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A módszertan egységes tanítása.

Egyesületünk taggyülésein sorozatos előadásokban foglalko-
zott a z z a ] a kérdéssel, hogy mit tanítson oa szaktanár tárgyának
módszere kőrébő]. Ez a tanítóképzésnek egyik legfőbb problémája.
Nagy jelentőségét fokozza .az ,a tény, hogy ezzel közelebb jutottak
a szaktanárok a pedagógia gondojatához. A tanítóképzést állan-
dóanaz a veszedelem fenyegeti, hogy a szaktanárokat szaktár-
gyaik kérdései annyira lefogla.lják, hogy eltávolodnak 'a pedagó-
gia, a módszer gondolatától, Az a sok gondolat, jóa kara.t, szándék,
elhatározás, amely ezekkel az előadésokkal kapcsolatban felszínre
.tört, bizonyám jótékonvan megtermékenyíti a tanítóképzés mun-
káját.

Azonban úgy tűnt fel, mintha egy problémát szándékosan
mejlőztiink volna. Nem foglalkoztunk a módszertan egységes ta-
nításának kérdésével. A tanterv ezerint módszertant tanít a peda-
gógia tanára és a szak.tanár. AzemlHett előadássorozatben csak
úgy mellékesen szerepelt a pedagógia tanárának módszeotani taní-
tása. Pedig a módszertan tanításának kérdését nem lehet jól meg-
oldani, ha nem nézzük meg, hogy mit csinál a pedagógia tanára,
13 ha nem törekszünk szerves kaposolatot teremteni a két hivatott
tényező módszertan i tanítása között.

Mi a helyzet ebben a tekintetben? A legtöbb helyen .az, hogy
ketten tanítanak módszertant egymástól ,teljesen függetlenül. Még
szerencse, ha csak a szövegezéshen ,tér el a két tanítás és nem a lé-
nyegben. De egészen bizonyos, ha ez a két .ténvező egymásról nem
szerez .tudomást, nem .beszélhetiink .arról, hogya módszertan taní-
tása megnyugtató módon folyik Jelenleg pedig - a módszertani
előadássorozat után is - az a helyzet, hogy ,a pedagógia tanára
megy a maga útján, a szaktanár pedig szintén a saját útját kö-
veti.a módszerfau tanításában. Hogy ez a két út valaho] találkez-
.zék, erről tudomásom szerint senki sem gondoskodik!

De ha objektívek akarunk lenni, akkor meg kell áHapítanunk,
hogya. módszertan egységes -tanítás\'Íról való gondoskodás a közel-
.muHhan -nehezebb voLt, mint amilyen a jövőben lesz. Nehéz vojt
azért, mert nem volt engedélyezett mődszertanunk és nem jelent
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még meg - valamennyiíinkre kötelező népiskolai Utasítás. Most
már két engedélyezett módszerianunk van, s rövidesen meglesz
a nép iskolai Utasítás is.

Hogya módszertan tanítása egységes legyen, mindenekelőtt
az szííkséges, hogyanépiskolai Utasítás szellemével átitassa a
lelkétYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a pedagógia tanára, a gyakorlóiskola tanára é s a szaktanár.
Kívánatosnak tartom, hogy minden tanártestület módszeres érte-
kezléteken foglalkozzék majd az új népiskolai Utasítással. A mód-
szentan egységes .tanításának forrása az új Utasítás. Ha v e . la rn e n y -

nyien ebből a forrásból merítünk, akkor megteremtettük a mód-
szertan egységes ianításának alapját,"

Erre a közös aiapra az épületet a következő módon építeném.
A rendelkezésünkre á.lló időhöz képest és a lehetőség szerint a
pedagógia tanára és a szaktanár ugyanabból a tankörryvből - a z

engedélyezett és használt módszertani tankönyvből - tanítsa a
módszertant, Ezzel nemcsak az egységes szenem lehető tökéletes-
ségét biztosítjuk, hanem sok iclőtis nyerünk. Abban ,az előadás-
sorozatban, amcl y a szaktanárok módszertani tanításával foglalko-
zott, sokszor haJllottuk, hogy nincsen elegendő idő a rnórlszer kér-
déseivel való foglalkozásre. Rövid felolvasásomban rá akarok
mutatni varra, hogyan lehet időt nyerni. Nézzük a kérdést egyes
tantárgyak vagy tarrtérgyosoportok szempontjából.

A legtöbb nehézségre mutattak rá ,a magyar nyelv ésa tör-
ténelem 'tanárai. Azért mindenekelőtt ezekkel foglalkozom. A ma-
gyar nyelv tanárának foglalkoznia kell az olvasmány- bs költe-
ménytárgyalás módjával, a fogalmazás tanításának módjával, to-'
vábbá a helyesírás tanításának és nyelvi magyarázatok módjá-
val. Ez a mai tanterv mellett, amely a IV. osztál y számára nagy
anvagot ír elő, szinte leküzdhetetlen feladertot ad, ha nem vesz-
szük figyelembe azt a munkát, amelyet a pedagógia tanára végez.
Módszertanunkhoz csatolt tanmenet szerint a pedagógia tanára 10
órát fordíthat a magyar nyelv említett tárgyai módszeres kérdései-
nek Iejtegetésére, tárgyalására. 2 órán M mirrtatauításokat hallgat-
nak a növendékek, :; órán szerepel az olvasmány- és költemény-
tárgyalás módja, 2 órán a fogahnazás tanításának módja és :; órán
a helyesírás tanításának és a nyelvi magyarázatok módja. 10 óra
alatt elvégezheti a pedagógia tanára azt az anyagot, amelyet pl.
módszertanunk tartalmaz,

Most köv'etkezik a szaktanár módszertani tanítása. Az erre
vonatkozó nézetemet kérdéssel kezdem: Vajjon nem az a legter-
mészetesebb, hogy arra építsen a magyar nyelv tanára, amit a
pedagógia tanára elvégzett]'! A ráépítés lényege az, hogytudomá-
sul veszi azt, amit oanövendékek tárgyainak mód zere kőréből
tanultak és ezt kiegészíti. A tudomésulvétel legjobb formája az,
ha kikérdezi azt, amit a pedagógia vtanára tanított. A kiegészítés

• A pedagógiai irodalomban természetszerűleg törekedhetünk arra,
hogy kifejthesstik azokat a gondolatokat, amelyek az Utasítással ellen-
keznek. De ha a enódszertan tanításában véleményeltérések vannak, az
egység alapja csakis az Utasítás lehet. #
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pedig azt jelenti, hogy tárgvalja a helyesírás 1anításának, anyelvi
magy;arázaiok és a fogalmazás .tanitásának történetét, továbbá be-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m u ta t olvasókönvveket, a nyelvi magyarázatokhoz példatárakat,
különböző vezérkönyveket, ismerteti részletesebben a tan tervet,
bemutat részleteket az Utasttásból, 'tanmenetet készíttet, beszélget
arról, hogyan kell a magyar nyelvet másajkú népiskolában taní-
tani stb.

Lényegesnek tartom annak a megállapítását, arni.t már másutt
is mondottam és már mások is hangoztattak, hogy .a szaktanár
necsak ezeken ez órákon tanítson módszertant, hanem szaktár-
gyainak egyes didaktikai egységeivel kapcsolatban is. A nyelv-ian-
nal kapc.solatban sokszor rá kell mutatni .arra is, hogy hogyan .tár-
gyaljuk ezt 'a nyelvtényt a népiskolában. Az olvasmány- és költe-
ménytárgvaláseal kapcsolatban is kell népiskolai vonatkozásokat

. tennünk. S ha fogalmazásunk a tanítóképző-intézetben lényegé-
ben szabad fogalmazás, akkor ezzel és ehhez kapctSolódó beszélge-
tésünkkel rnódszertant is tanítunk, különösen ha rámutatunk
arra, hogy a népiskolában hogyan kővessiik a szabad fogalmazás
elvét, Ezek a népiskojai vonatkozások aránylag kevés időt vesz-
nek igénybe s mérhetetlen szelgálatot teszünk velük :a médszeres
kiképzésnek. A tananyag tanításával kapcsolatos népiskolai mód-
szeres utasítások jelzik különösebben, hogy tanítóképző-irrtézet-
ben vag'yunk.

Ha így jár el ,a magyar nvelvfanára és ha a IV. évfolyam vé-
gén - a rendelkezésére álló - 6 órában összefoglalja azt, amit
éveken át a népiskolai vonatkozásként ,tanított, ha átismétli azt,
amit la pedagógia tanára elvégzett és ha ezeket a Ientemdített ki-
egészítésekkel Iátja el, akkor mondhatjuk, hogy saját tárgyának
rnódezerét - a lehetőség ezerint - megnyugtató módon oldotta
meg'. A 6 órát úgy lehetne beosztani, hogy 2 órát fordít az olvas-
mány- és költeménytárgy,alásál1:ak módjára, 2 órát a fogalmazás
tanításának módjára és 2 órét pedig a helyesírás tanításának és
a nyelvi magyarázatok módjára, 6 óra kevés az emlíiett :; tan-
tárg-y módszerének tár.gY.a!láJsára.Ha .azoruban ehhez hozzávesszük
a pedagógi:a tanárának 10 óráját, akkor ezen a 16 órán már ko-
moly módszeres munkásságot fejthetiink ki. De ez csak akkor le-
hetséges, ha a pedagógia tanára és a szaktanár együttesen dolgo-
.zik, A beszéd- és ér-telemgvakorlatok tanításának mócljáról, to-
vábbá az olvasás (kezdő fokon) és az írás tanitásáról való tárgya-
lás természetszerűleg kizárólag ·a pedagógia tanárának feladata.

Ha ezt a .módot követjiik, akkor a pedagógia tanára úgy se-
gített a szaktanárnek módszentant tanítani, hogy a szaktanárt nem
kaposolöa ki ebből a Iontos munkából. Helvesnek tartom :azt, hogy
a képesítő vizsgálaton a szaktanár kérdezze ezt a problémát. Ez
is hozzájárul ahhoz, hogyaszaktanár mind jobban belevonessék
.a módszer kérdéseibe. A képesítő vizsgálatra általánosságban ele-
geridőnek tartom azt az anyagot, amelyet az engedélyezett mód:
-szertani tankönyvek. feldolgoznak.

Kevés ideje van a módszeres kérdésekre a történelem tanárá-
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aak is, Azonban úgy látom, hogy az tidőt. azért látják kevésnek,
mert kevés az, amrtYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH rendelkezésre álló néhány (mondjulcő) óra
alatt el ilehet végezni. De ha .azt mondom, hogya történelem taní-
tásának módszere terénnemosak az eredmény, amit a szaktanár
elvégzett, hanem 'az is, amit a 'pedagógia tanára elvégzett, akkor
mindjánt nővckcdi.k az eredmény azzal a többlettel, amelyet ehhez.
a pedagógia tanára hozzáad. A pedagógiával kapcsolatban hall-
g.atnaka növendékek rnintatanítást és 2 órán át foglalkoznak a

történelem tanításának módjával. Ha a történelem tanára nem
tárgyalja ezt újból, ha nem Joezd rrriudent előlről, hanem a pech-
gógia tanára által elvégzett anyaget ismertnek veszi, akkor mind-
járt könnyebb a helyzete. Ha ezt 6 órában kiegészí:tia történe-
lem és alkotmánytan tanításának történetével, - tankönyvek, ve-
zérkőnyvek, ,a tanterv, az Utasításból vett részletek, egy-két di-
daktikai egység tanítása módjának bemutatásával, tanmenet ké-:
szittetésével stb., akkor feladatát megoldotta.

Miután 'a számolás és mérés .tannlásának módjával sokat fog-
Ialkozhat a mennviségtan tanára, elegendő, ha a pedagógia tanára,
az 1. és II. osztály problémáin kíviil a lJT- VT. oszt. módszeres
kérdéseivel 2 órában foglalkozik. Ht is kívánatos, hogya meny-
nyiségtan tanára a.z V . évfolyamban figyelembe vegye azt, amit a
növendékek .a pedagógiával és a gyakorlati ki képzéssel kapcsolat-
ban a módszer te.nbó.l tanultak.

