egymásra is rátaláltak testvéri egység ben. 
A kísérteteknek micsoda esetlen lármáia a Wallstreet és 
a City minden bankárának és minden körmönfont egyházi 
és világi ügynökének harsogása ehhez az egybeforrt em
berek közti testvériséget és békét akaró szláv forradalmi 
erőknek magukban való nyugodt bizonyosságához képest!

Lassan beszéltem, hogy megértsenek s ahol úgy vet
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tem észre, hogy szükséges, a kezemet is segítségül hívtam. 
Azt mondtam: Hogyne értenénk mi meg egymás szavát, 
mikor Tito bolgárul is azt jelenti, amit minden más nyel
ven és amikor Dimitrov époly kevéssé csak bolgár, mint 
ahogy Rákosi se csak magyar szó. És Kinában és Indoné
ziában vájjon nem értenének-e már meg szintén min
denkit, aki a rövid szót kiabálná: Sztálin? Nevettek —  
lelkesen, a győzők nevetésével, megindultan és biztatóan. 
Folytattam: Hogyne értenének meg ők minket, akik szláv 
nyelven beszélünk, mikor velem, aki akkor még egy szláv 
nyelvet se beszéltem, már 1917-ben meg tudta értetni egy 
orosz, hogy mi a lényege a leninizmusnak. 1917-ben, Buko
vinában hallottam először Lenin nevét egy orosz katoná
tól. Akkor az osztrák-magyar hadseregben voltam katona, 
tartott már a fegyverszünet s a lövészárkunk pár százlé
pésre volt az oroszokétól. Halálbüntetéssel fenyegettek 
bennünket, ha barátkozunk velük. Az oroszok azonban 
egyremásra látogattak minket s egy nagy szál, —  amilyen 
nagy szál, olyan rongyos —  orosz katona is jött egyszer 
és minden harmadik szava az volt: Lenin. Csak néztem 
bután. Az orosz beszélt, beszélt, egész beleizzadt —  hiába! 
Nem értettük. Egyszerre csak kitárta a karját, mind a 
kettőt, átölelt engem, átölelte a mellettem állót, aztán 
megfogta, felemelte a karunkat, hogy mi is öleljük őt át. 
„Vöt Lenin“ — mondta. Olyan jól megértettük, mit jelent 
Lenin és mit jelent a programja, hogy s.zinte fölösleges 
volt, mikor minden félreértést elkerülendő, tudós lelkiis
meretességgel az orosz nem érte be ennyivel, hanem a 
puskát is kezébe vette és mutatta, hogy nem az orosz 
lövészárok irányába, hanem úgy ahogy ők tették, nekünk 
is az „oficirok" ellen kell a csövét fordítanunk.

Senkinek sincs oka kételkedni benne: a Georgi Dimit- 
rovról elnevezett munkabrigád minden tagja nemcsak 
pontosan megértette amit mondtam és mutattam, hanem 
minden kimondott szavamnál vélem együtt örültek annak, 
hogy milyen maradéktalanul jól fejeztem ki az ő gondo
lataikat.

így történt, hogy kezedttől fogva is könnyű dolga 
volt a bemondónak, de ezután a bevezető után még a 
könnyebbnél is könnyebb. Ezután már félszavakból, tag
lejtésekből, egy-egy szemrebbenésből megértettük egy
mást. A  Franicsevics Marin verssorozatán kívül, a többiek 
verseiről mást se tudtam csak a címüket. De lehet-e elkép
zelni könnyebb feladatot, mint azé a bemondó-é, akinek a
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Georgi Dimitrovról elnevezett munkabrigádnál kell han
gulatot teremteni a Titóról, Dimitrovról, az elesett parti
zánért gyászoló anyáról vagy a Samác—szarajevói vasút
vonalról szóló versek számára?

Ha az olvasó kiváncsi volna rá, milyenek voltak az 
egyes felolvasott versek, csak azt felelhetem, hogy ott, 
okkor mind gyönyörűek voltak. Biztosan tudom,, még 
költőik számára is meglepetést jelentett, hogy milyen 
gyönyörűek.

A  számtalan rossz vezércikktől, megszámlálhatatlan 
szónoklatok szózuhatagától megkopott szavak fénylettek, 
mintha a görög mitológiának a habokból kiemelkedő 
istennőjeként a helyszinen támadtak volna először életre. 
Megteltek jelentéssel, tartalommal, lélekkel —  a hallgató
ság, a Georgi Dimitrov nevét viselő munkabrigád 2öl 
tagjának a szeme, a szom ja nem hagyta a szavakat erőt
lenül lehullani.

Az olvasó ezek után nem csodálkozik, ha meghallja, 
hogy mindjárt másnap ugyanez a költői csoport meg
ismételte az irodalmi délutánt az Ifjúsági Vasútvonal 
másik végében, Lasván, ahol is a valyevói, a szarajevói 
és a montenegrói munkabrigád szolgáltatott époly hálás 
és t e r m é k e n y  közönséget, mint volt a Georgi Dimit- 
rovról elnevezett bolgár munkabrigád.

PÁR KÖZBESZÚRT SZÓ
AZ IRODALMI DÉLUTÁN TANULSÁGAIRÓL

1 GAZSÁGOKHOZ hozzá lehet jutni hallomásból, 
könyvekből, de az így megtanult igazságok hasonlatosak 
a homéroszi alvilágban dióttelenül lebegő lélekhez. Előbb 
vért kell inniok, előbb érintkezésbe kell kerülniök a való
ságos, hús-vér-élet melegével, hogy életre keljenek.

Minden igazságot mindenkinek a maga számára, a 
maga módján újra fel kell fedeznie, hogy az igazság az 
általánonság ködéből személyes, élő és éltető igazsággá 
váljék.

Hiába tudjuk, hogy nincs költő, aki csak magából 
merít, mert hiszen maga a nyelv már egy nép számta
lan nemzedékének a minden költészetnél kölltőibb műve. 
Hiába tudjuk, hogy a legnagyobb és legeredetibb költő is 
évezredes múlt erőfeszítései eredményének haszonélvező
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örököse. Hiába tudjuk, hogy minden költésit a költőnek 
és korának, meghatározott társadalomban ólő meghatáro
zott embernek, tehát nemcsak egyénnek, hanem társada- 
lomnak is termése. Tapasztalni azt, amit igy általában 
tudunk, a tapasztalat mégis a felfedezés meglepő erejé
vel hat.

A  felfedezést, melyre szert tettem, egyetlen mondatba 
foglalhatnám össze:

—  Felfedeztem az alkotó erőt, melyet költő az ő kö
zönségével való hasznos kapcsolat erejéből merithet.

És tudom, most már mindig úgy órzem, érezni fogom, 
hogy leküzdendő betegség az a költészet, mely csak a 
költő magánügye.

Tudom, hogy a kigyógyulást eztán már követelmény
nek fogom érezni és tudom, tapasztaltam, hogy hangzik 
az igaz feladat. A  feladat: annak a költészetnek megte
remtésén munkálkodni, mely a költőnek és a teremtő 
tömegeknek személyes, tényleges és tudatosan ki mélyített 
viszonyából születik, egy annyira szoros viszonyból, hogy 
végül is a mű úgy hat, mit a költőnek es közönségnek 
együttes műve.

Ezért mikor másnap ugyancsak a bemondó szerepé
ben a valyevói munkabrigád előtt azt mondtam, hogy a 
prúgára a költők nem tanitani, hanem tanulni jöttek, ta
nulni az épitőktől —  ez nem volt hízelgésnek szánt szó
lam, hanem vallomás.

„BRÁTSZTVO I JED1NSZTVO“

ÍVJ EGISM ERKEDTEM  még egy bolgár brigáddal. 
Ez a maga nevéül azokat a szavakat választotta, melyeket 
az Ifjúsági Vasútvonal minden barakkja előtt olvasni 
lehet. Mint falusi házak előtt a virágoskert, minden mun
kabrigád tábora előtt több méter hosszú, fehér kavicsok
ból kirakva óriás betűkkel virágzik a szó: „Brátsztvo i 
jed:nsztvo.“ Ezek azok a szavak, amiket nemcsak legtöbb
ször olvas, hanem az egész Ifjúsági Vasútvonalon legtöbbet 
hall is az ember. S nemcsak hall s nemcsak olvas, mint 
útmutatót, jels,zót, hanem lát is mint épülő, élő valóságok 
mert magyarul a két szó úgy hangzik: „Testvériség és 
egység" Ezek azok a szerb-horvát szavak, amelyeket min
den külföldi brigád minden tagja már az első napokban
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megtanul s magával visz a prúga ajándékaként a hazá
jába.

Minthogy az Ifjúsági Vasútvonalon 4-500 munkabri
gád dolgozik, nem említhetem meg mindegyiket. A  „Brát- 
sztvo i jedinsztvo“ nevű bolgár munkabrigádról azért 
emlékezem meg külön,, mert az összetétele különösen 
figyelemreméltó. Összesen 225 tagból áll — közöttük 35 
leány. Feljegyeztem magamnak, hogy milyen foglalko
zási ágak vannak a brigádban. Ide másolom a pontos 
listát.

66 paraszt 
10 vasmunkás 
20 kisiparos 

3 orvos
36 orvostanhallgató 

6 fogtehnikus-segéd 
17 műegyetemi diák 
20 hallgatója a földmívelési főiskolának 
10 diákja az erdészeti főiskolának 
20 középiskolai diák
20 egyetemi hallgató különböző szakokról, mint jo

gász, nyelvész, állatorvos sőt a sor teljessége kedvéért 
még egy papnövendék is fellelhető köztük. Most veszem 
észre, rég beidegzett szokásból külön soroltam föl a testi 
munkásokat és külön a szakokat, melyeket értelmiség 
néven szoktak összefoglalni — és különválasztani, sőt 
szembeállítani a többi dolgozókkal. A  valóságban azon
ban ezek az emberek ugyanazon barakkban laknak, mind 
egyazon szoros közelségben élnek, egyazon munkát 
végzik, együtt esznek, együtt énekelnek —  és azonkivül 
még valamiben egyek: az Ifjúsági Vasútvonalon vala
mennyien iskolába járnak: a vasútvonal iskolájába.

Hol van még egy tanintézet, mely méreteiben csak 
összehasonlítható is a Samác— szarajevói Ifjúsági Vasút
vonallal? —  kiáltott fél Gábriel Vilhelm Ekman, a svéd 
munkabrigád tagja. Ott ismerkedtem meg vele véletlenül 
a bolgár brigádnál, ahol ő ép küldetésben járt, hogy a 
külföldi munkabrigádok és a hazaiak közösen megrende
zendő egyik ünnepségének programmját beszélje meg á 
bolgár brigád parancsnokságával. Tábortűz mellett gya
koriak a Vasútvonalon az ilyen ünnepségek,, ahol az egy
más dalait és táncait mutatják be egymásnak a külön
böző népek fiai. Ez a Gábriel Vilhelm Ekman nem köny- 
nyen hevülő, inkább bizalmatlanságra hajló ember be*
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nyomását kelti. Szalmaszín kajával, kék szemével csil
logó szemüvege mögött s összes,zorított ajkával úgy hat, 
mint aki résen van, résen akar lenni. Pontosan ő maga 
akar meggyőződni arról, hogy mi igaz és mi nem. Svéd
országból, Djursholm nevű városból jött ide. A  francia 
nyelv tanára a djursholmi gimnáziumban.

— Ami a méreteket illeti —  jegyeztem meg — New- 
York, London vagy akár Stokholm is versenyezhet a 
Samác—szarajevói Ifjúsági Vasútvonallal, mint taninté
zettel. Mert London, New-York vagy akár Stokholm is 
óriási, hatalmas méretű tanintézetek színtere. Minden 
utca, minden ház, minden utcai reklám, plakát és ami 
még több, még fontosabb: a minden nap, mindenütt ta
pasztalható életfeltételek —  az iskola,, melynek a nevelő 
módszerei olyannyira vadul hatékonyak, hogy igazán eni' 
bér legyen a talpán, aki képes magát egészen kivonni a 
hatásuk alól. A  pénz mindenhatósága, a munka remény
telensége és minden, ami ebből következik —  ez az, ami
nek jegyében formálódnak ott az emberek, ez az, amit 
ezek a ,»tanintézetek" sugalmaznak. A  Samác— szarajevói 
Vasútvonal szintén gyakorlati tanintézet* de a jugoszláv 
demokrácia tanintézete, szocialista iskola —  Jugoszlávia 
népeinek egész ifjúsága ismeri meg itt a legméltóságo- 
sabb emberi mámort: a s,zabad teremtő munka mámorát 
— és mindent, ami ebből következik.

— Mint például az a bizonyos „Bratsztvo i jedinsztvo“ 
szólt svéd barátom.

Miközben beszélgettünk, megállt mellettünk egy fiatal 
bolgár leány. Dohánygyári munkáslány, élénk, szinte fa
lánkul kiváncsi szemekkel. Figyelmét azzal vontuk ma
gunkra, hogy észrevette, mint csap át vitába a svéd és 
köztem való beszélgetés. Am i a lány fiatal, barna, kerek 
arcát különösen kedvessé tette: rettenetesen ráncolta a 
homlokát, mintha bármiféle erőlködés közelebb hozhatná 
hozzá a francia nyelv szavainak értelmét. Igyekeztem le
fordítani neki, horvátul érthetővé tenni neki beszélgeté
sünk tárgyát. Nagyjában meg is értette. Homlokát még 
jobban ráncbaszedte, hogy aztán egyszerre felderüljön az 
arca. Ekkor pillanatra eltűnt és a brigádnak egy tagjával 
tért vissza aki tudott szerbül. Valamit mondott a fiúnak 
anyanyelvén, de olyan gyorsan beszélt, hogy csak a Di
mitrov nevét értettem meg. Azt akarta a lány, hogy egész 
pontosan megértsem s a svédnek is pontosan lefordítsam. 
S a fiú megmondta:
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;— Dimitrov azt mondta: „Nekünk tíz év alatt el kell 
érnünk azt, amihez a nyugati országoknak száz év idejük 
volt"

S a bolgár dohánygyári munkáslány már kisimult 
homlokkal nézett ránk, diadalmasan.

— Diák, orvos, munkás, paraszt, mind ezen dolgoz
nak, egymást tanitják, egymástól tanulnak. Bratsztyo i 
jedinsztvo, bizony — mondta s bár egész jól megér
tettem — , a fiúnak, akit odahívott, ezt is le kellett fordí
tani, hogy én biztosan jól megértsem és biztosan hűen 
fordítsam le a zavartan mosolygó Gábriel Vilhelm Ek- 
mannak.

L A S V Á N Á L  A  M U N K A T E R E P E N

L a S V A  körül sok munkabrigád táborozik, mert 
ott a terep miatt sok munkáskezet, nagy és i nehéz munkát 
követel a vasútépítés. Kétféle munka folyik itt Lasvánál. 
Míg egyik oldalon jókora darabot kell leszelni a sziklás 
hegyekből, hogy helyet adjanak a vasútnak, a másik 
oldalon meg kell toldani a földet, hogy szélesebb legyen. 
Lasva maga ma is kis vasútállomás a Brod— Szarajevói 
vonalon s ezeknek a munkáknak a színhelyét alig pár 
lépésnyi távolság választja el a meglévő keskenyvágányú 
vasútvonaltól. Ezen természetesen, ép az építés miatt még 
soha olyan teherárú- és személyforgalom nem bonyoló
dott le mint most. Már most a kézitargoncáknak és a kéz
zel tolt csilléknek ezen a sínpáron kell keresztülmennie, 
hogy terhüket, a robbantásokkal, villanyfúrókkal, csá
kányütésekkel leválasztott föld- és sziklatömegeket a töl
tésről az alant sebesen hömpölygő Boszna folyóba ürítsék. 
A meglévő vasúti sineknek ép az építés érdekében mindig 
járhatóknak kell maradni, a munka ütemét azonban ép ez 
az állandó vasútforgalom hátrányosan befolyásolja. M i
csoda hatalmas kenyér az, amiből itt szelni kell — illető
leg milyen hatalmas szeletet kell itt eltávolítani —  talán 
sikerül erről fogalmat adni, ha kivételesen számadatokat 
hívok segítségül. Kilencvennégy ezer köbmétert tesz ki 
az a föld és sziklaanyag, amit itt el kell takarítani a Sa- 
mác— szarajevói vasútvonal útjából. Ebből július 29-ikéig 
már több mint egyharmadrészt el is takarítottak.

Ez azonban a Lasvánál folyó munkának csak egyik s 
nem is a legnagyobb része. A  szakadékok fölé hidakat
34



kell építeni és a meredek szóién nem járhat a vasút, ha 
magát a földet, mely majd a síneket hordja, nem tartja, 
nem^ támasztja betonfal. A  betonfal alapjait a Boszna 
folyó medrébe kell lerakni, ehhez pedig az kell, hogy a 
folyót először is gátépítéssel összébb szorítsák. Az uzsicei 
munkabrigád derékig állt vízben s úgy dolgozott nap-nap 
után. Egy-egy eső, melytől a gyorsvizű Boszna megda- 
gadt, semmivé tette az egész előző nap minden kiharcolt 
eredményét. S amikor végre sikerült, hogy a gát maga
sabb legyen a víznél, akkor kezdődött az újabb, nem ke- 
vésbbé fáradtságos munka. Kimerni a vizet, ami a többi 
folyótól végre elvágva a gát és a part közé szorult, ki
merni addig,míg csak el nem érik a folyó meztelen med
rét. Közben a víz állandóan át-átcsap a gáton, állandóan, 
éjjel-nappal résen lenni* mert a Boszna nem tréfál. . .

A  végén mégis felépült a betonfal. 330 méter a hossza 
és beleépítettek 3300 köbméter betont. S nemcsak, hogy a 
végén felépült —  hanem minden hátráltató nehézség elle
nére az előirányzott időpontnál tíz nappal hamarabb ké
szült el.

