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B e v e z e t é s , 
A testnevelés és aport pedagógiai hatás inak vizsgálatára 

iá bb sze pont késztetett, 
Európának igen sok 'állama uj alapokra fektette az ifjúság 

nevelését, h modern pedagógia az oktatás helyett a nevelést állí-
totta az iskolai élet középpontjába és arra törekszik, hogy az e-
gészséges fejlődés előmozdítása és az értelem kiművelése mellett 
helyes erkölcsi élet- és világfelfogást alakítson ki az ifjúság-
ban, S szerint a nevelésnek arra kell törekednie, hogy a növendé-
keket a lehető legtökéletesebb kifejlődéshez segítse, A fejlődés 
számtalan mozzanata pedig három irányt követ: testi, értelmi és 
erkölcsi fejlődést, A helyesen értelmezett nevelésnek e három fej-
lődési irány egyikét sem szabad elhanyagolnia, hanem szükséges, 
hogy azok egymással összefonódjanak, mozzanataik egybeolvadjanak, 
mert csakis ez vezet el az összhangzatos e yéniséghez. Ha az isko-
la ebbe a fejlődési folyamatba akar belenyúlni, akkor az előbbi 
törvényszerűséghez kell alkalmazkodnia és olyan egyetemes emberne-
velést kell adnia, a elyben teljes összhangot alkot a test, érte-
lem és az erkölcs, l modem pedagógusok kutatták tehát ezt a har-
móniát az értelmi, erkölcsi és testi nevelésben és mindegyik funk-
cic5nak megjelölték a maga helyét és szerepét a személyiség kiala-
kításában, Ez a meggondolás szükségképen elvezetett a te tnevelés 
és sport fontosságának a felismeréséhez, A nevelés elmélkedő! és 
gyakorlati emberei belátták, hogyha az iskola a fejlődés mindhárom 
irányát egységesen akarja táplálni a azokat a tevékeny,é eket eme-



lik ki, amelyebben hel; ,et találnak a testi, értelmi és erkölcsi 
javak - a kor a testnevelés, a sport, egyszeriben koncentrációs 
nevelő ténykedéssé emelkedik s isugárzó hatásai az i kolai mun-
ka minden területén érvényesülnek, 

kásrészt a testnevelés és sport által életre hivott testi 
kultura uj kutatási területeket nyitott, egyrészt a pedagógusok-
nak és lélekbúvároknak, másrészt az anatómia, fiziológia, bioló-
gia, biokémia, antropometria, fejlődéstan, egészségtan, stb. tu-
dományágak művelőinek, Ez egyes tudományágak kutatási eredménye-
it haszn: Íja fel a testnevelés és sport, másrészt pedig segítsé-
gére van az egyes kutatóknak, így kölcsönös segítés jött létre a 
kutatók és a pedagógusok között és ez megalapozta a testnevelési 
sza irodalom gyors éo nagyarányú fejlődését. 

lősegitette a kísérleti kutatások megindulását mind pe-
dagógi i, mind lélektani vonalon, Ennek eredményeként min lg u-
jabb elméleti és gyakorlati szempontok merülnek fel, melyeknek 
megvizsgálása nagyban előbbreviszi a testnevelés és sport szere-
pét a nevelésben és egyenrangúvá teszi a tcbbl elméleti tárgy-
gyal. 

Ez az értekezés sokkal szűkebb keretű, semhogy a kérdést 
a maga teljességében tárgyalhatná, Sz a problématerület annyira 
sokoldalú, hogy annak teljes letárgyalása, kivizsgálása és meg-
oldása egy ér e.ezés keretén*belül nem is lehetséges, A testneve-
lés és sport pedagógiai hutását nei is lehet egy egységes rend-
szer szempontjából maradék nélkül megoldani, mert jelenleg a rész 
lettanulnányok jórészét nélkülözni vagyunk kénytelenek. 



- 9 -
A. 

A SESt GYAKORLÁSA KÖZE ;N ELŐFORDULÓ FOGALMAK ISMERTETÉSE ÉS PEDA-
GÓGIAI ÉRTÉKELÉSE. 

A mozgásősztön minden magasabbrendtt élőlény tulajdona,igy 
az enberé is. Világrajövetele után, a csecsemőkor tehetetlen álla-
potában is a legkülönbözőbb mozgásokat végzi kezével és lábával. 
ozgá&a még nem tudatos, csak ösztönszerű. Ebből a kezdetleges ÖGZ-
tönmozgásokbél alakulnak kia későbbi egyszerűbb és összetettebb 
mozgásmódok, az élet követelményei és a lelkiélet különböző szük-
ségletei szerint, A mozgási ösztön nem marad meg ősi állapotában, 
hanem folytonos fejlődésen negy keresztül: differenciálódik. A 
mozgási ösztön legegyszerűbb fejlődési formája a játékösztön. A 
mozgás tulajdonképpen biológiai szükségszerűség, mert szerveze-
tünknek mozgás kell, a tétlenséget az egészséges emberi or anizmus 
eleve kizárja. A gyermek nem tehet arrél, hogy nem tud sokáig egy 
helyben ülni, i ert fejlődő szervezete kivánja a moz t. A testi 
és lelki élet fejlődése folytán már értelmi és érzelmi momentumok 
is közrejátszanak a mozgásösztön további differeneiálódásában és 
igy jönnek létre a lozgások legkülönbözőbb megnyilvánulási formái, 
mint a ilyenek s játék, torna, testgyakorlás, te tnevelés és a 
sport, £ eresni kell tehát azokat a külső és belső nevelő erőket, 
tényezőket, amelyek az ösztön differenciálódását elősegítették és 
a mozgás tökéletes formáit kialakították. 



I./ "A játék a testi és szellemi erők olyan kifejtése, 
melynek egyetlen inditőoka a tevékenységből fakadd Öröra."/sBr. 
Mester Jánoss A munkaiskola lélektani alapvetése és for álla 
fokozatai, Bp.1928.25.lap,:/. 

A j á t é k mélyen gyökerezik az emberi természetben. 
Hogy mi a játékösztön lényege és célja, ezt már sokan keresték 
és magyarázták. Pedagógiai szempontból ezeket a magyarázatokat 
három csoportba lehet sorolni., 

a./ A pszi kioló ia körébe tartozó elméletek szerint a 
átékösztön alapja az élvezet, a gyönyör. 2z a felfogás nem he-
yes, ert összetéveszti a lényeget az eszközzel. Az élvezet és 

gyönyör a játék gyakorlására csak serkent, ez csak eszköz a ter-
mészet kezében, A játékösztön célját sokkal mélyebb okokban kell 
le© £3Í£XX » 

b./ A fiziológiai theoriák közül legelterjedtebb a Spen-
c e r - f é l e , mely szerint a játék csak -bizonyos energiák levezeté-
sére szolgál. Spencer az energiafölöaleg elméletével nem magya-
rázza meg a játékösztön lén egét. Kern helyes Spencer .e állapí-
tása, mert ez ellenkezik a tényekkel. Ugyanis a gyermek akkor 
is játszik, ha fáradt, vagy beteg, pedig ilyen esete ben felté-
telezhető, hogy a gyermeknek nincsen ere teleslege, bdülésnek 
sem tekinthető, mert sokszor ép a fáradtság késztet játékra. 

e,/ A játékösztön célját legjobban és legmélyebben a bi-
ológiai alapú theoriák ma :yarázzák meg, Groos szerint az ember 
az élethez szükséges képességek csiráival születik. A játék cél-
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ja ezeknek a plasztikus di szposloióknak a kifejlesztőse, z já-
tékos .¡óz áes-l történik, .sert ezáltal a szervek kifejlőd. >ek és 
működ sképessé válnak. A gyer eknak hosszú idd kell aiihol, hegy 
az életben szükséges káteeaégek birtokába jusson, mert a mozgása 
egyrészt differenciáltabb, aá .-részt összetettebb, fejlődése folya-
mán „fokozatoson jut el az' egyszerűbb mozgásformától a nehezebbig» 
A játékösztön legerősebben az embernél nyilvánul meg. Az ember a 
legtökéletesebb élőlény i földön, a legkevesebb merev diszpozíciót 
hozza magával, A kisgyermek a leggyámoltalanabb az összes élőlé-
nyek között. Beért van szüksége arra, hogy éveken keresztül ját-
szadozva megtanulja lassanként az egyensúlyozott járást, a futást, 
a kézzel való fogóst, sőt a látást és a hallást io. Ebben rejlik 
a játékösztön mélyebb biológiai magyarázata, A játék tokát a jö-
vendő komoly élettevékenység tudattalan előgyakorlata, lőkészület 
a ko oly életre a szunnyadó készeégek ösztönszerű gyakorlásával 
és mint ilyen az e gyén fejlődésének nélkülözhetetlen tón ezője, 

2 igazi játék tehát ösztönszerű, tudattalan és ez a já-
ték legalapvetőbb jellegzetessége. Az ember fejlett koriban is 
játszik, mert fejlett koriban is ezükaége van a szunnyadó készsé-
gek gyá;-:orlái:ára, de ez mír nem ösztönszerű, hanem tudatos tény-
kedés és azért itt ir ne igazi játékkal állunk szemben, öeak a 
kicsinyek játéka tekinthető szorosabb értelemben vett játóknak, 
A gyermeknél r játék nin i e?ak örömet, élvezetet jelent, A já-
tékösztönt a gyermekben a gyönyör, mint biológiai eezköz, állandó-
an ébrentartja, A gyermek játéka, 'korának megfelelő fejlődési fo-
kozaton .egy keresztül, ikor még kicsiny, egyedül is eljátszik, 



'később v.ár társakravan szüksége, majd egymás e len, vagy egymás 
mellett játszanak, küzdőjátékok már serdültebb korban jelennek 
meg, mikor a gyermek már nem elégszik meg a játék egyszerűbb for-
máival és szellemét is foglalkoztatni akarja játék közben, A küz-
delemben már az akaratnak, kitartásnak is szerepe van és bizonyos 
játékkészség kialakításának, 