A többi szaktanár is azzal kőunyítsc meg nnmkáját ős töre-
kedjék az egységet szolgálni, hogy arra építseu, amit a pedagógia
tanára már elvégzett. E kapcsolat szempontjából a taukönyviink-
höz készített tanmenet második kiadás árt már kis részben módosí-
tanám. U g yanis a tantárgvake.t olyan rendben vettük fel a tan-
mcnetbc, rnint amilyen rendben azokat tankönyviink tárgyalja;
Amióta azonhan tüzetesebben foglalkozom az összeegyeztetés kér-
déseivel, beláttam. hogy például a természettan és vegytan mócl-
szerét előbbre kell tennünk, hogy a fizika tanára a pedagógia
tanárának tárgyalására támaszkodhassék. Az egymásba való kap-
csolódás lehetősége miatt tanmenetiink e része II. kiadásában a
magyar nyelv tárgyai után így fest:

anyagE '1 v é g zen d öSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II . 104 Mintatauítás a természettanból és vegytanból

___ 105}1 A__t_e_rm__é_s_z_et_t_a_Jl__é_S_V_e_g_y_t_a_n__t_a_n_ít_á_s_á_n_a~k~ 1

106 módja

·iO? Miutatanítús a természetrajz, gazdaságtan és ház-
tartástanból

A természetr ajz, gazdaságtan és háztartástan taní-
tásának módja

IH .
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1
109
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110 Mintatanítás a történelemből és az énekből I
IV.

111} A történelem és a lkotmá n ytan tanításának módj a
112

113 Az ének tanításának módja (Kiegészítés)

1141 A testgyakorlás tanításának módja (Kiegészítés)
115 I Mintatanítás a számolás és mérés köréből

1. 116 A számolás és mérés tanításának módja (Kiegészítés)

117 Mintatanítás a polg. j. és kötelességekből és az
egészségtanból

--

II.I

118 A polg. jogok és köt. tanításának módja

119 Az egészségtan tanításának módja

120 Mintatanítás a rajzból és kézimunkából

1 2 1

1

A rajz és kézimunka
--

j 122 tanításának

123 módja
III.

124} Mintatanitás a földrajzból. A földrajz tanításának
módja

1

125 1
(Azután az év végéig ismétlés)

Tanmenetünk 'végén szereplő tantárgyak (polg. jogok bs kötc-
Iességek, egészségtan, számolás és mérés, rajz) módszerét u szak-
tanárok laz V. évfolyam han tárgyalják. A kézimunka tanítása
módját a mi intézctiinkben a zaktanár az V. évfolyam rajzóráin
tárgyalja.

A tanterv szerint módszertant tarrit a pedagógia tanára bs a
szaktanár. Nagyon nehéz e két janár feladatát problémák szerint
elkülöníteni. A tanitóképzés célját -az eddig mondottak össze-
foglalásaként - a következő praktikus megolrléssal látom legjob-
ban biztosítottnak. la p-edagógia .tanára tanítja a tantárgy tanítá-
sának célját, az anyagkiszemelést és :a módszert megközelítőleg
olvan terjedelemben, amirrt az az engedélyezett módszertani tan-
könyvekben található. A szaktanár pedig tan írtja - egvesületíínk
felfogásának megfelelően - tantárgya tanításának történetet, -
ismétli és kiegészfti azt, amit a pedagógia tanára tanított, bemutat
tankönyveket, példatárakat, vezérkönyveket, részletesebben ismer-
teti a Tanter vet, bemutat részleteket .az Utasítésból, tanmene-
tet készíttet, az időhöz képest tárgy,a:l népiskolai didaktikai egy-
ségeket a módszer szem poutjából, elvégzi azt, amire a legtöbb
szaktudás kell stb.

Sajátlagos a földr ajz tanárának helyzete. Éspedig azért, mert
aránvlag sok az ideje (12 óra) és előbb tanítja a módszer-
tant, mint a pedagógia tanára, Itt az egységet úgy biztosítanám,

#
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hogy a pedagógia tanára támaszkodjék arra, amit a földrajz
tanáre, ,a módszentani tankönyv alapján, elvégzett. Itt valaki fel-
teheti a kérdést: vajjon erre az aránylag sok időre, amelyet a tan-
terv erre szán, elegendő~e az azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n y a g ; amelyet a módszertani tan-
könyv a földrajz köréből tartalmaz. Erre az-t mondorn, hogv a
megtanulésra teljesen elegendő. Ez nem jelenti azt, hogy többet
nem lehet tárgyalni, ismertetni, szemináriurnszerűcn feldolgozni,
..de .könyvnélkül való tanulásra elegendő az, ami az engedélyezett
luódszerlla'l1i tankönvvckben foglaltatik, Sokszor panaszkodnnk
növendékeink túlterhelése miatt, de ritkán van bátorságunk arra.
hogy könnvítsünk ont, ahol könnyíteni lehet. A főldrajztanítás
módszere kérdésében - az ajánlott módon - könrryíthetiink a
diákon. Azonban itt nemcsak könnyítésről, hanem káros jelenség
elhárításáról is van szó. Határozottan károsnak tartom azt, hogy
a növendékek két könyvből tamrljanak módszertant. Ha őssz-
hangot iakarunk teremteni, akkor kétféle módszertarrt nem tan ít-
hatunk. Amint a töhbitall'tárgyhan az kívánatos, hogy a szak-
tanár tálll8Jszkodjék a pedagógia tanára által elvégzett an yagra,
úgy a földrajz tanításának módszere kérdésében a pedagógia
tanára támaszkodjék .arra, amit :a szaktanár elvégzett. Ez a
támaszkodás lényegében 1-2 órán át való ismétlést jelerst.

Azonban módszertant nemcsak .a pedagógia tanára és .a szak-
tanár tanít, hanem - a gyakorle.ti kiképzési órákon - agyakorló
iskola tanára is. A gyakorlati kiképzés okos felhasználásával is
szolgálhatjuk az összhangot és kőnn yítést a módszertan tanításá-
ban. 'Az összhangot úgy, hogy az érdekelt tanárok az u'tasí tás t

és az utasítás szellemében készült és engedélvezett tankönyvet
tartsák szem előtt. A könny~tést pecligazza;l szolgálhat juk,
ha a pedagógia tanára elvégzettnek .tekinti 'azt az anyagot,
amelyet a IV. évfolvamban a gvakorlati kiképzést órákon tár-
gyaliak.

Tantervünk a IV. évfolyam nevelési és tanítási gyakorlatai-
nak anyagát így jelöli meg: "Az olvasás-írás, továbbá az I. és IL
osztályú számtan. beszéd- és értelemgyakorjat, ének és testgyakor-
lás mócl zéres tanításanak ismertetése és begy,akorlása." Így a tan-
terv szerint járunk el, ha a gyakorlati kiképzési órákon nemcsak
egy-egy didaktikai egység tanítási módját mutatjuk be, hanem
azonfelül a mintatanitás alapján nagyon röviden nehány vonás-
ban rámutatunk ana is, hogy 1 - t osztály anyagát hogyan kelJ
tanítani. Így külön időlefogbalás nélkül elvégezhetjük a gvakor-
18Jtikiképzéssei kaposolatban taz olvasás és írás tanítását a kezdő
fokon, az olvasási készség megszereztetésének módjait, - a szá-
molás és mérés, a beszéd- és értelemgyakorjatok, az ének és a test-
gyakorlás tanításának módját az I. és IT. osz,tálybán.

A tanterv szelleme és 'a tantárgy természete azt kívánja, hogy
a pedagógia tanára a IV. évfolyam pedagógiai kérdéseit ilyen
i'eJldben tanítsa: neveléstan, tanítástan, módszertan.'

" Miután ez térelemmel csak érintkezik, de lén yegéhcz nem tartozik.
erről bővebben nem beszélek.
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A mődszertan tanításának. lényeges résre a minta tanítás,
Feltétlenül sziikség van arra, hogy rninden tantárgy tanitása mód-
Jának tárgyalását mintatanításhoz kapcsoljuk. Azaz necsak a
gyakorlati kiképzéssei kapcsolatos módszertan-tanítás, hanem a
pedagógia tanárának miuden módszer.tan-tanítása táma.szkodjék
ririnbatanitásra, Miután módszertant sikeresen csakis mintataní-
tással kapcsolatban lehet tanritani, a mintatanításokat elsősorban
a IV. évfolyamba helyezném. Azonban .a szükség szerint az V.
évfolyamban is tarbhatók mi ntatanítások,

A mintatanításokat elsősorban a gyakorjóiskoja ianár,a tartsa.
Az elmélet és gyakorlat egy égének hangsúlyozása érdekében
néha a pedagógia tanára is tartson minrtart'élJuítás,tvagy demonstrá-
ciót. Ha a szaktanár ezenfelül szükségét érzi annak, hogy ő is
tartson mirrta.tanítást vagy demonstrációt, helyesen jár el, ha a
saját módszertan i tanításait ilyennel összekapcsolja.

A mintatanításokkal kapcsoletban külön kell foglalkozuunk
a gyakorlóiskoJa tanárának módezertan-tauitásáve.l. Hézagos a
tárgyalásunk. ha a módszertan tanításával kapcsolatban csak a
pedagógia tanáráról és a szaktanárról szólunk. A rnódszertant
valójában nem ketten, hanem hárman 'tanítják: a pedagógia
tanára, a szaktanár és a gyakorlóiskolatanára. És ha azt nem
is csinálhatjuk meg, amit egyesiiletiínk elnöke úgy fejezett ki,
hogy a módszertant a gyakorlóiskola tanárának kellene tanítania,
legalá:bb törekedjünk arra, hogy a gyakoelóiskola tanára - a
?-,yakorlóiskola nagy jelentőségének megfelelően - is jusson szó-
hoz. A gyakorió-islcola tanára 3alkalommaJ taníthat módszertant:
a mintafanitások megbeszélése, az előkészítés és a bírálat során.
Miután a pedagógia tanára és a szaktanár a gyakorlati kiképzés
óráin kívül is taníthat módszertant, a gyakorlati kiképzés óráin
kiilönösen ügyelni kell 'élrra, hogy a gyakorlóiskola tanára ne
szorittassék háttérbe. Ilyen háttérbeszorítást látok pl. abban, ha
a gyakor lóiskola tanárának a inintatanítások megbeszélésén nem
adunk elég alkalmat ar oa, hogy kifejthesse mindazt, amit tanítá-
sával bemutatni akaut. Nézetem szerint a mintatanítást elsősorban
az boucolgasse, aki azt tartotta. Ha olyan mintatanítás megbeszé-
léséről van szó, amely a J \ . évfolyam I!yakorlati kiképzésével
kapesolatos, .akkor annak 3 fázisát kiilön höztetném meg. 1. A
pedagógia tanárának felszó lítása vagy önkéntes jelentkezes alap-
ján egyes növendékek elmondják mindazt, ami a mintatanítások-
ból megragadta figyelmüket. 2. A gyakorlőiskola tanára részle-
tesen tagjalja mindazt, amit tanításával bemutatni akar-t. 3. Ehhez
a pedagógia tanára hozzáfűzi még azt, amit az elmondottakori
felü.] még hangsúlyozni akar és azt, ami egy didaktikai egység
kereteit meghaladja, S hogy a növendékek jobhan érezzék. hogy
cz"zel a megbeszéléssel a módszertan egyik részét is végeztük el,
megmondanám, hogy ezt a könyvhen hol taiálják és hogy erről
a legközelebbi órán he kel[ számoln iok. Ba a gyakorlati kiképzési
órákon nincsen mód a m e g ta u ulás ellenőrzésére, akkor a peda-
gógia tanára egyik neveléstani óráján forclítson erre 4-5 percet.
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A pedagógia tanárának módszcrtani órájával kapcsolatoo mirrta-
tanítást csak a pedagógia tanára boncolgatja, miután ezeken :a
megbeszéléseken a gyakorlő iskola tanára nem vesz-részt, .