Ezeket az adatokat Lasva környékén, a 41. ,,pálya- 
részen“ járva-kelve, a munka színhelyén szedegettem 
össze. Nem minden fáradság nélkül, mert a kö,zelben- 
távolban sűrűn felhangzó, hatalmas porfelhőket égbes,zúró 
robbantásokon kívül, az áramfejlesztő gépek, a csákány
ütések nem szűnő lármája, a nyikorgó kerekű talicskák 
végtelen sora, amiket a magasból, az egyik úton gyors 
lépésben tolnak lefelé, hogy aztán, miután a vasúti töltés 
szélén megállva kiürítették tartalmukat,, valóságos ro
hamlépésben száguldjanak vele vissza —  ha a zaj nem 
nehezítené meg, hogy értsed a szót, a szemed annyira le
foglalja a rengeteg félmeztelen, izmos fiatal barna test. 
hogy elhatározásba kerül időt vesztegetve a noteszlapodra 
fordítani a szemed és számokat jegyezgetni. De aztán itt 
mindezen kivül még egy akadállyal is meg kell birkóz
nod. Míg a táborban szívesen, a vendéglátó gazda készsé
gével áll szóba veled a munkabrigád minden tagja, a 
munkaterepen legfeljebb egy-egy szót vetnek oda felelet
ként a kiváncsi kérdezősködésekre. Ahol még hosszabb 
lélegzetű mondatokhoz is hozzájuthat az ember, az fönn 
van, a hegyoldalon azoknál az if jaknál és lányoknál, akik
nek dolga, hogy a talicskákba vagy a sínen járó csillékbe 
lapátolják be a földet —  ezek egy helyben állnak, tehát 
szóbaállnak veled. De azok, akik már a megrakott talics
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káikkal vagy csillével futnak a töltés felé, azok csak a 
statisztikusra" néznek, aki maga is a csoportja minden 

tagjáért „drukkol" és nem kevésbbé feszült izgalommal 
lesi. hogy szaporodnak a nevek mellett a pontok, mint 
maguk e nevek viselői.

A  megrakott csille tolásához két ember kell, de meg
történik, hogy mikor odaérnek a töltésnek arra a pont
jára, ahol a csillét oldalt kell billenteni,, a kettő is sokat 
erőlködik, míg annyira oldalt tudja borítani, hogy a 
mélységbe zuhanjon a tartalma. Nem egyszer láttam, 
hogy azok, akik már a magukét kiürítették s rohantak 
vele vissza föl, megfordultak, hogy a gyöngébbeknek se
gítsenek. Ez nekem különösen jelentőségteljesnek tűnt. Ez 
az. ami a szocialista szellemű rohammunkást megkülön
bözteti a strébertől.

A  szocialista verseny felfokozza az egyén teljesítőké
pességét, de nem a munkástársaival való egyíivétartozás

rovására. Mindenkinek, aki a saját sikerét akarja, akar
nia kell a csoportjának, csoportja, szakasza, brigádja min
den egyes tagjának és u g y p ú g y  azoknak a brigádoknak 
a sikerét is, melyekkel szocialista versenyben áll a legna
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gyobb munkateljesítményért. Egyik legszebb élményem 
az Ifjúsági Vasútvonalról az a brigádértekezlet, melyen 
a legjobb munkások azt magyarázzák a többieknek, hogy 
hogy érhetik el valamennyien az ő legjobb eredményei
ket . . .

Már jól tudtam,, hogy a lasvai szakaszon hol dolgozik 
a 4. uzsicei ifjúsági brigád, hol a mosztári, hol a csacsan- 
szko-vrnyansdú, hol a kragujeváci, hói a beográdi diák
brigád, ismertem a dalmáciai Lávnóból való ifjúsági bri
gád munkahelyét is s mégis, mindig újra megkérdettem, 
ha elrohant mellettem egy-egy csille vagy talicska, hogy 
hát ez melyik brigád? Egyszerűen azért, mert élveztem 
azt a futtában is büszkén odaharsogó hangot, mellyel 
minden vállasánál odatették a brigád neve elé, hogy roham
brigád. Valamennyi itt dolgozó közül leginkább az albán 
ifjúsági munkabrigád tüntette ki magát, az mely az 
albán antifasiszta ifjúság első vezetőjének és Albánia 
kommunista ifjúsága Központi bizottságának politikai 
titkára, az albán nemzeti hősnek, Kemal Stafának a nevét 
viseli. Akár töltésen dolgozó albán leányt, akár sziklákat 
aprító vagy csillével tova vágtató albán ifjút kérdeztem, 
hogy melyik brigád az, mely itt dolgozik, akárhányszor 
próbáltam, a felelet mindig egyképen hangzott. Albán —  
ez volt az első része a feleletnek s azután, mint versben a 
cezúra utáni pillanatnyi szünet, hogy a felelet úgy foly
tatódjék —  háromszorosan rohammunka-brigád! Ezt mind 
tudták szerbül. Minden esetben a válasz boldog dicseke- 
déssel, büszkén hangzott. Ez a büszkeség — mellyel nem
csak Lasváu s nemcsak az albán, hanem épúgy a nagy
szerű görög, épúgy a hazai és épen a legjobb brigádok 
tagjainál találkoztam —  nagy benyomást tett rám és 
bennem gondolatok hosszú sorát indította el.

Mindenki, aki csak némileg nyitott szemmel járja az 
Ifjúsági Vasútvonalat, sok mindennel találkozik ott, amit 
nem illeszthet bele nézetei és értékítéletei régi keretébe.

 ̂ Ahányszor eddigi életemben emberekkel találkoztam, 
akik valamire büszkék voltak, büszkeségük, minden büsz
keség szánalmasan nevetségesnek tűnt nekem. Ismertem 
amerikait, aki arra volt büszke, hogy hat legmodernebb 
lukszusautót vallhat magántulajdonának. Ismertem úszó
kat, akik arra voltak büszkék, hogy tovább bírják ki a 
víz alatt mint más halandók. Tudtam nőkről, akik a sza
bónőjükre, ékszerükre, vagy kecses idomaikra voltak 
büszkék. S emlékszem a falumbeli sváb parasztokra, akik
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a háborúban, az 1914— 18-as háborúban meggazdagodva, 
csak azért, hogy büszkélkedhessenek vele, zongorát vá
sároltak. És írólíra és színészekre, akik büszkén dicseked
tek sikereikkel. És így tovább. A  büszkeség mindig úgy 
hatott rám, mint vígjátékba illő félreértés a valóság töké
letes félreértése. Ez a büszkeség sebezhető* gyanakvó és nem 
más, mint egy rejtélyes méretű butaságnak megnyilvá
nulása. Mindig zavarba jöttem, szégyeltem magam, ha 
valakit rajta kellett kapnom a büszkeség komikus bűnén.

A  vasútépítők büszkesége, azonban egész másként hat. 
Rá gondolva az embernek Gorkij szenvedélyes és bölcs 
szava jut eszébe: „Ember — ez büszkén hangzik..:*

Ép ez az: a büszkeség itt új tartalommal, új jelen
téssel tör ki, itt egy büszkeséggel állunk szemben, mely 
ellentétben a másikkal, nem a valóság félreértésének, ha 
nem sejtett vagy tudatos megismerésének, egy a valóság
hoz való új, termékeny viszonynak a megnyilatkozása- 
Amivel itt szembenállunk, az nem a hitvány, siralmasan 
kicsi én — békának a felfuvalkodottsága, hanem az az 
új méltóságérzet méllyel az embert a munkás emberi 
közösséghez való tartozás vidám öntudata tölti el. Ez a 
büszkeség az alkotó közösségben gyökerező emberi méltó
ságnak a maga fölött való öröme — az emberé,, aki azért 
elégedett önmagával, mert célt lát maga előtt, feladatot 
kapott, mely szívét, agyát, egész egyéniségét felemeli. 
Az ember, a szabad dolgozó s csak ő, de ő igenis o k o t  
kapott rá, hogy büszke legyen s ez a büszkeség vidám és 
termékeny. Fejek, melyeket egyszer így felszegtek, me
lyeket i l y e n  büszkén emeltek fel, soha többé senki 
előtt nem tudnak, nem fognak alázatosan járomba hajolni.

A  PETŐFI SÁNDOR R O H AM BR IG ÁD

A SAMÁC— szarajevói Ifjúsági Vasútvonal mun
kabrigádjainak főhadiszállása elhatározta, hogy a Petőfi 
Sándor nevét viselő magyar munkabrigádot, mely a 
Samác—szarajevói vasútvonal 7. szakaszának a 36. pálya
részén dolgozott, legnagyobb elismerése és hálája jeléül 
.rohambrigádnak nyilvánítja. A  roham-diploma átadása 
egyben a ±ávozó brigád elbúcsúztatásának is ünnepsége 
lesz, mintahogv az kitűnt a meghívóból, melyet ez alka
lomból már a „roham-munkabrigád“ aláírással a Petőfi 
Sándor brigád parancsnoksága adott ki. A  műsor a,z előt
tem lévő meghívó szerint, így hangzott:
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9 órakor a külföldi brigádok kiküldötteinek érkezése.
10 órakor a külföldi brigádok kiküldötteinek fogadása.
12 órakor ebéd.
13 óra 30-tól 14,30-ig indulás a tetovói sportpályára.
14.30-tól 17,30-ig sport-programm a játszótéren (test- 

gyakorlat, labdarugó-mérkőzés, könnyű atlétika 
és egyebek.)

17yW-tól 19-ig nagygyűlés, melyen átadják a roham és 
az Ifjúsági Vasútvonal építőinek jelvényét a Petőfi 
Sándor magyar roham-munkábrigádnak.

19.30-kor vacsora.
20 tói 21-ig tábortűz, a kiküldöttek távozása.
21-től 22-ig visszatérés a táborba.

Kérjük az összes brigádparancsnokokat és a kül
döttségek vezetőit, hogy közöljék ezt a programmot 
a küldöttségek és a brigádok tagjaival. Elvtársi 
üdvözlettel!

A  Petőfi Sándor magyar roham-brigád 
parancsnoksága.

Délfelé értem a Petőfi brigád táborába, ahol ezúttal 
ünnepi hangulatban zajlott az élei Ha egy-egy munka- 
brigád, akár hazai, akár külföldi elhagyja a vasútvonalat, 
a búcsúztatására mindig megjelennek a többi brigádok 
kiküldöttei. De a Petőfi Sándor roham-munkabrigád kü
lönösen népszerű volt nemcsak a munkájáért, hanem —  
erről már Zenicán, sőt Lasván is hallottam — nagy becs
ben állt a magyar nótái és. az énekkara miatt. A z ünmepi 
hangulatot csak emelte, hogy az ebéd csakugyan még 
ünnepinél is különb s egyben bizonyos, mindenki által 
igen helyeselt nemzeti jelleggel birt. Disznópörkölt, skan
dinávok számára némileg túlzottan paprikázva* de fehér 
lisztből készült tojásos galuskával és utána mintha csak 
falusi lakodalmon volna az ember, a sok méter hosszú 
asztalon minden ötödik-hatodik vendég előtt óriás tál 
habkönyű, zsírtól csöpögő farsangi fánk. A  kiszolgáló sze
mélyzet — kezdve a roham-brigád parancsnokától a bri
gádnak minden tagja. Most értettük csak meg, hogy miért 
adtak a műsoron az ebédre másfél órát.

Az óriási rétre, melyen a spont-pálya is helyet foglal, 
a Boszna folyón keresztül lehet csak eljutni. A  híd azon
ban még nem készült el. (Ezt a hidat majd a zágrebi diá
koknak és a távozó magyar brigádot leváltó Vasvári Pál 
brigádnak kell többek között elkészítenie.) A z átkelés 
tehát csónakon történt, legalább ötvenszer kellett a osó-
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naknak megtenni az utat egyik parttól a .másikra, míg a 
táborban lévő ünneplőket és ünnepeiteket átszállította. Az 
evezőket munkalapátok helyettesítették és aki tudja, mi
lyen sebes viz a Boszna, meg tudja becsülni a magyar 
fiúk munkáját, akik reggel óta szállították oda-vissza 
csónakokon a vendégeket.

A  napsütéses nagy réten a roham-brigáddá nyilvánító 
oklevél ünnepélyes átadásánál Jugoszlávia Népi Ifjúsága 
Központi Tanácsának elnökén, Dugonyics Bátón kívül, a 
főhadiszállás parancsnoka Jovánovics, Batrics is jelen 
volt s eljött az a Dedijer Vladimir is, aki a Jugoszláv 
Népfölszabadító Háborúnak első naptól kezdve harcosa és 
ugyanakkor a legszörnyübb órákban is, nap-nap után 
krónikása is volt, úgy hogy a győzelem után egy a világ- 
irodalomban egyedülálló naplót ajándékozott Jugoszlávia 
népeinek. Ott volt az ünnepségen az Ifjúsági Vonal VII. 
szakaszának minden brigádja és a távolabbi brigádok 
küldöttségei. Somodi István, a Petőfi Sándor roham-mun- 
kásbrigád parancsnoka megilletődve állt a magyar zászló 
alatt a brigád élén a sok nyelven, de egy sziv.vel-lélekkel 
lelkesen éljenző ifjak és lányok között. S mikor beszédbe 
fogott a fiatal, komoly arca még komolyabb lett:

— Itt a jugoszláv és annyi külföldi név Ifjúságának 
színe előtt mi magyar if júság ígérjük, megfogadjuk, hogy 
amíg élünk, dolgozunk, hogy elmélyítsük a testvériségei 
és egységet.. .  Ez a vasútvonal nekünk iskolánk volt. Ez a 
vasútvonal nekünk iskolánk volt. Ez a vasútvonal a mi 
vasútvonalunk is ...

Szokták mondani, hogy valakinek a szavait tapsvihar 
fogadja. De hogy csakugyan viharozliat s hogyan viha- 
rozhat taps, azt látni kell — azt az Ifjúsági Vasútvonalon 
lehet legjobban látni. De még ott se lehet minden nap 
olyan tapsvihart látni és hallani, amilyen felzúgott, mikor 
a Jugoszlávia Népi Ifjúsága Központi Tanácsának elnöke. 
Dugonyics Rátó áll föl és a magyarok felé fordulva azt 
mondta:-------------------------------------------------------------------------------------

— Tudjátok meg, hogy Jugoszlávia ifjúsága csak a 
hívástokra vár. Ha szükséged lesz, hogy segítségtekre le 
gyünk országotok felépítésénél —  elvtársak —  Jugoszlávia 
ifjúsága épúgy igyekszik, épőly odaadással dolgozik majd 
hazátokban, mint ahogy ti dolgoztatok velünk együtt a mi 
/ fjúsági Vasútvonalunk felépítésén.

így  történt, hogy mégis volt alkalmam közvetlen tá
vozása előtt még ezt a magyar brigádot is közelebbről
40



látni. Nem olyan közelről, mint szerettem volna,, csak 
annyira, amennyire az ünnepségeknek ebben a hangulatá
ban lehetséges volt. De ennyi is sokat jelentett nekem. 
Jelentett egy darabot abból a jövőből, melynek országos 
méretű megvalósításáért ma a magyar demokrácia erői, a 
magyarság legjobbjai harcolnak. Vagy nem a szörnyű ma
gyar múlt legragyogóbb tagadása, nem a jövőnek egy 
már jelenben testet öltött látomása ez a magyar munka
brigád, melyben testvéri életközösségben — egy test egy 
lélekként —  éltek gyári munkások, értelmiségiek, pa
rasztok, magán a brigádon belül is szlávok és magyarok 
együtt?

A  brigád 210 tagja közül 40 a magyarországi szlávok 
antifasiszta Népfrontjából került ki. Ami a brigád társa
dalmi tagozódását illeti, 40 százaléka gyári munkás, 25 szá
zaléka értelmiségi és 25 százaléka paraszt, a többi 10 szá
zalék kisiparos rétegekből került ki. A  munkabrigád kul
turális előadója munkás. Kovács Györgynek hívják.

Rám, aki láttam az úri Magyarországot a maga hű
béri kasztrendszerével — azt a Magyarországot, ahol a 
legkisebb községi irnok is —  még ha maga is parasztszü- 
lök gyereke —  a parasztot, de különösen a *rác“ meg 
„oláh44 parasztot csak becsmérelni tudta — rám, aki abban 
a Magyarországban nőttem fel, ahol olyan s,zólásmódok 
jártak, mint „büdös paraszt44 és „tót nem ember*4 és ahol 
még a becsület fogalmát is különválasztották a dolgozók' 
tói, mert volt egy külön „úribecstilet“ —  a magyar mun
kabrigád puszta összetételéről szóló adatok már úgy ha
tottak mint valami biztató szép ígéret.

A  Petőfi Sándor roham-munkabrigúd parancsnoka 
azonban nem ment bele abba, hogy az elért eredmények
nek velem együtt ujjongjon. Azzal a komolysággal, melyet 
később a másik magyar brigád tagjainál is viszontláttam 
— egy egész sajátságos komolysággal, mintha az egész 
szörnyű magyar múlt és a jövőért való felelősség tudatá
nak roppant terhe árnyékolná be a majdnem még gyei*' 
meki s mégis keményvágású arcát —  másról kezdett be
szélni. Nem arról, amit náluk odahaza már elértek, ha
nem arról, ainit ki kell küzdeniük. Arról, hogy milyen 
egységes Jugoszlávia ifjúsága, s hogy mennyire a magyar 
ifjúság előtt jár, arról, hogy itt Jugoszláviában mennyire 
írmagját se érezni a múltnak.

— Nálunk még az ifjúság sincs egységes, egyetlen 
antifasiszta szervezetben. A  Magyar Ifjúság Országos Ta*
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nácsa — csak kísérlet, hogy a különböző koalíciós pártok 
ifjúsági Szervezeteit összefogja közös feladatok jegyé
ben. Még ezt a mi brigádunkat is arány számosán, koalí
ciós alapon állítottuk össze a kommunista, a kisgazda, a 
paraszt és a szociáldemokrata párt ifjúsági szervezeteiből. 
De most, —  legalább is mi mind — akik itt voltunk —  
és Somod! István, aki mint mondta, maga is szegénypa^ 
rasztok gyermeke, most előreszegett fejjel állt és kemé
nyen pattogtatta a szót — most itt mindnyájan tanul
tunk, sokat megtanultunk. Azzal a szándékkal megyünk 
vissza, hogy nálunk is megteremtsük a demokratikus ifjú
sági erőknek azt a feltétlen egységét, melyre itt láttunk 
példát. A  szomszéd Jugoszláviában példa kép áll az én ha 
zám előtt.

A  Petőfi Sándor rohambrigád parancsnoka így mond
ta : az én hazám• Azelőtt magyarok „a haza“ szót csak 
képviselőválasztások és iinnepies pohárköszöntők alkalmá
val vették a szájukra —  alkalmakkor* amikor illik hang
zatosán beszélni, de amit mond, se aki mondja, se aki 
hallgatja, nem veszi komolyan. Somodi István szájából 
azonban aszó: az én hazám —  olyan szónokiatlanul, olyan 
közvetlen egyszerűséggel hangzott, mintha azt mondta 
volna: az én kenyerem,, az én k^zem vagy lábam.

Somodi Istvánban azzal az uj népi magyar ifjúsággal 
találkoztam, amelyikben él az eltökéltség és az erő, hogy 
a pohárköszöntők úri Magyarországából a dolgozók házá- 
ját, országot teremtsen, mely, ahogy Somodi István búcsú
zóul maga mondta nekem —  a csodálatos Jugoszlávia 
méltó szomszédja legyen.

