DELI PÉTER

ROHAMMUNKÁS

Irta: Geller Lajos
*— Na, ez is házasélet, amit Deli Péterek élnek. Az ember oda
van vidéken, az asszony meg bejár a községházára és a titkár
ral paktál. Az este kilenc órakor megyek haza, a községházának
minden ablaka kivilágítva és az egyik asztalnál ki más til, mint
Julis meg a titkán Összebújnak é s irnak valamit.
— Én meg azt hallottam, hogy a Julis valami'női egyletet
alapít é s a titkár segédkezik neki. A faluban kidobolták, hogy va
sárnap délután minden asszony menjen a községházára. A titkár
é s a Julis beszélnek,
— Az lesz még csak valami. Kár hogy Dell Péter nincs itthon,
majd belefojtaná ebbe a megtévedt asszonyba a szót.
— Hát biz ez megtévedt. Nem törődik ő már semmivel. A
gyerekeit elküldte kukoricát törni, mert azt mondja, hogy igy kell
építeni az országot. Na, az is egy ország lesz, amit Julis épít fel
meg a gyerekei.
— Beszéltem vele. Azt mondja, hogy a n ő k is kapnak jogokat,
meg hogy részt vesznek a választásokon is. A titkár közbeszólt,
hogy nekünk asszonyoknak össze kell fogni, hogy megvédjük a jo
gainkat.
— Hát ez meg már niirevaló. Mikor volt az. hogy az asszo
nyok politizálnak, meg szavaznak? Bizguk mi ezt az emberekre,
ml meg maradjunk a főzőkanálnál.
Deli Péter cigarettát sódon é s rágyújtott. Most fogyasztotta
el az ebédjét, s lement a Dunapariru, hogy agyonüsse valamivel
az ebédszünetet Elnézte a folyói cs a bene ágaskodó hídlűbakat
A németek robbantották fel e^t is. Valamikor p ö f ö g ő vonatok fu
tottak keresztül rajta é s most: német hadifoglyok emelgetik ki a
vízből. Hogy megváltozott az idő!
Ő is itt dolgozik o hídon. Otthagyta faluját, hogy részt vegyen
az újjáépítésben és hogy kenyeret vigyen ha/a. Igen. Otthon a csa
lád, az éhes gyerekek, s ö eljött ide, hory dolgozzon érttik. Mert
nemcsak a kenyér — ez a híd is az övéké lesz. Az ö fiai is utaz
nak majd erre és odaszólnak egymásnak:
— Ezt a hidat apáék építették.
Lehet, hogy azt a csavart
amit ott látsz, éppen apa helyezte bele a vasba. Vagy ö hordta fel
ezeket a síneket amelyeken a vonat fut a túlsó part felé.
Deli Péter'elgondolkodott.
Ebben a percben szilárd meg
győződése volt, hogy fiai úgy fogják szeretni öt, ahogyan ö sze
rette az édesapját akinek b e c s ü l t e , lisztelte minden mozdulatát,
ttiinden szavát. S amikor ő már nem lesz, milyen áhítattal fogják
nézni ezt a hidat, amelyben benne vau az ő kezomunkája i&

Geller Lajos: Deli Péter a rohammunka*
Sziréna jelezte a munka kezdetét. Mindenfelől összeverődtek
d munkások, s gyülekeztek a lerombolt hídfőnél. Deli Péter is
l.oztük \olt. Valami ismeretlen l á z fogta el. Társainak odaszólt,
hogy ma különösen jól esik neki a munka, inert rájött, hogy ki
nek épül a liid. A munkások meglepetten néztek rá, ö még oda
s z ó l t nekik valamit és indultak fel az állványukra. S amit mon
dott, mintha- magával ragadta volna társait is: fokozott iramban
kezdődött a munka. Deli Péter elképzelte, hogy itt a romok he
lyén ui, v/xp. hatalmas híd emelkedik s ezt ok közös munkával
építik fel. A sokszáz munkáskai egy-egy lendületében van valami
ami eg>. ami közös.
.Mintha minden kar mozdulatát ugyanaz a titokzatos gép irá
nyítaná. Azt azonban néni tudta, hogy mi ez a gép, iui ez a moz
gató erő. firezte. hogy mindjobban belemerül a munkába és tudta,
hogv most valami Jiatalujasat. valami nagyszerűt alkot.
1