II,/A t o r n a fogalma ma már külön nem szerepel, ha-
nem a testnevelés körébe tartozik. Ahogy a testnevelés elérte mai 
fejlettségét, a rá vonatkozó elnevezések is ugy változtak, A tor-
nából testgyakorlás, majd testnevelés lett. Ahogy bővültek a gya-
korlatok, ugy az elnevezés megváltoztatására is szükség volt,mert 
a torna nem öleli fel olyan széles körét a test nevelési móljának, 
mint a testgyakorlás, majd a testnevelési szó. Régebben tornán a 
vezényszóra végzett szabadgyakorlatok összességét értették,Adva 
volt a forma, mely nem volt élményszerű mozgás, csupán egy ránk-
kényszeritett mozgásforma, ikor még egy egész óra ily kedélytelen 
szóval, esetleg csattogtatóval dirigált gyakorlatokból állt, a 
gyermekek előre féltek ettől az órától. Itt csak puszta erőkifej-
tésről van szó, 3rkölc3i hatása nem volt semmi, móg tostileg sem 
volt felüdítő vagy erősitő, mert nem végezték a gyermekek kedvvel 
a munkájukat, Prohászka szerint is "ahol a munka erkölcsisége hi-
ányzik, ott csak gépies munkáról lehet szó, az ember géppé válik, 
ha csak erőkifejtést végez", A tornából hiányzik az élményeeerüség 
La ez megtalálható oenne, akkor már testgyakorlásról van szó. 
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ÍII./ A t e s t g y a k o r l á s legjobb definíciója Sip-

peltől származik, "A testgyakorlás az egészséges embernek természe-
te megn ilvánulása, kialakított természetes formája a duzzadó erő-
nek, formák, melyeknek kialakításában a testnek, léleknek és szel-
lemnek elválaszthatatlan része van." /iSippelt Körper, Gelst,3ee-
le.j/ 

3zerinte a testgyakorlás g ermekkorban természeti, felnett 
korban ulturkövetélmény. Igen nagy hasonlóság van a játék és test-
gyakorlás között, mert mindkettő az ösztön megnyilatkozása, de a 
testgyakorlás erőkifejtés és teljesítmény tekintetében felette áll 
a játéknak, 

Tlssié a testgyakorlás négy formáját külön özteti meg: a./ 
nevelő játékok, b./erőfeszitőjátékok, c./sportszerű gyakorlatok, 
d,/tulajdonképeni sportok. /Tissie: Az elfáradás és a testgyakor-
lás. xi-r/./ y , 

,z a felosztás tulajdonkepen a mozgásösztön dl fere cialo-
d-'si folyamatából riódik, a fejlődési korok szerint. A felosztás 
f i g y e l e be veszi a testi és lelki fejlettség fokát, A nevelőjáté-
kok nem kivá nak erőt, kitartást ée hosszabb ideig tartó figyel-
met, Az erőfeszitőjátékokban az akarati felfokozáa és a kitartás 
játszik szerepet. 4 sportszerű gyakorlatokban már bizonyos célra-
törés van, előkészítés atulajdonképeni sportra és mint ilyen, a 
mozgások megfelelő elsajátitása miatt erős figyelmet kiván. Végül 
a sportok a kitartás és akaratfejlesztés mellett növelik a küzdő-
készséget és bátorságot. 
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I V , / A nevelés feladatai szerint háron részre oszlik fel: 

erkölcsi, értelmi és testi nevelésre, A t e s t n e v e l é s 
mindháromból felölel egy részletet. A testnevelést ne szabad öoz— 
szetéveszteni a testi neveléssel, a kettő között különbség van, A 
testi neveié'; kizárólag csak a testtel foglalkozik, orvosi, egész-
ségi és esztétikai sze ,pontból, A testnevelés csak közvetve szol-
gálja a testi nevelést, a test célszerű megmozgatása által és mi-
vel egy testnevelési óra keretében csak olyan mozgások kerülnek le-
bonyolít ísra, amelyek szükségessége és célszerűsége tudo ányosan 
is megokolt, igy a testnevelés preventív mc ion van hasznára"a tes-
ti nevelésnek, A testnevelés az edzésen kivül, illetve ezzel pár-
huzamosan, mivel felöleli a testgyakorlatok minden nemét, módjában 
áll a kedvező lelki hatások elérése, illetve kifejlészté.é.Gokkal 
több alkalor: kínálkozik egy testnevelési óra keretében a plasztikus 
gyermeki lélek helyes irányú kibontakozásához, mint bár ely más el-
méleti tárgyú órán. Természetesen, hogy a testnevelési óra elérje 
a kivmt testi és lelki hatást, ahhoz megfelelően képzett testneve-
lő tanárokra van szükség, akik minden szempontból a hivatásuk maá 
gaslatán állanak, L 

V./ A s p o r t -ban már a mozgásösztön fejlett és sok-
irányú differenciálódásával találkozunk. A testnevelés me terem-
tette a szükséges lelki és testi készségeket a sport ered ényes 
gyakorláséhoz. Bár a sport is a testnevelés fogalma alá tartozik, 
mégis külön emiitjük, mert egy lényeges vonásban eltér tőle, U-
gyanis a sport Bár önnevelc hatású és ez megkülönbözteti a test-
nevelés fogalma alá tartozó más testgyakorlási ágaktól. Itt az 
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önnevelés fokozottabban érvényre jut és az akaratnak van rendkívü-
li szerepe. Coubertin: Sportpedagógia c. munkájában igy határozza 
.meg a sport fogalmát* "A sport erőteljes izomgyakorlat ak az aka-
raton és megszokáson alapuló kultusza, mely a fokozatos eredmények 
vágyából ered és a kockázatig is elmegy." A- sportolónak meghatáro-
zott célja van, ez a cél legtöbbször a teljesítmények fokozása ál-
tal elérendő eredmények,esetleg győzelem, b célnak az elérése, 
melynek kitűzésére senki sem kényszeríti a sportolót és amelynek 
eléréséből a sportolónak semmi anyagi haszna nincs, állandó akara-
ti erőkifejtést kiván. Természetesen amatőr sportolókra vonatkoz-
tatva az elmondottakat. Ível a sport állandó akarati törekvések 
egymásutánja, igy szükségkép az akarat még más hasznos elki tu-
lajdonságokat is felszínre hoz és állandósít, mint a dl ea a ki-
tartás, önfegyelem, nyugodt fellépés, önkritika, lemondani tudás, 
szolid életmód, gyors cselekvőkészség és & kollektív érzelmek ki-
fejlődése, stb. Itt már nem a közvetlen moz isöröm él én, e irá-
nyit, hanem minden nehézségeken keresztül egy távoli cél megvaló-
sításinak gondolata, amelynek megvalósulása örömet okoz. 

A sport a legjobb önnevelő eszköz, mivel hatása a nevelés 
minden ágára kiterjed, igy elősegíti a "üens sana in corpore sano" 
ideáljának a megvalósulását. 
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A TESTNEVELÉS ÍS SPORT XIALAKULÁSA AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG. SPORT-
RENDSZEREK. A TESTNEVELÉS KÉRDÉSÉVEL FOGLALKOZÓ PEDAGÓGUSOK. 

Egyes népeknél és ne .zeteknél nyomon kcvetve a testnevelés 
és nort fejlődését, láthatjuk, hogy mily nagy hatással volt a test-
kultúra felkarolása vagy elhanyagolása azok szellemi*erkölcsi éle-
tében, történelmi szereplésében, A testnevelés nevelő hatása az e-
gyedek életén keresztül az egész nép életére kihat és igy az egye-
deken keresztül képes annak szellemi és erkölcsi nivéját egész a 
tökéletesig felemelni vagy,a testnevelés elhanyagolása esetén, le-
süllyeszteni, 

A testnevelés célját véve alapul, az emberiséget két nagy 
osztályba sorolhatjuk. Az egyik osztályba tartoznak azok a néptel:, 
melyek a test gyakorlását minden cél nélkül, öntudatlanul űzik, a 
másik osztályba pedig azok, akik öntudatosan, bizonyos cél elérése 
érdekében nevelik £ testet. Az első csoportba a természeti, a máso-
dikba a civilizált népek tartoznak. 

VI./ Az őskorban a létfenntartásért és életért folytatott 
harc rákényszeritette a természeti hépeket erőik fokozott fejlesz-
tésére és Ugyesitésére. A test nevelése még nem tudatos náluk, csu-
pán csak ösztönszerű mozdulatok végzésében mutatkozik meg, az el-
lensé gel szemben tanúsított támadd, illetve védekező magatartásuk 
szerint. A testi kiválóság az egyén szempontjából döntő jelentőségű 
volt, ép ezért minden szülő arra törekedett, hogy utódai ügyesek, 



erősek legyenek a létfenntartásért folytatott küzdelemben. A fiu 
szeme előtt nem lebegett raás cél, minthogy az apja ügyeseégi fo-
kát elérje, ö ztönszerüen utánozva mászó, kúszó, hajitó, futó és 
ugró mozdulatait. Az atya magával vitte fiát vadászataira, ahol 
a fiu megszokta, ösztönszerűen átvette atyja mozdulatait, a ter-
mészeti akadályok leküzdése, a vad üzése és elejtése közben, 

• ma éle ter észéti népeknél is ezt latha;juk még, hogy 
csakis a mindennapi élelem megkereséséért edzik testiOcet éspedig 
olyan nagy mértékben, hogy képesek a természet különféle hatásai-
nak ellenállni. :zek megvannak őseredeti foglalkozásaikkan mind 
a mai napig, mindennapi foglalkozásaik olyanok, mint tebb évszá-
zaddal ezelőtt. Az ős népeknél tehát még nem láthatjuk a tervsze-
rű testnevelést,csak ösztönszerű utánzást, mellyel az ifjú környe-
zetét és atyját utánozza. Itt nevelési tényezőként egyedül csak* a 
s z o k t a t á s szerepel. 

A testgyakorlás különös nagy hatását az ókori néoeknél 
láthatjuk le jobban, hatalmát minden nép, különösen pedig a görög 
és r '"mai nép, nagyreszt 8-2 állampolgárok testi ügyessé ,ének és 
erejének köszönhette. A testnevelés'története tulajdonképen a gö-
rög 'és római néppel kezdődik, mint olyan népekkel, melyek a test-
nevelést a legmagasabb fokra emelték és ezáltal, mint fontos ne-
velői tényezőt, megteremtették, 

VII./ A keleti kulturnépeknél, a kínaiaknál, egyiptomiak-
nál, perzsáknál, már fejlett volta testnevelés. Xagáért a mozgá-
sért űzték a testnevelést a későbbi korban a kínaiak, sőt ^vóavi-
tásra is felhasználták. * ö,y 



Az egyiptomiaknál rár uszáira és testgyakorlásra oktat-
ta az if jus: '.got. Is ertek voltak a lányok ált 1 ls űzött karika-
és labdajátékok. Isis tiszteletére tánccal egybekötött vallásos 
szertartásokat tartóttak. Táncaikat zenével kisérik. Vadásztak, 
halásztak, sőt a nép kör'ben a birkózás is igen elterjedt volt. 