Nekem külön is ünnepem lett a Petőfi Sándor rohám- 
brigád tiszteletére és búcsúztatására rendezett ünnepség.

ÖKÖLBE SZORULT K E Z E K
ÉS EG Y P A R A T L A N  H UM O RISZTIKUS SIK E R

E jL kell gondolni, hogy az Ifjúsági Vasútvonalon je
lenleg százezer ifjú építő dolgozik és nincs, nem lehet a 
százezer között egyetlen egy se, aki a munkaterepen való 
liétórai munka után nem venne részt egy vagy több tan
folyamon, kezdve az írástudatlanok részére rendezett elő
adásokon, egész a tanfolyamokig, melyek az építőket a 
különleges brigádokban való munkára képesítik. Julius
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24.-ikéig 9 kertészeti, 2 egészségügyi, 13 fékezői, 5 bányá
szati, 3 ácsmesteri, 3 traktorvezetői, 2 oályaf el ügyelői, 
2 távírászati, továbbá egy-egy építészeti, raktárnoki, fűtőig 
gépkocsiszerelői, vasmunkás, állatorvosi, továbbá 12 be- 
tonmunkási és 11 gépkocsivezetői tanfolyam működött az 
Ifjúsági Vasiitvonalon és 16,666 ifjú vasútépítő tett vizs
gát részben kitűnő, részben jeles vagy jó eredménnyel. 
A tanfolyamok elvégzése után a Vasútvonal építői mint 
félig szakképzett munkások találnak foglalkoztatást új 
szakmájuknak megfelelő üzemekben, melyek gondoskodni 
tartoznak további teljes gyakorlati és elméleti kiképzé
sükről. Az Ifjúsági Vasútvonal főhadiszállása az egyes 
tanfolyamok munkaeredményéről épúgy hadijelentést ad 
ki, mint a munkaterepen folyó munka előmeneteléről s 
ezeket a jelentéseket minden brigád előtt a brigád napipa
rancsával együtt olvassák fel.

El kell gondolni, hogy az Ifjúsági Vasútvonalon je
lenleg táborozó százezer építő között egyet se lehetne 
találni, aki nem tudná, hogy a középiskolai és főiskolai 
diák-brigádokban a napi hét órai munka után tanárok 
vezetése és az egés,z brigád közösségének tevékeny segít
sége mellett készülnek a gyengébb diákok vizsgákra, ja
vító vagy felvételi vizsgákra. Épúgy, mint ahogy a brigá
don belül minden kis csoport pontosan meghatározott 
munkakötelezettségeket vállal a munkaterepen, minden 
brigádon belül minden csoport különböző tanulási és ta
nulmányi kötelezettségeket is vállal.

El kell gondolni, hogy az Ifjúsági Vasútvonalon jelen
leg dolgozó százezer ifjú építő között egyetlen egy sincs, 
akire a puszta tény, hogy tagja a brigádnak, ne róna 
valamely társadalmi kötelezettséget, kötelezettségeket, 
melyek mind, épúgy mint a Vasútvonal maga, épúgy 
mint a tanfolyamok, mind, mind egyetlen meghatározott 
célt szolgálnak, hogy- a szabadj ország szabad népeinek 
gazdasági és kulturális életszintjének emelkedését minél 
gyorsabban, minél hathatósabban elősegítsék.

El kell gondolni, hogy az Ifjúsági Vasútvonalom jelen
leg tanuló százezer ifjú építő között nincs aki ne érezné, 
hogy nem az ő magánügye, mennyire használja ki a pá
ratlan alkalmat a maga kiképzésére. Egyetlen egy sincs, 
aki ne érezné, hogy nemcsak jól, nemcsak sokat, hanem a 
lehető legrövidebb idő alatt, lehetőleg gyorsan kiképezni 
magát, tanulni: társadalmi kötelesség. Minél gyorsabban 
s egyszerűen ezért, mert ez az egész ország ma siet, mint
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még soha. A  menetrend: az Ötéves Terv. Ma 1947-ben va
gyunk és előadások, sajtó, rádió nap-nap után fáradhatat
lanul figyelmeztetnek: nekünk 1951-ig 370 ezerrel több
átlagmunkásra és 400 ezerrel több szakképzett munkásra 
van szükségünk, 770 ezer munkással többre mint amennyi 
ma rendelkezésünkre áll. Ma 1947-ben vagyunk és 1951-i:g a 
mai számnál 45 ezerrel több egyetemi és 90 ezerrel több 
középiskolai képzettségű szakembert kell előteremtenünk. 
Jugoszlávia jelenlegi viszonyaihoz és összlakossága szá
mához mérten nem kis feladatot jelent, hogy öt éven belül 
közel égy millió új embernek kell bekapcsolódni az orszá
gos termelő munkába. Mindenki érzi s legjobban az ifjú
ság, mit jelent ez. Boldog türelmetlenségben, habzsolva 
dolgozik, tanul és tanul mindenki a Samác—szarajevói 
Ifjúsági Vasútvonalon.

Mindezt el kell gondolni, hogy az ember elképzelhesse, 
mint hatott a Samác—szarajevói Ifjúsági Vasútvonalon, 
mikor a nyugati demokráciák úgy nevezett tekintélyes 
újságjaiból ezek az ifjak és leányok arról értesültek, hogy 
egyrészt ők nem is vasutat építenek, másrészt nem is 
Boszniában, hanem a görög habáron táboroznak áilig 
fegyverben és katonai gyakorlatok közben készülnek rá, 
hogy mint nemzetközi vörös hadsereg betörjenek Görög
országba.

Áprilisban, mikor a vasútépítési munka megkezdődött, 
93 ifjúsági munkabrigádra számitottak. Ezzel szemben, 
már az első csoportban 124 ifjúsági munkabrigád ;.elentke' 
zett és ezen kívül, mindjárt, akkor még 65 ezer ifjú és 
lány, akikre már csak a második csoportban kerülhetett sor. 
Mármost azok az ifjak és lányok, akik ezt mind tudják, 
a nyugati demokráciák úgynevézett tekintélyes újságjai
ból egy napon arról értesültek, hogy nem is ők, ifjak és 
fiatal leányok, hanem erőszakkal mozgósított gyermekhad
sereg építi a Samác— szarajevói Ifjúsági Vasútvonalat —  
és pedig, a Daily Telegraph, a Baseler Nachrichten és a 
Weítwoche egybehangzó értesülése szerinti pontosan 12 
évesnél idősebb gyerekek. A  nyugati demokrácia egyik 
tekintélyes szócsövéből a Vasútvonal építői arról értesül
tek, hogy orosz, a másik hasonlóan tekintélyes újság sze
rint a jugoszláv ÓZNA titkos rendőrsége gondoskodik a 
szigorú fegyelemről.

Ezen a ponton a kitűnő értesülések egymásnak ellent- 
mondtak, viszont annál inkább egybehangzónak egy do
logban: leleplezték a jugoszlávoknak azt az állítását, hogy 
a Vasútvonalon kultúrmunka is folyik, leleplezték, ameny-
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nyiben megírták,, hogy igaz, a vasútvonalon állandóan 
tartanak előadásokat, de egyesegyedü! és kizárólag —  
a szabad szerelemről. Lévén 12 éves gyermekekről szó, 
őket félelmes orosz, esetleg félelmes ÓZNA komeszároknak 
kellene felrázniuk édes álmukból az ilyen előadások köz
ben, mivelhogy ily kiskorú mártirok aligha mutathatná
nak elég érdeklődést a szerelemről és a szabad szerelemről 
frsóló fejtegetések iránt. . .

„Mi, Nagybritannia, Svájc, Lengyelország, Dá
nia, Csehszlovákia; Svédország, Magyaror^iág, 
Albánia, Trieszt, Bulgária külföldi brigádjainak 
és a „Sziandosz“ görög roham-brigádnak valamint 
a kanadai kivándorlók csoportja brigádjának pa
rancsnokai . .

—  igy kezdődik az a határozat, mellyel a külföldi bri
gádok kifejezést adtak az „aljas rágalmak" és „szemen- 
szedett hazugságok" fölötti felháborodásuknak. Ez volt a 
hivatalos felelet, de talán nem követek el politikai indisz
kréciót, ha mint szemtanú, beszámolok arról, hogy napokig 
ezután még ügy volt, hogy elég volt kimondani a szót: 
Baseler Nachrichten, Weltwoche vagy Daily Telegraph és 
az ember biztos lehetett benne, hogy olyan sikert arat, 
amilyet legkitűnőbb humoristák is megirigyelhetnének.

Erről a nevetésről azonban csak komolyan lehet be
szélni. Pedagógusokra, akik hetekig, hónapokig közvetlen 
közelből figyelhették a vasútépítő ifjúság életét még a 
munkateljesítménynél is nagyobb, mélyebb benyomást tett 
az ifjúság emberi vonása. Senki egyetlen egy olyan eset
ről se tudott, hogy személyes civódás, harag vagy rokon- 
szenv megháborították volna egy-egy munkabrigád életét. 
Dr. Filipovics, aki diákjaival, a zágrebi egyetemi hallga
tókkal együtt jött ide, jegyezte meg egy beszélgetésünk 
közben:

—  H a meggondolom, hogy a -mi időnkben, régebbi 
nemzedékek ifjúságának életében milyen szerepet játszott 
a kicsapongás —  a kicsapongás minden fajtája, alkohol, 
szerelmi vásár és kártya együtt. . .  Itt fiatal lények tíz
ezrei egyesülve az építés akaratában, egész egyéniségüket, 
minden erejüket s minden szükségletüket a közösségben, a 
közös munka pátoszában élik ki.

Ha bárki is azt mondaná a Vasútvonalat építő Jugo
szlávia ifjúságának, hogy: ti Jugoszlávia ifjai és lányai, 
tf személyszerint nemesebbek* önzetlenebbek, magasabb- 
rendűek vagytok, mint francia, magyar vagy skandináv
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társaitok — Jugoszlávia ifjai és lányai az embert, aki így 
beszélne hozzájuk, bolondnak néznék vagy otromba hízel
gőnek. Amennyiben egyáltalán szóba állnának vele, azt 
felelnék: nem vagyunk mi személyszerint nemesebbek, 
önzetlenebbek, magasabbrendűek mint más népek ifjú
sága. Ami bennünket megkülönböztet. . .  először, hogy 
minket népeink négyéves szabadságharcának iskolája ne
velt emberré; másodszor, hogy ebben a harcban népeink 
között a testvériség kipróbált, ronthatatlan valóság lett; 
harmadszor, hogy mint a harcban, most a szabad ország
ban bennünket a Párt, Titó pártja, a mi pártunk vezet és 
tanit. így  beszélnének a vasútépítők, kik között ezren é&> 
ezren vannak olyanok, akik ugyanott, ahol most a vasútat 
építik, még nem is olyan régen partizán egységekben vé
rükkel festették pirosra a földet. így  beszélne, igy beszél 
a Vasútvonal ifjúsága. Száz változatban erről szólnak a 
prúgán született énekek.

Ahogy a Jugoszláv Népfelszabadító Háború csodája 
se volt csoda, hanem egy rendkivüli történelmi éleslátással, 
elszántsággal, célirányosan vezetett, harcos szervező mun
ka eredménye, úgy a prúgát s ,̂ azt se amit a prúga lelké
nek lehetne nevezni, szintén nem csoda szülte. A  prúga 
lelke alatt a,zt a valóságos szellemi és erkölcsi hatalmat 
értem, mely képes arra, hogy az ország és Európa minden 
részéből összesereglő, nyelvben, műveltségben, szokások
ban annyira különböző ifjak és lányok százezreinek aka
ratát, gondolatait, erőfeszítéseit • egyetlen fegyelmezett 
egységbe foglalja. A  prúga lelke annak a nagy, egységes 
műnek az eredménye, melynek történelmi neve: Jugo
szláv Szövetségi Népköztársaság,

Természetesen, nem kétséges, hogy az angol meg a 
svájci újságírók tudatosan, szántszándékkal hazpdtak. Ez 
a foglalkozásuk, így keresik a mindennapi kenyerüket. 
Ez biztos. De igaz az is, hogy afféle emberek, mint ezek a 
toliforgatók —  és kenyéradó gazdáik — még ha akarnák 
is, akkor se tudnák megérteni, hogyan lehetséges és hogy 
lehetséges, hogy egy ország egész ifjúsága — személyen- 
ként minden egyes és mind együtt —  nap nap után úgy 
indul munkába, úgy tanul, úgy alkot, épít, szervez, mint 
ahogy azt az Ifjúsági Vasútvonal ifjú építői teszik.. Ha 
meg tudnák érteni a prúga lelkét, ha képesek volnának 
valamit abból a gazdagságból átélni, amivel a prúga az 
írástudatlanul odaérkező ifjú tehénpásztort épúgy meg
ajándékozza, mint az egyetemi hallgatókból álló brigádot
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— ez számukra öngyilkosság lenne. Akkor nem bírnák ki 
tovább abban a gyalázatos környékiben, amit a Daily 
Telegraph, a Baseler Nachrichten és a Weltwoche szer
kesztősége s az a társadalom jelent, mely ilyen szerkesztő
ségeket lehetségessé tesz, sőt szükségszerűen kitenyészt.

Az ökölbeszorult kéz és az ellenállhatatlan nevetés: 
mind a kettő igaz volt, ösztönösen, belülről jött. A  külföldi 
brigádok, különösen az angol és a svájci brigádok számára 
meglepetést jelentett, hogy l á t t á k ,  mint hazudnak oda
haza náluk — a jugoszláv, a bolgár, a görög és az albán, 
de meg a magyar brigádok ifjúsága talán azon is nevetett, 
hogy vannak, lehetnek, akik ezt most először látják s a 
végén —  mind együtt nevettek, a szellem világosságában, 
az igazság felismerésében még inkább eggyóválva, mint 
voltak azelőtt.

A  TETTENÉRT TÖRTÉNELEM

fiiZt ifjúsági Vasútvonal főhadiszállásának kulturá
lis osztályán külön szervezet gondoskodik arról, hogy 
a munkabrigádok előadókat kapjanak. A  főhadiszálláson 
Pesics Bogdánnak és Juliusz Dzsukának csak egy a pana
szuk: akkora az ismeretszerzési éhség a belföldi brigá
doknál és akkora a külföldi brigádoknál a vágy, minél 
többet megtudni az új Jugoszlávia berendezéséről és éle- 
téről, hogy ha a jelenleginél tízszer több előadó is állna 
rendelkezésükre, még az se volna túl sok. Az egyetemi és 
középiskolai tanárok, akik a diákjaikkal együtt dolgoznak 
rövidebb-hosszabb ideig a vasútvonalon, jelentős segítség, 
de nem elégséges.

Minden brigád,, mint ahogy a parancsnok]át, meg
választja a maga kultúr előadóját, aki ebben a minő
ségben a brigád parancsnokságának tagja. Ez a kultúr 
előadó gondot visel a brigád könyvtárára, az olvasó
körök munkájára, ünnepélyek programmjára s egyben ő 
tartja az összeköttetést a pályaszakasz parancsnokságának, 
illetőleg a főhadiszállásnak kultúr osztályával. A  kül'túr 
előadó jelenti a vonalszakasz parancsnokságának, illető
leg a főhadiszállás kultúr osztályának, hogy a brigád 
milyen tárgyú előadásokat kíván.

Előadói minőségben vagy 20—25 brigádnál fordultam 
meg. Hazai és külföldi brigádoknál. A  brigádok kíván-
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ságiistáján a társadalomtudomány, természettudomány és 
az irodalomtörténet tárgykörén kívül legtöbbet az ötéves 
Terv szerepel. Ez a programmpont a legkapósabb. Mind a 
hazai, mind a külföldi brigádoknál az érdeklődés közép
pontjában áll. Azt hittem, ismerem az ötéves Tervet, de 
mikor az első előadásom után, melyben inkább általános
ságban a tőkés termelési mód és a szocialista tervgazda
ság közti különbséget ismertettem —  előadásom befeje
zése után a kérdéseknek olyan zápora zúdult fejemre, 
hogy — szégyen, de meg kell vallanom —  csak azért nem 
estem zavarba, mert sose habozom megvallani tudatlan
ságomat —  és mert zsebemben volt az Ötéves Tervet tar
talmazó füzet. Ezt sűrűn kellett segítségül hívnom, mert 
hogy tudtam volna nélküle olyan kérdésekre felelni, mint 
például:

— Hány kilométer hosszú most és hány kilométer lesz 
vasúthálózatunk 1951-ben egész Jugoszláviában?

—  Mennyi ipari növényt termeltünk 1939-ben s 
mennyit fogunk 1951-ben?

— Milyen s hány új mezőgazdasági iskola nyílik meg 
és hol az Ötéves Terv folyamán?

— Hány traktorunk lesz 1951-ben?
— Hány kilométernyi vasútvonalat villamosítunk 

1951-ig?
— Mennyi műtrágyát termelünk a jövő évben, meny

nyit 1949-ben, 1950-ben és 1951-ben?
— Milyen ártícikkeket kelt 1951 után is a külföldről 

behoznunk?
Ennél is érdekesebb azonban, hogy noha különböző 

brigádoknál néhány előadást tartottam az Ötéves Tervről 
és minden előadás után a legtarkább változatosságban 
hangzottak fel kérdések, egyetlen kérdés soha fel nem 
merült:

— Megvalósíthatjuk-e az Ötéves Tervet?
Hogy ebben valaki kételkedhet, hogy ez egyáltalán 

kérdésként szerepelhet, az épúgy kívülesik a lehetőségek 
határán, mint ha valaki kérdés formájában beszélne arról, 
hogy elkészül-e a Samác— szarajevói Ifjúsági Vasútvonal 
ez év november 29,-ikéig.

Hogy a fenti és fentiekhez hasonló kérdések izgatják 
a szlovéniai munkás vagy a zágorjei, boszniai vagy a 
sumadiai parasztifjúság lelkét — s hogy a kérdéseket sose 
úgy fogalmazza, hogy mennyi „ l e n n e mennyinek „kel
lene" lenni, hanem, hogy mennyi „lesz" s hogy mindig:
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úgy fogalmazza „nekünk“ és „a miénk“, —  számunkra az 
ma már megszokott jelenség. Mégis, amikor egy-egy sze 
rencscsen fellelt £zám után a kérdező elégedetten csap
kodta tenyerével a saját meztelen barna combját vagy a 
kimondott szám hallatára nyelve hallhatóan nagyot cset- 
tintett vagy pedig a szemét olyan diadallal járatta körül, 
mintha látná „a reakciót“ magát, amiint a tehetetlen düh
től elsópad csendes válaszom hatása alatt — valahányszor 
ezt láttam, mindig újra szíven ütött valami.