A módszei-tan rtanHá a Folytatod ik -az V. évfolvam :gyakor':
Lati kiképzésével kapc.sol,atban is, Kívánatos, hogy a gyakorló-
iskola tanára .taprusztalatainak elmondása végett, az ifjúság pedig
önwlJlóságának gyakor'[ása érdekében eléggé szóhoz jusson. Helyes-
nek tal'Íom, ha e két okból a pedagógia tanára és a szaktanár -
a szükséghez képest és a lehetőség szerint - rövidre Fogja mOI1-
danivalóját. Résztvettem már oly-an bírálati órán, amelyen tisz-
teletremél.tónak találtam a szaktanárnak azt a kijel-entését: "Ki"-
merítettékYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIB . tárgyat, nem szólok hozzá." Nem szolgálja az ügyet
az olyan nyilatkozat, arnelvben laz jut kifejezésre, hogy a gya-
korlati kiképzés egyik vagy másik -tényezője felesleges, rnert
keveset szó]. Erre azt mondorn, hogy az ügy érdekében sokszor
kötelesség az önfegyelmezés. Aki keveset szól, több fegyelmezett-
séget tantlJsít, mint aki sokat beszél, de hozzászól ásának egyik
részéről maga kénytelen megáí.iapitani, hogy nem tartozik ide.
Abból a tényből, hagYla:; 1anár közül egyik-másik keveset szól,
nem következik, hogya jelenléte feleslege-s. A gyakorlőiskola
a tanítóképző-intézetben laz iitőér, amelyen min del]ki nek kell a
kezét tartania.

Hogy az összhangról való ,tárgy,a,lásom 'teljes legyen, nemcsak
arra van zükség, hogy az áhtalános elvekben legyen tanításunk
között harmónia, hanem arra is, hogy egvetértsiink abban, iniként
kell az ábtalános elveket egyes esetekben alka-lmazni. Ez az elő-
készítési és bírálati órák összhangját jelenti. Problcrnatiku téte-
leknél a :; tényező előzőleg álla.pitsa meg az egységes eljárás mód-
ját. Egyébkéntem dehet ellentét. ha a három tényező közül egyik
sem mond olyant -a növendékek előtt, ami az előtte szóló kollé-
gájának szavaival ·eiIJenkezik. Amit nem tartunk helyesnek, arról
ott az órán nem szólunk senunit em; azt óra után magunk között
ke!.l .tisztáznunk.

A tanítóképzés egyik legnehezebb kérdése a módszertan taní-
tása. Hárman tanrtják ta módszcrtant. Felolvasásomban meg akar-
tam rmrtatni azt, hogyan Iehet ebből a :; kornponensből a leg-
hatalmasabb eredő; hogyan lehet ez azeredő nemcsak nagyságá-
ban, hanem osszhangjában is hatairnas. Helyenként panasz-
kodunk. hogya módszertan tanítására kevés .az idő. Ez a panasz
egyes tantárgvaknál jogos is. Azonban panaszok hangoztatásából
nem élünk meg, hanem .azt k c H néznünk, hogvan lehet a fennálló
keretek közdtt a bajokon segíteni, hogyan juthatunk maximális
eredményhez.

Tanmenetiink szerin.t a pedagógia tanára körulbelül 43 órát
fordíthat mődszerban ra. Az összes szaktanárok módszerüani órái-
nak a száma - az i tot elhangzott felolvesások és a mi intézetünk
gyakorlata ezerint - 117. (Magyar nyelv 6, számolás és mérés 36,
történelem ésalkotmá(1)"tan 6, polg. jogok és kötelességek 4, föld-
rajz 12, természetrajz, gazdaságtan és háztartást-an 8. természet-
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tan és vegytan 10, egészségtan 5, najz és kézimunka 18, ének 6,
testgyakorlás 6.) Természetszerűleg baj, hogya módszertanra for-
dítható idő nem eléggé egyenletes. De nekünk most éppen az
egvik Főfeladatunk, hogy ezt a nehézséget a lehetőség: szerirrt
-erryhi.tsiik.

A pedagógia .tanára és a szaktanárok így összesen 160 órát
forrlithatnak la módszcrtan 'tan.íitásár.a. 'Ez majdnem heti 5' órás
tantárgynak feld meg. Ha ehhez Iiozzéveeszük még a IV. évfolyam
30' és laz V. évf. kőriilbelii] 100 előkészátő és bírálati óráját, ame-
lyeken szi n.tén módszertant tanítunk vagy ismétel iink, s ha végül
még ana az időre is ,gondoJunk, amelvet a szaktanárok nem tan-
tárgyuk befejezése után, hanem tantárgyuk tamításával párhuza-
mosan, egyes didaMikai egységekhez kötötten forclítan~ mód-
szertani kérdésekre, akkor azt mondhatjuk, hogya mórlszertan
tanítását a jelen Iehetőségei között némileg megnyugtató módon
'tudjuk rendezni. Ez nem jelenti azt, hogy nem volna kíváuatos
több időt módszertani kérdésekre fordít-ani, hanem csak azt
ak.arom kifejezni, hogya mai tanterv is nyújt annyi lehetőséget,
hogy .a mi belátásunlotól, mun kán k helyes eJrendezésétől, a fel-
.adatok kellő .beosztásától, egymás murrkájának fígyelembevételé-
től függ az, hogy - a nehézségek ellenére - elfogadható ered-
ményhez jussunk.

Felolvaeásom lényege: hogyan lehet az egymás munkájának
figvelembevételével egyrészt a módszertani órák számát szaporí-
tan i, másrészt ebben a munkában összhangot teremteni. - Ez az
összhang a tanjtóképzés egységes murrkájának egyik leglényege-

ebb tényezője.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . F ra nk Anlol.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

M it tan ítson a szak tan á r a z én ek m ód szeréh ő l?

RöviclCll: azt és annyit, ami képessé teszi ,a növendékeket ct

mó dszeres énekbauításea, Ennek azonban nehézségei is vannak.
Az egyik nehézség magában az énektanítás rnódszerében rejlik,
amely egyike a legbonyoluitabbaknak. Ha ok tekintetben - fő-
leg az alapelvekben -tisztázóclottis az jskola.i énektanítás mód-
szcre, de még sok kérdésben nem alakult ki egységes felfogás, sőt
pl. a hangképzésre, a hangelnevezésekre, a gyakorlatok és énekek
Iciválasz.tására vonatkozóbag egyre újabb és újabb problémák és
Icísérletek mcrülnek fel. A másik nehézséget az énekmódszertanra
fordítható idő csekélysége okozza. Tanítóképző-intézeti tanter-
vünk ugyanis a népiskolai énektanítás módszerét .a IV. és az V. osz-
tá:ly énekarryagánádYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirja elő. Esz'erint az ének hetiegyőrás tárgyá-
nak három, egymástói megtlehetősen eltérő tantervi anvagköre van:
1. gyakorlatok és énekek, 2. zeneelmélet és összhaugzattan, 3. .anép-
iskolai énektanítás módszere. A heti egyórás éneknek ez az el-
ágazódása is mutathatja az egyes körökre fordíthartó idő rövirlségét.

El&zör megkísérelném a mód zertanra fordítható órák szá-
mának és elrendezésének megállapítéeát, mert Utasításunk erre
nézve nem nyujt direktiván s ennek folytán az egyes tanítókép-
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zőkben más-más módon és nagyon kirlönböző rnértékben végzik
el ezt az an yagot.

Az előbb felsorolt háromféle anyag közül aránylag legtöbb
idő fordrtandó a gyakorlatokra os az énekekre. Ezek képezik ének-
tanításunk gerincét, ezekbe kapcsolódik az elmélet s a módszer-
tan is. Csak azokna a növendékekre lehet eredményes az ének-
módszertani kiképzés, akik az énekiéeben elegendő alapot szerez-
tek. Az énekgyakorjatok és az énekek tanítására vonatkozólag le
keU még azt is szögeznunk, hogy folytonosan, megszakítás nélkül
történjék, azaz minden órán szerepeljen, Az énektanulás készség'
s ügyesség gvakordásán és fejlesztésén alapul, agyakorláJs meg-
szakjtása pedig nemcsak stagnálást jelentene, hanem súlyos
vi szaesésre is vezetne. Ennek megfelelően a lY. és az Y. osztalv-
ban minden énekóra első része (első Iélórája) fordíttessék ének-
gyakorlatokra és énekekre. Ez ugyan nagyon csekély idő erre a
célra, de mentő koriilménynek vehetjük, hogya növendékek
ezekben laz évfolvamokban már nem aneilfabéták az ének dolgá-
ban és az előző három éven á:t réseletezőbb módszerrel tanultálc
az éneket, nem kell tehát mindent szájukba adni. Rövid hang-
fejlesztés és a mult órai lecke feleltetése után bemutatjuk az új
anyagot, megüanínjuk azt, ami abban ujdonság a növendékek előtt
és ezek uitán elegendő csupán a kritikus részek médszeres begya-
koroltatása. Ennyi legtöbb' esetben egy félóra alatt ei iutézhető,
illetőleg c ak annyit vegyünk fel az anyagból, amennyit ez alatt
a rövid idő alatt is előkészíthetiínk.

Az énekórák második részei (második félórái) vagy ossz-
hangzattanra, v,agy mód zertanra fordíthatók, Egy alkadommal
azonban mind a kerttőre már nem kerülhet sor, mert ezek a tárgy-
körök még megfelelő .tankönyvek mellett is aránylag több magya"
rázatra szorulnak. Ilyen meggondolás utáu lényegében ana az
eljárásta jutunk, amelyet a Sal'udy-HoclOSlsy-féle énektanítási
segédkön yvek f üggelékében összeállított tanmcnetek mutatnak.
Szerény tapasztalatom allapján azonban a módszertanra több fél-
órát bátcrkodom javasolni, amit tmmészetesen csak az osszhang-
zantani anyagnak vadamivel ősszevontabb tanítása árán érhe-
tünkel.

Az alább részletezendő módszertani anyag mennyisége leg-
alább 24 félórás egységet kíván meg, melyből a IV. osztályraBA12-t,

az V. o.-ra is 12-t számíthatunk. Az évi 12 félórai anyagat sem.
egyfolytában ajánlanám tárgYlaIni, mert akkor .az összhangzattan.
tanítása hosszabb ideig szünetelnc, Félévenkint 6-6 félóra fel-·
vétele célszerűbbnek mutartkozik. A félévenkénti 6 félórás mód-
szer-tani ismertetések azonban folvüatólagosan (egymásutáni órák-
ban) történjenek - a gondolatköreik egységei miaitt; Ezekben az.
időkben az osszhangzattan tanítása szünetel ugyan az énekórákon;
ellenben a már elvégzettYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö szhangzattani anyag írásbeli feldolgo-
zása é hangszeres begyakorJás'a ,a zenei órákon IS a zenegyakor-
latokontovább folyhatik. Céllszerű az év elején egy-két őssz-
hangzattani tételt tárgyalni, hogy legyen feldolgozásra való anyag
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a módszer tanításának idejére. Am az óhajt, hogy a növendékek
a gyakorlati tanításokra már teljes énekmódszertani felkészű],tség-
gel menjenek, még abban az esetben sem tudhat juk elérni, ha a
módszertan danítását már az év első órájában elkezdenénk. Azon-
ban a teljesebb módszertani ismeretek hiányát a gyakorlati taní-
tás ok alk:aoJmávClJla min tatanításoknak és a részletes előkészttések-
nek kell pótolniok. Sőt a rendszeresebb módszertani ismertetések
érthetőbbek és hasznos'ahbak [esznek a növendékek számána, ha
azokart már valamelyes gvakoclati .tapasztale.taikhoz kapcsolhatják.

