
É l jen Gerő, a hídverő! 

E* lkészitettük a hidat. Ezt 
mondta tegnap este Ta-

kács elvtárs a hidépitőik főbi-
zalmija, de így nyilatkozott (Ku-
irusa Mária elvtársnő az uj-
szegedi kendergyár munlkása, 
hasonlóképpen Pópity Mária 
háztartási alkalmazott — és 
imág vagy nyolcan, akikkel a 
mai hídavatás kérdéseiről be-
szélgettünk. De, — ha nem is 
fezekkel a szavakkal — hasonló 
(értelemben (beszélne Szeged jó 
pár száz, vagy pár ezer la-
kosa a fiidiróJL Elkészítettük, 
befejeztük. 

Mert ez a lúd közös munka 
eredménye volt. Elsősorban 
azoké, akik rajta dolgozták, de 
azoké is, akik a Tiszapartról 
naponta izgalommal szemlélték 
a búvárok, a szege cselők, a 
betonozók munkáját, különös, 
uj munkastílusukat, a műnka 
szokatlan formáját és lendüle-
tét. Ugy megfeszült figyelmük 
egy-egy hatalmas acéllemez fel-
emelésénél, mint az Ady daru 
drótkötele. 

Mi vonzotta az emberek kzá-
zait naponta a Tiszapartra 1947 
március óta? 

Az első időkben az, amiért 
1944 október 9-e a h;Ld felrob-
bantása után oda jártak, — 
(ellenkező előjellel. Akikofr a lúd 
kiálló roncsait nézegették, most 
a roncsok kiemelése körük 
munkákat, a (búvárok akrobata-
mutatványnak beillő teljesátmé-
(nyeit, — kíváncsiságból, Mu-
latság volt, — belépődíj nélkül. 

De, amint emelkedett az uj 
pillér, szabályosan, egymás meí-1 
lé helyezkedtek a piros vas- • 
gerendák és Újszegedről meg-' 
indult a lúd a pillérhez, a 
pillérről a szegedi part iránya- 1 

ba, — amint, szinte napról-
napra változott a Tisza feletti : 
'kép, — ugy változtak a par-
tonállók is. Az egyszerű kí-
váncsiság komoly érdeklődéssé 
fejlődött, az »attrakciók« tel-
jesiitménveklké, lettek az »artis-( 
ták« "pedig, a IVfe alá merülő 
búvárok, az iveken csüngő szö-
gecselők és a többi hklmuníkás, 

a munka hőseivé, példaké-
pekké. 

M Tiszapart lassan a (muri-
" kaversenyek tribünje lelt, 

ahonnét Szege^ munkásai gvá-
(ralkba, üzemeikbe, munkahelye-
ikre ujabb és 'ujabb tapasztala-
tokkal tértek vissza. Ha vitás 
kérdiés támadt a termelés kö. 
rüb egyre - gyakrabban elhang-
zott magánbeszélgetések, alkat-
mával, de -üzemi értekezlete-
ken is, »Ezt a lúdon igy csi-
riálják...« 

Ezért nemcsak Takács elv. 
társ és a többi hidmunkás 
mondja, hogy »elkészítettük a 
h;idat«, hanem a szegedi dol-
gozók, Szeged lakosságának 
(nagy része is joggal résztvevő-
nek mondhatja magát a hid-
épitésben. 

A Lakosságnak, a dolgo-
zóknak ez a viszonya az uj 
hídhoz, — a munkához való 
megváltozott viszonv egy ujabb 
'állomását jeléhti »Tiéd az or-
szág, magadnak <jpited.« — pár-
tunknak ez a jelszava vált itt 
Szegeden is mindenki számára 
láthatóan és érezhetően anyagi 
erővé. Gyáraink és üzemeink 
munkásai, a hidépités során 
látták és értették meg igazán a 

n é p h í d j a 
tervszerű termelés összefüggő-, 
seit és a felépíteti szegedi híd-
ban áll előttünk enndkj a szer-
vezett munkának egyik ered-
ménye. 

