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Német nyelv 
a szegedi népiskolákban 

Olvassuk: mozgalom indult meg Szegeden 
annak érdekében, hogy a szegedi elemi isko-
lákban a német nyelv kötelező tanítását 3 be-
vezessék«. 

Bennünket nem érhet azért szemrehányás, 
hogy a nyugati államokhoz való közeledést s 
a nyugati kultu rához való kapcsolódást nem 
sürgetjük elégszer, vagy elég hangos szóval. 
Sem politikában, sem művészetben, sem a tu 
dományosság bármely terén soha nem tartoz-
tunk a turáni titánkodók csoportjába, akik 
hajrás önteltséggel hirdették, hogy a magyar-
ságnak nincs szüksége Európára, hogy Európa 
kulturája és civilizációja nélkül életképes le-
het s gyümölcsöket termelhet a magyar kul-
tura. Voltak idők, nem is régen, amikor tü-
relmetlen és fékezhetetlen indulat tajtékzott 
föl minden ellen, ami nem magyar. Mi akkor 
is azt hirdettük, ez a maroknyi nép s ennek 
a maroknyi népnek csallagokig felnőtt kultu-
rája nem élhet vadhúsként Európa testében 
« a magyarság a szellemtestvériségben s a 
tudományrokonságban keresheti legfőbb és 
legbiztosabb támasztckait Európának kelet 
felé tekintő hídfőjén, hová végzete parancsolta 
és sorsa állította. 

S bár azt hirdetjük s azt hirdettük min-
dig, hogy a magyarság nem tud elég hidat, 
elég utat s elég összekötő vasúti síneket épí-
teni nyugat felé s nyugat kulturája felé, mégis 
kicsit groteszkül hat az az elhatározás, mely 
mozgalmat sürget a szegedi elemi iskolák 
német nyelv oktatása melleit. Az olasz nyelv 
tanítása kötelező a szegedi középiskolákban, 
a német nyelv tanítása kötelező lenne az 
elemi iskolákban, — ki állithatná komoly meg-
győződéssel azt, hogy átfontolt és végiggon-
dolt kultúrpolitika nyilatkozik meg e köte-
lező nyelvoktatásban? 

A szegedi elemi iskolai oktatás mai rend-
szerét mi is reformra szorulónak tartjuk. Ám 
azt gondoljuk, hogy a csengelci, vagy az ásott-
halmi kis magyaroknak nem a német szóra 
fogás szolgálná kpmoly érdeküket, hanem 
azoknak az ismereteknek elsajátítása, a m > 
lyeknek segítségével foglalkozásuknak, kenyér-
keresetüknek, ha ugy tetszik: élethivatásul'F 
nak szintjét föl tudnák emelni arra a fokra, 
melyet a mai gazdasági viszonyok jelölnek 
ki. Különleges tipusu gazdasági iskolává kel-

lene kiképezni minden szegedi, főként tanyai 

elemi iskolát, melyben megtanítanák a gye-
rekeket arra, hogy hogyan kell a gyümölcs-
fákkal, aprójószággal bánni, hogyan kell kerti 
veteményeket termeszteni s olyan rendszer-
nek alapismereteire tanítanák meg mind-
ezekre vonatkozólag a gyerekeket, melyek fej-
lettebb és gazdaságosabb gazdálkodásra ké-
pesítené őket annál, mint amit otthon szüleik-
től elsajátítanak. Ezt kellene kötelezővé tenni 
a szegedi iskolákban s ezért kellene moz-
galmat indítani, hogy minden tanyai iskola 
mellett legyen egy kis gazdasági udvar, le-
gyen egy miniatűr mintagazdaság s minden 
tanyai iskolának legyen olyan tanítója, aki 
ezeket a feladatokat is eltudná végezni. De 
Goethe nyelvére ne törjék se Halbőr Janikát, 
se Szélpál Misikét; lehet ugyan, hogy a porosz 
kultuszminiszternek, ha ellátogat majd a sze-
gedtanyai iskolába, sok öröme lesz a tanyai 
kis magyarok német beszédében, de nekünk, 
megvalljuk őszintén, nagyon kevés örömünk 
telne benne, ha Nagyszéksósban, vagy a Ruzsa-
járásban napáldozat idején német szóval te-

relnék be a libapásztorkodásra kifogott kis 
diákok a rucákat 

Német tanítás a tanyai iskolákban s olasz 
nyelvoktatás a szegedi középiskolákban, ez 
a két jelenség aligha hozható az egységes 
nemzeti kultúrpolitika közös nevezőjére. Ta-
lán a német nyelvnek a szegedi elemi isko-
lákban való tanítása helyett inkább foglal-
kozni lehetne a szegedi középiskolák olasz 
nyelvtanításának revíziójával. Az olasz nyel-
vet akkor »vezették be« a szegedi középisko-
lákba, amikor dult az olasz—magyar barát-
ság. De jöttek a jóvátételi problémák, jöttek a 
jóvátételi tárgyalások, minden európai hata-
lom ellenünk szegült s nem találtuk magunk 
mellett még Olaszország képviselőjét sem. A 
politikai barátság talán tanácsolhat bizonyos 
ildomossági cselekvéseket s minden kultur-