Olvastam valahol, hogy X V III . századbeli francia dá
mák egyszer fogadást tettek, hogy meglesik —  törvény- 
széki nyelven: in flagranti tettenérik a pillanatot, mely
ben a bimbó rózsává nyílik és a végén —. noha már órákig 
meredtek a már érett bimbóra, —  egyszerre csak észre
vették, hogy már rózsa, de rajtakapni nem sikerült nekik 
a folyamatot, hogyan nyílik ki a bimbó.

Itt, az Ifjúsági Vasútvonalon, azt a folyamatot leshe
ted meg, nem is kell meglesned, kinálkozik a szemednek, 
szinte ujjal tapintható: egy nép növésének, nagyranövésé- 
nek. magának a történelemnek a folyamatát.

„BARM IT JUGOSZLÁVIÁRÓL“

Ar t M I  a külföldi brigádokat illeti, előadói minősé' 
gemben mást, de tőlük is érdekes dolgokat tanultam, őket 
az ötéves Terven kivül, melyről valamennyien kivántak 
előadást, különösen a nemzetiségi kérdés érdekelte. Ennek 
napirendre tűzését a norvég és svéd ifjúsági brigádok 
kultúrelőadója kérte. Az angol valamint a svájci ifjúsági 
munkabrigád annak a kérdésnek taglalását kivánta, hogy 
miben különbözik a mi* jugoszláviai népi demokráciánk 
a demokrácia svájci vagy angol formájától. Természete
sen számolniuk kellett a lehetőséggel, hogy a főhadiszál
lás kultúrosztályának pillanatnyilag nem áll rendelkezé
sére elég előadó megfelelő nyelvtudással vagy ha igen, nem 
a megrendelt témákban való kellő járatossággal. Ha nincs 
olyan előadó, aki beszélné az idegen brigád nyelvét, tol
mács fordít mondatot mondatra. Jellemző a külföldi ifjú
sági brigádok Jugoszlávia iránt való érdeklődésének 
nagyságára, hogy még ilyen előadásokon is kétkézzel. 
helyesebben annyiszor kétkézzel kapnak, ahány a tagja 
e&y-egy brigádnak. S volt abban valami kedvesen meg 
ható, hogy miután felsorolták a témákat melyekről lég
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inkább szeretnének hallani, hozzáfűzték a mondatot: „Bar
mi/ Jugoszláviáról

Rájöttem, hogy ez a szenvedélyesen rövid mondat több 
a megható kedvességnél; pontosan kifejez egy szükségle
tet. úgyszólván egy lelkiállapotot, melynek létrejöttében a 
lelkes szereteten kívül szerepe van egy belső zavarnak, a 
tanácstalanság érzésének is. Ez a zavar, ez a tanácstalan
ság érthető okokból csak azoknál az ifjúsági brigádoknál 
tapasztalható, akik az úgynevezett nyugati demokráciák
ból, meg a skandináv országokból valók. Idejöttek, von
zotta őket az a nép, az a föld, mely a maga egyedülálló 
harcával, Tito nevével hősi legendaként gyújtott lelkese^ 
dést minden emberségre, emberi szépségre, szabadságsze- 
retetre fogékony szívben. De a legtöbben magánál a 
legendánál nem tudtak többet, kézzel foghatóbbat, köze
lebbit erről a földről, erről a népről. Amit tudtak, csak 
az, hogy itt valami rendkívüli, forradalmi, új épül és 
készül, új, rendkívüli módszerekkel és dacolva a pénznek 
minden nagyhatalmával. S ha nem is hitték, amit reak
ciós újságok és rádiók a mai Jugoszlávia életviszonyairól 
nap-nap után világgá kürtőinek, tudni a valóságot és nem 
hinni a hazugságoknak, bizalmatlanul fogadni a hazugsá
gokat, a kettő nem egy és ugyanaz. Ügy fűnik nekem, 
hogy nem egy ifjú a külföldi munkabrigádokból úgy 
indult neki az útnak, mint aki valami exotikus, végtelen 
vonzó kalandba bocsátkozik. A  dán brigádnál mesélték 
nekem, miközben a nagy asztalnál bőséges és ízletes ebéd
jüket fogyasztották, hpgy konzerveket akartak otthon egy 
hónapra velük adni, mert hiszen Jugoszláviában éhinség 
dúL Éhinség és természetesen fegyveres bandák többé- 
kevésbé állandó harcai.

Mikor a már említett svédországi ifjú barátomhoz, a 
djursholmi gimnázium francia tanárához, akit itt már 
ismerősként üdvözöltem, kérdést intéztem, hogy ismerik-e 
Svédországban a jugoszláv irodalmat, őszinte meglepetés
sel szintén kérdéssel felelt: —  Van jugoszláv irodalom? —  
Az ő elképzelése Jugoszláviáról nem volt ténylegesebb, 
mint az átlagos jugoszláv újságolvasónak a képe Abesszí- 
niáról az olasz— abeszín háború idején. Nőttön-nőtt a cso
dálkozása, mikor arról hallott tőlem először, hogy mely 
évben dolgozott Jugoszláviában az első könyvnyomda és 
így tudtam meg, hogy ő abban a hiszemben volt, hogy 
egész Jugoszlávia nagyjában a civilizációnak olyan fokán 
áll, mint amilyet a Zeniea és Szarajevó között tár elébe a 
vidék. Azt kérdezte, hogy milyen nyelven írták a jugo
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szláv irodalmat s így derült ki számára, hogy jugoszláv 
délszlávot jelent,, összefoglaló neve népeknek, melyeknek 
egyenként megvan a maguk messzire visszanyúló törté
nelmi hagyományokban gazdag kultúrája.

Az ilyen tapasztalatok arra indítottak, hogy előadá
saimat lehetőleg rövidre fogjam és igy annál több idő 
jusson arra,vamit minálunk megtárgyalásnak —  vitának 
neveznek, de ami ebben az esetben, illetőleg ezekben az 
esetekben kérdések, meglepett emberek meglepő kérdései
nek a tömegéből állott. A  helyzetben különösen előnyös 
volt, hogy ép ezek a brigádok a Samác— szarajevói vasútvo
nalnak Nemila körüli szakaszán egymás mellett táboroz
nak s igy egy-egy a dánoknak tartott francia nyelvű vagy 
a svédeknek tartott német nyelvű előadáshoz odatódultak 
a többi idegen brigádból is azok, akik a nyelvet értették. 
Az angol brigádnál leginkább a jugoszláv alkotmány kel
tett érdeklődést és a kérdések az egyéni szabadság és a 
sajtószabadság iránt való kíváncsiságukat árulták el. 
Mondjam meg igazán, van-e nálunk is sajtószabadság? 
A feleletemre, hogy angol értelemben nincs, mert miná
lunk nem volna lehetséges, hogy bárki magának újságot, 
nyomdát, papírost és újságírókat vásároljon azzal a cél
lal hogy a Dailly Telegraph-hoz hasonló híreket dobjon 
a világba — az angol brigád tagjai helyeslő tapssal és ki
törő nevetéssel jutalmaztak.

Miközben a rám váró gépkocsihoz indultam abban a 
hiszemben, hogy nem fogok már visszatérni Nemilára, 
egyszerre csak az engem kísérő minőkéit nembeli ifjúság 
csoportjából kiválik az én svéd barátom és a kék szemeit 
a szemüvege mögül szinte vallatóan rám szegezve, vissza
tér a jugoszláv irodalom létének vagy nemlétének kérdé
sére.

Milyen idős a jugoszláv népek irodalma?
—  Hogy egy példát mondjak: Molliére-t egyidőben

játszották Párisban és horvát átdolgozásban Dubror- 
nikban.

A  fontos, nyilvánvaló volt, csak ezután következik. 
Ez a kérdés csak előőrsként szerepelt. Azt akarta meg
tudni, hogy c s a k  ú g y  mondtam-e neki, vagy valóban 
igaz-e, hogy Jugoszláviában egyetem is működik. Nin
csen ebben semmi különös, ő , egész mostanáig abban az 
elképzelésben ólt, hogy Jugoszlávia harcias és hősies, de 
félig vad hegyi lakók, afféle bennszülöttek országa, s ta

r t



Ián magamagának is tetszett, hogy ide elmerészkedett. S 
most alig párnapi ittartózkodás után, megismerkedik egy 
ifjúsággal, melyet lelkesedve bámul, mellyel a munkában 
lelkesedve versenyez s mindennek tetejébe tőlem még a 
szemrehányó megjegyzést is kapja, hogy skandinávoknak 
is illene valamit tudni a mi kultúránkról, mikor nálunk 
minden középiskolás diák legalább három-négy skandi
náv írót ismer nemcsak a nevéről...

A  mulatságos véletlenek közül való, hogy mikor este 
megérkeztem Zenicára, a Gradszki Resztoran egyik aszta
lánál a lyublyanai egyetem rektora és még négy tanára 
volt az első, akiket láttam, ök a prúga-programmjukat 
már összeállították, de kérésemre, melyet dr. Skerlj, az 
antropologia tanára szeretetreméltóan azonnal készségesen 
felkarolt, ráálltak, hogy mindjárt holnap reggel első út
juk, velem együtt, Nemila lesz, ahol mindenekelőtt a 
svéd brigádnak fogom őket egyik egyetemünk létének élő 
bizonyítékaként bemutatni.

így  is történt. A  svájci és angol brigád is ott nyüzs- 
gött a dánokkal együtt a svéd brigád táborában a taná
rok körül, illetve azok előtt. A  tanárok ugyanis ültek, 
mind az öten egymás mellett a hosszú ebédlőasztal fa
padján, ültek és órákig felváltva feleltek, egyre feleltek 
a lelkes, mind lelkesebbé váló hálás hallgatóság egyre sza
porodó kérdéseire. A  lyublyanai diákok, ha itt lettek 
volna, kárörvendő elégtétellel szemlélik^ hogy ezúttal a 
tanárok azok, akiket vizsgáztatnak. Vizsgáztatták őket 
jugoszláv történelemből, az új Jugoszlávia alkotmányá
ból, az állam és egyház viszonyáról, főiskoláink munka- 
módszereiről, meg kellett felelniük a kérdésre, hogy mi 
a különbség a jugoszláv népfront és pártkoalíciós ala
kulatok közt. . .

Visszaútban Zenicára mindnyájan arra a megálla
pításra jutottunk, hogy a prúga ebben a vonatkozásban 
is százados mulasztások jóvátételének a kezdetét jelenti. 
A  népek közti testvéri —  s mert testvéri, tehát harcos 
— együttműködésnek előfeltétele, hogy a népek egymást 
megismerjék. Am íg egy ország, mint Jugoszlávia, csak 
gyarmati függőségben élt, csak különböző külföldi rab
ló-étvágyak szabad vadászterületének számított, népeink 
kultúrális értékei épúgy rejtve maradtak, mint földjének 
gazdasági erőforrásai. Most tanulni járnak hozzánk s 
meg is akarják ismerni annak az országnak a népeit,.
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akiktől igazságtevést, szabadságszeretetet, új társada
lom megszervezésének tudományát akarják megtanulni.

Mi tudjuk, hogy mivel tartozik az emberiség a nagy 
nyugati népek kultúrájának, de tudjuk azt is, hogy száz 
és száz világraszóló francia vagy angol név nem csak 
azért vált világraszólóvá, mert mögöttük az angol vagy 
francia kultúra sugárzása, hanem az angol és francia 
hatalom tekintélye is állott.

Imperializmus nemcsak politikai és gazdasági elnyo
matást jelent. A  népeknek előbb ki kell, harcolni, hogy ér
dekessé váljanak, ki kell harcolniok a lehetőséget, a jo
got, hogy a maguk életét éljék, meg kell születniök a ma
guk számára, hogy megszülessenek a nagyvilágnak.

ÉJSZA K Á B A  NYÜLÓ CSENDES BESZÉLGETÉS 
A  M A G Y A R O K K A L

F
■Egyetlen pillantás bármely ifjúsági munkabrigád 

táborára, meggyőz arról, hogy akik ezekben a táborok
ban, pontosabban a barakkjaikban élnek, szívvel lélekkel 
vannak itt. Ahogy az ember, azt akit szeret, gondolatban 
és hangosan becéző szép szavakkal simogatja, ékesíti, 
ezek az ifjúsági munkabrigádok szívből jövő lelemé
nyességgel ékesítgetik táboruk körzetét, nagy, messziről 
fehérlő barakkjaik bejáratát, deszkafalait. Az ezer és 
ezer apróra törött fehér kavicsokból készült virágágyak 
— virág helyett apró kavicsokból türelemmel kirakott 
embernagyságű betűk, melyek a munkának, a testvéri
ségnek dícséretét rajzolják egy-egy tömör jelszóban a lá
bad elé. A  két magas rúd között, valóságos diadalkapu 
homlokzataként színes betűkkel kifestett nevek, melyek 
magnkban már progran-.mot jelentenek. A  barakk körül 
mindenütt a tisztaságnak olyan nemcsak szeretetteljes, 
hanem valósággal tiszteletteljes kultusza, melyet a világ 
egy városában sem látni, talán egyedül a moszkvai föld
alatti vasút márványból készült állomásain Mindez azt 
mutatja, hogy a brigád szereti a maga táborát, vagy, 
hogy a szót alkalmazzam, melynek új jelentését és jelentő
ségét már megkíséreltem meghatározni, o, brigád büszke 
a maga táborára.

Pfiszkék s mint mondtam, a prúgán az emberek nem
csak a saját eredményükre büszkék. A  Wesztfáliából visz- 
sza^ándorolt jugoszlávok — alig tudják anyanyelvűket,
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németül lehet csak velük beszélni, —  a bolgárok, vala
mint a zágrebi diakor határozottan az önérzet félreis* 
meilietetlcn hangsúlyával figyelmeztettek, hogy cl ne 
mulasszam ni* gnézni a Vasvári Pál 48-as szabadságba r 
cos nevét viselő magyar ifjúsági munkabrigád táborát. 
Elismerésükkel talán nekem is kedveskedni akartak, no
ha a „Vasvári Pál“ magyar ifjúsági munkabrigád tábora 
csakugyan rászolgált a külön dicséretre. Mintha a 
Baszna partján a különböző nemzetiségű munkabrigádok 
táborai közé valami nagyszabású magyar képkiállítást 
ékeltek volna be. S hozzá még vérbeli, tehetséges festők 
képkiállítását. A  barakk falait élénk színekkel borítja be 
Dózsa György alakja, az új, felszabadulást ünneplő, gel- 
lért-hegyi emlékmű mása s a nagy festmény: május else
je ünnepe a felszabadult Budapesten. Közben jól meg
komponált képek az ifjúsági vasútvonal jeleneteivel, cso
portok munkábamenet, a brigád ebédnél, csoportok a aiun- 
katerepen.

124-en vannak, valamennyien diákok, köztük 24 a leány. 
Ezt már a parancsnoki irodában a parancsnokuktól tudom 
meg, akit Házi Vencelnek hívnak. Középtermetű fiú, a 
soványoknak abból az erélyes fajtájából, akik nem tud
nak, még ha akarnak se, lassan mozogni. De azonkívül 
lassúságra nem is érhetne rá, mert miközben beszélge
tünk. látom, hogy brigádparancsnoknak lenni nemcsak 
címet, hanem sokoldalú és sok munkát jelent. A  parancs- 

1 nokság szobájában sűrűn jelennek meg brigádbeliek. Je
lentéseket hoznak, útasításokat kérnek. Bizonyos hangsú
lyozottan katonás tisztelgéssel jönnek és mennek, de a két 
feszes katonás tisztelgés közt annál szívélyesebb a szó, va
lami melegség van benne, ami szemérmesen udvariassági 
formákba rejtőzködik.

— Felsorako(zhat-e már a brigád a napiparancs-hírde- 
tésre?

A  parancsnok miejőtt felelne a napos kérdésére, ag
godalmasan megy közelebb a fiúhoz. —  Jobb már a sze
med? Látta már Sanyi? (Sanyi a brigád egyik orvostan
hallgatója). Vigyázz, még mindig gyulladt, kérlek vi
gyázz . . .

—  Igazán kedves tőled. Köszönöm a figyelmessége
det. Javul a szemem.

— No no. — mondja a parancsnok s mintha nem két 
huszonegyéves diák beszélgetne egymással, hanem egy 
ötvenéves szólna a fiatalhoz. Aztán egyszerre mintegy
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szippantás a hazai levegőből: — Jaj komám, még Le kell 
gépelnem a napiparancsot. Negyedóra múlva azonban 
prár sorakozhatnak.

Megint feszes tisztelgés. Mig a parancsnok az egyik 
ujja hegyével a<z írógép billentyűit ütögeti, nézegetem a 
brigád parancsnoki irodáját. Petőfi, Ady, József Attila 
képei, festmények, rajzok. A  sarokban könyvespolc. Nép
dalgyűjtemények* magyar klasszikusok és újkori szép
írók, főleg költők. Egy könyv Rákosi beszédeivel, cikkei
vel, van más, időszerű magyar politikai irodalom is. mar
xista könyvek is, de ez utóbbiak általában kisebb szám
ban, mint a mi brigádjainknál vagy a bolgár meg az al
bán brigádnál.

Megint a napos. A  barakk előtt a brigád már felso
rakozott. Napiparancs-hirdetés. Öregeknek sose olyan ko
moly a szemük* mint amilyen komolyak az ifjúságtól csil
logó szemek. Az öregek szemei fáradtak e h h e z  a ko
molysághoz. Mindig meglep fiatal szemek szépsége. De 
nemcsak ez az, ami itt meglep. Ezek a szemek itt várako
zásteljesen csakugyan rá szegeződnek a papírlappal kezé
ben, a brigád előtt álló parancsnok ajkára. Nem volna túl
zás azt mondani, hogy izgatott érdeklődéssel. Mert a pa- 
rancshirdetés nem puszta szertartás. A  brigád a parancs
hirdetésnél tudja meg a másnapi munka-feladatokat, de 
még valamit s ami izgalom az érdeklődésben, az ép an
nak szól: a brigád most tudja meg az előző munkanap 
eredményének a mérlegét. 124 embernek kora hajnaltól 
délig való számtalan mozdulata, hajnaltól délig való 
egyéni s közös buzgalmas erőfeszítések szétfolyó tömege 
ilyenkor este a napiparancs hirdetésnél kemény számok
ban megfoghatóvá válik. Egyszerre felzúg a taps. oly lel
kes és vidám, amilyet magyar kezektől az én fülem utol
jára 1919-ben hallott. Ez a vidám taps felelet a napipa
rancsnak arra a pontjára, mely azt hirdette ki, hogy az 
elmúlt munkanapon a brigád melyik százada s milyen 
munkateljesítménnyel szerezte meg a legjobb század ván
dor zászlóját. Azután megint egy mondat, mely tapsot, 
él jent vált ki ezúttal családias melegséggel: a nap legjobb 
munkását nevezte meg a napiparancs, mert annak jár a 
kitüntetés, hogy parancshirdetés után levonja a zászlót. 
Fenn két árbocon egymás mellett a jugoszláv és a ma
gyar zászló. A  kitüntetett előlép, a kürt ünnepélyesen 
megszólal, parancsnok és brigád tiszteleg. . .  s a követke
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ző pillanatban nyüzsgő sereg közepén találom magam, 
körülfognak, kezdődni kellene az előadásomnak az Ötéves 
Tervről.