És amikor á hid felépí-
tésének kérdései a fel-

épiteít hid — előttünk állnak, 
fefvetődlik a hid lerombolásá-
nak kérdése js. Elsősorban 
azért, mert a mi termelésünk 
tervszerűsége, amely gyárakat,' 
hidakat, vasutakat épit, önkén-
telenül is eszünkbe juttatja a 
fasizmus egyetlen tervszerűsé-
gét, — a szervezett, a terv-
szerű rombolást 

A szegediek még emlékez-
nek 1944 október 9-ére, sokak-
nak még most is megcsendül 

Irta: Bóday Pál 

Most, mikor kész az uj hi-
dunk, melyet a népi demokrá-
cia épilett, meg kell vizsgál-
nunk a kérdést, hogy ezt az 
eredményünket hogyan biztosít-
suk, ki az, aki veszélyezteti és 
ki az, aki megvédi. A Tiszán 
folyó másféléves építkezés ki-
nfevelte a »lúdgárdát«-. melynek 
tagjai — függetlenül attól, dol-
goznák-e a jhjidon, vagy aiem —, 
Szeged dolgozóinak többsége. A 
lúd ezek előtt már nemcsak a 
1 Látó .munkateljesítményéket, 
nemcsak az uj munkaformái 
jelenti, hanem jelképezi a ma-
gyar népi1 demokráciát is, jel-
zi a szocializmus felé haladás 
üíemét. 

Ezek már más emberek, 
mint 1941-ben voltak, .nem a a füle, ha visszagondol a ha-

talmas robbantásra De hiba is gyárak szolgák hanem tuíajdo 
volna, ha, most — [és különösen j nosai, nem a fasiszta gyarma-
tna az uj, fellobogózott hid ton élő rabszolgáié hanem sza-
avatásán, mikor először me-, had és független ország polgá-
gyünk át rajta .Szegedről l'j- j raj. Tudjákf azt, hogy|mig 1944-
szegedre, erről megfeledkez-! ben és azelőtt is, a magyar 
nénk. [ munkásság valóban Táncainál 

Elfelejtenénk azt, hogy 1944- j egyebet jnem! veszthetett, — most 
ben mindkét Hídfőnél ott kálit a ha nem őrködik éberen, hanem 
német őrr a kakastollas rcsendör I veszi fel a harcot a külső és 
•és a hid ive német tankoktól | befejő ellenséggel egyaránt, mjai-
és ágyuktól hajladozott nap- dent, szabadságot, független- j 

politikai életet az imperiahs-
ták cselédpártjaitól a Sulyok, 
Pfeiffer ós Peyer féle liaza-
áruldáktól. 

Kik hát a »hidrobbantób« 
ezek után ebben az or-

szágban és kik a shidrobban-
tók« itt nálunk Szegeden? 

Aki mostanában falun, vagy 
tanyán jár, sűrüri találkozik 
utazókofferes papokkal és apá-
cákkal. Ha beszédbe keveredik 
vetüli, az ember megtudja, hogy 
vagy betegségüket jötteik kú-
rálni, vagy egyéb házimunkára a 
plébániára. Hosszabb és bizal-
masabb beszélgetés után azon. 
ban kiderül, hogy a »beteg* 
nővérnek a májba ja mellett ki-
váló látnoka tehetségei is vau-
inak, megmondja a jövendők 
kin yilatkozik. 

A napokban hallottuk egy 

(hogy a hid november 120-án, — 
tehát egy nappal az avatás 

azok dinamitot .helyeztek a hi-
dak aLá, ezek pedig rémhíreket 
az emberek fülébe, — Ez for-
mai," vagy fokozati különbség, 
céljuk ugyanaz: kiszolgálni az 
imperializmust igy, vagy ugy. 

p zekntík a xfalujárónővérek-
nek«5 sdülőaposlolobnak«, 

ugyanazok a gazdái, mint vol-
tak a'kár Hitlernek, akár Mus-
solininek, — csak a > Szolgálati 
ut« más. Mert ezek nem köz-
vetlenül kapják a zsoldot Mc.' 
Colhim, vagy más hasoníó ne-
vű tengerentúli imperialista ke-
zéből, hanem egy Mindszenty 
nevű bérelszámoló ügynökön 
keresztül. 

