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VEGYES, 

A magyar tanítóképzés 20 éve 
a Felvidéken. Ezen a címen tartotta 
jól sikerült bemutatkozó előadását Nagy 
Sándor, a komáromi ref. tanítóképző-
intézet igazgatója, a T. I. T. O. E. áp-
rilisi taggyűlésén, Budapesten. Úgyszól-
ván ez volt az első alkalom, hogy az 
anyaország s a felszabadult területek 
egyazon iskolafajának tanársága köz-
vetlen kapcsolatba került egymással. 

Előadásában kifejtette, hogy a cseh 
művelődéspolitika elsősorban a szak-
iskolákat sújtotta. A csehszlovák taní-
tóképzésből hiányzott a korai hivatás-
ranevelés, amennyiben a négyévfolya-
mú tanítóképző elvégzése után a ta-
nítói oklevél megszerzése két évi pe-
dagógiai gyakorlathoz, illetőleg az ezt 
követő vizsgához volt kötve. Még in-
kább nélkülözték a hivatástudatot azok, 
akik nem tanitói, hanem középiskolai 
érettségi vizsgálat után jutottak el a 
pedagógiai gyakorlathoz és nyerték el 
a tanitói oklevelet. A csehszlovák ta-
nítóképzésnek a legkirívóbb fogyaté-
kossága az externista vizsgarendszer-
ben rejlett. Ennek lényege, hogy pol-
gári iskolai végzettséggel magánúton 
is lehetett készülni a tanítói pályára. 
Bizonyos korban — minden további 
iskolai tanulmány nélkül — jelentkez-
hettek a tanítói érettségi vizsga letéte-
lére. Ennek sikeres elvégzése után 2 
.éves pedagógiai gyakorlatra bocsáttat-
tak s igy megszerezhették a tanítói ok-
levelet. Ez általános szervezeti hibá-
kon kívül a kisebbségi magyarságnak 
még a sorsával járó, sajátságos nehéz-
ségekkel is meg kellett birkózni. Ezt a 
feladatot a mindössze három magyar 
tanitásnyelvű képzőintézet vállalhatta. 
A pozsonyi képzőt azonban már eleve 
ki kel! kapcsolnunk, azon egyszerű ok-
nál fogva, mert az iskolafenntartó az 
állam lévén, nem érvényesíthette a ma-
gyar nemzetnevelés szempontjait. Más 

a helyzet a felekezeti jellegű tanító-
képzés terén. Az államfordulattal egy-
idejűleg működő pozsonyi Orsolya-
rendi tanítónőképző s az utóbbi évek-
ben megnyílt komáromi ref. tanítókép-
ző-int. lett a magyar népkultúra felleg-
várává. E két intézet falai közül nem 
száműzhették a kisebbségi sorsban oly 
nélkülözhetetlenül fontos közösségi tu-
dat ápolását s a tanerők tartózkodó 
magatartást mutattak a cseh szellem-
mel oly szívesen kacérkodó aktivizmus-
saí szemben. 

A Szt. Orsolyarend pozsonyi inté-
zete a bécsi döntés következtében meg-
szüntette működését, mert a várost 
gyűrűző magyar nyelvterület jórésze 
visszakerült hozzánk. A komáromi ref. 
tanítóképző-int. tudvalévően pedig ma-
gyar területen folytatja népnevelő kül-
detését. A Pozsonyban rekedt magyar-
nyelvű képzőintézet ugyancsak a Dél-
vidék visszatérése folytán a fokozatos 
elsorvadás felé halad. 

Wagner Ferenc. 
Uj ve r senyszabá lyza t a gyors -

í róversenyeken. A Magyar Gyorsírók 
Országos Szövetsége az 1938. évi ka-
rácsonyi gyorsfróversenyen meglepetés-
szerűen új versenyszabályzatot léptetett 
életbe. Eddig a teljes 5 perces diktá-
tumot kellett áttenni közönséges írásba 
bizonyos meghatározott időn és hiba-
határon belül, most a versenyző csak 
igen rövid ideig, pl. a 100 szótagos fo-
kon 10 percig dolgozhatott és az volt 
az irányadó, hogy ez alatt az idő alatt 
hány szótagot volt képes áttenni. A 
meglevő áttételben elkövetett hibákért 
itt is levonás járt bizonyos kulcs sze-
rint, de a hibahatár nincs rögzítve. 

Az uj szabályzat legfőbb inditóoka 
az volt, hogy az egyre nagyobb ará-
nyokat öltő versenyek lebonyolításéi, 
ellenőrzését és a többezerre menő dol-
gozatok javítását megkönnyítse. Ezt a 