Hosszú unalmas utazás után végre kiszállt a vonatból s eléje
tárult falujának jólismert képe. Deli Péier szabadságra jött haza.
Vállára kanyarította а zsákot, amibe holmiját pakolta és indult be
felé a faluba. Örült. Bármennyire is kifárasztotta az utazás, meg
gyorsította lépteit. Esteledett. Az emberek kint ültek a padon, ép
pen ú g y mint amikor elment (talán fel sem keltek azóta). Deli P é 
ter elmosolyodott ezen a mellékgondolatou. mert ü g y tűnt, mintha
ezek az emberek örök tétlenségre ítélték volna magukat.
Ahogy befordult a kövesútra. egy éneklő csoportra lett figyel
mes, amely az üt közepén közeledett feléje. Sokan lehettek, mert
nem látta a csoport végét. Deli Pétert elfogta a kíváncsiság és
s/erényen megállt az egyik akácfa alatt, hogy bevárja a közeledő
tömeget. S iötiek a liatalok. vidám dalukban a ínimkát dicsőítet
ték. .Mintha egy győztes hadsereg
hazatérését szemlélné, annyi
tisztelettel
é s lelkesedéssel figyelte az előtte elvonuló ifjú hadat. S
e k s z e r e s ü k két fiú l é p ki a csoportból es Deli Péter tele fut*
Megismerj é s boldogan öleli magához gyermekeit. Egymás mel
leit haladnak, s nem kéidezi őket, hogy hol voltak. Tudja. Roham
munkán. Sokat hullott ő arról, hogy az ifjúság önkéntes roham
munkában vesz részt s boldog volt. hogy а fiai sem vonjuk ki
magukat alóla.
Belépnek a kiskapun és eltűnnek a konyha ajtaja mögött. А /
egyik Üti lámpái gyújt, a másik szalonnát tesz az asztalra s .jó
étvággyal ülnek a vacsorához. A gyerekek élméii3 eiket mesélik és
Deli Péter nem veszi le róluk meleg tekintetét.
Nem sok idő múlik
azután é s .Tubs lép be az аиЛц
r

Csak ha már kendet is hazatekerte az ördög
kiáhia vi
dáman és u is az asztalhoz ül. Elmondja, hogy merre járt. Hogy
bent volt a nöí szervezetheti, össze.iö\eteit tartottak-és megbe
szélték az új feladatokat, az ország újjáépítését. S z ó volt a nép
kötelességeiről es jogairól. Mert most már a nép uralkodik
.Most Oeli Péter mesél magáról, a munkásokról s az épülő
liidról. A munkásokat névszerint emlegeti, Julis nem ismeri őket.
de figyelmesen hallgatja és folyton
bólogat. Tudja, hogy vala
mennyi jóravaló, derék ember, olyan-mint Deli Péter.
Amikor Jefeküsznek, az ember sehogysem tud elaludni. .Jólesik
az otthon melege, a család közelsége. Büszke a gyerekeire, a fe
leségére s ennek a büszkeségnek a s.zédü1etében fekszik és lelké
ben régi emlékek ébredeznek.
Ott kezdte az emlékezést, amikor bilist elveire. Határozottan
állt elébe és azi mondta neki:
Nézd .bilis, mi mindkerten szegények vagyunk, én azonban
acui félek az élettöj. Van két munkás karom és bctereintek min
dent, ami kell Téged pedig azért veszlek el, mert szeretlek s men
rudom, hogy dolgos vagy. Tudom, hogy ha kell kész vagy velem
együtt dolgozni. — .lulis nem szólt egy szót sem, mélyen a szemé
be nézett és nyilt tekintete azt mondta, hogy igen-.
Később Julís gyerekeket szült, dolgozni azonban neki is kel
lett. Péter bármennyire iparkodotr nem tudott annyit beteremtení
hogy ej tudta volna tartam a esaládoi. Egyiírt dolgoztuk a kendergyárban: együtt nyelték a pori.
A kendergyár leégeti, az ország pedig felszabadult. A gyárat
azóta rohammunkával újjáépítették. Pétert azonban máshova szóúr«-tta a kötelesség - hidat épített.
•