Negyvennégy-ben nem volt 
aki me@véd|o a szegedi (hidat a 
fasiszták pusztításától, — da 
negyvennyolcban' ezrek, .tízez-
rek sorakoznak fel a hid, és a 
hidat épitő népi demokrácia .vé-
delmére és! építésére. 

Tízezrek védik Szegeden, 
százezrek aZ országban, de mil-
liók védiik Kínában Nanking 

előtt, a francia bányákban, a 

ilyen kinyilafikozás keretében,' •görög hegyek között és kétszáz-
milliónyi békésen dolgozó em-
ber védi a hatalmas Szovjet-

előtl — „ összedől. Azt is el-, unióban, 
árulta az alkalmi' látnók, hogy i 1914-ben a szegedi dolgozók 
az egész hid szemfényvesztés, pem látták értelmét, hogy har-
mert tulajdonképpen nem is eoljanak az elnyomó tőkés ál-

hosszat. 
Ugyancsak hiba volna, ha el-

felejtenénk, hogy akik ma át-
mennek az uj Mdon — a sze-
gedi üzemek, gyárak, sízeged-
környóki falvak és tanyák dol-
gozói — negyvennégy óta lé-
nyegesen megváltozott körül-
mények között más emberekké 
lettek. 

Mi közük volt akkor ezek-
nek ahhoz a hídhoz, amelyen 
talán naponta többször is ke-
resztülmentek? 'Semmi. Legfel-
jebb annyi, hogy a német és 
magyar fasiszták pusztításá-
nak. rombolásának ugyanúgy !kft 
voltak szolgáltatva, mijnjt a sze-
gedi közúti, hid. 

acélból van, hanem pirosra ffes-
tett papírmassébőL 

Hogy a hid pillérei papir-
sége! életet — elveszíthet I máséból vannak-e vagy nem, 

Ez a munkásság, amelynek ' arról most nem beszélünk. De, 
legfejlettebb kéjraselői a hogy a hiunkások öklei itíncse-

•jMagyar- Dolgozók Pártjának j nek papirmaséből; "arról már 
tagjai és amely pártnak' vezető- ők is meggyőződhettek. Mert 
sévei az egész magyar mim- la mun á ököl re:n csuklott (ösz« 
kíásság és a vele . szövetséges : sze akkor, amikor lesújtott a 
dolgozó parasztság vívja üzí'osz- : 'földbirtokosokra. gyárosokra, 
llályharcot.;a termelés terén ép-, bankárokra, spekulánsokra, ha-
peti ugy, mint a politikai vo- i zaáriúólrra és nem csuklik ösz-
nalon(—mégvédíi azifeddüg elért sze akikor sem,'núkór a papi 
eredményeit -«- a szegedi hi-1 ruliália bujtatott hidrohbanlók-
dat is. .De kérdés az, hogy ra sujt vele. 
valaki támadja, veszélyezleti-e i Ezek és a ^tozzájuk hasonló 
ezt a hidat? A Szovjet Hadse- szervezett suttogok ,az uj »hid-
reg Mseperte Magyarországról j robbantók.« Látszatra közel sem 
a lúdrobbantó nácikat, a ma- j olyan veszélyesek, mint a fa-
gyár népi demokrácia' fokoz i-' xiszta német hadsereg kxkép-
tosan és.tervszerűen felszámol-]zett robbantó' különítményei, 

A fasiszták azért robbant- ta az országban megbujt "és [ alapjába véve azonban ugyan-
hatták fel a' szegediíhidat 1941- a különböző színárnyalatokban ] azt csinálják most, mint a fa-
ben, mert nem volt alci meg- nyíltan szervezkedő összeeskü„ J siszlák 1944-ben. A döntő kű-
védje. véseke! megtisztította a magyar ' lönbsög nem iiis abban ijían, hogy 

Balázs Béla: 

H I D A K 
(A Szegedi újraépített hid felavatására.) 

