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Precziz tanár ur 

Professzor ur Doiu 
az Igazoló bizottság előtt 

(Szeged, Julius 14) Szeged kö-
zönsége egyre nagyobb érdeklő-
déssel és figyelemmel kiséri az 
igazoló bizottságok munkáját. Az 
egyetemi igazoló bizottság nyil-
vános tárgyalásainak állandóan 
nagy hallgatósága van s az ott 
lejátszódó, gyakran igen érdekes 
eseteknek és jeleneteknek vissz-
hangja is támad. Az egyetemi iga-
zoló bizottság egyébként igen de-
rekas és komoly munkát végez s 
határozatai tárgyilagosak, dc szi-
gorúak. 

Sajnos, az úgynevezett »szellc-
mi elit® szempontjából fgen szomo-
rú tapasztalatokra tesz szert az, 
aki az egyetemi igazoló bizottsá-
gok üléseire ellátogat. Néhány iga-
zolásra kerülő egyetemi tanár bi-
zony olyan magatartást tanusit, 
hogy alaposan megtépázza azt a 
nimbuszt, amely az egyetemi pro-
fesszorok homloka köré fonódott 
az elmúlt időkben. . . Csak né-
hány kiragadott példát emiitünk, 
hogy érzékeltessük ennek a szo-
morú jelenségnek okait: 

Kötél, vagy golyó? 
A közelmúlt napokban döntött 

az egyetemi igazoló bizottság — 
mint arról már megemlékeztünk 
— Farkas Béla egyetemi tanár 
ügyében. Farkas Béla professzor 
elten az volt a vád, hogy a háza 
cserepezését végző szakmunkáso-
kat és munkaszolgálatosokat — 
mint már jelentettük — kommu-
nistáknak nevezte, akik »kólelct 
érdemelnek®. A professzor emlé-
kezett erre az »incidcnsrc«, dc 
kijelentette, hogy ő — nem kőtelet 
mondott, hanem golyőtl A pro-
fesszor ur, aki a halak hallását 
felfedezte, precíz ember! 

Ugyanilyen »prccizitás« nyilvá-
nult meg égy másik kérdéssel kap-
csolatosan Farkas professzor ré-
széről. Arról volt sző, hogy egye-
temi intézetének felszerelését Sop-
'ronba menrkitotto. Itt megtalál-
ták a felszerelést hatalmas ládák-
ba csomagolva. A jóindulata orosz 

Íarancsnokság midőn megtudta, 

ogv a szegedi egyetem felszere-
lési tárgyairól van sző, nyomban 
ifcozzájárult ahhoz, hogy ezeket 9 
ládákat visszavigyék Szögedre. 
Csupán egy ládát bontoltak fel, 
hogy megnézzék: yalóban műsze-
rekről és egyéb tudományos fel-
tzerclési tárgyakról van-e szó? 
i A ládában nagy meglepetésre 24 
személyes ezüst evőeszközt és kü-
lönféle aranyekszerokot találtak... 

— Nrm volt 21 személyes, — vé-
dekezett a professzor — csak 12 
személyes és nem is volt ezüst, 
csak alpacca. . . 

Szó esett még Farkas Béla volt 
egvelcnii tanár kihallgatása során 
arról, hogy miért munkaszolgá-
latosokkal dolgoztatott háza cscrc-
pezésénél? 

— Nem tudtam, hogy munka-
s z o l g á l a t o s o k d o l g o z n a k a t e t ő n 
— mondotta ártatlan ábrázattal a 
professzor. 

— Hál mit gondolt a professzor 
ur. hogy Kalmár egyelem! magán-
tanár. aki enyhén szólva a ma-
tematika európai klasszisa, sport-
bói. vagy kedvtelésből, csetteg a 
professzor ur iránll tisztelőiből 
cserepez! a háztetői? 

O V T U i A 
f o t o , 
o r v o s i m ű s z e r , 
b e í e g ó p o l á s 
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iulius 16-án. 