A fentebbi szempontok alapján konkrét javaslatom az ének-
mődszentani anyag óraszámára és elrendezésére a kővetkező:

IV. osztály. 1. f.élév (október-november). 6 félórás egység.
Az iskolai énektanítás kialakulésa és ,a jelenlegi népiskolai tan-
tervben megállapított feladetok ismertetése. - 2. félév (március-
ápridis). 6 féíórás egység. A népiskolai énektanítás módszere a
népiskolai wnteTVi utasítások főbb fejezeteinek ismertetése alap-
ján. V. osztály. 1. félév (októb-er-november). 6 félórás egység.
Egy engedélyezett népiskolai énekeskönyv osztálvonkénti áttanul-
mányozása. - 2. félév (március-április). 6 félórás egység. A nép-
iskolai énektanítás kézi-és vezérkönyvei, továbbá tan- és segéd-
eszközei. .

Ezután a 24 félóra anyagát egyenkint részletezem. A végső
feldolgozáshoz forrásul szoJgálhatnak:a népiskolai Tanterv és
Ut'élJSítások, az áHaJlános és énekmódszertanok, az énektanítási
vezérkönvvek és a Zenei Lexikon.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Az énekta nítá s ieia lekulés«. Az ének szerepe az ókori
népek életében, a görög nevelésben s a keresztény istentisztelet-
bell. Arezzoi. Cuido, ·a szodmizálás megalap ítőja. A szolmizálás is-
mertetése az "Ut queant laxis .. " kezdetű himnusz alapján. Az
eredeti szolmizálás későbbi kiegészítése, megváltoztatása, relatív
és abszolut használata.

2. A népiskola i énekta nítá s ha la kulá sa . Az iskolai énektanitás
.évszázadokonYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá t a templomi éneklés célját szolgálta. Pestalozzi
hatására az ének az önálló népiskolai tárgyak sorába lépett s a
mult század elejétől kezdve népiskolai célt szolgádó énekiskoJák,
módszertanok, sőt önáilló népiskolai énektanítási rendszerek jelen-
tek meg. Weber J. R-nak az alaphang helyét jelölő rendszerét
hazánkban Sándor Domokos, Heinroth-nak, normál rendszerét
pedig Bartalus István' dolgozta át a magyar viszonyoknak meg-
feilelően.

3. A népiskola i énekta nítá s tenier oe. Iskolai énektanításunk
államilag a z 1806.-i (második) Ra'tio Educationis, az 1868. évi
XXXVIlT. t.-c., az 1869., 187.7., 1905. és 1925. évi nép iskolai tan-
tervek útján szabál yoetatott. J elenlegi tantervünk énektanítási
célja. A hedlásezecirrti és a hangjegves énektanítás viszonya. Az
anyag beosztása és elrendezése. Az énekórák száma.BA

4. A népiskola i énekta nítá s ta nter vi a nya ga az. I. és TI. osz-
hílyba n. Az egyes osztályokban tanítanc1ó szöveges énekek és zenei
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tárgyköreik (hangnerjedelmük, hangkőzeik, ritmusaik, tempóik,
.árnya.lataik) -,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA zenei elemek észrevétet ' c és g-yakorlása.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Anépiskola i énekteniiá s ta nter vi a nueg« a J lI-'-VJ . osz-
fá lyba n. A haíllás után IS ,a hangjegv szerint tanítandó énekek.
Atlk'alomsz'eríi énekek. A hangjegyes énektanítás zenei tárgvkörei
az egyes' osztálvokban. A kétszó lamú iéneklés.

6. Az oszta tla n népiskolá k a nya f4összevonéÍsa . Az osztatlan
'nép iskolák énekóráinak redukált óraszáma. Ösztálvősszevonások.
A taniiási anyag összevonásának elvei az összevont osztályokban,
Turnusos rendszer.

Z, Módszer es eliá r ú« a z énelsi snitú« a nya gá va l ka pcsola tba n.

.Szoveges dalok (népi és költői gvermekdalok, eredeti népdalok,
népies dedok, műdalok). Enekgyakorlatok (hangfcjle ztő, hang-
jegyolvasási, he.ngjeg yirási, hangtalálási, hallási gyakorlatok);
A gyakoI'laJtok anyagát is - 1ehciő ég szerint - eredeti né pded-
kinosünk dallamaiból válasszuk ki. Magyarázat, írásbel i Icladrrt,
ének- és zenei bemutatások.

8. Mód,; zer es eljéÍr á s a da l elemeivel ka pcsola tba n. Szöveg-
tanítás. Az ütemek, időméretek ianítáJsa alkalmas dalszövegeken
(rrtmusos vcrssorokon), az új dall ami elemek érzékeltetése pedig
megfelelő dalrészleteken történ ik . Uternczés, tempó, hangerő taní-
tása. Ö szhangzati elemek (összhangzatos kíséret, kétszólarnú
éneklés) .

9. A lia ll á sszer inli énelci enii ú« [ olcozei a i. A legprimitívebb
j átékos clalok tanítása egyszerű bemutatás útján történik, - a
szőveg, dallamés mozgás szétválasztá oa nélkiil. Az igen kőnnyű
és rövid dalok megtanításához sincs sziikség !fr szöveg ésa dal-
lam elkülönítésére. N·ehezehb énekeknél előbb történik a szöveg-
tauitás, majd az ének bemuta.tása utáu ·a daltanítás, - minelenkor
a szükséghez mért részletezéssel. Osziály, ClSOPOrtOk,egyesek
éneke. A tudanos éneklés eiőkéezítése a zenei elemek észrevétetése
és gyakorlása útján.

J O . AzBAú ] zenei a nya g f eni! á sa h.sr uijegue}: szer ini, Acél
kitűzése, rokonismeretek felújítása, érzékeltetés, név, jegy, hang-
jegyes gyakorlat 6 annak fokozanos tanítása (olvasás, hangtalálás,
r itmizálás, ritmusos énclolés}, hallási gvakorlat, összefoglalás,
alkalmazás dalon,

11. A da lok ieniiúse ha ngjegyek szer ini.. Szövegtanrtás, hang-
jegyolvasűatás, daHamrtmlÍtáJs, beosztások, ritmusos dallaméneklés,
szöveges éneklés, ámvalás. A dajlami elemek s a dallamvonal
részletezé ének foka mindenkor ,a -banulók képességétő] s az ének
nehézségéről függ. Az ,wlkia']omszerü dal tanftása hallás után tör-
ténik, de az emlékezet támogatására a hangjegyek nézése jó 6z01-
gáJlaiot tehet.

12. Az ének-ta nmenet készílésének sl a peloei. Óraszám. az
egységek anyaga, szemléhtetésre szolgáló énekek. alkalmazás
dalon, koncentrációk, dailok ismétlése. A tanterv ben vagy az uta-
sításban közöH tanmenet-példa ismertetése és házi Feladatu 1:
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alinak részletes feldolgozása ~ énekeekönyvekből kiválogatobt
megfelelő szöveges dalekkel.

13~18.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgy engedélyezett népiskola i énekeskönyv r észletes
á tfa nulmiÍnyozcisa . A javaslat ezerint. ebben a 6 félórás-egységben
a népiskola I- VI. osztályainak énekanyagát egy engedélyezett
konyv w1é1Jpjándolgozzuk fel. Minden ilyen félórás alkalommal
IH "népiskola egy-egy osztáivánek anyagát (dalait és gy,akotf1latait)
sorravesszük, szemelvényesen énekeltetjuk (képző-intézeti tan-
tervünk ki ván ága azerirut is - első látásr,a), egy-egy jellegzete-
sebb egységet módszcre feldolgozás szempontjaból tagialunk,
végül házi fell,ad:aüllla z illető osztály egész anyagának megtanu-
lását tűzhetjük ki. - Legcédszerűbb volna erre a célra 'azt a nép-
iskolai énckeskönyvet felhasználni, melybő] a gvakorlóiskolában
tanulnak és elhelyezni ennek 'a könyvnek 20-25" példányát az
V. éve ek osetálvkönvvtárában. Ezeknek a kőnyveknek könnyü
hozzáférhetősége megkönnyitené a gyakorlati <tanítá ok előkészü-
letert js.BA

1.9. Népislcola i énekeskönyvek bemuta tá sa . Egy-két régebbi
népiskolai énekeskönyv (pl. Bantalus István- Éneklő ABC). A
jelenlegi tanterv alapján engedélyezett mépiskolai énekeskönyvek:

Sztankó Béla: Kis Da lkönyv (osztatlan és részben osztott
népiskolák ö szevonn Ill-IV. osztályai zámára).

Sztankó Béla: Delos Könyo L kőtet (a teljesen osztott nép-
iskolák Ill. és IV. osztályai, valamint a részben osztott népiskolák
összevont ITI-IV. o ztáJly,a számára). A II. kőtot az V. és VI. 0_

részére.
Kacsóh Pongrác dr. (Harmat A,rrthur és Karvaly Viktor át-

dolgozása}: Énekeskönyv (az elemi népiskolák lU-VI. osztáivai
számára).

Szabados Béla: Nóta or szi: Íg 1. rész (UI-IV. o. számára).
Engedélyt nyeri még Tibolcli József: Énekeskönyo. Osztie-

Steincr-Szűcs: Magya r Énekeskönyv. J ósvay-Schmidt-Szemző:
Da lok és énekek Icon.uoe (a róm. kath. iskolák zárnára egyházmag

.jóváhagyott könyv) ..
20. A nepislcolni énelcteniiéstioz [orrtisu ] szolglt.!ó da lgyíijte-

ménuele. Zs.asskowszky Ferenc és Endre: Ki:5 Lentos. Kiss Áron dr..
Magya l' Gyer rmetji: Ííé/-.: -l-: önYD . Bartalus-Pataki: Da lgyíi.itemény.

Erőd i Ernő: Ezüst fl ér ] il. Harrach J ózsef: A I'a ny La nt, Sztankó
Béla: Da /gyűjtemény. Moluár Imre-Lajtha László: [ útékor szé g.

Bárdos Lajos: 101 I1Wglj ill' népda l (a Magy,ar Cserkészszövetség
kiadása).

21. Hm nuir uurn-lciser el ie] ellá tott népiskola i di1lgyíijlel11,é-

nyet. Zöld Károly: M.a gya r iskola i delok, Kovács Dezső: Népiskola I:

Da lgyíijlemér ty. Kacsoh Pongrác ell'. (Harmat Arthur és KarVlaJy
Vik1tor átelolgozá a): Az elemi iskola i énel.l eni] ús peda gógiá ja .

IL kötet, Kosáry János dr.: Népieíeolei dslok h.srmoniumlcieér etí el,

22. Vezérkönyoek és ének peda gógia i municá k, Bartalus hi-
ván: Énel-: la nító oezér ícorujn. Sándor Domokos: Weber ] : R. vezér -
l.or ujoe .« né pisk . énelctnniiusbnn, Kövc kuti jenő: Az énektenitús
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vezérkönyve. Ugyanaz: Az énekta nít-á s modezer tona . Sztankó
Béla: Vezérkonuo a né piskolei énekta nitéshoz, Kacsoh Pongrác dr.:
Az elemi iskola i énekta nítá s peda gógiá ja . A) I~Z. Kecskés Ernő:
A ha ngjegyről va ló énekta nulá s és a z énekta nítá s vezérkönyve.
Kosárv János dr.: A népiskola i énekta nítá s má dezer e. Jósvay-
Schmid •..Szemző: Az éneklés ta nítá sá na k vezérkönyve (oa róm.
kath. iskolák számára egyházilag jóváhagyott könyv). Továbbá
Tóth Mihálv, Barosai József idevágó rnunkái.

23. A ha ngszer ek a lka lma zá sa a z énektunitésben, A harmó-
nium bs .a hegedű előnyös tulajdonságai. A többoldalú szemléltetés
elősegítése. Az énektanító hangjának kímélése vagy segítése.
A hangnemi és haemóniai érzék fejlesetése. A trenszpoziciős har-
mónium. A hangszerek szerepe az énektanításban. Szélsőségek.