A perzsáknál az ifjúság nevelésében fontos szerep jutott 
a testnevelésnek, különösen a nyilazás és lovaglás gyakorlásának. 
Ebben a korban már hivatásos birkózók is voltak. 

Az egyiptomiaknál és perzsáknál már nem csak szoktatásnak, 
ha-.em az oktatásnak is szerepe van a nevelésben, amint Ilerodotos 
és kenophon feljegyzéseiből kitűnik. 

VIII./ ;"rü ök testnevelése már a nevelés tudatos ténye-
zőjévé vált. Hogy a görögöknél mikor indult meg a testnevelés,tör-
téneti feljegyzések hiányéban biztosan meghatározni ne: lehet.Any-
nyi azokban bizonyos, hogy az általuk ismert legrégibb időszámí-
tás is a testneveléssel van kapcsolatban. /Az első Olympiad 776 
Kr.ei/./Az első győző Choroebus./ Virágzás! korát akkor érte el, 
midőn a görögök P.thagoras, Sokrates, Platón s különösen Aristote-
les bölcse ete folytán a test és szellem szerves egységének a tu-
datéra ébredve, mindkettőt a nevelés fontos mozzanatának tekintet-
ték} s minthogy testnevelésünk évszázados eredményei feltárták e-
lőttünk a fejlődésben lévő egyének testi képzésének roppant elő-
nyeit is, a testnevelést az ember- és népképzésnek, tehát a közne-
velésnek lényeges részévé avatták. Az athéni polls tagjai meggyő-
ződéssel hittek abban, hogy lehetséges az egy'nt a szép és jc - a 
kalokagathia - eszményében nevelni, tökéletesen szép és jó emberré 



kiformálni^ A nők gimnasztikájával is törődtek már a görögök, kü-
lön testgyakorlóhelyeket rendeztek be nekik, ahol énekre, tlnrra, 
futásra, ugrásra, diszkosz- és dárdavetésre képezték őket. 

Az ifjakat a céltudatos gimnasztikával a testi ere és e-
gészség feijfitartáeára, a háborús erények kifejlesztésére: kitar-
tásra, ügyességre, bátorságra*. esztétikai szempontból a szép izom-
zat fejlesztésére* erkölcsi sze po: th 1 a .zépre, jóra és rendsze-
retetre akarták nevelni, 

Bykurgos és dolon az államberendezésben nagy fontosságot 
tulajdonítottak a testnevelésnek, mert tudták azt, hogy testgya-
korlással ne csak a testet, hanem a szellemet is művelik, ezért 
vált náluk a gimnasztika fontos nevelési tényezővé, 

A görögöknél két nevelési rendszer volt'ismeretes, a dór 
és az ión, illetve a spártai és athéni nevelési rendszer, melyek 
nemcsak a testnevelés, hanem egyben a nevelés iranvát és módját 
is megszabták, 

1,/ Spártában a gimnasztikai képzés háttérbe szorítja a 
szellemi képzőst, A nevelésben az államvédelem szempontja volt 
az első érdek, amely a fizikai erő kifejlesztésében"és fokozásá-ban nyilvánult meg, 

A gyermek születése után az állán: már beleszólt az egyén 
életébe. Ha v.z újszülött gyenge, vagy csenevész testalkatú volt, 
akkor a gyermeket a Taygetos szikláiról ledobták a mélvbe. Ha a 
gyermek egészséges volt, akkor hét éves koráig a családban nevel-
kedett, Iiét éves kora után az állam vette át a gyerme nevelését. 
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Szabadban laktak, sátrakban, télen-nyáron mezítláb jártak és tes-
tű, et csak egy vékony runadarab fedte. Itt a táborokban e edel-
aesfe.'gre, kitartó munkára, a fáradtság, szomjúság, éhség tűrésére 
szoktatták őket. atonai jellegű játékokban, vettek részt, harced-
ző gyakorlatokat tartottak, líendes élelmezésükről nem gondoskod-
tak, az ifjúnak ezt ügyessé ;gel és leleményességgel kellett meg-
szereznie, hogy ezáltal is a harcban ügvesebbé váljék és az el-
lenség üldözését eredménnyel folytathassa Ismeretlen területen is. 
/tPináozy Emő: ( ¿ori nevelés története.62.oldal,:/ 

Amint az elmondottakból kitűnik, a dór nevelés lényege 
csak a test nevelésére korlátozódik, hogy az államnak minél töké-
letesebb katonat neveljenek. Itt az egyéni nevelés háttérbe szo-
rul, a honvédelmi nevelés a cél. 

2./ Az ión nevelési rendszer már két irányú, ne icsak hábo-
rúra, hanem békére is nevel. Az egyéni képességek szfcbad kifeilő-
dés'nek utat enged, sőt azok kifejlődését elő is segiti, támogatást 
nyújt a költőknek, tudósoknak és művészeknek. A jó katonát se m ve-
ti meg, de a szellemd és testi képzést harmonikus egységbe kapcsol-
ja és a testnevelést az ión nevelés szerves részévé avat 1a. 

A gimnasztikát előnyben részesítették az atlétikával szem-
ben, mert a gimnasztika aranyosan neveli a testet, nemcsak fizikai ' 
erőt kölcsönöz, hanem ez esztétika szolgálatában is áll, vagyis 
a testnevelés az esztétikai nevelést is szolgálta, "Az én dolgom 
az, hogy az embereket testükre nézve szépekké és erősekké tegyem" 
mondja Platón - Üorgiasában - a testnevelés tanitóla. kz atlétika' 
egyoldalúvá teszi a testet.-
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éves korig a szellemi vagy muzsai és a testi nevelésre. A testi 
nevelésre hatósági kiküldött, az aerópag ügyelt fel, A pal&estrá-
bdl a gimnáziumba került az ifjú, ahol 15-18 éves korig*készült 
az ephebiára /sserdültebb ifjúkor:/, 18 éves korában lett ephebos 
és letette a polgári esküt. Ezalatt az idő alatt nem szünetelt a 
szellemi képzésük sem, rotorokat és filozófusokat hall ;attak. A 
tulajdonképpeni kátonai nevelés 18-20 éves korig tartott, a stra-
tegos oktatása mellett. Ebben a korban tanultak még lovagolni, 
gyakorolták az edaig tanult gimnasztikai és atlétikai.gyakorlato-
kat éá elsajátitották az ökölvivást. 

A testgyakorlás oéljá a a gimn Iziun és palaestra szolgált, 
ázek remek oszlopfolyosókkal s pia.áusorokkal környezett hideg és 
meleg fürdőkkel, öltöző-, társalkodószobákkal ellátott diszes'épü-
letek voltak. Jülön ügyvitelük volt, a gimnázium ügyvitelét a -:oa-
meta /:rendező:/ látta el. Az etikai neveléát a sophronisták, a 
testi neveié t pedig a gy.unastesek irányitották. í'felü elő tisz-
tet egy tekintélyes egyén, a gy nasiarchos vitte, akinek'köteles-
sége volt felügyelni a gymnatesek és paidotribesek munkájára éa az 
ifjúságra, A gy: aatesektűl pontosan megkívánták, hpgy ismerjék az 
egyes gya orlatok hatását, természetét, mely gyakorlatok illetik 
meg egyik vagy másik testrészt a fennforgó viszonyok között s me-
lyik gyakorlata?. elyik a legjobb formája, s az, tekintve az i-
dőt és fokot, mii.ént al :al. lazhn :;ó, vagyis a gimnasztika elméleté-
vel íí; tisztában ke lett le niök. A gimnneztesek készitették elő 



versenyre az ifjakat. A testgyakorlás vezetésével foglalkoztak 
még a paidotribesek is, képzettségük csupán gyakorlati irányú 
volt, elmaradt a gymnateseké mögött. A paidotribesektől csak 
azt kívánták még, hogy jártasak legyenek az egyes gyakorlatok 
kivitelében é-j az azoknál alkalmazandó szabályokat és nüfögáso-
kat ismerjék, /sPolitika VIII.5.:/ 

A testgyakorlás görög tanitói mögött nem állt a mai bonc-
és élettan, de állott a hosszú tapasztalás és igy, tekintetbe 
véve azt is, hogy & g rögöfc sokkal több időt fordítottak a test-
gyakorlásra, ne oso álhatjuk, hogy oly fokú testi képzést értek 
eí, melyet mi aliy mutathatunk fel. A labdajátékokat a sphaeris-
terios tani bottá az ifjúságnak, képzettsége a paidotribesc'vel 
volt egyenrangú. A mai sportgyuró szerepkörét töltette be az aleip-
tes, p ely olajjal dörzsölte be az ifjúságot egy előcsarnokszerü 
eleothesionnak nevezett helyiségben, A fegyvergyakorlatokra a 
hoplor ;hos, 3pirtában a lovaglásra a hypparchos, a hadvezetésre 
a strataegos oktatta az ifjúságot, ' 

3»/ A görögök testnevelése a nemzeti játékok rendezésében 
csúcsosodik ki, mely a v- llási életükkel is szoros kapcsolatban 
volt. aégy ne zeti játé- uk volt, az achiv t rzs által" alapított 
olyapiai, a ór által 1 trehivott pythiai, az aeol-terze nemesi 
és" az ión törzs ált 1 tartott isthmosi játék. Peloponesos 3ziget 
lis tartómár óban lévő Olympia hel ségben tartott játékok voltak 

a legkiemelkedőbbe,. 



* A görögök testgyakorlataikat majdnem minden szer nélkül ?é-
gezték, Az ifjak képzésére leginkább az általuk úgynevezett pe.ntathlo 
szolgált, vagyis ötös, ötféle gyakorlat: futás, ugrás, diszkoszve-
tés,"gerelyvetés és birkózás. A futás vagy kitartó, vagy gyors fu- • 
tás alakjábanj az ugrás különféle nemei, amelyeknél néha a kezeket 
ércből készült tárgyakkal terhelték.?! birkózást egyes me határozott 
helyzetekben gya korolták, ezenkiv'l mint szabva birkéz '.st is /:egy-
másnak földre terítését:/ űzték. 

