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(A Délmagyarország munkatársától.) Hó-
mon Bálint kultuszminiszter nemrégen készült 
jel az egyetemi reformjavaslattal, amelyről an-

Eiakidejen részletes nyilatkozatot is tett. Kije-
entette többek között azt is, hogy a vidéki 

egyetemek kérdését az egyetemi városok érde-
keinek szemmeltartásával kívánja megrtJdcni. 
Ez a miniszteri nyilatkozat ugy, ahogy meg-
nyugtatta kissé Szegeden is a kedélyeik, anDál 
nagyobb megdöbbenést keltenek most azok n 
kiszivárgott hirek, amelyek 

a szegedi egyetem épségét fenye-
gető komoly veszedelem felújí-

tásáról 

szólnak. Ezek a hirek akkor keltek szárnyra, 
amikor dr. Szily Kálmán államtitkár, a kul-
tuszminisztérium egyetemi osztályának veze-
tője járt Szegeden és itt bizalmas tárgyaláso-
kat folytatott az egyetem tanácsával. 

A tárgyalások 2nyagát igen szigorú diszkré-
cióvaj kezelték mindvégig, de azért épen ele-
gendő szivárgott ki belőle ahoz, hogy min-
denütt a legnagyobb nyugtalanságot és elkese-
redést keltse. Áz államtitkár elutazása óta 
szinte szakadatlanul folynak a tanácskozások 
az egyetemen, valamint az egyetem és a város 
között az egyetem integritását fenyegető vesze-
delem elhárításáról. 'Dr . Somogyi Szilveszter 
polgármester szombaton is ebben az ügyben 
.tárgyalt hosszú órákon át, ezekről a tárgyalá-
sokról csak délután fél három órakor tért visz-
sza a hivatalába és a Délmagyarország mun-
katársának a következőket mondotta: 

— A mi egyetemünkkel kapcsolatban a cser-
ikészjelszó: a Légy résenl talán sohasem volt ak-
tuálisabb Szegeden, mint épen most, amikor 
rövid időközönkint fel-felbukkan a hir, hogy 
yalamelvik fakultást megszüntetik. Nekünk, 
szegedieknek 

mindent el kell követnünk 

fez ellen és minden lehetőt el is fogunk követ-
ni . Bár konkrét tervekről még nincs tudomá-
sunk. de 

az akkori köz igazgatás érdekében.) 
P á r éve azonban kiderült, hogy volt nekünk en-

nél még nagyobb tekintetű ükünk is a hajdankor-
ban. Pataky csendőr ezredes ur lepett meg vele, 
aki a Wenzel-féle Arpádkor i U j Okmánytárat ta-
nulmányozta a Somogyi-könyvtárban. 

— Ide nézzen igazgató ur, megtaláltam a z ősét 
egy oklevélben, soproni comes volt Kun Lász ló 
k irá lyunk idejében. 

Csakugyan ott volt, ugyan ma is ott van, a sze-
memnek hinni kellett, akármilyen nehéz beletö-
rődnöm az ilyen előkelő származásba. Viszont ez 
vezetett r á a nevünk eredetére, i l letve igazolta a 
szemeimben azt a magyarázatot, amelyet a kitűnő 
nyelvész, Horger Antal barátom már régebben 
adott róla, csak ugy rögtönözve. 

A z kétségtelen, hogy a Móra név az oklevelek-
ben már a ta tár járás tá ján megtalálható. Csakhogy 
akkor még nincsenek vezetéknevek, csak kereszt-
nevek, tehát ez is az volt, még pedig: Maurus, 
akkor e lég uzovált keresztnév. (Három püspökün-
ket is igy hivtak a z első m a g y a r keresztény szá-
zadban, az egyik éppen csanádi püspök v o l t . Most 
m á r hogy, hogy lett a Maurus-ból Móra? Ugy, 
hogy a középkorban keresztneveket a közbeszéd-
ben megrövidítve használlak. A Jacobus-t Ják-
nak mondták. (A hires jAk-falvi templom is ja-
cobusfalvi volt igazság szerint.) A Filippus-t F i l -
nek mondták s a törökvi lág előtti régi Fé legyháza 
neve Is F i iegyháza volt va lamikor , tehát Filip-
pus-egyháza. (Fülöpszállás-puszta nevében m é g i s 
maradt a középkori földesúr neve.) A Maurus-ból 
is igy lelt Maur, ami Mór-nak ejtődöit ki, — a 
hozzátapadt a betű középkori m a g y a r kicsinyítő, 
becéző képző. A latin Maurus-ból lett m a g y a r 
Móra tehát annyi, mint Mórooska. V a g y destruk-
tivul, akinek igy jobban tetszik: Móricka. De ma-
gyarnak nyi lván éppen olyan magyar, mint a 
szintén latin-görög keresztnévből lett Pál, Miklós, 
Imre, Ince, Sándor családnév. Gyanúsnak semmi-
esetre se gyanúsabb ezeknél. 

az elővigyázatosság nem árt 

és ezért elhatároztuk, hogy 

memorandummal fordulunk a 
kormányhoz és igen határozottan 
kérjük, hogy a szegedi egyetem 

csonkitatlanságát biztosítsa. 