24. Az énekta nítá s egyéb segédeszkozei. Hangvilla, hangsíp.
'iitemrnérő (metronom). Hangjegvre vonalozott iskolai tábla. Hang-
jegvfüzet. Hangjegvitáblák. ÉnekiábJák (pl. Sztankó-féle 10 ének-
tábla). Egyéb szemféltető készítményele

A módszeres anyagnak erre la 24 félórára javasolt felosztása
nem az egyedül lehetséges megoldás. Egész órás módszeres egy-
ségekröl is dehetne beszélni, deaz ilyen megoldást csak abban az
esetben ,tudnám j;av'atSolni,'ha a móclszert.anianyag bőven volna
illusztrálva hangjegyes példákkal, olyan bőven, hogy abban több
volna ,a hangjegy, mint 'a betű. Ebben azeseihen ugyanis a mód-
ezertaní órák a növendékekre nézve nem maradnának puszta el-
méleti órák, hanem egyszer rnind énekgyakor-latok is volnának.

Lehetnek, akik em a módszertani anyagot vagy az arra ja va-
solt 24 félórát sokaini fogják. Azoknak figyelmébe ajánlanám,
hogy képző-intézeti énekoktatásunkne.k éppen a módszere ismer-
tetés adja meg legfőbb sajátságát. A népi kO'lai Utasítás egy-
magában is igen 1erjedelmes mű, melynek teljes és részletes ismer-
tetése, bármennyire kívánatos ~eune is, még ennél is több időt
kívánna. Holott előíri módszertani anyagunknak c ak egy részét
.kép ezi azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU tasítás ismeotetése.

Lehetnek, akik viszont a javaslat anyagát vagy a reádordított
ielőt nem tartják elégségesnek a növendékek médszeres kiképzése
szemporrtjából. Azok pedig gondoljanak ana, hogy az őtosztályos
képzőben redukálták az énekórák számát és ma a heti egyórás
ének mellett megközelítőleg em vállnlkozhatnnk annyi módszer-
tan i anyag elvégzésére, mint amennyi a régi képzőben lehetséges
vojt (külön heti 1 ÓTa vodt a IV. o.-ban az énekmódszertanra).
Szerencsérc azonban a növendékek médszeres kiképzésének sikere
nem csupán ezeken a módszentani ismertetéseken fordul meg.
Ezen~kívül még három fontos tényezője van a módszeres kiképzés-
nek. A pedagógia ,tamárál1Jak általános módszertani óráj, melyc-
ken sok dolgot tanulnak a növendéke'k,amit az énektanításban
is felhesznáihatnak, Egy másik segítő ténvező maga az öt éven
át folyó médszeres énekolotatásunk. A t,amHóképző első osztályá-
nak énekanyaga Iényegében a népiskola hat oszfálvának ének-
anyaga. S ha ezt 'a népiskolai módszer alapelvei szerint dolgozzuk



A szűnidei testnevelési tanfolyam :;0:;

fel. akkor a növendékek már a saját énektanulásuk folyamán is
sok módszeres ismeretet és készséget szerezhetnek, minek folytán
.a módszertani órák sokszor csak felújítások bs összefoglalások
resznek. Végül a didaktikai gyakorlatokról se feledkezzünk meg,
melyek a mintatanítás, előkészatés, gyakor-lati tanítás és bírálat
folytán hathatós eszközei az énekmódszertani kiképzésnek is.
Mindezek együttvéve megadhatják azt a minimális útravalót,
amellyel a jelöltek elindulhatnek ezirányú hivatásuk végzésére.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kishonii Bernn.

Szünidei továbbképző tanfolyamok el középfokú iskolák testnevelő

tanárai és tanárnői számára.

A Testnevelési Főiskola az 19:;0/:;1. tanév nagy szünetjében is folv-
tarta azt a tevékeny munkát, rnelynek célja a már iskolákban vagy
testnevelési (sport) egyletekben működő tanárok, vezetők és tanárnők
minél alaposabb és részletesebb kiképzése. A különféle lapokban, folyó-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i ! atokban kezhírré tett tanfolyamra sokan jelentkeztek, mert érdekelve
voltak az összes középfokú iskolák, közöttük tehát a tanító- és tanitónő-
képző-intézetek is.

Tanítőképző-intézetcink testnevelő tanárai részére - jól tudjuk -.
al' elmult (1929/:;0.) tanév nagyvakációjában rendezett egy ehhez hason 1 0

ianfolyamot a köz okt. miniszter június 30-tóI július 16-ig szintén fl

Testnevelési Főiskolán. Ezen a tanfolyamon a részvétel kötelező volt és
így a tanárok a tanfolyam ideje alatt fizetési osztálvuknak megfelelő
napidíjat és útiköltségmegtérítést kaptak. Tetemes költségek et is jelen-
tett így ez a tanfolyam, de feltétlenül megérte. hisz a tanítóképző-inté.
zetek testnevelő tanárainak a munkája hat el végeredmény ként az ország
legszélesebb és legtömegesebb rétegeibe. Hogy milyen eredményes tan-
folyami munkát végeztek a tavaly ide gyűjtött tanárok, arról részben
már olvashattuk is egy éve a beszámolót. De örömmel kell pótlólag meg-
jegyeznünk erről a tanfolyamról még annyit, hogy lelkesedésben, buz-
g-alomban és hozzáértésben felülmúlta az addigi tanfolvamokat és túltett
.az ideiek munkásságán is.

A jól végzett munka eredményeként talán ezért nem is jelentkezett
az idei tanfolyamokra egyetlen egy testnevelő tanár a tanítóképzők részé-
ről. Valósz ínűleg élénken élt még emlékezetükben a munkának ugyan-
csak Iárasztó mivolta. Az sem csalogathatta őket, hogy az idei tanfolyam
résztvevőinek anyagilag nem volt úgy megkönnyítve a helyzetük, mint
nekik, mert ez a tanfolyam senkit sem kötelezett a részvételre és i l

jelentkezők közul csak :;0 férfinak és 30 nőnek helyezte kilátásba a díj,
mentességet (még az útiköltséget sem téritette meg). Taná raink nélkül js

azonban feltúnően sokan jelentkeztek a tanfolyamra, úgy hogy a kh,
140 felvett testnevelő tanár és tanárnő részére három csoportot kellett
.alakitani, hogy a munka könnyebben meajen. A férfiak alkottak egy
csoportot (számuk 44). A nők egy A.) és B.) csoportra tagolódtak. Az A.)
csoportba gyűjtötték a középiskolák, kereskedelmiek és tanítónőképzők ta-
nárnőit (kb. 40-et). A B) csoportban voltak a polgári iskolai tanárnők (os

néhány elemi iskolai tanítónő, kb. 55-en. Két csoport állandóan dolgoz-
hatott a szabadban, a Főiskola atlétikai, gimnasztikai vagy játék (tenniszl
pályain. Egy csoport rendszerint elmélettel volt ugyanakkor elfoglalva.

Miután a tanfolyam elsősorban abból a szempontból érdekli e be-



304 Mesterházy Jenő,

számoló ol vasóiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , hogy mcnuy ibeu volt az összef uggéshcn a tanítóképzés
személyeivel és munkájával, csak az A.) csoport tevékenysége jöhet
számításba. Sajnálatos jelenség, hogy az cin. tanítónó- (ÓVÓJÍő-) képzök-
ből senki nem kérte felvételét 'a tanfolyamra és így innen áll. tanárnóink
teljesen hiányoztak. Felekezeti tan ítőnöképző-intézeteink is gyéren voltak
képviselve. A debreceni ref. ta nítóftöképzöböi viszont ketten voltak:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKis«
Aranka és Tóth Kató. gyancsak Debrecenból (a Svetits-int.-ből) volt itt
Kornet Mária Róza nővér. A debreceni tanítónőképzők tehát ugyancsak.
megmutatták, rnenn yire érdekli őket a testnevelés leg úja bb Hl unkája
Ara ny Irma a ny ircgvházai, Kereleesne Laoher Erzsébet a kecskeméti ref,
tanítónőképzőket képviselték. Kivulük még a szegedi, sop roui, kalocsai.
kat. tanítónóképzök azon kedves noverei voltak a tanfolyamon, kik inté-
zeteikben ellátják a testnevelési órákat. Hogya hölgyek minő bámulatos
szorgalommal és fá radhatatlansággal dolgoztak, az általános meglepeté-
sü l szolgált. Külöuösen a kedves nővérek részéről, kik az állandóan nagy
és rekkenő nyári hőségben ugyancsak nem kényelmes forma-ruhájukban
még a legnehezebb gyakorlatokat is megpróbálták, játékokban, futás ok-
ban a legintenzívebben résztvettek. Általában a nők jóformán alig ma-
radtak el a teljesítmények terén a férfiaktól, kiknek nehezebb atlétikai.
gvako rlataik és céllövészeti ó ráik voltak még, egyébként semmivel sem
dolgoztak se többet, se jobban, mint a női tábor A.) csoportja.

A tanfolyam kezdete j c i 1. l-ére volt tervezve. Az időközben meg-
ejtett országgyűlési v ú la s z tások m iatt azonban ennek ideje eltolódoH
júl. 8.-ára. Tartott a tanfolyam júl. :28-ig. úgy a meguvitásáuál. m int éI

befejezésénél miriden i in ncpélyes formátói eltekin tettek. úgyis sok a haj-
landóság bennünk, magv a rok han az ünneplésekre. Ezt nem egyszer sz -
miinkre is vetették az idegenek és talán jó erre is gondolni. ha akad
néha-néha alkalom az ií nncplésekre. Pótolta azonban ezt a Fóiskola sze-
rctetreméltó igazgatójának, Szulcooút hy Imrének néhánv köz vctlen hangú,
mclegségtől áthatott megnyitó mondata. mclyekben örömének adott ki-
fejezést, hogy a Főiskola ismét egy hatalmas tábornak n y uj that ismere ..
teket ahhoz a lelkes munkához. melynck célja Magyarország mindkét
nem beli ifjúságát minél egészségcscbbé. edzettebbé és víclámabbá tenni.

AI8 munkanapos tanfolyam reggel 7-től déli LZ-ig és délután 4-tő~
8-ig vette igénybe a résztvevőket. délután némi pihenőórákkal megsza-

,kítva, dc mégis ú g v . hogy az A.) csoport J 18 órát dolgozott a 18 nap
alatt. A munka leglényegesebb része volt a 24 órás gimnasztika. amely-
nek vezetője Kmetykó János tanár volt. aki 8 órában még a gimnasz-
tika elméletét nv újtotta. Az órák száma szerint, de azok súlyában is a
legértékesebb munkát Kmetykó János tanár végezte. Ez a megállapítás
természetesen nem a többi tárgyak és művelőik ledegradálását jelenti.
Amit a gimnasztikán kívül itt még előadtak, az mind hasznos, érdekes,
tanulságos és értékes volt. Igy az atlétika (20 órában), mel ynek vezetője
és elméleti előadója (4 órában) Misá ngyi üttó volt. A játék, arnelv meg-
oszlott iskolai- és sportszerű játékokban, összesen 28 órában. (Főelőadói:
Doby Ida és Zebor szk u Sándor voltak.) - A testnevelés pedagógiája és
ált. testnevelési, egészségtani, fejlődéstani ismeretek [ úoor Albcrt, Szuko-
vá thy Imre és Ma lkó M. magyarázatai nyomán. Ft-lejthetetlenül kedvesek
és amellett végtelenü 1 hasznosak voltak a táncok (8 órában) TV eber Edi t

tanárnő igazán szakavatott és lelkes vezetésével. Munkájának állando
nézöközönsége vo lt a férfiak csoportja, mikor tanfolyami elfoglaltságuk-
nak semmiféle' akadálya nem volt. Mindenképpen hasznos és értékes volt
a sportokkal való foglalkozás és tetejében még nagyon üdítő is a rekkenő
napokban az ú s z á s (12 óra). De a legfontosabb mégis a 'gimnasztika volt,
mert hisz test nevclésün knek is ez a tárgy az alfája és omegája.