A penthallok, vagyis azok, kik ezer ót gyakorlatot űzték,a 
le szebb tornászoknak tartattak, mert az erővel ügyességet és kelle-
mest egyaránt párosították. 

"A görögök a test,gyakori st mindig mezítelenül űzték, olajjal 
bekent és homokkal behintett testtel, é: mindig n il kioeen. 

A testgyakorlőhelyeik a nézőK kényelme miatt fasorokkal vol- , 
tak bekerítve, Görögország legtöbb államában a leányok is tornásztok, 
arai természetes, mert a görögöknek az Összhangzatos nevel's vol a eél 
juk, s jól tudták, hogy csak egészséges erős arr, akt 1 származhatik 
egészséges, erős nemzedék. A testgyakorlatokbői ki vol :.k zárva a 
rabszolgák, dé ner teljesen, mert a városokon kívül kijelölt helyen 
űzhették sportjaikat. /tPausanius V.16.2-3.:/ 

A görögök sportol'mi kedvét a nyilvános, ünnepélyek, különöse, 
az olympiaiak, hatalmasan erősítették, melyeken a 'görögök szine-virá-
ga rae~ jelent s amelyeken a legnagyobb szerencsének tartották a győ-
zelem diját, egy egyszerű olajág koszorút elnyerni. 

ölympia ősrégi szent terület volt, eredetileg; jóshely, állt -
d<5 lakosság nélkül, gyönyörű fekvésű helyen. Az Olympiai játékok meg-
kezdése előtt a görögök Zeua tiszteletére áldozatot mutattak be,majd 
sorsolások után megkezdték a verseny lebonyolítását, melyek általa-
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ban a következő sorreniben ? lytak ls: 1,/stadion-vutás, 2./diau-
los /:kettős futás:/, 3,/dolichos /skitartó futás:/, 4,/pentatlón 
/:ötösverseny:/, 5./birkózás, 6,/ökölvívás, 7./pankration /:össz-
küzdést/, 0,/gyenr.eksta ionfutás, 9,/gyermekbirkózás, lo./gyer-
mekÖklc2és, 11,/fegyveres futás, 12«/kocsiverseny, 13./lőverseny« 
A győztesek nevét a kerykes, az eredményhirdető hirdette ki. A 
győztes kezébe pálmaágat adtak, homlokát az Alti s-lige tében 
nymphák által őrzött olajfa ágaiból font koszorúval övezik. Ver-
seny végeztével a győztesek áldozatot mutattak be Zeus'nak. 

Az olympiai játékok nemesen képző gimnasztikájának kinövé-
se lett később az atléták rosszul értelmezett gimnasztikája. Az 
atléták legfőbb versenyei olyan mozzanatokból állottak, hogy leg-
többször éíetre-halálra ment a küzdelem ér egésze? barbár külső-
vel birtak, mert -láluk a legborzasztóbb sérülések és osonkulások 
dicsőségszámba mentek,"Az atléták bátor és vitéz viaskodása ké-
sőbb szemfényvesztéssé fajult és elveszítette hatását. Ken sokra 
becsülték az atlétákat, mert se miféle polgári hivatásra nem vol-
tak alkalmasok, sőt még háborúban sem, óriási erejük ellenére. E -
gész fellépésükben és lényük megnyilatkozásaiban csupán az erő egy-
oldalúvá a tünt elő. A. görögök t.stkultusaa efeyütt hanyatlott le 
a görög nemzettel. Hészben azért, mert a fényűzés növekedésével 
az elpuhulás következett be, részben pedig azért, mert az atléták 
a s 'ortot kenyérkeresetté alacsonyították le. 

A görögök a táncot /:orchesztika:/ is szerették. 
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A görög táncot, in valódi művészetet sokra becsülték 
és rendszerese-: gyakorolták ár a legrégibb idők óta, mert isten-
tiszt^ etükno í szerves r 'szét képezte, továbbá a hazafiság és vi-
tézség egyik nevelő és fenntartó eszkczéne;- tekintették. - Lykur-
gos a spártaiaknak törvényben parancsolta meg a táncot, zért Ba-
kedaiaonban az előkelő re d a szinházban főleg táncát mutogatta, 
melynek tudása náluk oly értékű volt, mint Athénben a filozófiáé. 
- Homeros isteni ajándéknak tartotta. - A görög gymnaaztikával szo-
rosan összefüggött a tánc és a zene, melynek szeretete a nép lelké-
ben gyökerezett. A gimnasztikai és a harci tánc által o -n énekkel 
volt egybekötve, aégpedig ugy, hogy vagy maguk a t meosok énekeltek, 
és táncoltak, vagy külön énekcsoport" kisérte a táncosokat.-

•ristoteles a tánc lényeges alkotereszének azokat a ritmi-
kus elemeket tartotta, melyekkel a táncosok a jellemet, a szenve-
délyt és cseler ényeret utánozva felezték ki. ..; mozdulatok három 
elemet foglaltak ukba, ugy int tánclépéseket, alakzatokat vagy 
figurákat és jeleket. - A tánclépé; ek egyszerű, ritmikus lépések', 
az alakzatok a test különféle tartásából létesültek, a jelek ge a-
tusok voltak, melyeknek feladatuk volt, miként a drámában az arc-
játék, a kifeezés pótlása. Ennek alapján a táncokat h rom csopor -
ba sorolhatjuk, u.r:.: 1. :néptáncok; 2./ vallásos táncok* 3. /drámai 
táncok. 

néptáncok r szint komolyabb célokra előkészítőül, vagy 
nevelőeszköaül czc ágáltak és v la ely ünnepnek alkották nevezetes 
pontját. A vidralelkü .rögök körtáncukban ábrázolták a vigságot 
kedv... lő iste..nőiket, a nympakat. Alkalmat erre a lakomák ée lako-
dalmas menetek adtak. 
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vallásos táncok az isténtiszteleti cselekmények lényeges 
alkotórészeként szerepelnek, "rre a fiatalságot rendszeresen oktat-
ták a gimnáziumban, hogy a test megerősödésén kivül az arányossá-
got, a htározott mozdulatot és a szép tartást egyaránt elsajátít-
hassák. 

A drámai táncok mint indulatot kifejező és motívumokat áb-
rázoló táncok szerepeltek a színielőadások alk 'Inával,-

Igen kedvelt tánc volt a dór Krétából származó fegyvertánc, 
a oyrrjbcné, mely csatára emlékeztető harci moziul htok ut Izzásából 
állott. E tánc Spártában a le ;.n. ok kedvenc nrulat .ágát képezte, de 
bemutatták a nagy paaathenaei ünnepen is. Spártában ezenkívül még 
két harcias számba menő tánc volt szokásos; az egyik a gy nopaedium 
a meztelen fiuk ünnepének áőtánca, és az embaterium. m lyet vonuló 
táncnak lelet nevezni, mert fuvolával kisért dalokat énekelve vonul 
tak harcba. 

S táncokat kiegészítette a szüreti és aratőtáncokon kivül a 
lakodalmi tánc, , 

A görögök azt tartották, hogy a tánc nem elpuhító időtöltés 
hanem tisztességes és nagyhasznu tudomány, mely nem e ¡upán gyön őr-
ködésre szolgál, kane igen hasznos a sziv formálására ét> a test ü-
gyessé tételére. 

% / Amint az elmondottakból kitűnik, a görcgck' pedagógiai 
szempontból igen nagy fontosságot tulajdonítottak a testgyakorlás-

ert átszőtte egész ne elééi ren szer' ket. ár kora if jus guk-
tól'kezdve gondos testi nevelésben részesítették a görög ifjakat 
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és ez egész életükre, de rajtuk keresztül az egész nemzet életére 
kihatott. Két nagy elmélkedőjük, Platón és Aristoteles megegyez-
tek abban, hogy szükségesnek tartják a test gyakorlását és erőki-
fejtésre való készségét, de nem a szellem müvelése és a lelkiisme-
retes nevelés rovására, hanem a kettőt egymással harmonikusan ösz-
•szeegyeztetve. 

p l a t ó n /íilr.e. 427-347:/ ideális életrajzában az ál-
lat nép riek tagozódását pszichológiai alapon rencezi el, egész tár-
sadalmi osztályok végzik az egyes feladatokat. A zene és a test-
gy koriás tanítását külön-külön nem tartja helyesnek, mert a zene 
tanulása csak puhává tesz, a test túlságos nevelése pedig durvaság-
hoz vezet. Teh t aki legharmónikusabban egyesit! a zenével a test-
gyakorlást, az a legtökéletesebb görög ember, államában legelsősor-
ban az őrck feladatának a testgyakorlás tanulását• "Az egész tes-
tet kell gyakorolni és ápolni, hogy a szervezet ellenáll sra képes 
és edzett, egé.zvéges legyen, az őrökn k, mint éber kutyiknak, na-
gyon élesen kell 1- tniol. és hallaniok, szilárd egészsé cet kívánunk 
tőlük a hadakozás alkáli ával, mikor a viznek és tápláléknak, a me-
legnek ás hi égnek acuiyiféle változatát kell elszenvedniük.w 

A hellén kulturának másik nagy alakja, a platóni1 akadémi-
ából kinőtt A r i s t o t e l e s. /sKr.e.385-322./ Szerinte a 
n veíést testi neveléssel kell kezdeni. Etikájában említi, hogy 
a szoktatás legjobb módja a cselekedtetés, mert a helyes cselekede-
tek gyakori is étlése által alakul ki be nünk a helyes cselekvés-
re irányuló állandó készség. Nem tartja helyesnek, hogy a testgya-
korlás olyanokra van bizva, akik nincsenek tisztában az emberi " 



szervezettel, igy nem tudják meghatározni, hogy annak mikor mire 
van szüksége, hogy az egészségre ne legyen káros. Legszívesebben 
az orvosokra bizná a testnevelés irányítását, mert csak az tud a 
test eyészsé érői, erejéről és épségéről gondoskodni, aki tisztá-
ban van az emberi testtel kapcsolatos ismeretekkel is. 