Aki tudja, hogy mit jelfent az Ötéves Terv, tudja, 
hogy az minden inkább, mint az, amit „száraz" témának 
szoktak nevezni, őszintén állíthatom, hogy legalább is 
akkorra, mire vendégszerepléseim során a magyar ifjúsá
gi brigádig jutottam, a különböző brigádok kérdéseikkel 
Ötéves Tervünk alapos ismerőjévé képeztek ki engem.

Hogy csak a holdfény, csak a csillagos ég és csak a 
patakzúgás költői, e,z azoknak az előítélete, akik, meg
győződésem szerint, nem képesek átélni sem a holdfény, 
sem a csillagos ég, sem a patakzúgás költészetét. Ezt, ami 
engem illet, már rég gyanítottam, mégis megdöbbentett, 
mikor kint az Ifjúsági Vasútvonalon átéreztem, hogy 
mennyi a poézis egy csoport fiatal fiú és lány látványá
ban, akik énekelve állnak egy szivattyú mellett térdig a 
Boszna vizében vagy Lasvánál az egy szál vasútépítő 
alakjában, aki a buldozsert kormányozza, mely hatalmas 
sziklatörmelékeket söpör be félelmes vasmancsával a se
besen folyó Boszna vizébe.

Mielőtt az előadásba kezdtem volna, ismerkedni akar
tam a magyar brigáddal. Meg is mondtam nekik: mikor 
én olyan ifjan, mint amilyen ifjak most ők, odahagytam 
Magyarországot, közülük még senki a világon se volt, 
mert hiszen az 1919-ben, tehát 28 év előtt történt. Azt is 
megmondtam nekik, hogy ép mielőtt a prúgára jöttem, 
28 év után először láttam viszont Magyarországot, Buda
pestet tíz napra, de ott nem az ifjúsággal, hanem az én 
ifjúságommal, az én ifjúságom barátjaival találkoztam, 
akiknek a haja már épúgy és még jobban megszürkült, 
mint ime az enyém.

„Ti, —  így vallottam tovább —  fasizmus árnyékában 
születtetek, játszottatok, jártatok iskolába, nőttetek fel. 
Nem jöttetek volna ide, az Ifjúsági Vasútvonalra, ha nem 
a szívetek és eszetek húzott volna ide benneteket. Ezt tu
dom, de ez minden, amit rólatok tudok. Akár akarjuk, 
akár nem, a közös nyelv ellenére, annak ellenére, hogy én 
ma is a ti nyelveteken álmodom, írok, köztünk szakadék 
van, idegenség, bizalmatlanság. Köztünk van a szabadság 
és békeszerető népek leigázásáért folytatott háború is, 
mely ellen Magyarországon tömegmozgalomnak a jelét se 
lehetett innét látni. Mi van a magyar ifjúsággal ma, mit



gondol, hol áll? Nálunk már a háború előtt is az ifjúság, 
még az egyetemi ifjúság legnagyobb része is a haladás 
csatasoraiban harcolt s a Népfölszabadító Háború alatt. . .  
erről eleget beszél hadseregünk tisztjeinek életkora, föl 
egész a tábornokokig. S hogy mit csinál ez az ifjúság most 
a békében, azt látjátok. Hol tartotok ti, fiatalok, akik 
Horthy alatt nőttetek fel, mi van ma a fejetekben, a szí
vetekben? Ahogy ezt én kérdem, épígy kérdi, épúgy vár
ja  erre a választ, de a cselekedetekkel való választ Jugo
szlávia és minden szabad nép ifjúsága..

Mindezt nagyjában az első félórában mondtam el, de 
nem így megszakítás nélkül s nem is az egész brigád 
előtt hanem csak úgy beszélgetve, egyszer azokkal, akik 
közelemben ültek a vacsoránál, mellyel a brigád vendé
gelt meg, valamit mieg belőle azoknak mondtam el, akik 
a kedves és tehetséges Antal Júlia fesitőművésznővel 
együtt mutatták meg nekem a brigád műtermét. Műter
mük valódi műterem, a barakk végében külön helyiség és 
élvezték, hogy élvezem a rajzaikat, szobraikat, képeiket. 
Mind mozzanatok a vasútvonalról s a műterem kezdett 
szűkké válni, sokan voltunk már. Pár névre emlékszem 
is. Ott volt Bonta Mihály orvostanhallgató. Erdész Erzsé
bet, aki odahaza szociális gondozó-nővér és mindjárt az 
iránt érdeklődött, hogy mi hasznosat tanulhatna munká
ja számára Jugoszláviában. Szűcs Andrásra, a lelkes 
színinövendékre is emlékszem és még a fiatalok közül is 
szemembe ütközött fiatalságával Illés Lajos, akiről ké
sőbb megtudtam, hogy költő. Dehogyis volt úgy, hogy 
csak én beszéltem! A  szép az volt, hogy az őszinte szó 
ezúttal is megnyitotta a szíveket s tulájdonkép attól kezd
ve. hogy emlegettem a szakadékot, mely köztünk elkerül
hetetlenül tátong még, a szakadék már nem is volt itt. 
már nem is volt, igaz.

Elmondták, hogy az Ifjúsági Vasútvonal főhadiszál
lása az ő indítványukra a brigádok munkájából nemzet
közi festőművészeti kiállítást rendez majd Zenicán s büsz
kén mutattak egy fiatal lányra — nem azért, miért oda
haza a színművészeti főiskola nagyon tehetséges növen
déke —  hanem mert hét óra alatt 120 talicska földet iu 
varozott el.

Ezek után az egész brigád annak rendje és módja 
szerint leheveredett a pázsitra és most már sor került a 
mi Ötéves Tervünk ismertetésére.
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Minden nemzet ifjúsági brigádja nagy érdeklődést 
tanúsít e téma iránt, de ennek az érdeklődésnek minde
nütt megvan a maga külön jellegzetesen sajátos módja, 
szelleme. Az angalok között mindig újra felvetették a 
gondolatot, hogy hátha mégis lehetséges tőkés termelési 
rendben is tervgazdaság és gyakran visszatérnek ép arra 
a kérdésre, amely a nii brigádainknál, mint ahogy a bol
gár, görög és albán brigádoknál se jutna senkinek eszébe, 
hogy vájjon Jugoszlávia képes lesz-e megvalósítani az 
ötéves tervet? A  skandináv ifjúsági brigádoknál is hasz
nosnak bizonyult, hogy emlékeztettem őket a neves angol 
írónak. H. G. Wellsnek a húszas években Leninnél tett 
híres látogatására. Wells akkor, miután elképedve hall
gatta az Oroszország térképe előtt álló Lenin magyará
zatait arról, hogy mikép fog az orosz munkásság és pa
rasztság az elmaradt, agrár Oroszország rettenetes rom
halmaza helyén fölépíteni egy villamosított, iparosított 
hatalmas szocialista államot, Wells erről a látogatásáról 
beszámoló kis könyvében nagyjában a következő megál
lapításra jutott: vagy ez a fanatikus kis szakállas, kopasz 
ember a bolond vagy pedig ő, H. G. W e lls . . .  Lenin tudta, 
s mi is tapasztaltuk, tudjuk, micsoda kimeríthetetlen erők 
élnek ott, ahol szabad népek élnek. Viszont a svájciak 
közül valaki amiatt aggódott, hogy a jugoszláv ötéves 
terv keresztülvitele nem ütközik-e a svájci munkásság 
érdekeibe, minthogy Svájc termelésének életföltétele a 
kivitel.

A  magyar ifjúsági brigádnál megint máskép volt. 
Mindazok, akik az előadás után felszólaltak, a gondolat
menetek legkülönbözőbb útjain, különböző formákban, de 
végül is mind a kérdésre lyukadtak ki: milyenek a lehe
tőségek arra, hogy a jugoszláv ötéves és a magyar három
éves terv a két ország között a gazdasági együttműkö
dést szorossá, legszorosabbá tegye? Arra a megállapítás
ra jutottunk, hogy ez nemcsak a tervek természetétől ha
nem első sorban a magyar demokrácia további fejlődési 
iramától függ — s így jutottunk el addig a meghitt, csen
des, éjszakába nyúló beszélgetésig.

Láttam a magyar fiúk és lányok barna arcát a lelke
sedés szép pírjában, míg arról beszéltek, mit jelent nekik, 
mennyire életre való tapasztalatot jelent nekik, amit itt 
a prúgán látnak nap-nap után az új Jugoszlávia, erejé
ből. az új Jugoszlávia leikéből.



A  méltatlan ajkaktól annyiszor bepiszkított, meggya
lázott szó a liazafiságrój, honfigondról, honfibúról harma- 
to« tisztaságában csillogott fel előttem,, mikor láttam, 
mint borulnak el e szép, ifjú fejek, mikor arról beszéltem 
nekik, amit ők nem tudhatnak s amit én is csak itt tud
tam meg: hogy él Jugoszlávia népei emlékezetében az a 
szentistváni Magyarország a maga tudatlan gőgjével, tu
datlan, hetyke katonatisztjeivel, nagyzási őrületben szen
vedő dzsentrijével, megvesztegetett politikusaival, állati 
csendőreivel — az a szentistváni Magyarország, melyet 
Magyarországon még ma is nem kevesen siratnak. S ar
ról beszéltem nekik, hogy egy kitűnő jugoszláv író bará
tom, a régi Magyarországnak jó ismerője, nemrég azzal 
a megállapítással tért vissza Budapestről: hősi és szívós 
harc folyik ma Magyarország demokratizálásáért, de 
közben Budapest még tele van emlékművekkel;, mint ami
lyen a „Sabáci hősök" emlékműve, szobrokkal, amiket 
még Horthy és haramiái emeltek a magyar imperializ
mus dicsőítésére. Hősi harc folyik Magyarország demok
ratizálásáért, de MagyarorSjzág az az ország, ahol a tör
ténelem százszorosán halott halottait még miiidig nem 
temették el.

S a magyar fiúk s lányok bólintottak. Jugoszláviából, 
az új jugoszláv valóság távlatából néztek hazájukra. So
kan közülük nemcsak .Jugoszláviát, de talán Magyaror
szágot is itt a Vasútvonalon fedezték fel.

A  Vasvári Pál magyar ifjúsági brigád elhatározta, 
hogy megtanulja a szerb-horvát nyelvet. Már itt a prú- 
gán belekezdtek a rendszeres nyelvtanulásba. S nemcsak 
a nyelvet tanulják m eg. . .

Kora hajnalban, mielőtt munkába mentek — ott alud
tam náluk — odajöttek fekhelyemhez. Verset kaptam. 
A fiatalok közt is fiatalságával kiütköző fiatal költő. Illés 
Lajos a szerzője s mint a vers címe —  s nemcsak a vers 
tíme — mutatja, a vers az Ifjúsági Vasútvonalon termett, 
Bossnióban.
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A  B O S Z N A  M E N T É N

A hegy goromba, bütykös homloké* 
fehéren izzik nagy Tito neve.
A völgyben lent tömött töltést emel, 
sziklákat tép, dombot bont, s énekel 
az ifjak barnabörű serege.

A zöldfüves kicsiny tisztásokon, 
magasban csendesen legel a n yá l..
A völgyben száz feszült, izmos derék 
és száz nyikorgó talicskakerék . . .  
»Testvériség — egység« kiált a szál.

A csattogó keskeny vágányokon 
ezer brigáddal vágtat a vonat 
és zeng a dal, síkoltva zúgva szóló, 
az apró állomásokon dobog a kóló 
és nő akár a kígyózó bajfonat.

A meztelen hátakra lép a nap, 
csákány csapás alatt a föld szakad, 
a Boszna partja zsong, nyüzsög vígam. . .  
A kedv mint átforrósodott higany 
feszeng, 9 cikázva gyorsan felszalad.

Jugoszlávia ifjúsága épít!
A bátor lábuk sárban, vízben gázló. . .
A sok nemzet mind-mind köréje gyűlt, 
s ha este felsikolt a büszke kürt, 
a szélben boldogan libeg a zászló. . .



INTERJÚ A  GORÁN KOVÁÜSICS NEVÉT VISELŐ  
X . ZÁG R EBI DIÁK-BRIGÁD DAL

H z  Ifjúsági Vasútvonal nem sivatagban, nem la
katlan területen épül. A  sok száz ifjúsági brigád sok 
száa falu határán táborozik. Miként viszonylik a száz 
meg száz, civilizatorikusan* és kulturálisan szemmel lát
hatóan oly elmaradt falvak népe azokhoz, akik hegyeinek 
s völgyeinek nyugalmát egyszerre fenekestül felforgat
ják? Hogy viszonylik a tényhez, hogy nap-nap után özön- 
li el a földjét jövevény ifjak s lányok végeláthatatlan
tömege, hogy aztán dinamittal, magukkal hozott vas- 
szörnyetegeikkel itt a víz folyását, hegyek és völgyek 
képét, mindent újra teremtsenek?

Ha az odavaló nép az ifjúság tízezreinek az ország 
sőt az egész világ minden részéből idegyűlő nótaszavas 
seregét elözönlésnek érezné vagy ha csak értetlenül tom
pa megadással, .elháríthatatlan rosszként tűrné —  fel

épülhetne; elkészülhetne valahogy így is a Samác— szara
jevói vasútvonal, de mi maradna a prúgának, az Ifjúsá
gi Vasútvonalnak a termékeny leikéből, az örömnek e  
gondtalanul testvéri, termékenyítő szabad áradásából?



Összeütközések — vájjon nem elkerülhetetlenek-e ekö«ött 
a lakosság és jövevényeknek, ilyen ifjú jövevényeknek 
tömege között?

Mindez akkor ötlött eszembe, mikor az Ifjúsági Va
sútvonal V II, szakaszán* a Gorán Kovácsicsról elneve
zett X . zágrebi ifjúsági diák munkabrigádnál voltam 
vendégségben. Már első nap hozzájuk akartam menni lá
togatóba, de akkor ők is még újak voltak a prúgán, ép 
akkor rendezkedtek be a táborukban.

Aztán, pár nappal később, ép csak hogy kezet szorít
hattam —  illetőleg szerettünk volna kezet szorítani, de 
legtöbben csak az ujjuk hegyét nyújtották felém, mivel
hogy a szokatlan testi munkától felhólyagozódott a te
nyerük. A  normákról beszéltek, melyeket bolgárok, ma
gyarok* valamennyi velük szomszédos brigád 20—30— 60 
és még több százalékkal meghalad, míg ők nagykeserve
sen ép csak, hogy nem maradnak a norma alatt. A  han
gulat nem volt ép virágos, sőt majdnem a felioszló társa
dalomnak arra a borúlátására emlékeztetett, melynek ha
tását ép ezek a diákok vetették a szemére a fiatal tehet
séges költőnőnek, Parun Vesznának. Maga Veszna talán 
hogy bebizonyítsa mennyire alaptalan vele szemben a 
dekadencia vádja, első nap olyan tömegű földet hordott 
el, hogy a brigád rendelőjén másnap gyöngélkedőt kellett 
jelentenie. Csak a brigád parancsnoka. Mikasinovics 
Mika és azok voltak, már ekkor is vidáman bizakodók, 
akik tavaly a brcsko—banovic&i Ifjúsági Vasútvonalon 
már tapasztalták, hogy ez mindig így van az első na
pokban, addig, amig „bele nem jönnek“.

S valóban, további pár nappal később, mikor a VII. 
szakasz munkaterepét jártam be, valahonnét a hegyeken 
nőtt ifjúság-rengetegből a nevem kiáltozták. A  zágrebi 
diákok voltak s csak rájuk kellett nézni, hogy az ember 
lássa: ezen a bölcsészeti s,zakon — mert a bölcsészeti szak 
diákjai alkotják a törzsét a X . zágrebi diákbrigádnak —  
befellegzett a borúlátásnak.

„Je-dan dvct, je-dan dva 
Om-la-di-na Ti-to-va“

*) Egy-kettő, egy-kettő 
Tito f ataljai
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s az ének harsány gyors ütemben vidáman szabta meg a 
munka gyors ütemét. Még egy pillantás a brigád „lelki
ismeretére44. arra a diáklányra,, aki a statisztikus tisztsé
gében, egyik kezében papírral, másikban a ceruzával ott 
állt a tűző napban —  az elégedett arcáról megtudhattam, 
mielőtt a „pontokat44 láttam volna, hogy a prúga már me
gint felnevelt egy normákat tipró munkabrigádot.

Ha már úgy került sorja, hogy az elsők helyett a 
prúgán tett látogatásom végére, a prúgától való elbúcsú-
zásom tanúinak maradjanak a zágrehi diákok   köztük,
régi ismerősök közt, eléggé otthon voltam ahhoz, hogy ez 
egyszer ne én legyek az. aki nekik tart előadást, hanem 
ők énnekem. Eltökéltem., hogy hasznot húzók a zágrehi 
diákok barátságából. Mi az, amit én, aki afféle vándor
előadóként jártam a prúgát, a prúga titkaiból megismer
hettem? ök, százegynehányan, az százegynehányszor két 
okos szemet jelent. A  brigádok egymást sűrűn látogatják 
s a különböző brigádok tagjai között személyes barátsá
gok is szövődnek, ők most az edzett, öreg vasútépítők 
fölényével, vidáman beszéltek arról, hogy gyakran még 
olyan brigádok is, melyeknek a testi munka kevésbbé 
szokatlan az első napokban hasonlóan festenek, mint ők 
festettek. A  kezdetnek ezzell a válságával leggyorsabban 
azok a brigádok készülnek el, ahol sokan vannak olya
nok, akik már veteránok —  vagyis, akik már tavaly sze
mélyes tapasztalatokkal gazdagodtak, a brcsko—banovicsi 
ifjúsági vasútvonalon. Akik ott akkor közlegények vol
tak, azok itt most századparancsnokok, akik ott század
parancsnokok voltak, azok ma brigádok élén állnak s az 
akkori brigádparancsnokok ma a „dionica“ s nem egyszer 
a „szekcija“ parancsnokát helyettesítik.

Másutt újságírók falkája szokott egy-egy hírességet 
megrohanni kérdésekkel, én megfordítottam a dolgot: 
egy szál embert meginterjúvoltam a zágrehi diákbrigád
tól.

