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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 



287 

célt az új rendszer nyilván el is érte 
mert nagy átlagban az áttételi idő most 
csak egyharmadrésze volt a réginek 
tehát ugyanannyi idő alatt háromszor 
annyi versenyfokot lehetett lebonyolítani, 
mint régen, továbbá most csak harmad-
rész annyi felügyelőre volt szükség, 
mint ezelőtt. 

Az új szabályzat hívei azzal érvel-
nek, hogy az egészen rövidre szabott 
áttételi idő miatt a versenyzők nem ér-
nek rá egymásnak segiteni, azonkivül 
minden versenyző annál nagyobb szó-
tagszámot fog áttenni, minél gyorsab-
ban olvassa vissza a saját sztenogramm-
ját. Mindkét érv csak bizonyos korlá-
tok közt fogadható el. Kétségtelen, 
hogy a visszaélés lehetősége kisebb, 
azt azonban továbbra sem lehet meg-
akadályozni, hogy 'az egyik, gyorsan 
olvasó versenyző félhalkan mondja a 
visszaolvasott szöveget és a közelében 
üiők mindannyian egyszerre írják ezt 
az áttételt. Hogy ez valóban lehetséges, 
bizonyltja az a sok áttétel, amely pon-
tosan ugyanazzal a szóval végződik és 
amelyben a hibák is ugyanazok, vagy 
(kedvező esetben) amelyek egyformán 
hibátlanok. A második érv a gyakor-
latbari még kevésbbé igazolható: bár-
milyen gyorsan olvassa is vissza vala-
ki a sztenogrammját, ha technikai Írás-
készsége még gyarló, igen nagy hát-
rányba keiül azzal a versenyzővel 
szemben, aki lassabban olvas ugyan 
vissza, de folyóirása lényegesen gyor-
sabb. A visszaolvasás! sebesség töké-
letes ellenőrzése csakis stopper-órával 
lehetséges, a folyóírás teljes kikapcso-
lásával. 

Azért az előnyért, hogy a verse-
nyek lebonyolítása gyorsabbá vált, igen 
nagy árat kellett fizetni. 1. A túlságo-
san rövid áttételi idő miatt a verseny-
zők zöme az 5 perces diktátumnak csak 
az első 3 percét tudja áttenni és így ez 
a csonka, befejezetlen áttétel még ak-
kor seni bizonyítja azt, hogy a verseny-

ző valóban képes-e azon a fokon tel-
jes 5 perces diktátumot irni, ha a meg-
lévő áttétel teljesen hibátlan. 2. Az el-
sietett munka az áttételi hibák számát 
erősen megnöveli, mert a versenyzőnek 
nincs ideje ahhoz, hogy az átlett szö-
veget átnézze, vagy a kétesebb helye-
ken gondolkozzék. 3. !A bírálat (a baj-
noki fok kivételével) csak a lediktált 
szövegtől való eltéréseket számolja ösz-
sze és nincs tekintentettel arra, hogy 
ezek csak kisebb, stiláris hibák-e, vagy 
súlyos, értelemzavaró, u. n. nagy hi-
bák? Így azután olyan dolgozatok is 
bejuthatnak a sikerültek közé, amelyek 
a régebbi bírálat szerint (magasabb 
fokokon,) kiesték volna. A dolgozatok 
minőségét tehát erősen lerontja az új 
szabályzat. A hibahatár nincs megszab-
va, tehát oly dolgozatok is elfogadha-
tók, amelyeket régebben elvetettek vol-
na a túlsók hiba miatt. 5. A sietős 
munka, a minél gyorsabb folyóirás erő-
sen rontja a versenyzők íráskészségét, 
sőt néha egyenesen olvashatatlanná te-
szi. Ezzel kapcsolatban természetesen 
a helyesírási hibák száma is veszedel-
mesen megnő. 6. A súlypont nem a 
teljes 5 perces diktátum lehetőleg hi-
bátlan áttételén van, hanem a gyors 
folyóiráSon. Ennek folytán az alacso-
nyább osztályos, fiatalabb tanulók (14— 
16 évesek) lényegesen hátrányba kerül-
nek az idősebbekkel szemben, akiknél 
a folyóí.ás már jóval gyorsabban megy. 
Ez a hátrány néha 100, sőt 150 o / o - o s 
különbségben jelentkezik, mert elég gya-
kori eset, hegy míg a fiatalabbak 10 
perc alatt csak 200 szótagot tudnak fo-
lyóírással leirni, addig az idősebbek 
400, kivételesen 500 szótagot is. 