'rdístoteles a testgyakorlás nevelő értékét is vízs álet a-
lá. vette, jt testet a lélek érdekében kell ápolni és a testgyakor-. 
lást is az erkölc« ériekében tartja fontosnak. Megemlíti és fontos-
nak- tartja, hogy a versenyben győztesek jutalma csekély értékű le-
gyen, hogy a versenyzés pusztán erkölcsi tartalomért történjék. 
Áriatoj;elesnek ez az elve még ma is irányadó, 

A görög testgyakorlás virágzása a perzsa háborútól a pelo-
ponesosi háborúig tartott, harcképzett, edzett ifjúságot neveltek 
a sza adsdg védelmezősére, Később a sophisták megjelenése idején 
az e yénisé jutott előtérbe, szakadást szítottak a mitosz és er-
kölcsi t 'rvéhyek cözött, a ré i szigorú erkölcsökön alapuló neve-
lés hanyatlóban volt és a ycrc- etikai nevelés eszménye kiveszett 
társadalomból, kitüntetésekért és anyagi előnyökért űzték a test-

gyakorlást és sokan hivatásos professzionistákká lettek. A görög 
testkultura fénykora és az olympiai játékok megközelíthetetlen tisz 
ta erkölcsi szelleme elhomályosult és a test és lélek harmonikus 
nevelésének gondolata égleg megszűnt. 

IX./ A rómaiak testgyakorlása lényegesen eltért a hellén 
testkultúrától. A rómaiakat a gyakorlati gondolkodás jellemezte, 
ők a testgyakorlást nem neveléstani, hanem osupán hadképzés, a 



mMMMMMMMMHH 

cirkuszi és a pMteátrumi látványos gyakorlatok céljából űzték. 
Gi Plasztikájukat teljesen tutonai jellegűvé fejlesztették. A romai-
ak állandóan harcben állottak és győzelmes hazatérésük, után ünnep-
sége et rendeztek. Ezek az'ünne ségek képezték alapját a későbbi 
cirksusi és egyéb játékoknak, 

A katonai nevelés volt a cél, Kezdetben csak a család, a 
foruin és a katonáskodás neveli a fiatal nemzedéket, ízt iz időt a 
családi élet nagy tisztasága és erényessége jellemezte. íz a római 
nevelés első korszaka, mely £r,e.3oo-ig tartott. Ebben az időben 
mutatkozik meg az iá zi római jc -lem. A máso i nevelési korszak Er, 
e,3oo-tól Er.e.146-ig tart, a ¿örc'g nevelés kezd tért hóditarii, de 
a gimnasztika n e kő., ezte szervera -szét a ró ' i nevelésnek. A har-
madik nevelési ko»szek Kr.e.146-től a A.,ug&trc'mai császárság bukásá-
ig, 476-ig tartott, ezekben az í lekben teljesen átvették a görög 
nevelési szellemet, de nem a maga tökéletességében, hanem már ha-
nyatló formájában, bár még megtalálható a régi római nevelés eszmé-
nye, a bátorságra, a vitézségre, a virtusra, az igazi férfiasságra 
és erényességre valé törekvés. 

A testgyakorlatok között első helyen n katonai teljesítmé-
nyeket fokozni tudók szerepeltek, mint a futás, ugrás, kitartó já-
fcés, menetelés, vivás, diszkószdobás, gerelyvetés, nyilazás, úszás, 
lova lás a.labdajátékok és a halterekkel, a mai kézi súlyzókhoz 
hasonló észközökkel végzett gyakorlatok mar inkább egészségügyi 
célt szolgáltak, igy gyaJóriásuk a nők körében is elterjedt. 



A római ifjúság gyakorlatait legszívesebben a hars-mezőn 
Űzte, bár szépen felszerelt gimnáziumok is épültek erre a célra. 
Később a thermák, e kényelemmel és pompával ellátott épületek vol-
tak a rómaiak legkedveltebb gyülekező helyei, melyek legtöbbször 
palaestrával, giran .ziummal, vagy esetleg apheri st eriummal, labda-
játék' üzésére-szolgáló hellyel voltak kapcsolatban. 

Az első atlétikai versenyt Ír,e.86-ban rendezték kómában. 
Később minden nevezetes alkalommal divatba jött az atleii verse-
nyek rendezése. Domitianus császár megalapít o 11 a az úgynevezett Oa— 
pitoliumi játékokat, melyet egyenrangúnak becsültek az Clympiaival. 
Itt len, ,/akraLban az u.n.római pentatlón ¡•r: '-ü-i szerepeltek: 1./ 
versenyfutás, 2./öklözés, y./birkózás, á./fegyvertáno karddal, 5./ 
diszkoezdobás. , - á 

A római császárok, uogy a ömeg tétlenségét lekössék és vá-
gyait kielégitsék, cirkuszi játékokat, kocsiversenyeket, állatvia-
dalokat, gladiátori játékokat rendeztek, majd hajócs&tát vagy nau-
maehiát, oly,módon, hogy az amphiteátrumot vizzel töltötték meg és 
ebben tengeri csatámat rendezték. Július Caesar rendezte Xr,e .46-
ban az elsőt, a : arsmezőn ásatott na y tóban,'diadalai e. lékére, 

1./ A római nevelés nagy elmélkedő! közül C i c e r ó /:Kr 
e.lo6-43./ az erényben látja a nevelés legfőbb célját, lehetséges-
nek tartja a nevelést, a velünk született hajlamokat a nevelőnek 
kell helyes irányba hajlitania. Cicero is helyesiek tartja nevelés 
szempontjából a testgyakorlatokat, amint a "De Qratore" c.könyvé-
ből kitűnik, ugyanis a jó szónoki készségek'mellé még szükségesnek 



tartja az erős szervezetet, jő testalkatot, amelyet képezni kell, 
A gladiátor kitartő erejéről igy szól: "Ha te azt látod, hogy 3pár-
tában a fiuk, Olympiában az ifjak, az arénában a barbárok súlyos 
ütlegeket kapnak, s azokat hall atagon tűrik, mint egy asszony fogsz 
felsikoltani, ha valami fájdalom ér? Az ökölharcosok, kiket a vivó-
keztyük összemarcangoltak, föl sem kiáltanak, ők, akik nem tartják 
csekélyebbnek az olympiai játékok győzelmét, mint elődeink a consu-
latüst! áekkora sebeket viselnek el a vivők? Nem többre becsülik-e 
a megsebesülést a nyomorúságos életnél? Mily gyakran látjuk, hogy ők 
mitsem kivannak inkább, mint urok, az ünnepély rendezője, vagy a kö-
zönség előtt elesni. Ilár félholtan küldenek uraikhoz, kiv ínságaik 
után tudakozódnak s készek meghalni. Mely közepes vivő sóhajtott fel 
melyik rántotta meg csak egyetlen arcizmát? Melyik húzta össze nya-
kát a földön fekve, mikor a halálos döfés várt reája? Ily sokra ké-
pes a gyakorlat, a praktikus előkészület, a megszokás." 

i.Annaeus S e n e c a /:Kr.e.4-65./ a lelki egészség gon-
dozását tartja fontosabbnak és nem a testét, 31itéli az egyoldalú 
nehéz és hosszadalmas testgyakorlatokat, melye nemcsak a testet, 
hanem a szellemet is kimerítik. Csak a futást, mags- és távolugrást 
és a súlyzókkal végzett g akorlatokat tartja helyesnek, mert ezek 
nem fárasztják kia testet annyira, ho y a szellem fogékonyságát ősök 
kentsék. A könnyű testgyakorlatokat is osak az egészség szempontjá-
ból tartja fontosnak. 



] u i n t i 1 i a n u s /íKr.u,35-loo./ nem idegenkedik 
annyira á testgyakorlatok alk -Imazásátél, mint Seneca. Különösen 
fontosnak tartja a versenyek rendezését, mert ezáltal a nevelés in-
tenzivebbé válik, kibont a' óznak az ifjú hajlamai és veleszületett 
t hetségei. ( sem tartja helyesnek a túlzásba vitt testgyakorlást. 
A munkát arányosanpihenésnek kell felváltania, különben a test el-
fárad és az elme fogékonysága csökken. A gyermekek részére a játé-
kot ajánlja, mert a lélek üdeségét biztosítja és azt mondja,j "já-
ték alatt közvetlenebbül nyilatkoznak meg a gyermekek erkölcsei." 

X./ Az e .yházatyák kora. igyházi .és a testi ne ölés. 
1./ az egyházatyák felfogását az- egy áz és testi nevelés 

viszonyát legjobban Bopp leírásából ismerhetjük meg, 
A vallás nevelői középértéket képez a többi alárendelt ér-

téknek, ép annyira nem lesz lealacsonyítva, mint amennyire a lélek 
nincs lealázva azáltal, hogy bizonyos tekintetben a testnek szolgál 
A lélek ugyanis úgyis magának és létrendeltetésének is szolgál. Ha-
sonlóképp a va lás sem csa egy érték a többi értékfaj mellett vagy 
között, hanem a saját lelkitartalma; amíg azokat keresztültöri és 
megszenteli, addig megvédelmezi saját feltételeit és támaszait is; 
megszerzi magának mintegy a testet és a testi eze »vet az Önmegvaló-
sulásához vagy tökéletesebb kiteljesedéséhez. 

Az egyház helyzete, viszonya a testheí kivált éppen az eg; -
házi életből, tehát az ő létenergiájából adódik legközelebb, tehát 
azt kell megfigyelnünk, hogy a test aktive és passzive résztvesz a 
liturgiában. Kifejezés és behatás eszköze a vallásos, Istennek szol 
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gálő léleknek, 's ez érvényes a szentség /: szakramentum:/ adomá-
nyozójától éppúgy, mint az átvevőjére. Minden szakramentum valami-
képp a testhez fordul, hogy a belül történőket jelképezze, de egy-
utal a belső végrehajtás eszköze is. A testet raegmo suk, megetet-
jük, megitatjuk és melengetjük. A keresztséggel, a bérmálásnak,az 
egyházi rendnek és az utolsó kenetnek különösen sok testhez kötött 
ceremo iája, /sszertartása:/ volt. 's ezek a testi cselekedetek,a-
mennyiben isteni rendelés, a formai szavakkal együtt birják és su-
gározzák a kegyelmet. Mint ősi példaképet, Krisztus emberréválását 
kell néznünk, ő a nagy kegyelemteljes szakramentum, 

A földi jó, a testi egészség ia egy célja a liturgikus szo-
kásoknak. A miseliturgia is pl.a testi egészséget állitja szemlé-
letének ós könyörgé3ének tárgyául. Mindig újra és újra találkozunk 
a védelemért könyörgő imával "a test és a lélek minden veszedelmé-
től" /:pl.az "A cunetis" könyörgés:/, hogy mindentől me szabadul-
junk, ami a testi és lelki jónak útjában áll, az időszakos javulást 
és se gitségért, az örökkétartő egészségért, a földi örömökért és 
jólétárt való imával. A Pünkösd utáni 11,vasárnapon ken örög az 
Egyház: "Engedd üram, hogy a Te szentséged vétele által testi és 
lelki segitséget nyerjünk, hogy mindkettőben megszabadítva, e men-
nyei országnak teljességében örvendezhessünk." Egyébként más, pl. 
a japán liturgiában i? nagyon gyakran előfordul a kérés az örömért, 
egészségért, jólétért, ég a nagypénteki liturgiában is könyörög-
nek a bete ek egészségéért, te ezek a könyörgések tartalom és forma 
szerint az ősegyházi imák maradványai és tükörképei. 
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. Feltűnő, hogy különösen a szent áldozás utáni imádság,az 
u.n,Pootoommunio testi és földi javak várásárai van tele, Tehát ez 
az áldás is az éppen magához vett szenteledel határa. így más szent-
ségektől is várunk testi jólétet, de különösen az olt iriszentaég 
hatásától. Ugyanis ha az áldozaton kivül nyújtott áldozásnál ilyen 
időbeli hatásokról nincs sző, azok a misaimák éppen eredeti ősrégi 
áldozás! imák. 