históriai és kultúrpolitikai alap nélkül is he-
lyeselheti, hogy a szegedi középiskola a fran-
cia helyett az olasz nyelvre tanítja növendé-
keit s a tanár urak egyedül a szedők és 
korrektorok által olvasott értekezéseit nem-
csak magyar, hanem olasz nyelven is közli 
értesítőjében. Nem Dante, hanem Mussolini 
nyelvére oktatnak a szegedi középiskolákban, 
— a barátság elpárolgott s a nyelvoktatás kény-
szere megmaradt. 

A szegedi gyerekek pedig nyöghetnek to-
vább is, a politika kiterjesztette uralmát reá-
juk. A hatéves korral nemcsak az iskolai kö-
telezettség kezdődik; ahogy beiratkoznak az 
isjcolába, nyomban tárgyai lesznek a politi-
kának. S mikor jön el az a politikai rend-
szer, amelyik nem tárgyakká, de cselekvő 
alanyokká neveli az iskolák növendékeit? 

KLo lox&váro t t 
TUnlelő diákok megoslromolíók az »Ellenzék« szer*-
keszlőségéí. majd véres iiíkőzelet -vívlak a katonaság-
gal — Tűzoltók fecskendőkkel kergették szét a zavar-

gókat 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Kolozsvárról jelentik: Ma délután és este vé-
res diákzavargások voltak Kolozsvárott. Dél-
után mintegy 2000 főnyi diáktömeg vonult fel 
a Magyar Párt hivatalos lapja, az Ellenzék 
szerkesztősége elé, ahová be akartak hatolni. 
A tömeget azonban megelőzték a rendőrök 
és az erős kordon megtudta akadályozni a 

diákok betörését. 

A diáksereg ekkor küldöttséget menesz-
tett az Ellenzék felelős szerkesztőjéhez, köve-
telve, hogy rendkívüli kiadásban cáfolja meg 
az Ellenzéknek azt a néhány nap előtti hírét, 
amely szerint a eriovai diákzavargások során 

kircboltak egy ékszerüzletet. A felelős szer-
kesztő állítólag megígérte, hogy teljesiti a 
diákok kívánságát, mivel azonban este 6-ig 
még nem jelent meg a külön kiadás, 

ujabb diáksereg vonult fel az ellen* 

zék elé és a házat megostromolták. 

Beverték az összes ablakokat, majd a szom-
szédos Wellischstein könyvkereskedő kiraka-

tát zúzták be. Ezután a Metropol elé vonul-
tak, majd 

Frischer magyarpárti képviselő abla-

kait verték be. 

A diákok ezután a Newyork-kávéház elé vo-
nultak, aáiol ujabb katonai osztaggal talá l ' 

koztak szembe. A tüntetők nem engedelmes-
kedtek a felhívásnak, mire 

véres összeütközés fejlődött ki a ka-' 

tonák és a diákok kőzött, 

amelynek során több sebesülés történt. Végre 
a tűzoltókat vezényelték ki, akik 

két óráig dolgoztak: fecskendőikkel, 

amíg végre szétszórták a hevesen tüntető diá-
5 kokat. Több letartóztatás történt 

Sanpfeaslssia hadihajókkal, dróíakadályokkal 
védekeznek a rablóbandák ellen 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Párisból jelentik: Sanghai környékén rabló-
bandák garázdálkodnak és veszélyeztelik a 
Sanghaiban élő külföldiek személy- és va-
gyonbiztonságát. A külföldiek védelmére a leg-

különbözőbb nemzetiségű hadihajók indultak 
Sanghajba. A városban levő francia katonaság 
parancsnoka a francia koncessziós területet 
drótakadályokkal vélette körül, az egész város-
ban lázasan folynak a védelmi munkálatok. 

Borzalmas ssserenc&éil&n&ég 
a namuri pályaudvaron 

Btjy munkásvonat nem tudott megállni és teljes sebességgel 
berohant az állomásra — 17 öalott, 60 sebesült a romolt alatt 

{Budapesti tudósítónk telejonjclentése.) 

Brüsszelből jelentik: A namuri pályaudva-
ron súlyos katasztrófa történt, amit géphiba 
okozott. A Brüsszelből jövő munkásvonat a 
namuri pályaudvar bejáratának lejtős pályá-
ján, a központi fékrendszerben beállo't hiba 

miatt, nem tudott megállani és teljes sebesség-

gel rohant be az állomásra, ahol az egyik 
váltónál kisiklott. A mozdony és három kocsi 
jelborult és teljesen összetört. 

A pályaudvar borzalmas pusztulás képét 
mutatja. Az egymásba fúródott vagonok alól 