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete 
februári választmányi gyűlésén behatóan 
foglalkozott az új szabályzat bírálatá-
val és alaposan megokolt kifogásait fel 
is terjesztette a Szövetséghez. De he-
vesen ellenezték az új szabályzatot 
többek közt Majercsík Sándor dr. és 
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Nemes Zoltán dr. parlamenti gyorsírók, 
többszörös bajnokok is, mert ők meg 
a magasfokú versenydolgozatok színvo-
nalát féltették. A Szövetség azonban 
érthetetlen okból, még csak tárgyalás 
alá sem vette a szegedi felterjesztést 
és 14 szavazattal 12 ellenében határo-
zatilag kimondta, hogy a tavaszi verse-
nyeket már az új szabályzat szerint ren-
dezik. 

I 
Most, hogy az országos és a kerü-

leti versenyek mindenütt lezajlottak, 
át:ekinthetövé vált az egész vonalon az 
új szabályzat hatása. Elsősorban a dol-
gozatok száma lényegesen niegnöveke-
dett, nemcsak azért, mert visszaállítot-
tak a 100 és 120 szótagos tömegfoko-
kat, hanem azért is, mert most sok 
olyan versenyző is beérkezett, aki az 
illető fokot csak 3 percig képes irni, te-
hát a régi, 5 perces diktátum teljes át-
tétele esetén nem jött volna be. Ez a 
szaporulat egymagában kb. 10 °/o-ra 
becsülhető. De megnövekedett a pont-
szám is, mert pl. még a 100 szótagos 
fokon is, hibátlan, teljes áttétéi mellett 
jóval több pontot lehetett szerezni, mint 
a régebbi szabályzat szerint. Természe-
tesen nemcsak az egyes dolgozatok, ha-
nem az egyes iskolák pontszáma is erő-
sen megnövekedett, ez azonban ará-
nyosan érvényesült minden egyes isko-
lánál és így az iskolák közti pontver-

seny eredménye lényegesebb eltolódást 
nem mutat. 

Itt meg kell említenünk azt is, hogy 
a szegedi iskolák szokásos intézetközi 
versenyét az idén szintén az új sza-
bályzat szerint bonyolítottuk le. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a teljes 
diktátumot a versenyzőknek alig 2—3 
százaléka tette át, tehát a megengedett 
áttételi idő túlságosan rövid. Nagy át-
lagban a versenyzők 30 szótagos se-
bességgel írták az áttételt, ami más 
szóval azt jelenti, hogy a diktátumnak 
csak az első 3 percét voltak képesek 
folyóirásba áttenni. Ez a tény egyma-
gában döntően bizonyítja azt. hogy az 
új szabályzat .nem teszi lehetővé a 
gyorsíróképesség komoly értékelését, 
mert hiszen köztudomású, hogy a szte-
nogrammírási és visszaolvasási nehéz-
ségek a diktátum negyedik percében 
kezdődnek. Volt azonban olyan ver-
senyző is, aki alig 130 szótagnyi szö-
veget tett át 10 perc alatt, de hibát 
nem csinált és így ezzel az egészen rö-
vidke dolgozattal is elég jelentékeny 
pontot szerzett. 

Ezek a szegedi tapasztalatok még 
jobban megerősítik azt a meggyőződé-
sünket, hogy az új szabályzat helyte-
len és irreális. 

Eckerdt Elek. 

Árpád nyomda nyomása Szeged. Nyomdáért felel: Szittner János. 