Tulajdonképpen a testi jé számára van beillesztve az u.n. 
utolsó ke et is. Erről már Jakab levelében hallunk, 's a liturgia 
könyörögi Vyőgyited meg enne- a hetesnek sebeit és betegségét,add 
vissza az 6 teljes külső és belsr egéézaégét, hogy előző teljesít-
ményeit tovább folytathassa." , / 

A beteglátogatásnál és a beteg megáládásánál is az imádság 
mindig az egészségért ismétlődik. 

Az egyháznak ezen praktikus magatartásából következik,hogy 
semiiféle értelemben nem testellenes, U#ic az egyházi dogmák,melyek 
a testre vonatkoznak, éppen a test Egyház általi nagyrabecsülését 
árul ák el. 5zen dc , számára pedig a források az 6 és uj szövet-
ség irásai és bizonyítékai az atyák tanításai. 

Az ő-testamentUE, amely az első oldalon az emberi testet 
ábrázolja, mint az isteni teremtőség alkotását, a higiéniát köti 
lelkünkre. Amint Egyház és állam a legbensőbb egységbon voltak,ugy 
a higiénia is az Egyház egyik provinciája volt. Sok helyen utalnak 
az egészségre, és éppen az istenfélelem, a Vallás egyik eleme védi 
legjobban az egészséget. "Az ür félelme örömet ád a szivnek, kedvet 
ad, győzelmet és hosszú életet." /sir 1,12,/, 
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Az Uj Testamentumban az egészségügyi rendőrség már nem e-

gyedüli feladata az ~ ;yháznhk. .Pár az Üdvözítő magatartás a bete-
gekkel szeriben, az utolsó kenet bevezetése, a könyörületesség aján-
lása, melyek Jézus szavai szerint az itőlészéknél majd szerepet ját-
szanak, a test és egészség sokratartáeát tükrözik, 

A test az Uj Testamentum által szinte természetfölötti mél-
tósággal teljes magasságba emelkedett, a lélekkel együtt a Szentlé-
lek temploma. Természetesen a test megváltása csak a felt Imádás u-
tán lesz egészen világos. 

Test, élet és egészség azonban nem a legfőbb jók, Pál csodál-
kozik a görögökön asztetikus testgyakorlásuk miatt. Ugyanez az apos-
tol véli: »a testgyakorlásnak ne: sok haszna van", / 1 fim.4,8./ 

A kinyilatkoztatás gondolatait az atyák vezetik tovább. Ezek 
adnak alkalmat arra, hogy a pogányok egyoldalúsága két irányba tere-
lődjék: Az emberi t^st pogány tulsokrabecsülése által és a test ra-
dikális meghajlása által a gnosztikusok, manicheusok és részben az 
ujp&ltonikusok. 

At atyák szerint a testen magán se mi tökélatlen nincs, 
minthogy maga Isten alkotta, A test a lélekkel szemben nem idegen, 
sem külsőleg ráhajitott ruha, hanem mindkettő, test és lélek olyan 
szorosan varinak egymással összekötve, hogy csak nehezen különböztet-
hető . a melyik a másiknak a hordozója. /:Tertullianus: ie resutt. 
a.7,A Valószínűleg a test a lelkiteljesitményeknek szükségszerű fel-
tétele, "hasonlóan a lélek világuralmának, A léleknek szüksége van a 
test or anumára, mint szerszámra. így a lélek egész élettevékenysége 
a teste n ugszik. z már a lélek természetfeletti életéből folyik. 
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Macához az ietenmegismeréshez és hithez szüksége van a léceknek a 
testre, Ezért lesz a test a feltámadásban részes és lélekkel fel-
bonthat atlanul egybekapcsolva. Aki testét szégyell, a szellemét 
szégyelli, melynek temploma a test, A test Chrístus misztikus tes-
tének egy tagja. 

Az egyházatyák következtetik, hogy a Szentírás nem a test-
ápolást tiltja, hanem csak a testápolásnak azt a formáját, amely ér-
zéki kívánságokhoz vezet és a lelkiegyensulyt veszélyezteti. Erő, 
szépség, egészség testi javak, értékek. A testi szépségre vonatko-
zólag az atyák különfélekép vélekednek. A szépség is Isten adomá-
nya. Alexandriai Kelemen a test ápolását feladatnak tartja, Maga-
sabban áll természetesen nála a lelkiszépség, Minden atya főképp a 
belső szépséget, a lelki nemességet és a belső értékességet helye-
zik nevelési szer pontból előtérbe. Azért ajánlja Alexandriai Kele-
men a gimnasztikai gyakorlatodat. Az aszkézis ugyanis szükségszerű-
ség, de nem az a célja, hogy a testi életet megse amisitse, hanem 
hogy a szellem uralmát biztosítsa. A középkorban is hasonló hango-
kat' hallunk az ászkézisről. 

Mindenesetre alapjábanvéve már a keresztény ókor nagyrabe-
csülte a testet, bár nem értékelte tul. A te3t szent, mert Isten 
kezéből jött elő, szerszám, sőt több, segéde a léleknek. Az Egyház 
magasabb"misztikus organizmusa számára jelkép, eszköz a lélek és 
a saját ma a megszentelésének. 

Az 1920-as birodalmi iskolakonferencián leidel, a zürichi 
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egyetem t nóra kifejtette, hogy a testnevelés egész addig a peda-
gógiában hamupipőkéé szerepet j4tszott. 3 ^ tudja, honnan szár-
mazik, Onnan, hogy a dogmatikus hittan és a középkori filozófia 
varázsától még nem szabadultak fel. "zek szerint u.i. a testet, 
mint bünrecsábltót meg kell vetni. Er.Giese szerint: "a középkor 
a kereszténység ideje és a test megvetéséé", "A középkorban a test 
a bűnös kukacos zacskó, ezért Ítélik máglyába, ha valaki szenvedé-
lyeit követi". Látjuk,az ilyen férfiak a dogmatikus hitt ntól alap-
jában szabadon - és távoltártották magukat, annyira, hogy nem hi-
szik, hogy a test az egyházi tanítás szerinti tisztítótűzbe jusson. 

Egyfelől igazuk van, A középkor az aszkézis szükségszerűsé-
gét hangsúlyozza, de ezt gyakran tette a kereszténység és rajta 
szinte minden időben az észre támaszkodó emberek. Bizonyos aszkézis 
nélkül ugyanis nemcsak a test, hanem a lélek is tönkremenne. 

Jellemző, hogy Assisi Szt,Ferenc a testet "Szamár testvér"-
nek hivja. A test nem börtön, amint a pogányság tartotta, hanem 
testvér, mindenesetre szamártestvér, mely csak az értelem vezetése 
mellett halad, 

A középkor végén a túlságos sanyargatástól óv. S mögött e-
gész sor ördögöt lót. Az aszkézis számára a testi erő a mérvadó. 

Hogy a k zépkori zárdákban a tisztaságot ápolták, azt lát-
juk pl. Szt.Q-allennél. Konyha, mosókonyha, fürdőszoba és Vv.C., ta-
nulószobák és betegszobák, cselédszobák részére külön szakasz van. 
Hogyha idegenek, szegények, utasok, vagy koldusok jöttek, fürdőt ké 
szitettek számukra legelőször. Maguk a barátok is szorgalmasan tisz 
talkodtak, ' 



íl; en kevéssé volt a középkor a testi nevelés ellensége, 
mutatja a lovagnevelés és a sport, Ez lényegében idegenszerű volt 
az iskolától és osak testi képességekre- törekedtek, A hét szabad 
művészetet azonban lovagi erényekben nyilvánították. Természetesen 
a lovagi müveitségideál szerint a vitézség és ügyességnek a jellem 
szolgálatában kellett állania, A lovag az isteni ors ág nagy orga-
nizmusának tagjának érezte magát, 

A zárdákban és káptalani iskolákban nevelkedő irodalmilag 
képzett ifjak sem hanyagolták el' a testet, A sok ünnepnap és egyé-
ni" ia olaünnepélyek v felfrissülést érvényre juttatták. A kolosto-
ri iijuság különböző fajtájú játékokban gyönyörködött: labdajáték-
ba:!, nyilazásban, pcrgettyüjátékban, i'agukat a papi és püspöki 
szertartásokat is utánozták. A tanár tanítványaival kirándulásokat 
tett, vagy tavi utat,vagy a vadonban sétáltak, hol vadállatokat, 
farkasbariangokban fldkokat öltek. 

A testápolás és nevelés elméletét Aquinői Szt.Tamásnál ta-
láljuk meg összefoglalva. Tamás szerint játék és üdülés egyaránt 
szükséges, és ezért kötelesség, Ethikájában helyet talált az ék-
szer, a schmink és a luxus is. int eszközt a hiányzó szépséget 
kárpótolni és elrejteni, a schminket bűnösnek találja, ezzel szem-
ben a keletkezett csúnyaságok elrejtését ilyen kozmetikai eszközök-
kel megengedhetőnek tartja. 