—  Vájjon volt-e rá eset, hogy a brigád elégedetlen 
volt a parancsnokával és új parancsnokot választott? —  
így kezdtem a tömeg-kérdést.

"A  kérdést nem itt tettem fel először, de eddig sehol se 
tudtak ilyen esetről. Ügy látszott, hogy a zágrebi diákok
nál se lesz több szerencsém.

—  Nem is valószínű, hogy ez előfordulhat —  mente
getőztek. — A brigádbeliek legnagyobb része már régebb-
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röl ismeri egymást. Alikat például mi mind . . .  —  és a pa
rancsnokukról kezdtek volna beszélni, ha egy élénk női 
hang nem vonta volna magára az általános figyelmet a 
felkiáltással, hogy de igen . . .  És akkor hallottam egy 
esetről, mely nekem rendkívül érdekesnek tűnt.

Még a Samác— szarajevói vasútvonal építési munkái
nak a kezdetén, az első bródi ifjúság: munkabrigádnál tör
tént. Igaz, nem a brigád parancsnokát, hanem a brigád 
második századának a parancsnokát és helyettesét fősz- 
tották1 meg tisztségüktől. Ez a század a brigád többi szá
zadával való versenyben mindig alulmaradt. Alig a brigád 
többi százada a hétóra: munkaidő alatt szá,z meg százhúsz 
köbméter földet lapátol, ez a második század alig érte 
el a napR nyolcvanat. Az elégedetlenség a századbeliek 
közt, de a brigádon belül a századdal szemben is csak 
még nagyobb lett, mikor a főhadiszállás a brigád egészét 
külön íuipiparancsban dicsérettel tüntette ki. Ez a dicsé
ret azt jelentette, hogy ha az a bizonyos század is megem
berelné magát, a brigád hamarosan roham-munkás bri
gáddá válhatna. Az értekezleten, melyet összehívtak, kide
rült, hogy a század parancsnoka nem ért a munka m eg
szervezéséhez, míg a helyettesénél viszont ennél komo
lyabb, erkölcsi természetű hiba került napvilágra. Félté
keny volt a saját századja embereire. Míg ő maga dolgo- 
zott. ahogy kell, csak azért, hogy a századjában első ma
radjon, mindenféle csalafintaságokkal minduntalan pi~ 
bennÉ küldte az embereit.

A  csalásnak ez a fajtája eleinte valószínűtlennek lát
szott nekem is, azonban még aznap előkeritették a hivata
los jelentést, mely szó szerint a következőkép hangzik:

„A  parancsnok helyettese abbeli igyekeze
tében, hogy munkateljesítményével kitüntesse 
magát, akadályozta a munkaverseny kifejlő
dését csak azért, hogy lehetetlenné tegye a töb
bi építőknek. hogy az övénél jobb munka
eredményt érjenek el. Nagyon gyakran taná
csolta társainak. hogy „pihenjenek kicsit 
noha azok nem\ akartak, miközben ő maga 
dolgozott“

Kétségtelen, hogy az első bródi ifjúsági munkabrigád 
helyesen járt el, mikor a II. század parancsnokának he
lyettesét elmozdította s magatartását nyilvánosan megbé
lyegezte. Aki azonban tanulmányozni akarja a munkához
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való új viszonynak kialakulását, tanulmányozni azt, hogy 
a prúga lelke hogy hat, hogyan alakítja át az odaérkező 
ifjú építők öntudatát, az elgondolkodva időz el ennél a kis 
történetnél. Akiről szó van, a történet hőse minden való' 
színűség szerint félig gyerekként és itt a prúgán csöppent 
először egy munkaközösségbe s e munkaközösségben 
mindjárt felelős állásba. A  magával hozott, egy egész 
múlt társadalomnak örökségkép magával hozott haszonle
sés, a közösség érdekei iránt érzéketlen érvényesülési 
vágy külsőleg ho,zzá:domult a prúga közösségéhez, aláte
rült a prúga közösségi erkölcsi erejének, de élt és hatott 
tovább. Ha csak ez a régi gondolkodásmód hatott volna,, 
akkor a parancsnok helyettese mindent elkövet, hogy 
lehetőleg a többieket dolgoztassa s magát észrevétlenül ki
vonja a munkából; de az új erkölcs, a közösséggel való 
érintkezés nevelő erejének hatása alatt ehelyett felemás, 
torz valami született meg, ami már nem a régi, de az 
újnak viszont csak elriasztó torzkópe. A z első bród; ifjú
sági munkabrigád második századának parancsnok-he
lyettese hirtelen csöppent be az új világba s eltévedi, el- 
tévelyedett a régi és új világ között, de azért, mert az új 
volt a,z, ami vonzotta ha még nem is annyira, hogy telje
sen magához tudta volna mindjárt alakítani. Nincs rá ok, 
hogy az ő jövő fejlődési útját borúlátóan ítéljük meg.

Még tovább időztem volna el a kérdezősködés ez első 
eredményénél, ha maga a kérdezett nem irányítja a be
szélgetés menetét. Pár nap előtt érkezett külföldi, ha jól 
emlékszem angol ifjúsági brigádról meséltek. Volt ünne
pélyes fogadtatás, ének, különböző nemzeti táncok, ismer
kedés; az újak nem tudtak hoválenni ennyi melegség és 
kedvesség láttán. Minden? amit látnak, mondták, csak nö~ 
véli bennük a vágyat, hogy a rövid idő alatt minél jobban 
megismerjék országunkat. Nemcsak a városokat, hanem a 
falvakat is szeretnék látni. S a külföldi brigád egyik tagja 
bizalmasan megkérdezte az egyik zágrebi diákot:

  Vájjon nagyon veszélyes-e, ha egy-egy vasútépítő
magányosan bemerészkedik valamelyik a hegyek között 
fészkelő boszniai faluba? — mesélte a diák s még hozzá
tette. —  Csakhogy azí nem kérdezte, hogy a „bennszülöt
tek közé“.

Mindenki nevetett, én is velük és ép ez az önkéntelen 
általánosan feltörő nevetés eszméltetett aztán rá, hogy 
nincs igazuk, ha kinevetjük külföldi barátunkat. Az o
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kérdése önmagában egyáltalán nem nevetséges, hanem 
egyenes következménye, folytatása társadalmi tapasztala
tainak, a társadalomnak,, melyben él. Mi már hozzászok
tunk, hogy ahol a nép, ott mi biztonságban, erős várunk
ban, otthon vagyunk. Csak az idegen álmélkodása eszmél 
tét rá bennünket a mi valóságunkra, a számunkra hétköz
napi, de valójában rendkívüli valóságra. Mikor Budapes
ten jártam, a barátaim azt kérdezték, hogy milyea volt 
a háború alatt a felszabadított területen a közbiztonság s 
csak a k k o r  vettem észre annak a jelentőségét, hogy a 
feleségem éjnek idején is fegyver nélkül, magánosán és 
gondtalanul, a teljes biztonság zavartalan érzésével járt 
az ő korduni partizán hadikórházából napi járásra lévő 
falvakba. . .

—  Mondja el mJindenki, ki mit tud a prúga éa a kör
nyező falvak viszonyáról? —  adódott aztán ennek kapcsán 
a következő kérdés.

S most a kérdezősködés már csakugyan tömeginterjú
vá vált. Minden oldalról, mint rakott tálakat a kedves 
vendégnek a gazdag házban, kínálták az adatoknak és 
eseteknek a tömegét. Még most utólag is, mikor itt ülök 
az íróasztalomnál magam előtt a jegyzeteimmel s a kény
szerrel, hogy a sok közül csak néhányra korlátozzam ma
gam —  olyan érzéssel kezdek az elbeszélésbe, mint ami
lyen elfogja a vendéget a jókkal túlságosan megrakott 
asztalnál s a mélabúval1, mely a sok jónak szól, amire 
nem kerülhet sor.

Modricsnál történt, az Ifjúsági Vasútvonal első szaka
szán. Egy éjjel a brigádok felhőszakadásra ébrednek. 
Hirtelen kezdődött, de nem múlt, nem akart szűnni. E gy
ezer azonban, hosszú idő után mégis annyira alábbha
gyott, hog.v az ifjúsági munkabrigádok nagyszorongva és 
eietve indulhattak, hogy megkíséreljék megmenteni a ne
héz, hosszú hetek munkájával felépített töltést. Bárhogy 
is siettek, későn értek oda. Megelőzték őket a közeli falvai 
parasztjai, akik nap nap után nézték, látták az ifjúság 
munkáját. Itt voltak most, százan és százan, ásóval, la
páttal s mindenünnen még mindig újabb csoportok, jöttek 
távoli falvakból is, egyre jöttek. Míg tartott a felhőszaka
dás, a maguk viskóiban egymástól elkülönítve mind ugyan
olyan érzéssel, ugyanazokkal a gondolatokkal gondoltak 
a töltésre, mint az ifjúsági munkabrigádok a maguk kö
zös barakkjaiban — s mikor alábbhagyott a zivatar, innen
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is, onnan is egy aggodalom, egy gondolat sarkalta ót te- 
relte őket együvé*

Az ilyen jelenség csak azoknak meglepő, akik nem 
tudják, hogy ami Modricsnál a töltés körül lejátszódott, 
csak ismétlés, megismétlődése azoknak a jeleneteknek, a- 
milyeneknek mindenki, aki résztvett a Népfölszabadító 
Harcban, a háború minden napjában, minden órájában 
szemtanúja volt.

Mégis többről van itt szó, mint hagyományoknak a 
puszta ösztönös folytatásáról. Több történik itt mint öt
letszerű rögtönzések esetről-esetre. A száz és száz brigád' 
nak a száz és száz környező faluval való ilyen testvéri és 
termékeny viszonya, mind az egyik, mind a másik oldalon 
szervezett, szünetlen munkának az eredménye, tervszerű 
együttműködés gondozott, ápolt termése.

A  Népfront szervezetei ismét bebizonyítják, hogy 
micsoda erőt jelent, alapvető erőt ez a szervezet ennek az 
országnak az újjáépítéséért tartó harcban. A  Samác—  
szarajevói Ifjúsági Vasútvonal mentén fekvő valamennyi 
falu, helység Népfront-szervezetei első naptól kezdve kö
telezettséget vállaltak, hogy minden erejükből segítségük
re lesznek az Ifjúsági Vasút építőinek. Nekik segítve ma
guknak segítenek, s ez oly szemmellátható, mindennapi ta
pasztalat, hogy mielőtt még majd a,z első vonat a Samác—  
szarajevói vasútvonalon elrobog, a vasútvonal mentén fek
vő falvaknak az arca már jóval előbb más lesz mint volt-

Ha ma a brigádok nap-nap után bőségesen kapnak 
friss főzeléket, ez már az ő munkájuk eredménye. Minden 
szakasznak megvan a maga, ott az Ifjúsági Vasútvona
lon kiképzett kertészeti brigádja. Mit tudott a boszniai 
paraszt a konyhakertészetről? De most százával és ezré
vel tanulnak konyhakertészetet, az ifjúsággal együtt ássák 
az árkoknak egész hálózatát, hogy biztosítsák a hirtelen 
termett hatalmas konyhakertek megöntözéséi Ebben a 
munkában a mi szakembereink mellett kitűnő mesterek 
kerültek ki a bolgár brigádokból. Egyedül az V . pálya- 
szakasz konyhakertészete nem kevesebb, mint 700 ezer ki
ló paradicsom termését ígéri.

Minden ifjúsági munkabrigádnak megvan a maga 
könyvtára s a szokás, hogy távozása előtt a brigád a ma
ga könyvtárát a legközelebbi falunak ajándékozza, sza~ 
bály lett. Eddig hozzávetőlegesen 500 ifjúsági munkabri
gád fordult meg a prúgán. A  bosnyák fajúba, ahol eddig
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csak nyomor, tudatlanság és népbetegségek voltak ottho 
nosak, bevonul, befészkeli magát — a könyv! De mit kezd 
az írástudatlan falu a könyvekkel? Ép ez az: a brigád 
nemcsak a könyveket hagyja ott, hanem ugyanúgy, ahogy 
kötelességének ismeri, hogy minden tagját megtanítsa ír- 
ni-olvasni, a brigádok kultúrális különítményei kötelezett
séget vállalnak, hogy a legközelebbi '.faluban rendszeres 
tanfolyamokat tartanak az Írástudatlanság leküzdésére.

Ha a brigádban valamiféle műkedvelő előadás van, 
vagy a beográdi, zágrebi, lyublyanai vagy vidéki szín 
társulatok látogatnak ki vendégszereplésre, a falu apraja- 
nagyja ott van az előadáson és tízezrekre rúg azoknak a 
száma, akik nemcsak színházat, de filmet is életükben 
először az Ifjúsági Vasútvonalon láttak.

Minden brigádnak megvan a maga egészségügyi elő
adója és minden szakasznak a maga rendelője. Orvosi 
segélyt, tanácsot, orvosságot a környékbeli parasztok ott 
éppúgy kapnak, mint a munkabrigádok tagjai. Ezek a 
rendelők azonban nem várják meg míg a falubeliek oda
jönnek, hanem maguk keresik fel a falvakat, ahol előadá
sokat szerveznek meg a gyermekápolásról, a ragályos be
tegségek ellen való védekezésről s van arra is eset, bogy 
egészségügyi brigád nem korlátozza a maga tevékenysé
gét szakmunkára. A  IV . egészségügyi brigád két százada 
például a prúgán való munkája mellett önkéntes munkát 
vállalt: segített a Zenica környéki parasztoknak az ara
tás munkájában. Nincs tehát abban semmi meglepő, ha 
egyszerre egy-egy brigád táborába egymás mellett, éne
kelve érkezik szerb és muzulmán asszonyok csoportja, ma
guk előtt bárányokat, kis kecskéket hajtva, karjukon ko
sárral, melyben tejet, gyümölcsöt hoznak —  épúgy, mint 
ahogy tették, mikor a fölszabadító háborúban hadseregü
ket látogatták.

A  tömeginterjú során szó került a testnevelésre is. 
Óvakodtam sokat beszélni, nehogy eláruljam, hogy még 
azt se tudom, mire jók azok a kifeszített hálók, melyek 
minden brigád táborában a különböző sportok számára 
készült játszótéren szembetűnnek. ) Óvakodtam elárulni, 
hogy elmaradtam koromtól, már a saját nemzedékében is 
elmaradtam koromtól, ami a sportok gyakorlását és is
meretét illeti. Ami azonban nem akadályozott meg abban, 
bogy belássam, átérezzem, mit jelent az, ha parasztlá
nyok némi szabadkozás után, a többiek példáját követik és
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tűltéve magukat hamis szemérmen, a többiekkel együtt 
tornadresszben testgyakorlatoznak, hogy aztán a saját 
falujukban kezdeményezői legyenek torna- és sportszerve
zetek ©létrehívásának. Tisztában vagyok a tömegekre ki’ 
terjedő sportéletnek rendkívüli nevelő hatásával s annál 
fájdalmasabban érzem a magam korlátait, hogy még 
csak elismételni se tudom mindazt, amit a különböző mér
kőzésekről és versenyekről oly meggyőző lelkesedéssel be
széltek nekem.

Végül még egy szót a zágrebi diákok X . munkabri
gádjáról. A  régi, számukra mindörökre elmúlt világban 
igen-igen nagy úr gyermekének kellett annak lenni, aki 
megengedhette volna magának azt, hogy szünidőre ma
gával vigye a tanárait. A  zágrebi diákoknál azonban ott ta
láltam dr. Filipovicson kivül, aki nekik Hegel logikájá
nak tanulmányozásában vol’t a segítségükre, a bölcsészeti

szak tanársegédjét, dr. Miroszávlyevics Vladimírt, Rozova 
Zóját, az orosz nyelv lektorát, dr. Sóját Olgát, a szláv 
intézet tanársegédjét, dr. Hrászte Mátét, a történelem 
magántanárát és dr. Jeruly-t, az olasz nyelv lektorát, a 
zágrebi egyetem bölcsészeti szakán. És mikor aznap este 
visszaérkeztem Zenicára. a hotelben az újonnan érkezett 
zágrebi írók közt üdvözölhettem Gamulin Grgát is, a mű
vészettörténet tanárát a zágrebi egyetemen, ö  is megy a 
diákjaihoz, a X . zágrebi diákbrigádhöz, hogy átismételje 
velük az elmúlt félév művészettörténeti előadásainak 
anyagát.

A  zágrebi diákok tehát nem henyélnek. Az ember
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azt hihetné, hogy elég nekik az előadásokból. Mégis, mi
kor távozni akartam, kérték a fizetséget. Mielőtt elindul
tak a prúgára, kellett volna, hogy előadást tartsak nekik 
a regény fejlődéséről most aztán, itt a prúgán búcsúzóul 
be kellett váltanom akkor tett Ígéretemet.

Tehát nem érnek rá foglalkozni a szabad szerelem 
kérdésével.

BÚCSÚ A  PRÚGATÓL

A k á r  Zenicán, akár bármelyik ifjúsági munka
brigád táborában ébredtem új napra, mindig jó hírekkel 
köszöntve a jóreggelt, mindig friss, lelkes homlokkal 
mindenütt ott találtam az új barátot, ki érkezésem első 
órájában tűnt először a szemembe. Ez az új barát: nem
csak az én barátom, nemcsak a prúga minden építőjéé. 
Barátja ő Zenica dolgozóinak, barátja a Samác-^szaraje- 
vói Ifjúsági Vasútvonal mentén húzódó falvak népének is, 
A  neve: „Borba na Omladinskoj Pruzi —  Organ Komu- 
nisticke Partije Jugoslavije“ *

A  vasútvonali ,.Borba“ nem afféle .,fiókintézetete a nagy 
„Borbánnak. A  vasútvonali Borba a Samác— szarajevói 
Ifjúsági Vasútvonalon virágzó ifjúsági birodalom életé
nek nemcsak irányítója, hanem vér a véréből, hús a hú
sából, leikéből lelkcdzett szülöttje. Ő a 270 kilométer hosz- 
szú vasútvonal minden brigádjának nemcsak tanácsadó
ja, szellemi irányítója, hanem életének, sikereinek, ne
hézségeinek, harcainak hű tükörképe. A  szerkesztőség 
nem tolllforgatáshoz többé-kevésbbé értő irodalények el
szigetelt találkahelye, hanem olvasói életének minden rez
gését érzékenyen feljegyző szerv.

Bármily új kérdés is adódik, a lapnak útmutatóan 
kell állástfoglalnia s nem szabad az események mögött 
kullognia, nem szabad későn észre vennie a kérdéseket, 
mert legfőbb feladata, hogy november 29-ikén túl már 
megszűnjön élni, feladatát november 29-ikéig kell (neki 
is, a vasútépítőknek is elvégezni.