A' professzor megmaradt amel-
lett. hogy nein tudott arról, hogy 
Kalmár egyetemi magántanár — 
munkaszolgálatosként dolgozik 
nála. . . Hálából mindenesetre le-
komunistázta, aki kötelet, — par-
don: golyót érdemel. . . 

fibrahdm p r o f e s s z o r ur 
nalva5zerepben 

Naivaszerepct vállalt az Igazoló 
bizottság előtt Ábrahám Ambrus 
egyetemi tanár is. Arról faggatták, 
miért éppen a Szegedi UJ Nemze-
dék cimü lapban irt cikkeket a 
németek bevonulása előtt és után? 

— Nem tudtam, hogy a Szegedi 
Uj Nemzedék jobboldali lap. . . 
— vallotta. 

A Szegedi Uj Nemzedék már a 
németek bejövetele előtt a lcgva-

1945 junius 24. 

dabb uszitő cikkeket irta minden-
ki ellen, aki nem volt néjneti-
imádó. Már 1941-ben a szerbeket 
támadta, hogy másról ne is te-
gyünk említést. De a professzor 
ur nem tudta, hogy jobboldala, 
beállítottságú lap. . . 

Az igazoló bizottság Ábrahám 
Ambrus elé tárta egyik cikkét, 
amely mellett nem más, mint Mi-
lotay István háborús uszitó zön-
geményét hozta a lap, a cikk má-
sik oldalán pedig csupán Imrédy 
Béla egyik beszédét közölték. Ám-
de Ábrahám professzor nem ol-
vasta el ezeket a cikkeket, vagy 
talán nem is tudta, hogy ki volt 
Milolay István és Imrédy Béla? 

Ezért a naiv tájékozatlanságá-
ért mondotta ki az igazoló bi-
zottság. bogy vezető állásra al-
kalmatlan . . . 

Két eset van — mondaná BékefI 
László, aki Dachauban megron-
gált tüdejét most Davosban repa® 
ráígalja az amerikai felszabadító-
csapatok vezetőségének jóvoltából 
—. a professzor urakról kiderült, 
hogy tudományos felkészültségük 
mellett egyéb, a nemzetnevelésre 
rendkívül fontos kérdésekben lel-
jeseu tájékozatlanok, vagy: az iga-
zoló bizottságot tekintik olyanl 
naivnak, hogy védekezésüknek ezí 
a módját szó nélkül elfogadja?! 

A bizottság legkevésbbé sem ér-
demelte meg részükről ezt a gya-
núsítást, mert — például Farkas 
professzor esetében — a bizottság 
határozatában kimondotta, hogyt 
a professzor kihallgatása sorápt 
igyekezett a valóságot elferdítenie 

Professzor urak, löbb komoly-
ságot! 

A vasút újjáépítéséhez szükséges szerszámok gyártására készül 
a tápéi hajójavító telep - Tápéról szállították a budapesti hidak 

vasalkaírészeít, innen kerül majd kí a szegedi uj pontonhíd 
vasszerkezete ís 

(Szeged, julius 14) »Tápé a világ 
közepe.® Ezt a felfedezést állítólag 
maguk a tápéiak telték valamikor 
és még ma is nem csekély önér-
zettel hangoztatják, ami kétség-
telenül tulző színben tünteti fel 
őket. Ám ez a hely jelentőségéből 
mit sem von le, mert Tápé min-
denesetre remek kis falu s van rá 
alkalom, hogy csakugyan az ér-
deklődés központjába kerül. 
Ilyen alkalom például a mostani, 
amikor a tápéi hajójavító telep ré-
vén jelentős tényezőjévé vált az 
ország újjáépítésének. 

Az épségben maradt 
hajójavító telep 

Szeged hirös város, Tápéval ha-
táros-. de azért a szegediek közül 
is csak nagyon kevesen tudják, 
hogy mi is az a hajójavító telep, 
milyen munka folyik ott a füze-
sekkel és gyümölcsrákkal körül-
veti magas parton. Pedig érdemes 
oda betekinteni. Különösen most, 
hogy megindult az újjáépítés. 