Hogy a korai keresztény huma isták, mint Viktorin v.Feltre 
und Kapheus Vegius, kik a közép- és újkor között hidat vertek, pe-
dagógiájukban a gimnasztikának nagyon jelentős szerepet szántak. 



- 39 -

Mindketten tulajdonképpen az ókorból merítettek, de már középkori 
[befolyásokat is hagytak érvényesülni, ^ t ^ - l r g Faalesn - az 
ellentét p középkorral szemben milyen élesen lép fel, mily a aaix-
gi.tástf a test'ilézatosság it és l ^ S l T f e l e d d 
esetre nem papokra és klerikálisokra, hanen világi ura ra, fejeöei 
mSkSTé*hercl-ekre vonatkozott, azonban utóbbiaknál ez mar csak 
mint ideál maradt'meg." Dauloen átlátja, hogy most csak 
e v Wltíémtipust lehet felállítani. i!'torius szerette tanitva-
nvaiv'aí szemben az ügyességet és bátorságot, megkívánta a verseny-
látékokal! A testgyakorlás lelki aszkézis volt. Télen-nyáron, nem 
voltak tekintettel" a hidegre ér, melegre. A testgyakorlás célja a 
áelleiimeIz1lS

;yházi*újkor nagy esztétikusai, egyházalapitói és lel-
kivezetői mind helyetadnak a testnevelésnek, 

Lovolai ázt.Ignác nagy tekintettel van tanítványainok egész 
séeére ^Ivásban és evésben való korlátozásokat szab esa^ meg,ameny 
miben az egészség ezáltal kárt nem szenved. Egészsége» testtel u-
Svanis ¡ir!» Lovolai - valóban sokat t dna elérni De beteggel?" 
A 43 azabálv, mely a rektoroknak szól, ezt az utasítást adja: A 
skolasztikusoknak, hacsak rektori felmentésük nincs, ebéd és vacso-
raután1/4 érát kell testgyakorlásra forditaniok." Theréz hasonló-
an ir- "He feledjétek soha, hogy a sanyargatás csak azért van,hogy 
a Hvíllemi halad st szolgálja. Aludjatok és egyetek rendszeresen!« 
a szellemiéi* ^ t e á j á b a n a játékról és felfrissülés-
ről. üdülésről beszél. 



- 40 -

Az újkor merinduláeáv 1 azonban egy uj pogány testkultura 
mozgalom veszi kezdetét. Voltaire, Locke, Rousseau és pencer né-
hány igen használható gondolatot adtak, ujabban Allén Key és Lud-
wig Gustin, bagyon igaz, amit .llen Key ir: "A szépségkultusznak 
nincs egyetlen formája sem, melynek mélyreható értelme ne lenne. 
Ha egy munkaruhát szép célszerűségből alkottunk, akkor a/munka 
mindjárt ünnepélyesebb lesz. Egy ünneplőruhát varrunk, mely az a-
lakon az erőt hangsúlyozza, és az ünnepnap méltóságteljesebb és 
természetesen lesz. Fürdőt készítenek életszükségletből, és tisz-
taság terjed szét a többi tartományokban is." - ^zek azok a gondo-
latok, melyeket a keresztény liturgia, aszkézis és pedagógia mond 
ki és teljesít is, íénely modern naturalista is blasphenikus kivi-
telre törekszik. Az eredeti bün, az érzékisé veszélye az egyik ol-
dalról, és a test mélyen vallásos, világszemléleti jelentősége a 
másik oldalról mond le teljesen, .zért mondhatjuk azt is: a test 
túlértékelése ellenére is jön a pogányság, mely a test kultusz 
tárgyává teszi, de nem magasabbra értékelés mellett, mint ahogy a 
kereszténység dogmáiban és liturgiájában megadatott. 

így adódnak ebből a szemléletből a nevelőnek értékes alap-
tételek: 

A test nem a legnagyobb értéket képviseli, de egy ért ket. 
A kereszténység aszkézist kiván, de ez in eervitutem redigo minden 
magasabb kultura alapja. Azáltal, hogy.az Egyház a főhangsúlyt a 
magasabb szellemi javakra fordítja, a fiziológiától elfordítja a 
figyelmet. így emelődik a tudatküszöb a testi funkciókhoz. A testi 
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folyamat azonban minél inkább a tudatküszöb alatt áll, minél ke-
vés bé figyelünk idegeink játékára, annál jobb az e észsé 1;nk szá-
mára, Elterelés megakadályozd és gyógyeszköz. Hogyha helyes, hogy 
az erkölcsösség a higiénia anyja, ugy a higiénia nem tud eléggé 
hálásnak lenni a kereszténységnek. Ehhez jön az a pozitív kötele -
ség, hogy az egészségről gondoskodjunk és mindez még a legutóbbi 
évszázadok nagy keresztény nevelőinek példája. Maguk a papok,akik 
a szentség szolgálatában állottak és állanak, mint X.Pius, rendkí-
vül tetszett a játékos, sportszerető ifjúság. /:Eie erzieherischen 
Eigenwerfce der katholischen Xirche. vonrPr.Thed.Linus Bopp.Paáer-
bom 1928.- 536-555.lap.:/ 

A görög és latin egyházatyák felfogása a testgyakorlást il-
letően különbözött. A görög egyházatyák megbecsülték az antik világ 
kulturáját, idegenkedtek a túlságos aszkézistől és a testgyakorla-
tokat ajánlják a szervezet pihentetésére. 

A görög e yházatyák felfogását a test ápolásáról és neve-
léséről le jobban eissnek a három kappadőólairól irt munkájából 
is erhetjük meg. 

- Ki sai Szt.G rgely szerint a ta árnak pedagógusnak is 
kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a növendéke lelki és testi neve-
lésére egyforma gondot kell fordítania. Természetszerűleg a szülők-
nek is kell a gyermek testi épségével törőlniöfc, hbgy semmi szomo-
rúság, baj, betegség vagy baleset ne történjék vele, A kappaduciai-
ak szerint a nevelőnek is nagy gondot kell a növendék testi fejlő-
désére fordítania, amint a következőkben olvashatjuk. 
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A test gondozására nézve nagyon fontos az a helyzet, hogy 

milyen körülmények között van az emberi személy és a lélek. A 
test ugyanis az embernek csak egy lényegtelen alkotórésze. Bazili-
us szavakkal igy fejezi ezt ki: "mi tulajdonképpen a miénk? A lé-
lek, amely által élünk, a ely értelmes és nincs sé mire szüksége 
ami terhelje, és a test, amelyet a Teremtő számára a lélek támaszá-
ra adott: ez az ember." - A szellem ugyanis egyesül a testtel a 
születés által. Az anyaméh sötétségéből kerül a világosságra és 
mint ilyen, hivatva van, hogy uralkodjék a földön. Ugyanez a fel-
fogás érvényesül •Taviciu-n-ál' is. A test a földön, hamar véget ér, 
csak addig él, a dg bebizonyítja, hogy a lélek szebb, ha a testet 
elhagyja, I'inthogy a testet Isten alkotta, magunkat teljesen Isten-
nel- kell sze telnünk, .s emberi testnek, mint." a szellem munkatársá-
nak egészen más felépítése van,mint az állaténak. Nissai az egye-
nes tartást és a kéz he zrálatát tartja jellemzőnek az emberi test-
re, Az egyenes tartást ő a királyi méltóság jelének nevezi, ami 
minden teremtmény közül egyedül az embernek adatott meg, az állat-
iéi ugyanis a testek lefelé hajolnak. Sz is mutatja a rangkülönb-
séget az alacsonyabbrendü és a fölötte álló hatalom között. Az em-
beri test felmenő elrendezése a lábon biztos állást kölcsönöz. Az 
első végtagok a lábak, amelyek az ember kifejlődésével kezekké let-
tek, A ezek a szellemnek és a szónak szolgálnak, melyek a gondo-
latot eszközlik az Írásjelek érzékeltetése által.. 

Ha az embernek nem volnának kezei, ugy más lenne a fejnek, 
arcnak, nyelvnek az alkata és nem lenne képes művészi hangot kihoz-
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ni. A száj a szivnek a szolgálatában áll, igy lettek a kezek a 
beszédképes természet tulajdonai, amennyiben az alkotó a beszédet 
könnyűvé tette, A test a léleknek szolgáljon, így az ő tevékeny-
sége már megvan adva és szabályozva. 

Két dologra kell törekedni, hogy a test erős legyen és a I 
lélek legyen túlsúlyban, Bazillus szerint annyi gondot kell fordí-
tani a testre, hogy a lélek számára épségben megmaradjon, ée semmi-
esetre sem szabad hagyni, hogy a lelken felülkerekedjék, A fiatalok-
nak is, akiknek utasítást ad a pogány klasszikusok használatára,fi-
gyelmeztetést ad, hogy a testnek meg kell adni, ami szükséges, de 
nem azt, ami kellemes. 

Az egyházatyák működése nemcsak arra ir nyúlt, hogy a tes-
tit a lelki alá renlelje, hanem arra is, hogy épségben tartsa. 

A kappaduciaiak szívesen álltak amellé a felfo ás mellé,a-
rnely a test erősítését a klasszikus ókorban használt játékok és 
gyakorlatok felújításával igyekezett terjeszteni. 

üdülést is kell a test számára szerezni, Vazianoi szerint a 
hurt sem lehet a vé telenségig fesziteni, mégkevésbbé az emberi ide- I 
geket, A szabad természetben ajánlja az üdülést pihenésül. Vidám ne-
vetéstől 

a lélek felfrissül és a vidám sziv nw 'o.cvt teszi a tekin— s 
tetet. Az egészségre vigyázni kell. Az élet a legdrágább mindenek-
e"ott. Az c, eladása az orvoook művészete. /: Le rziehungs-1 
lekre der drei m padozier, vo.-- Kari .eiss, dreiburg ím reisgan, 
19o3,37-8.1.:/ 



Izent Ágoston felfogásában a test caakannyira fontos, int 
a lélek közvetítő szerve. 

Aquinoi őzt.Tamás szerint a testgyakorlás a lélek pihente-
tésére szolgál és igy vélekedik róla; a testnek is, a léleknek is 
szüksége voi bizonyos felüdülésre, pihenésre. A fáradt testnek a 
felüdülést a test pihentetése adja meg, a lélek nyugalma pedig nem 
egyéb, mint az élveset, öröm. 3zt az élvezetet nyújtja a játék, a 
szórakozás. Az emberi élet t'ehát szükségessé teszi ezeket a lélek 
pihentetése végett, rogy igy annál frissebb legyen utána. A sport 
te' ít emberi, erkölcsi szükséglete mindenkinek, de főleg a szelle-
mi munkával foglalkozó egyénnek. Zsinórmértéke a józan ész, mely ̂  
különféle szabalyokat ir elő, 2 szabályok betartása mellett, a já-
ték, a sport, erényes cselekedet. 