*  A magyar olvasó számára meg kell magyarázni: »Borba« 
—  ami azt jeleníti* hogy harc—  a neve a Jugoszlávia Kamin/1-  
nis<ta Pártja 12 éve fennálló, nagy, forradalmi múltban gazdag 
központi lapjának, a Jugoszláviában legelterjedtebb és legnagyobb 
napilapnak.
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Kik azok az emberek, akik ept a naponta 6— 8, apró 
betűkkel telenyomtatott, képekkel ábrázolt újságot írják, 
nyomtatják s gondoskodnak róla, hogy minden reggel 
pontosan bekopogtasson az Ifjúsági Vasútvonal birodal
mának minden szögletébe? Kik viselik vállukon a felelős
séget és a munkát ezért az újságért, mely épúgy hozzátar 
tozik a prúga képéhez, mint a napbarnított arcok, izmos 
karok, a robbanások, a buldozserek, a számtalan tanfo* 
lyam, a nevetés és ének?

Hogyan fest a „Borba Na Omladinskoj Pruzi“ egy- 
tgy száma? A  prúga harcteréről való hadijelentés. Igen, 
végeredményben ennyi és mégis ennél sokkal több. Mert 
a főhadiszállás határozatait egy-egy brigád kitünteté
séről mindjárt riport is követi, mely ismerteti a kitünte
tett /brigád munkamódszereit, pillanatnyi „hadászati44 
helyzetét, további sikerekre való kilátásait — és s,zemély- 
szerint, névszerint azokat, akik előljártak munkaeredmé- 
nyeikke!. Leghelyesebb lesz talán, ha találomra előveszem 
az újság egyik számát és az oldalszám • megjelölésével 
közlöm az egyes cikkek címeit, tárgyát. így a lap gaz
dagságán kívül a lap szerkesztési módszeréről, szellemé
ről, de a prúga életének eseménydús színességéről is ké
pet kap az olvasó.

íme a „Borba Na Omladinskoj Pruzi44 1947. június 
S-iki száma:

/. oldal.
A főhadiszállás közleménye az április és május hónapi mun

kaeredményről. Az egész oldalt széliében betöltő mstagbetűs 
cím arról szól, hogy eddig 1 millió 900 ezer köbméter földet 
és követ ástak ki, fuvaroztak el, illetőleg építettek be a tölté
sekbe és ezzel1 a földmunkák 45 százalékát bevégezték.

*
A vraoduki alagút munkáinál eddig 1272 méter mélységbe« 

jutottak előire.
*

Laisvánál eddig 29.561 köbméter követ emeltek ki helyéből. 
*

A XI. szakasz 1. és 2. pályarészének muitoerediménye.
*

A doboji töltésbe eddig 142.846 köbméter földet építettek 
bele.

*
A« I. szakaszban már lerakják a síneket.
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*
A sínek Lerakása a X. szakaszon.

*
Az ősz jellói a la gátnál halad a m/unka.

*
Egy fényképfelvétel: rakják a síneket.

*
A lap aljában nagy betűvel a jelszó:

A PRUQÁVAL NOVEMBER 29.-IKÉIQ ELKÉSZÜLNI —  JU
GOSZLÁVIA NÉPI IFJÚSÁGÁNAK BECSÜLETBELI ÜGYE!
2. oldal.

Tapasztalatok és hiányosságok a II. szakaszon dolgozó bri
gádoknál (hosszabb cikk).

*
A .prúga fciadátai szak-káderek kiképzésében (hosszabb 

cikk).
*

A szakszervezetek feladata, a Prága életében (hosszabb 
cikk).

3. oldal.
Fent a bátorokban fény képfelvétel: a Lasva körül folyó 

munka.
*

A VIII. szakasz építőinek munkaikötelezettségei (hosszabb 
cikk).

*
A szak-tanfolyam ok eddigi eredményei (hosszabb cikk).

*
A XI. szakasiz építészeti szakmunkásai versenyre hívják a 

prúga minden1 építészeti szakmunkás brigádját (hír).
*

A vonalszakaszok valamennyi rendelőjén fogászati műter
meket szerveztek (hír).

*
Alul fénykép: munka a töltésen.

4. oldal.
Kultúráiét-rovat.
Május hónapban 212 filmet mutattak be a vasútvonaioa 

(hosszabb cikk).
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Kultúrmunka a III. zágrebi brigádban (cikk).

*
A panosevói brigádban 4 folklór csoport működik (hír).

*
A Hírek rovatban faliújságokról, az írástudatlanság elleni 

küzdelemről az Isztriái és ugyanarról a zenicai brigádban. A 
»Dzsuirovics Vák-ó« rohambri? ád sikerült műkedvelőelőadást ren
dezett Johovác községben. A XIII. dalmáciai brigád kultúrbi- 
zottsága kötelezte magát, hogy ,a brigád 35 írástudatlanját meg
tanítja imi-olvasni.

*
Az írástudatlanság elleni harc a III. szakaszon (cikk),

*
Az írástudatlanság- elleni harc a IV. karlováci brigádban 

(cikk),

5. oldal.
Hosszú riport a kragujeváoi rohambrigád táboráról.

*
Balsarokban: tájképfelvétel Magláj környékéről.

*
A III. uzsiceii brigád legjobb munkásáról, a 16 éves Csirjia- 

lovics Dragojláról (cikk).
*

A VI. montenegrói brigád máris maga mögött hagyja az 
eddigi normákat (hír).

*
A III. ipodrinai brigád életéből (kis cikk).

6. oldal.
A sporteseményékről 16 kisebb nagyobb cikk. Ugyanezen 

az oldalon a,z Ifjúsági Vasútvonal saját rádió leadóállomásának 
aznapi műsora.

7. oldal.
Minden nap más idegen nyelven, a külföldi brigádoknak 

van szentelve. Ebben a számban angol és francia nyelvű cik
kek és hírek tarka sokasága. Középen a dán brigádról készült 
csoportfelvétel. Az o'Udal egyik hasábját a világ eseményeiről 
szóló hírek foglalják el.
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8. oldal.
Részben cirill, részben latin betűkkel az időszerű külföldi és. 
hazai poflitikai eseményekről számol be, továbbá a zágrebi min- 
tavas ár r 61, két román Ifjúsági brigád útban a prúga felé. meg
érkezett Beognádba, stb. stb.

★
A  szerkesztőség, a kiadóhivatal és a nyomda Zenica 

végén, emeletes nagy kőházban székel, Kőházban s mégis, 
ha az ember belép a mindig nyitott kapun, mintha vala 
mely munkabrigádnak a táborában járna. Mert a nagy 
udvarban époly hosszú gyalult fehér asztal kétoldalt tám
látlan fapadokkal, mint a brigádok barakkjai előtt — és 
mint a brigádok barakkjai előtt, ennél az asztalnál! is pá
don ülve vagy térdelve ifjak és leányok. A  brigádoknál 
azonban ez az asztal az ebédlőt jelenti, itt azonban az 
összehajtó fejek, mint a magasból megállapítom. kézira
tok fölé hajolnak és vitatkoznak. Németül, franciául, an
golul. A  külföldi brigádok mai kiküldöttjei. Mert min
den nap más és más külföldi brigád írja és szerkeszti a 
lapnak azt az oldalát, mely az idegen nyelvűeknek van 
fönntartva.

A  kép nem változik akkor se, mikor a szerkesztőség 
emeleti szobájában sorba megismerkedem a szerkesz
tőkkel: pontosan úgy festenek, mint a,zok kint a hosszú 
asztalnál és mint azok, akiknek a lapot írják. A  szerkesz
tőség legidősebbje, a lap felelős szerkesztője, Popovics 
Dusán 25 éves. A  többiek mind búsz körül járnak, inkább 
húszon innen, mint húszon túl. A  szerkesztőségben min
denkinek megvan a maga rovata, a főszerkesztőnek 
azonban helyettese is van, Bogojevics Györgye. A  fő ro
vatok: a vasútvonal építése, ennek Hrzsics Bori&z a szer
kesztője, a szervezési kérdésekkel foglalkozó rovatot Du~ 
zevics Sztjepán, a külföldi brigádok életét kisérő újság- 
rovat Csogurics Gyorgye-re van bízva, a kultúrális ese
mények szemmeltartása Perovics Sztjepán dolga, míg a 
sport Martinovics Lázár szakmája.

A  szerkesztőség tehát összesen hét tagból áll és min
denkinek, aki már belekóstolt abba, hogy mit jelent egy 
napilap körüli munka, első kérdése az tesz, hogy győzik 
a munkát. Győzik, de mióta a lap megindult, a szerkesz
tőség tagjai napi 15 órát dolgoznak.

Minden brigádban van tudósító, sőt tudósító bizottság 
s ezek szorgalmasak. A  szerkesztőség két hónap alatt
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több mint kétezer kéziratot kapott a különböző brigád- 
beli tudósítóktól. Mindazok, akik a prúgán tanultak meg 
irai-olvasni, elfcő levelüket a Borba szerkesztőségének 
küldik.

A  lap ma már 40 ezer példányban jelenik meg, a 
ayomda gépeit valóban képletes jelentőséggel az ország 
minden részéből hordták össze.

Most már minden nagyszerűen megy, de az elején, 
az első számoknál izzadtak a szerkesztőség, kiadóhivatal 
és a nyomda munkásai. Csak addig, míg megismerték a 
nyomdászok a különböző gépeket s amíg a korrektorok 
megtanultak javítani. Csakhogy volt egy valami, ami 
szerkesztőséget, kiadóhivatalt, nyomdai munkásokat min
den akadály legyőzésére képessé tett: valamennyien ott 
voltak a nagy iskolában, melynek neve a Nép fölszabadító 
Háború. Most a lap személyzete egymás között épúgy 
versenyez, mint a táborokban század századdal a brigá
don belül. A  szerkesztőség és a nyomda személyzete együtt 
élnek, együtt esznek, együtt alszanak és Dusán elvtárs 
mutatja nekem a nyomda vezetőjét, aki már ennél is ne
hezebb körülmények között végezte a munkáját. A  há
ború alatt az erdőben a nagy Borbának a nyomdájában 
dolgozott.

A  szerkesztőségnek valamennyi pályaszakasz pa
rancsnokságával telefonösszeköttetése van, s egyik főfel
adatát abban látja, hogy a brigádbeli munkatársakból új 
újságíró-kádert képezzen ki.

Az ember azt hinné, hogy elég ennyi a munkából, 
de nem úgy van. Idősebb, őszhajú nőt láttam az udvar
ban s ez ebben a környezetben annyira feltűnő, hogy meg^ 
kérdeztem, hogy kerül ide. Akkor derült ki, hogy a szer
kesztőség, a nyomda a kiadóhivatal egész személyzete 
a rendes munkán kívül oroszul, franciául és angolul tanul 
a az idős nő, 65 éves tanárnő, önként jött velük, mint ők, 
6 is tábori ágyon alszik — és tanítja őket idegen nyel
vekre.

Petkovics Dragoszláv is tanul idegen nyelveket. Ez a 
Dragoszláv Leszkovácról való, a brigáddal még május
ban jött ide, 16 éves parasztfiú, iskolai képzettsége: az 
elemi iskola négy osztálya. Ma két óra alatt a „Borba 
Na Omladinskoj Pruzi“ 40 ezer példányát expediálja, 
lőnöke a kiadóhivatal feladó osztályának és falja a köny
veket, mint valami cápa a kis és nagy halakat.

75



Kérdeztem a szerkesztőséget: mit csinálnak az ifjú '
Ságnak ebben a csodálatos birodalmában azok az idő
sebb emberek, akik mint szakemberek nagy számban dol
goznak itt a prúgán? Eleinte hitetlenkedtek, ha nem i* 
mind, de sokan. Hanem nagyon hamar egyszerűen úgy 
magával ragadta őket a prúgának az a bizonyos lelke, 
hogy . . .  És egy kis történetet hallottam. Esik az eső, 
egyre esik; akadályozza, legalább is hátráltatja a mun
kát és mindenki izgul; mert mindent mindenki nem ha' 
táridőre, hanem határidő előtt akar elvégezni. A  mérnök 
megáll, kezét homlokához emeli, néz a felhős égre és egy
szerre elkiáltja magát, egyenest a napnak beszél: —  
Dugd ki már a pofádat az a n y á d ... —  és itt valami 
olyan zamatos tőrölszakadt következett, ami semmikép se 
kívánkozik nyomdafesték alá.

*

Búcsúzom a prúgától. Búcsúzom? Hiszen itt vagyok, 
itt maradhatok, itt élhetek, itt dolgozhatom abban az or
szágban, mely egyetlenegy nagy győzedelmes és legyőz
hetetlen prúga, egy szabad nép prúgája a szép jelenből a 
még szebb, még nagyobb jövendő felé.

u t ó i k a t

E s  semmi hiányosat, kifogásolnivalót, rosszat 
nem láttál, csak jót, csak legjobbat?

Ezt a kérdést némi megdöbbenéssel magam vetettem 
fel, miután átfutottam ezeket az oldalakat. Nem mintha a 
gondolat ijesztett volna meg, hogy azt hiszik, propagan
dát csinálok. Amit jól, vagyis úgy írtak meg, ahogy a 
tárgy természete megköveteli, az mindig propaganda. 
Aki nem akar semmit, az ind se akar.

Nem növelném-e az Ifjúsági Vasútvonalról szóló fel
jegyzéseim hitelét, ha neíciállnék fogyatékosságokról, hi- 
bákréít is beszélni? Nem kívánja ezt ép az írói okosság? 
Hiszen elgondolhatatlan, hogy valahol valami csak töké- 
letes*. -

A z okosság biztos úgy kívánná, hogy hiányokat^ hi
bákat is emlegessek. Nem is kételkedem benne, hogy ilye- 
nek is tapasztalhatók a Vasútvonal életében. Hallottam is 
ilyenekről. Ifjúi lelkesedésről, mely felelőtlen könnyelmű-
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Géppé válik, mikor' egy-egy if jú úgy megterheli a talics
káját, hogy a munkában sérvet kap. Ilyen esetrőt ép egy  
brigád parancsnoka mesélt, akinek az ilyen legénykedes 
sok gondot okozott. Emlegethettem volna a fogyatékossá- 
got az egészséges ivóvíz megszervezése körül, mert vol
tak ^lyen esetek egyes brigádoknál. És ilyen és hasonló 
példákkal jónéhánnyál előhozakodhatnék —  de ép ezzel 
vétenék az őszinteség ellen, meghamisítanám saját élmé
nyemet s elterelném az olvasó figyelmét ép arról a lénye
ges pontról, melyre kint a Vasútvonalon minden lelki és 
elmebeli figyelmem összpontosidt. Arról, hogy a Vasútvo
nal felfedi, felfedezteti Jugoszlávia legszürkébb hétköz
napjának is legmélyebb . jelentőségét: azt, hogy akiknek 
ma ebben az országban élni adatott, —  mindnyájunknak —  
személyes életünk gazdagodott új tartammal.

Ha a személyes életnek erről az új tartalmáról szólok, 
nem a nagy harc egyes vívmányaira gondolok, hanem a 
nagy harc összes vívmányainak az eredményére. Átala
kult életünkben a munka szerepe —  így lehetne ezt az 
eredményt szóbafoglalni, de ez csak megközelítő meghatá
rozás lenne. A  munka szerepe az életünkben átalakult —  s 
minthogy az életnek jelentékeny részét fordítja munkára 
az ember, a munka életünkben való szerepének átalakuló 
sávál személyes életünk a maga egészében új, magasabb 
sikra lendült.

Azelőtt úgy volt, hogy osak az alkotó művésznek vagy  
tudósnak lehetett boldogító az ő munkájához való viszonya, 
boldogító, életet tartalommal betöltő. Minden más m,un
ka a személyes életnek, a személyes élet minden tártaimé 
nak, a munka tartamára váló felfüggesztését, kikapcsolá
sát jelentette. Műhelyben t gyárban vagy a fold megmun
kálásában eltöltött idő, az életből odaadott idő, az igazi, a 
személyes élettől elidegenített élet volt. A  munka és 
az élet ellentétek voltak. A z élet ott kezdődött,
ahol és amikor a munka kényszere végétért. M ég
azok is, akiks a munkát dicsőítették, több jót
róla nem tudták mondani, mint azt, hogy szükséges rossz
vagy pedig, hogy keserű ellenszere, elhárítója még kese
rűbb rosszaknak. A  munka iávoltartja tőlünk a három 
nagy rosszat: az unalmat, a bűnt és az ínséget — így ok
tat Voltaire Candide-ja. Dolgozzunk anélkül, hogy okos
kodnánk, mert csak így lehet elviselhetővé tenni az éle 
té t . . .
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S íme, ami bölcseség voltf itt minálurih, m a. tne#- 
szww/ bölcseség lenni, emlékké vált. múltnak az emlcke 
csupán. Jlfa a munka —  az az eleven. minden nappal meg
újuló tényleges kapocs, melyben az egyes ember önma
gát a teremtő emberi közösség részeként érzékli és érzé
kelteti. Mint az antik mítosz hőse az erejét a földtől, ez az 
új ember a munkától, a közösségben, a közösséggel, a kö
zösségért végzett munkától kapja a maga erejének élmé
nyét. Csak most tudjuk, csak most érezzük, fiogy mind
egyikünk micsoda hatalom. Mindegyikünk hatalmas to- 
remtő s az élet napja nemcsak mélyebb, hosszabb is lett, 
az ember többet élt mert a személyes életét éli akkor ist 
mikor dolgozik. A  munkaórák nem az élettől különvált, az 
életből kitépett élet. Ellenkezőleg az élet nj fényt, az egész 
élet új örömöket kap magától a munkától, melyben legtö
kéletesebben —  mert legtermékenyebben — jut kifejezés
re az emberi egyiivétartozás, az emberi felelősség, közös
ség. Hogy senki sincs egyedül, hogy mindenki értem és 
én mindenkiért vagyok, a munkában jut kifejezésre * 
egyben a munka, a szabad munka által valósul m eg és? 
mélyül ez az igazság.

Ha az ünnep fogalmában azelőtt elválaszthatatlanul 
együttjárt a munkától való szabadság elképzelése, nálunk 
itt az ünnepnek egy új fajtája vált élményszerű valóság
gá: a szabad munkában együtt építő szabad emberek 
minden munkanapja emelkedett szellemű ünnep. Ez a 
munka: hit, ez a munka: a remény, zz a munka: a terem
tő szeretet.