A telepet Bozső Mihály műveze-
tő irányitja. 190G-ban alapította 
az állam a Tiszai és Körösi Kot-
rások Hajójavító Telepét Tápén, 
azóta itt dolgozik Bozsó Mihály. 
Hozzánőtt munkahelyéhez minden 
idegszálával. Fia, Bozsó Sándor 
is a telep szolgálatában áll, őmost 
a városi iroda vezetője. A régi ve-
zető tavaly ősszel elmenekült Sze-
gedről., a hivatal vezető nélkül ma-
radt, a telep munkásságának bizal-
ma a felsőipariskolát végzett, ki-
tűnően képzett Bozsó Sándort ál-
lította a hivatal élére 

— Bizony, ugy maradtunk itt 
minden nélkül tavaly októberben 
— mondja Bozsó Mihály —, nem 
volt se pénzünk, se munkánk. Ele-
inte kis alkalmi munkákból ten-
gette életét a telep munkássága, 
volt olyan hét, hogy csak 5 pengő 
kereset jutott fejenként, de nem 
s z é l e d t ü n k szé t , h e l y ü n k ö n m a -
radtunk, nem engedtük ebek har-
mincadjára kerülni a műhelye-
ket. 

Elbeszéli Bozső művezető, hogy 
hamarosan meg is Jett aztán ki-
tartásuk és helytállásuk jutalma. 
A bevonuló orosz katonaság fel-
ismerte a telep értékét és elhal-
mozta rendelésekkel a műhelye-
ket. Nem beszélve arról, hogy a 
szegedi hid felállításánál az ösz-
szes vas-szakmunkákat a telep 
munkásai végezték, ők gyártottak 
a budapesti hidak és a Tiszán, 
meg a Dunán egyebütt rögtön-
zött hidak összes vasalkalrészcit 
is. A munkáslétszámot 120-ra kel-
lett növelni, hogy a megszaporo-
dott munkát e'1 tudják látni. Igy 
is csak éiiel-napDali állandó üzem 

mellett tudták szállítani a rende-
léseket, 

m • * . . . . . 

Az ajiaepites 
szolgálatában 

Jelenleg mintegy 40 ember dol-
gozik a telepen, de a létszámot 
rövidesen ismét szaporítani kell, 
mert a tápéi hajójavítók teljes 
erővel bekapcsolódnak az újjáépí-
tésbe. Tápén rendelte meg a MÁV 
azoknak a szerszámoknak nagy-
részét, amelyekkel tijjáépitik a 
szétrombolt magyar vasulvonala-
kat, mozdonyokat és vagonokat 
A MAV forgalmi, műhely- és pá-
lyafenntartási osztálya egyaránt 
adott rendeléseket a tápéi telep-
nek és többezerre megy azoknak 
a szerszámoknak, alkatrészeknek 
a száma, amelyeket a vasút ré-
szére meg kell csinálni. 

Száz- és ezerszámra készülnek 
majd hamarosan az anyakul-
csok.. a vágók, hévérrk a sin-
emelésekhez és egycb mun-

kákhoz. 
Miközben ezeket elbeszéli Bo-

zső művezető, sorrajárjuk a mű-
helyeket. A kovácsmühelyben je-
lenleg is az újjáépítésért folyik a 
munka: a »Lukács Béla® MFTR-
gőzös gépalkatrészeit javítják, 
részben pedig teljesen ujakat ké-
szítenek az elveszettek, szétrom-
boltak helyett. Hatalmas »szijj-
kalapács® püföli a tüzesre izzított 
vasal, az esztergamühelyben dol-
goznak a fúrók, vájják a furatokat 
a kemény acélba. A gyalupado-
kon is folyik a munka, gyalulják, 
csiszolják a finom rézfoglalatokat. 

Jól felszerelt szerszám műhelye 
van a telepnek. Varga Bálint szer-
számlakatos és egy lakatostársa a 
műhely személyzete. Varga Bá-
lint kiül önben a telep üzemi bi-
zottságának elnöke. Asztalosmü-
hcly egészíti ki a telepet és termé-
szetesen a gépház, ahol két óreg, 
de megbízhatóan működő gőzgép 
gondoskodik a telep szerszámgé-
peinek meghajtásáról. 

