
mat. Az ország északi részein minden faluban „Gospodarska Sloga" gaz
dasági-, kultur- és önsegélyző szövetkezet cimen a horvát parasztpárt 
központi irányitása mellett, fiókokat létesitett, amelyek a párt intencióit 
hivatottak végrehajtani. 

A mozgalom eddigi eredményeiről nehéz beszámolni. Mindenesere bi
zonyos, hogy egyes vidékeken sikeres harcot vivott az exportörőkkel és 
a városi önkormányzatokkal. Ma már vámkedvezményekért is harcol. 
Fontosnak mondható azonban a paraszt- és népgazdálkodás tanulmá
nyozására inditott kezdeményezése. Remélhető, hogy ezuton már a kö
zeljövőben a paraszt gazdasági és szociális helyzetét ismertető, értékes 
adatok birtokában leszünk. Ezenkivül falusi könyvtárak alapitását célzó 
tevékenykedése, általános kulturmunkája, stb. érdemel emlitést. 

A mozgalom még nem juttatta kifejezésre tényleges programját. A 
programban igen sok a divatos mindenkin-segiteni-akarás. Kereteiben 
úgy a haladó, mint a regressziv erők ténykedése észlelhető, s mig az 
utóbbiak német mintára vezérkultuszt táplálnak céljaik megvalósitása 
érdekében, addig a haladó erők igyekeznek a „Gospodarska Slogat" a pa
rasztság fegyverévé tenni. 

FORBÁTH IMRE: VONATOK BALLADÁJA 

Vonatokon utaztam sok állomáson át s dübörgő hidakon 
táviródrótok suttogták fülembe röpke szerelmüket 
hegyek — alvó titánok — között 
kiknek hüvös homlokára kócos barna felhők hullanak: 
repülnek vijjogva a vonatok, mint fészküket kereső sasok 
mikben fölriadva tótágast állanak a fák 

Szemafórok zöld és piros nyálat köpnek szemükbe -
fergetegek cibálják füstös üstökük 
s hol a láthatáron égnek félelmetes tüzek 
delejes viharban futnak ők a villámok sárga nyilai elől — 
árnyékuk hamar megfürdik számos vizekben 
sok bolond szikra táncol az éjszakában 
sok eső csapkodja a vagonok ablakát 
tejüveges lámpákból lidérces fények sápadt ezüstje csorog 
idegenek között ó sokszor ültem én 
kiknek bozontos szemöldöke alól rajzanak a baljóslatú álmok 

itt-ott megállanak dohogva a vonatok 
óriási állomások boltozatai alatt 
türelmetlenűl füttyentve megferesztik forró vizükkel a sineket 
majd prüszkölve loholnak tovább! 

hideglelős, zöld holdak alatt 
tájékok bukdácsolnak hülyén, mint bogáncsok a szteppék szelében 
vagy a nap guruló rumoshordója fröcsköli rájuk sárga levét — 
de a vonatok szépek! szép a távolságok delíriuma! 
szép vadul átrobogni bamba határok kordonain! 
s utazni, messzire... Kelet felé! 