#
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A gimnasztika valósággal eggyé lett a testnevelő órával. Kezdjük
gimnasztika alatt nemcsak a test megfelelő kiformálását érteni, hanem
valósággal hozzája számítjuk a testnevelési óra második és harmadik
részét. NevezetesenBAb ) az atlétikát, mely a küzdőképesség kifejlesztésén
kívül legfontosabb testszerve inknek, a tudőnek és sz ívnek a fejlödését,
erősítését különösképpen szolgálja és e) a játékot, mely a kedélyképzésen
kívül a legklasszikusabb an foglalkoztatja a test minden porcikáját. Vala-
mennyi tárgyunk tehát valósággal a gimnasztikát szolgálja és kell is
hogy szolgálja. Hisz atlétikát is nem azért tanítunk, hogy atlétákat ne-
\ cljünk. Csak amennyiben akar! egy-egy atlétizálásra kíváló an alkalmas
egyéniség, akkor tegyük lehetővé annak kialakulását. Sőt elő kell segíteni
az atletizálást annál is, akinek kedve van hozzá, még ha nem is remél-
hetjük, hogy bajnokká lesz. Igy segítjuk elő azt a tornát, mit nevezhet-
nénk eredménytornának is (a német Gimnasztikschule mellett ezt a célt
szolgálja az u. n. Leistungsschule), mert sikere továbbra is ambicionálni
fogja a fiút, leányt akkor is, ha már kikerült az iskolából. Testnevelési
oktatásunk pedig éppen akkor érné el az eszményi célját, ha az iskolá-
ból kikerültek nem hagynák abba testük gyakorlását, hanem azt foly-
tatnák, szinte agg korukig, mint arnirc mind több és több példát látunk
a tcstgyakorlást megkedvelt északi népeknél.

A gimnasztika tehát t. k. jelenti a testnevelési órát. Kmctykó János
gimnasztikája is ezt jelentette.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ nemcsak érdekes testformálo gyakorla-
tokat adott óráiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j részében, hanem kitcrjeszkedett b) az atlétikára (köz-
heil a tornaszereket sem vetette meg) és e) a játékra is nagy gondja volt.
A hangsúl y természetesen az a) részen volt és ideje nagyobb részét is ez
foglalta le. Ennyiben tehát végeredményként tisztára gimnasztikai volt

. egy-eg·y órája - szószerinti értelemben. Változatos gyakorlatai (tartásos,
mozgásos, mellett a legkedveltebbek voltak a lendületes gimnasztikai
gyakorlatok. Atlétikai gyakorlatai a játékos- és könnyű-torna mintájára
megcsinált játékos és könnyű atlétikai gyakorlatok, melyek még a bátor-
talanabb természetű és gyengébb testalkatú gyermeket sem riasztják
majd vissza a próbálkozásokról. Milyen mély pedagógiai eredményei
lehetnek ezeknek, ha elgondoljuk, - hogy a feltétlenül bekövetkező sike-
rek nyomán a gyermekben kifejlődik a képességei iránti önbizalom.
Szinte megtanulja. hogy amint elkövetkezik a siker testének Icjlesztésé-
Den, - úgy nem marad az el szellemi téren sem, ha küzd, fárad, gyako-
rol erejével is. Önmaga jön rá, hogy az ép, egészséges test ép és egész-
séges lelket kíván, hogy nagy szükség van a szellemiekre is. Ha ezt a fel-
togást ki tudjuk alakítani a gyermekben, akkor ennek nyomán kialakul
azidősebbekben is annak a tudata, hogyatestnevelés valóban nem
lehet egyoldalú, miként azt sokan ráfogják: az bizony egész embereket
akar formálni, tehát a 'szellemreis mindig tekintettel van, azoktól mun-
káját elválasztani nem akarja. Azt meg a szellem embereinek sem kell
bizonyítani, hogy menny ivel szerencsésebbeknek érezhetik magukat, ha
testileg is edzettebbek, hajlékonyabbak. életrevalóbbak.

Messze vezetnének el ezek a fejtegetések, ha folyóiratunk terjedelme
ennek nem vetne gátat. Nem térhetek tehát már ki a gimnasztikai órák
kedvet c1erítő, mozgalmas, egészséges játékaira, melyekben igen erős sze-
rcp jutott a nundenfajta labdának (kezdve a kézlabdától a nagyon nép-
szcrűvé vált, de sajnos - igen drága medicin-Iabdáig). Nem fejtegethe-
tem tovább annak nagy jelentőségét, hogy milyen korszakalkotóan fon-
tosságú lett a testnevelés terén egy-egy testnevelési órán a már fentebb
említett három rész (a -b-e) harmónikus összeolvasztása. Nem az én
megállapításom hogy ezt már 5-6 éve csinálják a haladottabb szellemű



,3 0 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMesterház y Jenő

magyar testne velők és a művelt nyugati -és északi népek még csak most
kezdik ezt gyakorolni, mint a legbeváltabb szisztémát.

Most még csak annyit, hogy érvénvesült-e valami ú ja b b is ezen a
tanfolyamon favaly óta? Vajjon tanultak volna-e még valamit képzőink
tanárai, ha történetesen ez idén is eljöttek volna erre a tanfolvamra:'
Ezt a magam tapasztalatából megállapítani nem tudtam, mert a tavalyi
testnevelő-tanfolyam munkáját egy cserkésztáborozásban való részvéte-
lem miatt már csak a vége felé láthattam. Erre vonatkozólag kérdést
intéztem Kmetykó János főiskolai tanárhoz, aki szíves volt a legrészle-
tesebben ezekre válaszolni és ugyanekkor elismerni testnevelő kartársaink
tavalyi kiváló munkáját. Szerinte ez évben a bevezető gyakorlatoknál a
láhgyakorlatok sorába felvettek sok célgimnasztikai gyakorlatot, melyer:
előkészítenek a futáshoz és ugráshoz. A kargyakorlatoknál szerepet kap-
tak a dobások (kisebb Iabdákkal), melyek előkészítenek a sportok gya-
korlásához (iskola-labdajáték a könnyű játékhoz, ez meg az erősebb já-
tékhoz). Az óraterv középső részének törzsfeszítő, könnyű függeszkedési.
támasz-, egyensúlyozó és törzsgyakorlatait nem egyszer hasonló célú tál"
sas gyakorlatokkal, talajtornagyakorJatokkal helyettesítették, melyek
szerek nélkül is elvégezhetők. Nagyobb szerepet juttattak általában a
labdadobó gyakorlatoknak és a hozzájuk tartozó olyan természetű labda-
játékoknak. melyek mindenkit foglalkoztatnak, tehát nem hagyják ki a
gyengébb tanulókat. Ezek mellett felvették a gimnasztikai gyakorlatok
közé a természetes eszközökkel való tornát, az akadálytornat is, Mind-
kettő könnyű, mindenki megcsinálhatja és erőssé tesz a sportszerű (atle-
tikai) tornához. A szabadgyakorlatok erősen kibővültek a lendület-
gimnasztikai gyakorlatokkal, melyek a mozgásos tornagyakorlatoknál is
értékesebbek, mert egy-egy gyakorlat belőlük jótékonyan hat az egész
testre, annak minden részére. Terjedelmesebb gyakorlatok is mint amazok.
jobb kedvvel is csinálják, hisz közreműködik bennük a tornászó egész
teste.

Azt hiszem, jó szolgálatot teszek ezek közlésévcl a testnevelő kar-
társaknak. Egyúttal bizonyságot teszek amellett, hogy az erősen, sőt most
rohamosan fejlődő testnevelésben egy-egy évelmúlása után mindig jön
valami új és rendszerint jobb az addigieknél. Nem kárba veszett idő tehát
gyors egymásutánban is a tanfolyamok látogatása. 'Még ha nem lennének
új dolgok ott, már csak az intenziv gyakorlás kedvéért is érdemes ezeken
megjelenni. Olyan mintaszerűen és dúsan felszerelt terrénum erre ha-
zánkban sehol scm kinálkozik, mint a Testnevelési Főiskolánkon, melv-
nek vezetősége még a tanfolyamon résztvevők kedvezményes és kitül~ő
ellátásáról is gondoskodik. Vegyenek példát Kmetykó János tanárról. ki
a fárasztó tanfolyamok Iezajlása után saját költségén elutazott Stock-
holmba, az északi országok testneveléssel foglalkozó tanárainak, orvosai-
nak, katonáinak a kéthetes kongresszusára, valóságban a tanfolyamára,

,hogy lásson újat vagy meggyőződjék annak helyességéről és jóságáról,
, ami nálunk folyik és megismertesse ott azt, amiben előbbre mi vagyunk.
Ragadják meg az alkalmat, amíg ilyenek tanfolyamok alakjában kínál-
koznak. A testnevelési ügyosztály agilis és fáradhatatlan buzgalommal
dolgozó vezetője, vitézqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATnrczeu-F eliczides Román most még meg tudja
nyitni a tanfolyamok rendezéséhez szükséges pénzforrásokat is. E tan-
folyamok jótékony hatásából tehát merítsünk minél többet, m íg el nem

. apadnak e tanfolyam anyagi táplálékai és velük együtt a továbbképzés
lehetőségei.BA Mesferházy Jenő.
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E G Y E S U L E T I E L E T .

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminiszter üdvözlése, Eg yesületünk dr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErnszt Sándor pápai pre-
látus, nép jóléti miniszterYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r őnagyméltóságát vallás- és közoktatásügyi
miniszterré történt kinevezése alkalmából a következő hódolatteljes fel-
irattal üdvözölte:

Nagyméltóságú Miniszter Úrr Kegyelmes Urunk! A Tanítóképző-
intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének nevében hódolatteljes tisztelettel
üdvözöljük Excellentiádat kultuszminiszterré történt kinevezése alkalmá-
ból. Hittel és bizalommal tesszük ezt, mert tudjuk, hogyatanítóképzés
ügye Nagyméltóságodat nemcsak mint a keresztény nemzeti politika
vezérférfiát, hanem mint a róm. kath. egyházi rend egyik kimagasló
képviselojét is közvetlenül és különösképen érdekli. Hitünk és bizalmunk
forrása még az az örvendetes tény is, hogy Excellentiád pár évtizeddel
ezelőtt maga is képzőintézeti tanár volt, mikor az angolkisasszonyok
budapesti tanítónőképző-intézetében mint hittanár működött, mert ily
módon közvetlen tapasztalatból is ismeri munkásságunknak az ország sor-
sára oly jelentős en és sorsdöntően kiható jelentőségét.

Kegyelmes Urunk! Mint minden intézmény, úgy a tanítóképző-
intézetek is örvendetes fejlődésen mentek át az utolsó évtizedekben.
Azonban e nagy fejlődés mellett is vannak még komoly és megoldásra
váró problémái. Mivel azonban tudjuk, hogy ma csak egy magyar
probléma van és lehet: kivezetni az országot a válságból. hazafias köte-
lességnek tartjuk, hogy saját problémáinkról ezúttal még' említést sc te-
gyünk. Éppen ezért - hódolatteljes üdvözletunk megismétlése mellett -
csak arra kérjük az egek Urát, hog')' adjon testi és lelki erőt, kitartast
és szerencsét Nagyméltóságodnak a nagy magyar probléma megoldás.i-
ban vállalt munkásságának sikeréhez.

Maradtunk Excellentiádnak - a Tanítóképző Intézeti Tanárok
Országos Egyesületéuek nevében, Budapest, 1931. okt. ti"-én, P á rvy Endr e
elnök. Kis« józsef főtitkár.