A vasút részére történő szállítá-
sok után. vagy még azzal egyide-
jűleg ujabb nagy munka vár a 
tápéi hajójavitótclepre: 

a szegedi vasszerkezetű uj 
pontonhíd vasalkatrészcinek 

elkészítése. 
A' rendelést még nem kapták meg, 
de már jelezték, hogy rövidesen 
sor kerül rá, sőt nemcsak erre, 
hanem a Tiszán felállítandó több 
hasonló hid pontonjait is itt fog-
ják megcsinálni. Bozsó Mihály-
nak már erre is készen van a 
munkaterve: gyorsított iramban 
kerülnek majd ki a tápéi műhe-
lyekből a hatalmas vaspontonok, 
amelvekre a Ixidakat építik. 

Nemrég készültek el 1® daraÜ 
nagy faponlon építésével, ezek kö-
zül kettőt a Marosban végzendő 
homokkotráshoz használtak jelf 
nyolc pedig egy szegedi uj gyalog® 
komp megépítésénél kerül felhasz® 
nótásra. A gyaiogkompot a közúti 
hídnál, a jelenlegi kompjárat he-
lyén fogják hamarosan felállítani. 
Égy hídszerű épllmény lesz ez, dal 
kizárólag gyalogosok számára ég 
ugy lesz megépítve, hogy a hajó-
zást nem akadályozza. 

Elsüllyesztett hajók 
Végigjárjuk a partot a telepi 

épületei előtt. A sokfelé ágazó 
uiiáépilő munka mellett arra ig 
jut idejűk és erejük a mühelyeli 
derék munkásainak, hogy meg-
maradt hajóállományukat javitgas® 
sák, építgessék. Lent áll az öböl® 
ben az egyetlen megmaradt kofJ 
róhajő. a íBékés®, amit ugy sike® 
rült megmenteni a visszavonuló 
németek romboló dühe elől, hogyl 
a Körösben »rejtegették«. Ilároiit 
hasonló nagy kotróhajót a kivo-
nuló német csapatok eísüllyesztct® 
tek. Erre a sorsra jutott a >Hu« 
szár® nevű vontatőgőzös is, mos< 
csak a >Szabadság® elnevezésű kii 
gőzös tartozik a telephez, illetve aí 
szegcdi folyammérnökséghez, je-
lenleg ez is itt horgonyoz, sze® 
mélyzete éppen javítja. Javítási 
alatt áll a »Szatmár« vontatógőzőg 
is, amelyet a Felsőliszáról hoztaH 
le még tavaly a tápéi műhelybe. 

Uszályok tekintetében is eléj| 
rosszul áll a kolrótelep, négy nags 
uszályát ugyancsak a németek! 
süllyesztették el, kettő megmaradj 
ezek jelenleg is itt vannak a ki-
kötőben. Volt egv uszó emelőda-
rujuk. ennek hajótestét beépítet-
ték a szegedi pontonhidba. Hal 
majd a hid rövidesen lebontásra 
kerül és megkapják az úszótestet, 
a darut ismét üzembehelyezik. 

Igy él, igy dolgozik, igy küzd 
az ország újjáépítéséért a kis ha-
jójavító telep a tápéi Tiszapar-
ton. amely ezelőtt csak a körze-
tébe tartozó hajók javításával, gon-
dozásával és egyéb szakmájába 
vágó dolgokkal foglalkozott, most 
pedig — „országot épit. Derék, ön-
tudatos munkásai tudatában ia 
vannak ennek a megnövekedőit 
feladatnak a jelentőségével és eh-
hez képest fokozzák teljesitmé* 
nyükel, fejtik ki munkaerejüket, 
amely legbiztosabb záloga az újjá-
építés sikerének. 

Szász Ferenc 

Kétszobás ház köves ut mel le t t 
65.000. Vendéglőmet e l c seré l em há-
romszobás magánházért . Köves u t o n 
kétszobás ház e lválasztható te lekkel 
120.000. Borsi . Valéxia-iér z 