Hát tekintsétek ezt a földgolyót. 
Mint drótozott vén fazekai 
Sinek acélliáiója és hidak 
Vaspántjai markolják össze, hogy 
Szerte ne hulljon. 

- Mert málló rög s homokot .szór a szél. 
Vak gyökerek sötétben tekeregve 
Egymást fojtják s te is földi növény, 
Te is földműves ember, nézz körül. 
Szomszédig iátsz-e? 

Süppedt paraszlmagánvod ólmos álma 
A túlpartig se szól át. Csak magad vagy. 
Te föld gazdája, termés teremtője, 
Ha búzádat behordod s hídhoz érsz 
Emeld1 mc süveged. 

Ha hidra léptél — gondolaton állasz. 
Ez nem termelt. Ez terves alkotás, 
Szervezett munka, célos szerkezet, 
ős gyöliérlétből szabadító eszine : 
Munkások müve. 

IveSő karja acél öleléssel 
Túlsó partokhoz kapcsolja magányod, 
Népek abroncsa, összetartó 
Jelképnek értsd meg tanyai magyar. 
Mert nagy mü készül, ' 

Mert nagy mü készéi!. Ki hidakat épit 
Téged épit fel többre, magyarabbra. 
Jelt értő szívvel ivelj át az ívvel. 
Túlsó partokról felszabadult népek 
Nyújtják kezüket. 

Földi gyökér most léptéd ne hurkolja. 
Sokféle Ilid kell még az embereknek 
Egymáshoz jutni. És már kalapálják 
A munkások legnagyobb alkotását. 
Neve: emberiség. 

Iám hiújáért — úe negyven-
(nyolcbanl a foépf, ay&olgözók ál-
lamának hiújára, — amilyen 
lendületes munkával épit ették, 
— olyan' féltő gonddal és éber-
séggel vigyáznak. 

Ma a Tiszaparton a szege-
diek és a környékbeli falvak, 
tanyák lakossága összesereglett, 
hogy tanuja legyen a hidava-
tásriak, Egyes 'falvakból már 
tegnap este megérkeztek az ün-
(neplők, mint mondották, —lireg^ 
gei 'idejében oda akarnak áll-
ni, hogy lássák az (eseményeket 
Tegnap három háziasszonytól 
hallottuk, hogy: »megfőzök va-
sárnapra is, mert okvellen ott 
akarok lenni!« 

Ezek és más hasonló apró 
ávatáselőttii tapasztalatok is ar-
ra mutatnak, hogy a mai ün-
nepség igazi népünnepély lesz. 

A szegedieknek és a kör-
nyékbelieknek gyűlésen 

ad számot a magyar1 népi 
demokrácia ma, a Tisza felett 
végzett másféléves munkájáról. 
Ugyanakkor Szeged és kör-
nyékéneik lakossága is számot 
ad a népi demokráciánajk va-
sárnap arról a fejlődésről és 
arról az útról, amelyet megtett 
az utóbbi időben és amelyhez 
nem kis mértékben segí-
tette hozzá a hid. Tanúbizony-
ságot tesz ma az összegyűlt 
sok tízezres tömeg arról is; 
hogy a közelmúltban is, a re-
akció főfészlkeként emlegetett 
Szeged megindult és jól halad 
azon azulon, amelyen a Megvár 
Dolgozók Pártjának követésé-
vel kiérdemli a reakció — kü-
lönösen a Szegeden egyre in-
kább mesterkedő klerikális re-
akció elleni harc dicsőségét. 

l'X a harc azért a legnagyobb 
dicsőség, mert a hazánkká lett 
országunkat védjük a hazát 
árulóktól, — és ebben a harc-
ban rajtunk van az ország dol-
gozóinak és a dolgozók bölcs 
vezetőjének Rákosi elvtársnak 
a szeme. " 

* 