Elnökségi ülés. EgyesüJetünk vezetősége szept. hó. 212-én elnök-
ségi értekezletet tartott, melyen P á rvy Endre elnöklete alatt Ta bódy Ida,
dr. F ra nk Antal, ja loveczky Péter, Molná r Oszkár, Éber Rezső, Kiss
józsef, P ócza József és Miha lik József voltak jelen. - Az értekezlet
a tanárság anyagi helyzetével és az egyesület jövendő programmjával
foglalkozott. A fizetések redukálásával kapcsolatban, hosszabb tárgya-
lás után, az a vélemény alakult ki, hogya fizetéscsökkentés elleni fel-
szólalásunkkal mit sem érhetunk el, a legközelebbi választmányi ülés
inkább az ötödéves kerpótlékok visszaszerzésének kérdésével foglalkoz-
zék intenzívebben. Múlt évi fontos pedagógiai munkárrkat, mely az egyes
szaktanárok által tanítandó népiskolai módszer tanításával foglalkozott,
a jövő taggyűlésen befejezi dr. F ra nk Antalnak az egyes tanárok és a
pedagógusok móclszertantanításában megteremtendő összhangról szóló
előadása. EZLltán a tanítóképző-intézeti tantárgyak tanítási módszeré-
nek tárgyalására térünk át, s az ezzel kapcsolatban felmerülő tanterv-
ref ormi kérdésekkel is részletesen fogunk foglalkozni. - Pénztáros jel en-
téséből az elnökség megállapítja, hogy egyesületi:ink .normális anyagi
körülmények között van, s amennyiben a mult évben megkapott anyagi
támogatást ebben az évben is megkaphatja, s a tagok a tagsági díjakat
szorgalmasan befizetik, az egyesület zavartalan működését semmi sem
akadályozza. Megállapodott továbbá az elnökség abban, hogy szeprember
28-án a Budafoki állami horászati taufolyam és borpince tanulmányo-
zására kirándulást rendez, mel yről az egyes intézeteket értesíti.

Miha lik józsef.
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Taggyűlés. Egyesületiink szeptember 9.-én tartotta ezidei első
taggyűlését azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ker. állami tanítóképző-intézetben. A nagy számban
megjelentek között sok vidéki kartárs is volt.

Jelen voltak:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á rvy Endre, Sa rudy Ottó, Ta bódy Ida, dr. Szemer e
Samu" Molná r Oszkár, ] a loveczky Péter, Németh Sándor, Lux Gyula;
Éber Rezső, dr. Csed« Imre, Tscheik Ernő, Mester há zy Jenő, dr.
Csech Arnold, F r igyes Béla, dr. P roclieske Ferenc, F er enczy István,
OSZTVald József, dr. Ka tona Miklós, Horvá th B. Kristóf, Vá ra di József,
Drózdy Gyula, Kishoni; Barna, dr. F ra nk Antal, Medgyesi Zsófia,
Hetiech. Ella, ] a loveczky Pétemé, Erdélyi Olga, Szá ntó Lenke, Ber tha
Mária, F a rka s Mária Magdaléna, Mária Mercedes isk. nővér, Má r to/!
Mária Heriberta, Siefko Mária Concessa, Macsa Mária Adalbcrta,
F a ltá nyi Margit, Kiss József.

P á rvy Endre igazgató, egyesületi elnök beszámolt az utolsó gyűlés
óta történt eseményekről. Tájékoztatta a megjelenteket az elnökségnek
a fizetéscsökkentés tárgyában hozott határozatúról. mely szerint az osz
Folyamán tartandó. legközelebbi választmányi ülésen tárgyalju k anyagi
ügyeinket és a választrnányi gyűlés határoz atához képest felterjesztés-
sel fogunk élni anyagi sérelrneink miatt a minisztériumhoz. Ismertette'
az elnökség által a folyó egyesületi évre tervbevett munkaprog rammot.
E szerint a mult évben tárgyalt problémát - mit tanítson a szaktanár
saját tárgya népiskolai módszertanáhól - f'olvtatjuk és hamarosan bf~-
fejezzük. mert már csak a kézimunka, alkotmány tan, fizika és a rajz
végleges megbeszélése vall hátra. Azután új kérdésként a tanító- és taní-
tónőképzó-intézetek egyes tantárgyainak nevelő értékét. fontosságát.
anyagát és módszeres feldolgozását fogjuk megbeszélni. Ezzel kapesclat-
ban rá akarunk mutatni az egves tárg vakuál k ívánatos tantervi és uta-
sítási változtatásokra. Ezzel m intcg v irányt akarunk adni a magyar
tanítóképzés megreformálásúnak. - A taggyűlés az elnök bejelentéseit
köszönettel vette tudomásul.

Azután F ra nk Anta l dr . tartotta meg felolvasását: Mit tanítson ;1

pedagógia tanára az egyes népiskolai tantárgyak módszertanából. (Ossz-
hang a szaktanár és a pedagógia-tanú r módszertanítása között.) A fel-
olvasó két nehézségen akar segitcn i . Az egyik az, hogy némely tantárgy-
nál kevés a szaktanár ideje a mórlszertan tanítására. A másik pedig,
hogv a módszertan tanításában nincsen egység a pedagógia-tanár és a
szaktanár között. Az előadó szerint mind a kettőt el tüntethetjük. ha
mindkét tanár figyelembe vesz i egymás tanítását és az Utasítás által ki-
jelölt módszert, Ez áll a gyakorlati kiképzésre is.

Sa .r udy O ttó kir. főigazgató szerint az előadó túlságosan erősen
hangsúlyozta az Utasításhoz való ragaszkodást. Vannak tárgyak. pl. az
ének, melynek módszere nincsen megnyugtató módon rendezve. Egyéb-
ként helyesnek tartja az előadást.

Cseh Arnold dr . szóvátette a részletes módszertan tanításánál elő-
álló nehézséget, mely az által származik, hogy a tárg yat két tanár ta-
nítja, akiknek álláspontja, a dolog természeténél fogva, nem lehet telje-
sen kongruens. Kívánatos lenne, hogy a tárgy eg y kézbe kerüljön. Vagy
a pedagógia-tanár kezébe. akinek a részletes módszertanban nagyobb
kiképzést kellene szerezni, vag y a szaktanár kezébe. akinek viszont
általános didaktikai kiképzését kellene erősíteni. Feleslegesnek tartja,
hogy az egyes tárg vak módszerénck történeti fej lődését részletesen
ismertessuk

Lux Gynla . veszedelmet lát abban, ha a módszcrtant a pedagógia
tanárai tanítják Szerinte a szaktanár ezt sokkal rész lctr-sebben tudja
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iárgyalni. A szaktanár felfogása esetleg' ellentétes is lehet azzal, amit az
lJtasítás alapján készült módszertani tankönyv hirdet. Szabad. ,kcr:.et
.kiván adni a tanárnak a módszer tanításában. De megállapítja, hogy
ennek az álláspontnak az a veszedelme, hogy a növendék nem tudja ki-
llez alkalmazkodjék. . .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mester há zy J enő megállapítja, hog y a felolvasás a meglevőállapo-'
tokhoz igazodik és azokon belül igyekszik segíteni. Megjegyzi, hogy az
lJtasításnak vannak vitatható álláspontjai. .

Kiss J ózse! úgy látja, hogy a módszertani kiképzés elmélyülése
minrlcnütt azt a törekvést vonta maga után, hogy a részletes módszertan
tanítása mindinkább a szaktanár kezébe kerüljön. A "mit és hogyan"
kérdésre az Utasítás az irányadó. Ha a tanár véleménye nem egyezik
meg az Utasítás elveivel, ezt irodalmilag kell elintézni. Ez a haladás
útja. Módjában van ezt a tanárnak a tanításban is megjegyezni. De
'végeredményben az Utasítás úgv a tanítókra. mint a módszertan taná-
rára. ha nem is kötelezö, de mint legjobbnak tartott hivatalos norma
irán yYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt jelző. A módszerek történeti fejlődésének tanítását szükségesnek
tartja, megjegyzi azonban, hogy az a baj, hogy inkább a rég mult és ~
maitól mcssze eső időket tárgyalj uk, mint az újabbak at. Holott ez
utóbbi lenne a hasznosabb.
. P á r vy Endr e elnök összefoglalva az elhangzottakat, megállapítja,
hogv az előadó két gyakorlati probléma megoldására tett javaslatot. Az'

-e g y ik , ami a címben is fel volt tüntetve,. mit 1anítson a szaktanár és
mit a pedagógia-tanár az egyes tárgyak népiskolai módszeréből. Ez, a
már több mint egy éve tartó előadásokkal, tisztázódott. Frank dr. elő-
adása ezt csak összefoglalta. A másik része a felolvasásnak a szaktanár.
.a pedagógia-tanár és a gyakorlóiskola vezetőjének együttműködésére
mutatott helyes elveket, mikor az együttműködés alapjául az elemi isko-
hi Utasítást jelölte I I I eg. Mirid a kettőt I I I i is magunkévá tehetjük. Az
előadónak és hozzászólóknak köszönetet mondott,

F ra nk Anta l dr . zá.rőszavában arra hívta fel különöscn a figyelmet,
hogy nevelési szempontból milyen nagy hiba lenne, ha a ruódszertan-
ianítás vagy a gyakorlati kiképzés tényezői. az ifj úság előtt ellentétes
álláspontot képviselnének. Kiss J ózsef,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L O M .

Kiss Sándor: Az elem.i iskola i sz.untnniunité» mádszer e. Tanító-
növendékek és tanítók számára. A szerző kiadása. Szarvas, 1 9 3 1 . · 58 lap.
Ár r eltüntetése nélkül.

Ki.ss Sándor, a szarvasi ev. tanítónóképző-intézet igazgatója írta e füze-
tet. hogy tan Itvánvai és a tan ítók kezébe a népiskola egyik legfontosabb
tárg'yának, a számolásnak módszcrtanát adhassa. Tagadhatatlan szükség'
van olyan kön y vre, mely az ú j Tanterv szellemének megfelelő útmuta-
tásokat adjon. Az új Tanterv végrehajtására vonatkozó Utasítások még
máig sem jelentek meg, aminek hiányát núnden tanító érzi és ezért
örömmel kell köszönteni minden tanulmányt, mel y az egyes tárgvaknak
a .•.tanterv által előírt anyagát magvarázatokkal igyekszik módszeres fel-
dolgozásra alkalmassá tenni.

Szerző 'könyvét hét fejezetre osztotta. Az első fejezet az á lta lá nos

eloeket -tartalmazzu, a többi hat az egyes osztál yok anyagának részletes,
utasításszerű feldclgozását. Az általános elvek círnű fejezetben ket fő-
kérdést tárgyal. Az első azoknak a ,.módszeres vétségek't-nek a felsoro-

sa
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lása, melyek miatt a számtantanítás sikere' elmarad ..YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA második pozitív
útmutatás a siker elérésére, melynek főtényezője a műveletek analizálás a,
"A számtantanítási módszernek egyik legalapvetőbb követehnénye - hja
a szerzö, - hogy a megmagyarázandó műveletet bontsuk fel annvi lé-
pésre, amennyi szükséges a művelet teljes megértéséhez." Teljesen 'igaza
van a szerzőnek, akinek jő megfigyelő képességét - többek között -
nagyszerűen illusztrálja a következő megjegyzése: "Sajátságos, hogy mi-
nél fogyatékosabb .valakinek a mennyiségtani belátása, annál kevésbbé
kivánja elemezni a műveleteket. Ha valamikor begyakorolta az összevont
ruűveleti lépések egymásutánját, nem törődve azok szorosabb értelmi
összefüggésével. azt hiszi, hogya dolgot teljesen érti." Ilyen megállapítá-
sokkal gyakran találkozunk a füzetben, melyek a külön ben nehéz téma
olvasását nagyon megkönnyítik.' Ilyeneknek tartjuk ki.ilönösen a magya-
rázatok nyelvére ("ne legyünk szűkszavúak"), a folytonos ismétlésre, a
megértési folyamatok megismétlésére, a számfogalmaknak szemléltetés-
sel való kialakítására (7. 1.), az alapműveletekre (10-17. 1.), a tizes át-
lépésére. az egyszeregyre (tS-22. 1.) vonatkozó részeket. Igen eredetien
oldja meg a tizedes törtek tizedes törtekkel való szorzásának meglehető-
sen nehéz problémáját is.