Most folytatjuk a tanácsk zásokat a legcélra-
vezetőbb tennivalókról és azt hiszem, első lé-
pésünk az lesz, hogy 

kihallgatáson jelenünk meg a kul-
tuszminiszter előtt 

és feltárjuk előtte, mit jelentene Szegedre néz-
ve, ha az egyetemből barmit is ¡eépitenének. 

— Ismétlem, — fejezte be nyilatkozatát a 
polgármester —, mindezek az intézkedések, 
tanácskozások csak preventiv-jellegüek, de te-
kintve, hogy 

Szeged egyik legnagyobb értéké-
ről 

van szó: az egyetemről, nem árt, ha kellő idő-
ben előkészülünk minden eshetőségre. 

A szegedi egyetem integritását fenyegető ve-
szedelemről 

teljesen beavatott helyről 

a következő információkat kaptuk: 
— Az egyetemek racionalizálási folyamata 

megindult es ez a folyamat az, amely 

Szeged szempontjából hozhat va-
lamit, de vihet is 

— mondotta informátorunk. — Ujabban igen 
vésztjósló hirek k»rültek forgalomba arról, 
hogy 

elviszik Szegedről az egyetem va-
lamelyik fakultását. 

Először a jogi karról, ujabban pe-
dig az orvosi fakultásról beszel-

nek. 

Az én véleményem szerint, súlyosabb, mond-
ha tn i helyrepótolhatatlanabb csapást jelente-
ne Szegedre, ha az orvosi kart vinnék el innen. 
Az orvosi fakultásnak ugyanis mélyebb gyöke-
rei v annak Szegeden és ha az orvosi kart lebo-
rotválnák az egyetem testéről, akkor ez igen 
sok fontos intézmény megszüntetésével járna 
együtt. Tagadhatatlan, hogy a jogi kar meg-
szüntetésének, vagy elvitelének Is katasztrófá-
lis következményei lennének. 
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— Mindenesetre mindent el kell követni az 
egyetem épségének biztosítása érdekében. A. 
kézzelfogható tények logikája ellene szól an^ 
nak, hogy az orvosi fakultást eivihessék Sze-< 
gedről. Hiszen itt állnak a klinikák, melyeket 
Szeged varos óriási anyagi áldozatával épitet-: 
tek föl. S ha már az építkezéseknél tartunk, 
egyszer már meg kell mondani azt is, hogy 

nagy hiba volt annakidején el-
mulasztani a szerződéskötést. 

Szeged városának foltétlenül szerződést kellett 
volna kötni az állammal az egyetemre vonat-* 
kozólag és 

biztosítania kellett volna magát, 
hogy amibe oly óriási pénzáldoza-
tot fektetett, csorbítatlanul meg-

marad. 

Bár a szerződések sem örökérvényüek, de azért 
van jogi és erkölcsi erejük és mégis csak ne-
hezebb egy szerződéses állapoton változtatni. 

— Debrecenben óvatosak voltak, ott 

örök időre szóló szerződést kötöttek 

az á l l a m m a l a Tisza István-Tudomány egye-
temmel kapcsolatban. Szegeden, amikor az 
egyetem épült, a város és az állain között, 
amelynek akkor néhai gróf Klebelsberg Ku-
nó volt a személyszerinti kepviselője, meg volt 
a kölcsönös bizalom és 

ha Klebelsberg élne, nem is lenne 
szükség szerződésre. 

Klebelsbergnek különben is az volt a terve, 
hogy jogszemélyeket kreál az egyetemekből és 
ezzel biztosította volna azt, hogy az állam sem 
avatkozhatott volna az autonómiájukba. 

— Minderről azonban most már elkésett do-: 
log beszélni — fejezte be nyilatkozatát infor-
mátorunk —, de mindenesetre nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, hogy Szeged minden lehetőt 
kövessen el egyeteméért, mert 

amit egyszer elvisznek innen, ne-
héz azt ide újból visszahozni. 

Az i d ő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Mérsékelt északi légáramlás, keleten még 
lőhet eső. Nyugaton erős éjjeli lehűlés, egyes 
helyeken talajmenti fagyok, de egyúttal va-
lamivel érezhetőbb nappali felmelegedés. 