Ezt tanítja, azt adja útravalóul *  nagy iskola, m ely
nek neve Ifjúsági Vasútvonal.
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O R O S Z  L Á S Z L Ó

VAJDASÁGIAK  
A VASÚTVONALON





„Vojvodjanske gye brigádé
Omladinsku prugu grade!“

ílíG Y  koraőszi délelőtt, néhány héttel az Ifjúsági 
Vasútvonalról való hazaérkezésünk után óráról .jöttem a 
noviszádi telepi gimnáziumból. Siettem, mert várt a 
nap többi munkája, de megálltam az egyik építkezésnél, 
közel a vasútállomáshoz. Érdekelt a munka. Közelemben 
néhány — úgy gondolom — , falusi leány és asszony ho
mokot lapátolt és talicskázott. Elég lassan, kényelmesen 
végezték munkájukat — legalább is nekem úgy tűnt — 
s éppen akkor r,tracesoltak;< is. Mikor meglátták, hogy 
nézdegélek. egyikőjük kicsit csípősen felém szólt: ugye jó 
nézni, ahogy mások dolgoznak. — Nem maradtam rest a 
válasszal. — Jó ezt csinálni is — feleltem, —  de az Ifjúsági 
Vasútvonalon mi sokkal gyorsabban dolgoztunk.

Meglepődtek és kicsit elpirultak erre. Összenéztek, 
aztán gyorsan talicska és lapát után nyúltak és dolgozni 
kezdtek.

Azóta' sokszor felidéztem az emlékeket. Hogyan is 
dolgoztunk mi vajdaságiak, noviszádiak? .Brigádunk, a 
,,Markovics Szvetozár-Toza“ háromszoros rohambrigád?... 
Ott Zenieán, a kettes számú, tízpilléres betonúid alapozó 
munkálatainál. Hogyan is álltuk meg helyünket július—  
augusztus forró napjaiban?

„JUGOSZLÁV IFJÚSÁG R AJO N G VA É P IT ...“

A  ZT a munkatendületet, versenyszellemet, amely a- vas
útépítő ifjúságot áthatotta és magával ragadta, nem le
het összehasonlítani semmivel. Fizetett munkásoktól nem 
lehet ilyen munkairamot kívánni. Ámult a szemlélő, ha 
nálunk megnézte, hogyan dolgoznak a „rumunyok." Kik
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is vokak ezek? A  második s/akasz válogatottjai, munkás, 
paraszt ifjak és diákok vegyesen. Ügy tizenöten voltak 
s már az első napokban megszervezkedtek. Hatalmas szál 
diák volt a vezérük .0  kút a brigád legelső rohammun
kása. Ez a tizenöt fiú nagyon sokszor megszerezte a má
sodik szakasz részére a brigád-vándorzászlót. Vo]-t úgy, 
hogy négy napon át nem adták ki a kezükből, pedig 
ugyancsak harcoltunk, hogy elkaparintsuk tőlük. Nem 
is tudom, miért nevezték el magukat rumunyoknak. Ta
lán azért, hogy a szláv és magyar mellett a harmadik 
baráti nép, a román nép neve is szerepeljen a brigádban. 
Hatalmas egyéni teljesítményekkel dicsekedhetett a bri
gád. Ki felejtené el Sábán nevét, aki a brcsko-banovicsi 
vasútvonal építésében is résztvett két váltásban s velünk 
is már a második két hónapra jött. — Addig nem megyek 
haza, amíg rohammunkás nem leszek — mondotta. Bri
gádunkban ő lett a második rohammunkás. Szellemi 
munkával foglalkozó ember csak ámulhatott hatalmas 
munkateljesítményén; de meg sem kísérelhette vele ver- 
senyrekelni. ' \

A  sok-sok közepes erejű vasútépítőnek napról-napra 
fokozódott munkabírása. A  tollhoz-könyvhöz szokott diák- 
izmok is hamarosan megacélosodtak. Sok lány pedig 
túltett fiúkon. Volt olyan, aki versenyre kelt a fiúkkal és 
győzött. A  lányok hősiesen megálltak helyüket. Egy se 
mondta közülök, hogy a munka nehéz, nem neki való.

A  munkabírást, le nem mérhetően, fokozta a ver
senyszellem. A  nagy teljesítmények legfontosabb ténye
zője mégis a munkaszervezés volt. Amikor tapasztalati 
úton rájöttünk a legjobb munkabeosztásra, egyszerre 
lohamosan emelkedni kezdett a napi munkateljesítmé
nyünk. Brigádunk a piHéralap-ásásnak új, az eddiginél 
jóval magasabb normáját állította be.

A  nagy lelkesedésnek, a versengésnek, a munkaszer
vezésnek s az ezekből fakadó gyönyörű teljesítményeknek 
rugója demokratikus hazánk, népuralmunk és nagy 
Titonk iránti határtalan lelkesedés volt.

Július 27-én este a zenicai sportpályán a V II. vonal- 
szakasz 74. brigádjának hatalmas szabadtéri műsoros 
estje. Itt találkoztam össze Gerdov János testnevelési fő
iskolással, a „Vasvári Pál“ főiskolás brigád sportvezetőié 
vei. Éppen néhány napos kirándulásról jött meg. Végig
járták autóbusszal az épülő vasútvonalat. Mind külföl-
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điek. Volt társaságukban egy angol főiskolás, aki a ki
rándulás végeztével úgy nyilatkozott, hogy bejárta már 
a fél világot, látott sok mindent, de ilyen határtalan lel
kesedést, a munkában való ilyen hősiességet és lendületet 
még életében sehol nem látott.

A  PÉLDAADÓ PARANCSNOK

E GY brigád munkateljesítménye és munkafegyel
me sokban függött a parancsnoktól is. A  „Markovics 
8zvetozár“ brigád szerencsés volt parancsnokával. Og- 

nyanovics Jovo kiváló parancsnok volt. Szavainál, meg
győző és lelkesítő beszédénél is nagyobb hatású volt ál
landó, személyes példaadása. Nagyon sokszor csak egy-két

órára dőlt le éjjel a munkahely melletti kis faépületben 
s legtöbbször maga irányította a munkát. Ha valahol 
nehéz feladatot keltett megoldani, vagy gyorsított ütemet 
kívánt a munka, beállt a munkába és mellette elfelejtet
tük! a fáradtságot. A  tizenötévcs diák vagy tanoncifjú 
épúgy barátjának érezte, mint a húszéven felüli. Igazsá
gos volt és emberséges. Talpig ember. A  felszabadító har
cokban többször sebesült és mi büszkék és boldogok vol-
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tünk, hogy ilyen parancsnokunk van. Szerette is a bri
gád apraja-nagyja és tűzbe ment volna érte. Jó néhány
szor vállra vettük és úgy ünnepeltük. Előfordult, hogy 
magunkban először mérgelődtünk szigorú parancsa 
miatt, amikor például néhányszor megtiltotta a gyü
mölcsvásárlást, — a városban és a brigádokban előfor
dult tífuszmegbetegedések miatt s ugyanakkor láttunk 
munkahelyünk mellett elmenni dinnyével, almával más 
brigádbeli vasútépítőket, — de mikor néhány nap múlva 
a napiparaucs felolvasásakor hallottuk a vonalszakasz 
vagy legfelsőbb parancsnokság ítéleteit, amelyek brigá
dokát és egyeseket büntettek a gyümölcstilalom megsze
gése miatt, akkor 'hálásan néztünk Jóvóra. Fegyelmet 
kívánt tőlünk saját érdekünkben. Ugyanakkor épségünk
nek és egészségünknek ő volt legfőbb őre. Mennyire vi
gyázott, hogy a hideg vízben gumicsizmásán dolgozó pil- 
léral&p-ásók meg ne fázzanak. A sulykotoknál mindig 
vigyázatra intett. A magas állásokat biztosítani kellett. 
Kisebb sérüléseket kivéve nem is volt brigádunkban so
milyen komolyabb megbetegedés vagy sebesülés.

Az épülő híd mclictíi finom vizű forrást a brigád tér 
»léskövekkel és betonnal kiképezte és ráírta, hogy ez 
.Jóvó forrása. Szeretett parancsnoka tiszteletére készí
tette a II. noviszádi városi „Markovics Szvetozár-Toza44 
rohambrigád."

Hogy háromszoros rohambrigád lettünk, hogy a he
tedik vonalszakasz vándorzászlója tiz napig a mienk 
volt, hogy Vajdaság fővárosának dicsőséget szereztünk a 
Vasútvonalon, mindezt sokban Jóvona-k köszönhetjük.

„TESTVÉRISÉG-EGYSfiG _  K IÁ LT A S Z Á J .. . "

A  mi vajdasági brigádunk egy „kis Jugoszlávia44 
volt. különféle nemzetiségűek és foglalkozásúak, lányok 
és fiúk testvéri közössége.

Nemzetiségi szempontból szerbok alkották a brigád 
zömét, de voltak kívülük horvátok. makedón és boszniai, 
származásúak is. Magyarok 45-en voltunk. Foglalkozás 
szerint munkás és parasztit jakból és diákokból á1lott 'a  
brigád. Diák volt a legtöbb. A  brigád 260-as létszámából 
száznyolcvanhárom. Gimnazisták és szakiskolások. A  
szakiskolások voltak többségben, különösen a lányok kö-
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zott. A  lányok n brigád hatodrészét tették. Negyvenket
tőn voltak, köztük csak négy magyar. A  magyarok száma 
alatta volt az újvidéki magyar ifjúság számarányának, a 
magyar lányoké mélyen alatta. '

Ez a „kis Jugoszlávia4* miben valósította meg a 
testvériséget? Jól esik erről megemlékezni, mert ez Tito. 
a népfelszabadító harc, a Kommunista Párt nagy művé
nek eredménye, a boldog jövő alapja és biztosítéka.

A  brigádban eltűnt a különbség szláv és magyar tes
timunkás ifjú és diák között. A szerb fiúk és lányok még 
azzal is megmutatták testvéri érzésüket, hogy amelyik csak 
tudott, .gyakran magyarul beszélt magyar társához. A  
szerb faliújság mellett mindig megjelent a magyar fali
újság is s ennek szép tusrajzait szerb tehnikai középis
kolás diáklány készítette.

Akik javítóvizsgára készültek, azokat magasabb osz
tályt végzett jó bizonyítványú társaik önként előkészí
tették. Az egyik negyedik gimnazista magyar fiút az őszi 
javítóvizsgán megdicsérte az orosz nyelv, tanára. Egyik, 
magyarul is tudó, szerb társa önzetlen segítségének kö
szönhette a jó tudást

A lányok önként vállalták a fiúk ruháinak mosását. 
Sőt vasalót is szereztek és ingeiket szépen kivasalták. 
Evőeszközeinket is. amelyeket beadtunk mind közös hasz
nálatra, ők tartották tisztán. A  fiúk ezt azzal viszonoz
ták, hogy a nehezebb vasútépítő munkákban nem enged
ték a lányokat dolgozni.

Ami pedig a lányoknak és fiúknak, mint két nem
nek viszonyát illeti, ahhoz szó nem férhet: A  negyvenkét 
iány vigyázott egymásra s a tábor becsületes, tiszta le
vegője, példás fegyelme a lehetőségét is kizárta minden 
kilengésnek. Munkatársak vollak a lányok, akiket a fiúk
kal együtt ébresztett a hajnali kürt, fárasztott el a ver
senymunka. barnított le az izzó nyári nap, lelkesített a 
cél! és az elért napi eredmény.

A  testvériség iskolája volt annak a határozatnak 
megvalósítása, amerv a hazai csomagok közös elfogyasz
tását mondta ki. Ez az intézmény volt a kollektív. Az 
(‘lején néhány ifjúban megszólalt a ,,kispolgár" s azt írta 
haza. hogy no küldjenek csomagot, mert- szétosztják hat
van felé, de amikor a példaadók lehető nagy csomagok 
küldését kérték hazulról, s minden nap jutott ízletes 
hazai a reggeli mellé, egyszerre írj hangú leveleket vitt
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a posta; s jöttek a csomagok szépen. Közös és önkéntes el
határozásból született a kollektív s nem volt kötelező a 
belépés. A  mi szakaszunkban csak ketten nem léptek be. 
Heteken! ót ette is a méreg őket, amikor reggelenként et
tük a kollektívből kapott szalonnát, sonkát, sajtot, süte
ményt s ők csak nézték, mert —  hogyan, hogyan se — sür
gető leveleik ellenére sem kaptak hazulról csomagolt vagy 
három1 hétig.

A  kollektív szépen ébresztgette a közösségi érzést, a 
gyakorlatban Megvalósuló testvériséget. Vojltak fiúk, 
akik azért nem akartak belépni, mert — mint mondták — 
nekik nincs, aki küldjön s így nem tudnak hozzájárulni. 
Ezeket aztán kétszeres szeretettel vettük magunk közé, hi
szen egyik fő célja a kollektívnek éppen az vodit, hogy 
nekik is jusson hazai. Voltak persze hibák is a kollektív 
körül, de a közösség fegyelmező éö igazságosságot paran
csoló ereje itt is rendet teremtett.

A csomagkollektívhez hasonló volit a gyümölcs kol 
lektív. A  szakasz létesítette ezt is. Mindenki helyzetéhez 
képest és beállítottsága szerint járult hozzá a közös pénz 
tárhoz, amelyből aztán a megbízottak almát, körtét, szil
vát, dinnyét vettek s egyenlően elosztották.

A  noviszádi brigád „kis Jugoszlávia4' volt, a testvé
riség iskolája. Értékes, eredményes nevelő iskolája.

K O N YH A  — „B ÁC SK AI IG É N YE K 4*

N e m  hagyhatjuk ki a bácskai vasútépítők. vasút
vonal életének ismertetéséből a konyha fontos szerepét 
és a „bácskai igényeket.44 Mert a környékben sehol nem 
főztek olyan jól és nem ettek olyan jóízűeket, mint « bács
kaiak. Brigádunk az egyik újvidéki gyár menzájának sza  ̂
kácsát vitte magával. Kitűnően főzött. Megérkezésünk 
után néhány nap múlva a 37. pályaszakasz egész sze
mélyzete, a posta személyzete, néhány közeli építményen 
dolgozó szakmunkás a mi brigádunk konyhájáról kérte 
ellátását. Ez a konyha a bácskai igények, izlletes ételké
szítési módok magaslatán állt.

Négyezer ettünk napjában, s 80 dkg kenyérfejadagol 
kaptunk. Előfordult mégis, hogy még ettünk volna, mert 
csak kétszerannyit kaptunk enni, mint amennyit otthon 
ettünk s mi néha háromszor annyit is meggyőztünk vol
na. Különösen Petridisz Evangelosz görög származású t
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suiik, aki megalakította a / ötödik szakaszt, a „repeta- 
sok szakaszát*45, amiért is »elneveztük „ komád ír ivepetir 
disz‘6-nekt

A  mi híres vajdasági konyhánkon (egyszer mégis 
majdnem nagy baj történt. Paprikáskrumpli készült 
ebédre káposztasalátával. A  raktárkezelő kiadta a salá- 
lához való ecetet, s nem találván mást kéznél, az egyik 
vizes kannába öntötte. Közben a piruló krumplit gyorsan 
le] kellett ereszteni vízzel* hogy oua ne égjen. A  segédsza- 
kács ugrott a kannáért és ráöntötte az ecetet a krumpli
ra. A  szakács savanyítani akarta a káposztát, hát üres a 
kanna, nincs ecet. Lett nagy riadalom, amikor rájöttek, 
hogy hol az ecet, Mi lesz most a sok éhes legénnyel? A  mi 
szakácsunk kivágta magát ebből a kínos helyzetből. Le- 
merte az ecet nagy részét, a krumpliba babérlevelet tett 
és készített belőle savanyú krumplifőzeléket. Elfogyott az 
utolsó falatig, bár az igényes bácskai ízlés kelleténél ki
csit savanyúbbnak találta. Botrány még sem tört ki.

SZELLEMI M U N K A

A .  vajdaságiak nemcsak a testi múnkában, a fegye
lemben, a testvériség megyalósításában és a jó konyhá
ban állták meg helyüket, hanem a minden irányú szelle
mi tevékenykedésben is.

A  Lengyelországba induló brigádnak nagyszerű har- 
monikást adott brigádunk. Parancsnokhelyettesünket egy 
szerbiai brigád parancsnokául nevezték ki. Három lány 
a vonalszakasz parancsnokságon irodai munkára kapott 
beosztást Tízen felül mentek különféle tanfolyamra. Ketiten 
tolmácsok voltak a magyarországi építőmunkások mellett. 
Egy társunk a vasútvonali újság nyomdájában mint be
tűszedő dolgozott.

A  brigád életéről a vajdasági népfront sajtójában 
cikkekben számoltak be brigádtagok. Az egészségügyi, 
ifjúsági szervezeti, világnézeti s más előadások mellett, 
amelyeknek idegen szakelőadóik voltak, az állandó kül- és 
belpolitikai tájékoztató előadást mindig társunk tartotta. 
Egy hetedik gimnazista, a brigád életéről szóló naplót 
vezette irodalmi stílusban. A brigádnak könyvtára, faliúj
ság szerkesztősége volt. A  saláv nyelvű lapokon kívül 
rendszeresen kapta a Magyar Szói. és a 7 NAP ot. Négy
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szólamú vegyes énekkara több alkalommal szépen szefe- 
pelt, kulturcsoportja pedig értékes műsorú tábortüzeket 
rendezett. Ha ezekhez meg hozzáveszsük, hogy három mozi 
előadáson, több tábortűzön és műsoros előadáson v e t t  
iészt a brigád, akkor joggal kérdezhetjük, hogy telt ki. 
ennyi jó kétszáz ifjútól és hogyan volt a testi monka mel
lett mindenre idejük. Ügy, hogy a lelkesedés és tanulni- 
vágyás hatotta át az ifjakat s minden napnak pontosan 
összeállított terve volt.

MINDEN NYOLCADIK VAJD ASÁG I IFJÚ. . *

VÉGÜL beszéljenek számok arról, hogy Vajdaság 
ííjúsága mennyiben vette ki részét az Ifjúsági Vasútvo
nal megépítésében.

A három váltásban 68 brigád volt tartományunkból. 
Ebből:

2 ötszörös rohambrigád,
6 négyszeres rohambrigád,

12 háromszoros rohambrigád,
23 kétszeres rohambrigád,
23 egyszeres rohambrigád.
Mindössze két brigád pem nyerte el a rohambrigád 

címet. A  fenti brigádokban több mint 2.800 ifjút avattak 
rohammunkássá.

A  munkából tartományunk minden nemzetiségének 
ifjai kivették részüket a következő létszámmá1:

szerb 12907
magyar 2045
horrát 1087
szlovén, crnagorai, macedón 950
szlovák 284
román 228
ruszin 204
többi ____271
összesen: 17724

Ezenkívül számos ifjú dolgozott mint gépkocsivezető, 
telefonista stb. Velük együtt tartományunkból 18257 ifjú 
járult ho,zzá a vasútvonal felépítéséhez.

Tartományunknak tehát minden nyolcadik fiatalja 
résztvett a vasútépítésben.
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