Apró észrevételeket is tehetünk a könyvre. Igy a címben - a Tan-
terv szerint ~qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszámolá s lenne irandó a számtan helyett. A mádszer es.
elnevezés sem födi teljesen a könyv tartalmát. mely a módszer helyett
- ennél többet - vezérkönyvszerű, részletes feldolgozást nyujt. Nagy
kár, hogy a mérés-ről, melyet a Tanterv összekapcsol a számolás anya-
gával, legalább az óra tervben és az anyag felsorolásában - nem szól a
szerző. Sorrendi hibát csak egyet vettünk észre. Az ola sz gya kor la t az:
V. osztály anyaga, holott szerzőnk a VI. osztályba tette, ami végered-
ményben nem okoz nagy bajt, mert a figyelmes olvasó észreveszi a,
tévedést.

A legfőbb elv a könyv értékelésénél az lenne, hogy mennyire egyezik,
meg a szerző álláspontja a népiskolai Utasítás szellemével. Erre azon-o
ban nem tudunk felelni. Az Utasítás nem jelent meg. Nem tudjuk, mit
fog mondani az egyes osztályok anyagának feldolgozásáról. Természe-
tesen így a szerző által képviselt általános elveket, az anyag terjedel-
mét, a módszeres feldolgozás mikéntjét· minden ebből a szempontból
eredhető bíráló megjegyzés nélkül kell elfogadnunk. K.

Váradi József: Iskoleszer oezetten. Tanító- és tanítónóképzö-intéze-
tek számára. Második, javított kiadás. Szt. István-Társulat. Bpest, 193t.

Az első kiadás megjelenésétől eltelt rövid idő bizonyságot tesz nem-
csak e könyv szukségességéről és arra valóságáról, hanem aszives fo-
gadtatásról is, amelyben azt az érdekeltek részesítették. Ha ennek okát
keressük, úgy azt, a munka kétségtelen értékein túlmenőleg, a hasonló,
tárgyú tankönyveknek éveken keresztül tartó hiányában találjuk. A
nevelés- és oktatásügy szervezetében a háborús éveknek viszonylag ese-
ménytelen időszakát mozgalmas évek követték. Gyors iramban jöttek a
nevelés- és oktatásügy szervezetét alakító törvények s rendelkezések. Az
iskolaszervezettan tanítása egyre nagyobb nehézségekkel járt tanító-
képző-intézeteinkben s e nehézségek leküzdését nagy méjtékben akadá-
lyozta a nyomasztó tankönyvhiány. Nem tudtunk a változott helyzetnek
megfelelő tankönyvet adni tanítványaink kezébe és kénytelen-kelletlen
a tanárra, tanítvány ra egyaránt időrabló jegvzetkészftést vezettük be.
Indokolt volt tehát a szives fogadtatás, mely a könyvet első kiadásában
üdvözölte s mely aránylag rövid időn belül annak második kiadását
hozta meg. ~
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A konyv forgatása közben annak minden olvasója igazat ad írójá-
nak: e tárgynak a tanítónevelésben való jelentőségét tekintve, valóban
nem csekély feladat volt a könyvet a rendelkezésre álló szűk keretek-
hez hozzász abni. A tantervi célnak felel meg a könyv beosztása, amikor
az összes nevelőintézmények áttekintése után a leendő tanítót közvetlen
közelről érdeklő népiskola szervezetével foglalkozik behatóbban.

Az, első rész könnyen áttekinthető módon, a népiskolából kiindulva
építi fel oktatásügyünk rendszerét, rámutatva mindenütt az egyes iskola-
Jajok és nevelésügyi intézmények közötti .kapcsolatokra is. A kialakuló

.kép tehát nemcsak a részek összege, hanem a szervesen összefüggő egész
lesz. agy mértékben megkönnyíti az áttekintést az adott szkéma
(a magyar iskolafajok rendszerének grafikus ábrázolásal és elősegíti azt
a második kiadás azzal, hogya "Tudományos kutatóintézetek" és a "Kül-
földi magyar intézetekről" szóló részt külön-külön cím alá foglalja.

Oktatásügyünk intézményeinek általános ismertetésében a nagyobb
rész a szakiskolákra esik és e résznek különös érdeme a teljesség, Növeli
.a gyakorlati értékét e résznek az, hogy az egyes, kevésbbé általános
iskolafajok előfordulási helyeit is ismerteti. Helyes az egyetemeknek a
szakiskolák között történő tárgyalása, lévén azok a gyakorlatban valóbanYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" a szakképzés helyei.
Minthogy az első kiadás megjelenése óta - annak előszavában hiá-

nyolt _. újabb neveléstörténeti tankönyveink kellő tájékoztatást nyújtanak
a nevelésügy intézményeinek a kifejlődéséről is, feleslegessé vált ugyan-
ezeknek jelen tankönyvben való ismertetése. Természetes azonban, hog')'
az utóbbi évek története az egyes iskolafajoknál az ezekhez fűződő tör-
vények és rendelkezések tárgyalása során ismertetést nyer.

A második részt a népiskolának szeriteli a szerző. A szűkreszabott
keretek között is helyt ad a leendő tanítót e téren érdeklő minden kér-
désnek. A népiskola szervezetére és belső életére vonatkozó törvényeket
.és rendeleteket világosan és könnyen érthető formában tárgyalja. Nagy
érdeme ennek a résznek is az anyag szerenesés csoportosítása és az át-
tekinthetőség'. Különösen itt látszik előnyösnek a rendeletszámoknak és
adatoknak a szövegböl való kiemelése és jegyzetként való csatolása.
Ilyen módon anélkül, hogy hiányát éreznők, jelentékeny mértékhen tesz-
szük egyszerűbbé növendékeink munkáját,

Kiegészíti és teljessé teszi a munkát a "Gyermekvédeleml'ől" és az
,,Iskolánkívüli népművelésról" szóló rész. Kár, hogy az utóbbinak a szá-
mára Tantervünk oly kevés helyet és időt biztosít. Az ískolánkívüli nép-
rnűvelés jelentősége vitathatatlan és egyre nagyobb részét teszi a tanító
munkájának. Egyes képzőink külön tanfolyamot állítanak be, de az egy-
séges anyagfeldolgozásra itt is nagy szükség volna, Ez azonban alig old-
ható meg a szervezettan részére biztosított mai időbeli keretek között s
így e kérdésnek beha óbb fejtegetése e könyvnek sem képezhette fel-
adatát.

Befejezve Váradi kartársunk köny vének rövidre fogott ismertetését,
örömmel állapíthatjuk meg, hogy biztos támasza és hasznos segítőtársa
lesz az továbbra is a tanítónevelésnek és az arra irányuló tanári munká-
nak. Szívesen üdvözöljük második kiadásában, Dr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKa tona Miklós,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e g h a lt Sarudy Ottó. Lapunk zártakor jött a megdöbbentő ,hír,
hogy Sa rudy O ttó nyug, főigazgató megszünt élni. Október 27,-én a korai
reggeli órákban szívbénulás következtében fia karjai közt lehelte ki lel-
két. Bús őszi délután, okt. 28-án a Farkasréti-temető halottasházábau
gyűltek össze mindazok, kik búcsút akartak venni az örökre távozótól.
Hamvait okt. 29-én a pápai sírkertbell helyezték végső nyugovóra. - A
temetésről s az elhangzott búcsú beszédekről meg fogunk emlékezni.
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Miniszteri elismerés. A kőzokt. miuiszter a nómctlakta .községck
tanítói vrészére rendezett továbbképző tanfolyam sikerének biztosítása
ér:dekébenkifejtett tevékenységükértqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALúx Gyula, Chobodiczky Alajos,
Vá ra di József, Ba rcsa i József áll. tanítóképző-int. tanároknak és' vitéz'
Losonczy György áll. tképző-int. gyakorlóisk. tanítónak elismerését
fejezte ki.

Igazgatói kinevezés. A. kozokt. maniszter Dobosi) Elek csu~'gói áll.
tanítóképző-intézeti megb. igazgatót jelenlegi állomáshelyére áll. tanító-
képző-intézeti igazgatóvá a VII. fiz. osztály 3. fokozatába kinevezte.

Kinevezések. A' közokt. m imszter Lipcseu József áll. ttóképző-int..
nev előt, a balatonaráesi áll. Erzsébet-szcretetházhoz beosztott helyettes
igazgatót, Ambrózy Margit bp esti II. ker. áll. ttóképző-intézethcz be-
osztott nevelő nőt, mindkettőjüket jelen állomáshelyükön való meghagyús
mellett, áll. polg. isk. rendes tanárrá k inevezte.

Áthelyezés. A kőzokt. miniszter Lengyel Gyula pápai áll. tanító-
képző-int. tanárt a szolgálat érdekében a kőszegi áll. tanítóképzö-inté-
zethez. Kir á ly Jenő nevelői teendők végzésére a sá rospatakí ref. tanító-
képző-intézethez beosztott áll. tan ítót ezen minőségében ugyancsak a kő-
szegi áll. tanítóképző-intézethez áthelyezte.

Helyettes tanári megbízás. A kőzok t . miniszter a csurgói áll.
tanítóképző-intézetben a magyar-történelmi órák ellátásával Czir á ky
József okI. tanítóképző-int. tanárt óradíjas helyettes tanári minőségben
megbízta. - A közokt. miniszter Sza bó Béla okl, tanítóképző-int. tanárt
a bpesti 1. ker. áll. tanítóképzií-intézetben a nevelői teendők ellátásával
órad íjas helyettes tan ári I I I inőségben megbizta. - A közokt. mi n iszter
a csurgó i áll. tanítóképző-intézetben a pedagógiai tárgyak ellátásával
Adám Zsigmond pedagógiára képesített okl. tanítóképző-int. tanárt óra-
díjas helyettes tanári minöségben megbízta. - A közokt. miniszter a
cinkotai áll. tanítóképző-intézetben cllátatlanná vált nevelőnői teendők
ellátásával Heil Anna okl. tanítóképző-int. tanárt bízta meg' óradíjas
heyettes tanári minőségben.

Helyettes tanári alkalmazás. A közokt. miniszter Németh Edit
bpesti VII. ker. áll. tanítóképző-int. és Ka tona Margit hódmezővásárhelyi
áll. óvónöképző-int. óradíj as helyettes tanárokat áll. tanitónőképzó-int,
helyettes tanári minőségben alkalmazta. - A közokt. minisz tcr F ia i.'!
András okleveles tanítóképző-int. tanárt a jászberényi áll. tanítóképző-
intézethez a nevelői teendők és a szükséghez képest tanítási órák ellátá-
sára óradíj as helyettes tanári minőségben alkalmazta.

óradíjas megbizás. A közokt. numiszter a kőszegi áll. tanítóképző-
intézetben a testgyakorlás óráitrak ellátásával Sza kmá l'Y József ottani
reálg imuáziumi testnevelő tanárt bízta meg.

Nyugfűzás. Tagd íjnt fizetett az 192'9. év T . felére; Bcrzú.tz y 1 . - -

1929. II. felére: Málnási D. - 1929-re: Sietncistcr I. - 1930. 1. felére:
Málnási D. J930-ra: Dr. Radák O., Tabódy 1. -1931-re: Chobodiezky A.,
Tabódy 1., Móczár M., Csekő Á. - 1932-re: Tabódy 1.

Előfizetett az 1931. II. és 1932. 1. felére: Eger rk. tnők.
, Befízetés a Tanárok Házára: Bpest VII. ker. áll. tnőkp. (882 Pl,

Bpest I. áll. tkp, (386 Pl, Cinkota áll. tnőkp. (348 Pl. Jászberény áll. tkp ..
(3~6 p),Baja áll. tkp.(30 Pl, Sopron ágo ev. tkp. {274 Pl, Csurgó áll. tk p ,

(294 Pl,. Kőszeg áll. tk p , (288 Pl, Bpest, 1931. X. 20. P ócza J. pénztáros.
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