Elkészüli a h í d . . . . ünnepélyesen adták át a forgalomnak. A
hídfőnél nagy tömeg gyűlt össze
zászlókkal, feliratokkal. Külön
csoportban álltak a munkások, akik n ludat építették, legelöl . . a
rohammunkások. Köztük volt Deli Péter is. Jóleső öröm töltötte
be a lelkét. Szemeivel a feleségét keresi a tömegben s bosszanko
dik, hogy nem lehet mellette. AztáNi jött az ünnepélyes aktus. Meg
nyitják a hidat és elindul rajta az első vonat. Péternek borsódzik
a háta a gyönyörűségtől. A nép élteti a munkásságot
a híd épilőit - és a rohammunka sokai. Deli Péter s z é d ü l s csak zavarosan
látja az eseményekéi. A vonai ekkor ?u; el e l ő t t e . Л mozdonyt és
:» kocsikar virágokkal díszítették fel. A vagonokban gyógyszer, ru
hát, élelem és szerszám érkezik az ország más részeiből. í m e , ez*
ők építették. Tudta ő . hogy haialmas alkotás, hogy nagy mű.
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A vonat elmegy. Most egy miniszter beszél, majd a munkások
hoz lep, megdicséri őket és kiosztja a nép ajándékait. Neki is a
kezébe nyom egy csomagot, megköszöni és boldogan tartja a ke
zében. Ekkor veszi észre feleségét, aki egy munkás küldöttség élén
hatalmas vörös zászlót tart. A szél lengeti a zászlót 6$ Julis ki
pirult arccal szorítja m a g á h o z . . * .

MÁRCIUSI

NÉPMOZGALMAK
Irta: Kongó Tibor

»Oh szabadság
hadd nézünk
szemedbe
Oly sakáig
vártunk
rád
epedve,
Annyi éjen által, mint
kisértet,
Bolygóit
Шкппк a világban
érted**
(Petőfi Sándor)

Március az új élet kezdete, március a szabadság hava. a múlt
itemetőié. Március népeink legszentebb vágyainak kinyilatkoztatá
sa és népmozgalmainak
jelentőségét ily rövid írás formájában
kimeríteni nem lehet. De új, szabad hazánkban, az
egyenjogú
népek demokratikus Jugoszláv Népköztársaságában a
márciusi
í nép mozgalmakról megemlékezni, nekünk magyaroknak nem csak
történelmi hagyományunk parancsa, de időszerű eleven programm.
A Jugoszláv Népköztársaság ragyogó emlékű napja, a fasiszta
(Parancsuralmi rendszer megbuktatása, a náci-Németországgal kö
tött szégyenteljes paktum felborítása is március .havára:
1941
március 27-re esett. Forradalmi megmozdulás volt ez, a nép aka
ratának megnyilatkozása, mely inkább a harcot, a nélkülözést, a
szenvedést választotta, mint a megszállást, a bilincseket. E z a
forradalmi megmozdulás volt a gyújtója, láugbetűs programmadója
a négyéves diadalmas népfelszabadító harcnak. A harc -győzelme
é s vívmányai pedig lehetővé teszik a Jugoszláviában élő magyar nép
nek azt, hogy megünnepelje és .helyesen értékelje történetoraéniek
két legnagyohh napját: J84S március 1.5.-ét és 1919 március 21.-ét,
A jugoszláv nép márciusa Cis a magyar máircius eseményei
csodálatosan kiegészítik egymást é; oly nagy jelentőségűek, hogy
az akkori rmozgalmas és történelmi, eseményekben igazán gazdag
időkben is, világraszóló eseményeikké nőttek.
Mik voltak az 1848-as sorozatos európai forradalmak indítóokai? Milyen gazdasági körülmények késztették a jobbágyparasztságot> a munkásságot és a feálődő polgári középo$ztátet arrajiagy erő*