A lovagi nevelés a XII.század elején kezdődött és a keresz-
tes háborúk nagyban hozzájárultak a lovagi rend intézményes alakjá-
nak kialakuláséihoz. A hét lovagi készség a következő volt: lovaglás, 
úszás, ijlövés, mászás, birkózás, torna és udvariasság. 

2./ A lovagi nevelés 7-8 éves korban kezdődött, áendszerint 
az ifjú egy idegen lovag udvarába került, ahol elsajátította a fi-
nomabb erkölcsöket, szokásokat, ken .szerint mint apród, a vár úrnő-
jének szolgálatára volt rendelve. Az ifjú 14 éves korában fegyver-
hordozó apród lett és ekíor már a lovag szolgálatában állott. A lo-
vagn<ák és fegyverhordozójának már meghatározott testgyakorlatok vol-
tak előírva. Az apród megtanulja a lovagi játék é3 a lóháton való 
vivá? szabályait urától, ürkölcsi nevelésben a gyengék és a védte-



lenek oltalmazására, az adott szó szentségére, a hűség, becsüle-
tesség, kötelesség teljesítésére és a fejedelem iránti töretlen 
hűségre tanították őket. álkor a lovagi ©rénvek és egvéb követei-
menyek gyakorlásában tökélyre tesz szert a fegyverhordozó apród, 
2o-21 éves korában lovaggá ütik ünnepélyes körülmények között és 
Áuaá ak a lovagi jelvényeket, a kardot, pajzsot, sisakot és a sar-
kantyúkat. 

A lovagkor fénykora a XII-XIV. században volt, majd foko-
zatos hanyatlás után a harmincéves háborúk v' én be i- fejeződött. 

A lovagi nevelés a lélek nemesitésér© és a test ügyességé-
nek xokozására törekedett, tetszetős formák között, de itt' a test-
nevelés nem az összhangzatos nevelést szol álta, ,osakie a harcra 
és nyilvános ünnepélyekre való képzésre szorítkozott, /:!.'ika Sándor: 
Történelmi olvasókönyv, Középkor.34.lap.:/ A lovagrendeken kivül a 
polgárság is foglalkozott testgyakorlással, Igen elterjedt volt a 
vivas és gyakorlására vivótársaságok ia alakultak és versenveket 
rencieztek, A vivás módszerét tekintve még nevezetes vivdlskolák Í3 
alakultak, A lőpor feltalálása után lövészegyletek alakultak és 
versenyeik alkalmával, a műsor változatossá tétele miatt népies 
sportgyakorlatokat is felvettek a program ba. - A lovagi játékok 
hanyatlása után, a polgárság körében is csökkent a sport iránt ta-
núsított érdeklődés és a testgyakorlás jelentősé, e ismét háttérbe 
szorult, ; . 
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A s c o l a s z t i k a i irány az egyén testi nevelésé-
vel nem törődött, A renaissance ezt az egyoldalú felfogást igyek-
szik megváltoztatni és az egyént sokoldalúvá nevelni, kialakult az 
őkori klasszikusok ismeretén alapuló műveltség, 

XI, A r e n a i s s a n o e -kori műveltség, -ánnek ápolói 
ás terjesztői voltak a humanisták. Az ókor tanulmányozása felhivja 
a figyelmet ismét a gimnasztikai nevelés hagy jelentőségére és tu-
dósok, bölcsészek, államférfiak igyekeznek a nevelők figyelmét fel-
hívni a testi nevelés fontosságára", A humanisták irodalmi munkás-
ságuk során is harcoltak a gimnasztika felkarolása érdekében, 

így P i e r P a o l o V e r g e r i o /1349-1428/. "A 
nemes származású gyermekek neveléséről" zóló munkájában a testgya-
korlatok szükségességét hirdeti. Hemoaak.a szellemet, hanem a tes-
tet is nevelni kell, így tudjuk mindkettőt egészségben megőrizni.Á 
gyermekeket nem szabad huzamosabb ideig egyfolytában szellemi tanul-
mányokkal foglalkoztatni, mert szelleme elfárad és fogékonysága,ér-
deklődése csökken, hanem a szellemi munkát mindig kellő időben al-
kalmazott pihenés, játszás, tornászáé szakítsa meg, ezáltal megked-
veli a gyermek a tanulást. Szól az akarat neveléséről, ho.y a tes-
tet az akarat iránti engedelmességre kell szoktatni. Figyelemmel 
van a gyakorlatok idejére, módjára, milyenségére és a gyermekek é-
letkorára. Kinden korban más-más gyakorlatok alkalmazandók, nehogy 
megerőltessük a fiatal fejlődő szervezetet. Vergerio katonai rend-
szerű testnevelésben kivánja alkalmazni a szigort, a pihenés óráira 
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pedig az üditő játékokat ajánlja, A test gondozására is gondot 
fordit. Külső megjelenésünk legyen illendő, ne legyen nagyon vá-
lasztékos, de elhanyagolt sem, A túlságos klöltözködés és cicoraá-
zás nőies lelkületre vall és a hiúságnak a jele, /jPinánczyj A re-
naissancekori nevelés története,33,lap,:/ 

E n e a S i l v i o di Piccolomini /14o5-1464/, /«Pór An-
tal: Aeneas Silvio.II.pius pápa. Klet és korrajz, 3p,1880.:/# ké-
sőbb Il.Pius pápa, kiválő történetirő, é3 keltő volt. - V,László ma-
gyar király r'szére l45o-;eni Tractatus de liberórum eduoatione cimen 
az értelmi, erkölcsi és testi nevelést felölelő munkát irt, A gyer-
meket nem szabad lanyhán nevelni, mert amit kiskorában megszokott, 
azt később sem fogja elhagyni. Keménnyé és edzetté kell tenni a gyer-
mek testét, mert a puha nevelés erőtlenné teszi a testet és lelket 
egyaránt. Pihenésre nem szabad több időt forditania, mint amennyi 
feltétlenül szükséges. A testtartásra ügyelni kell, hogy szép egye-
nes tartást sajátítson el a gyermek, mert a gyermekkorban megszokott 
szép testtartás és egészséges életmód, egészséges Öregségnek rakja 
le az alapjait. "Kivel gyakran szükséges, hogy a király maga álljon 
háború esetén hadserege élére, illő, hogy már gyermekkorában gyako-
rolja ma át a katonai g< ¡korlatokban.A szikár és háborúhoz szbkott 
katona a vakmerő öklözőket épugy legyőzi, mint áttör a felállított 
csataélen, Hem lesz tehát haszon nélküli, ha te jó László, kinek a 
törökkel mindenesetre háborút kell viselned, most gyermekkorodban 
megtanulsz ijjazni, parittyázni, kardot forgatni, nyilazni, lándzsát 
hajitanl, lóra fölszállni, futni és ugrani, vadászaton résztvenni 
és az úszásban jártasságra szert tenni. 
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Helyeslem, sőt dicsérem, ha veled egykorú gyermekekkel 

labdázol. Ott van a troohus /:karika:/ és más, a gyermekekhez il-
lő játékok, melyekben semmi illetlen és rut dolog nincs, melyeket 
ép ezért nevelőidnek meg kell engedni, hogy a munka után szünet 
legyen és az életkedvet élesszék, Ham szabad folytonosan tanulni 
és mindig komoly dolgokkal foglalkozni, nehogy teljesen kifáradván, 
összeroggyanak, 

Aeneas Sylvius, mint későbbi pápa, a testnevelésre vonat-
kozó elveivel nagy támasza lett a kialakuló testi nevelésnek, 

Vittorio da P e 1 t r e /:1373-1446:/, Mantua őrgrófjá-
nak, Fransesco Gonzaga g érmékéit nevelte. Számukra és a környék 
gyermekei részére a "Casa Giacosa"-t, a vidámság házát létééitette 
egy kies fekvésű helyen. Az iskola mellett nagy rét volt, ahol a 
gyermekek a szellemi munkát, az iskola tanulmányi rendjének megfe-
lelően, testgyakorlással és játékkal válthatták fel, 

A j 'tékok és gyakorlatok megválasztásában céltudatosan járt 
el, hogy az ifjú leendő hivatásának megfeleljen. Szerette azokat a 
tanítványokat, akik a testgyakorlatokat és játékokat jókedvvel vé-
gezték, mert azokról azt tartotta, hogy a szellemi munkát és az é-
let későbbi feladatait is jókedvvel és könnyen fogják elvégezni, 

M a f f e o V e g i o A 4 o 7 - 1 4 5 8 : / , "a gyermekek nevelé-
séről és tiszta erkölcseiről" irt munkájában megemlíti, hogy a 
gyermekek és felnőttek részére a testgyakorlatok közül csak azokat 
kellene gyakorolni, amelyeket az orvosok is ajánlanak a testi erő 
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és egészség fokozása céljából, igy a gyakori tok a közérzetet is 
jótékonyan befolyásolnák. Ajánlja a játékokat, a lovagi készségek 
kifejlesztését, nyilazás*, birkózást, lovaglást, üditő 4a csendes 
szórakozásnak a halászatot. 

S a d o l e t o J a k a b /1477-1547/ "A gyermek helyes ne-
veléséről" irt müvében közeledik a görög,felfogáshoz és sajnálattal 
állapitja meg, hogy a göröj testn veléő eszménye már ismeretlen az 
ő korában. A muzsikának és a testgyakorlásnak, egyforma szerepet tu-
lajdonit, csak mig a muzsika a lelket, addig a gimnasztika a testet 
forralja harmonikussá és széppé. 

V i v e s L a j o s /1492-154o/ egyik nagy érdeme, hogy 
korában a nők testnevelésének kérdésére hivtá fel a figyelmet. "De 
disciplinis" cimü munkájában fontosnak tartja a testnevelést a ser-
dülő korban. Különösen a futást és a labdajátékokat ajánlja. A fe-
dett testgyakorlóhelyek létesítését is ő eraliti meg elsőnek, 

E r a e m u s D e s i d e r i u s Eoterdamue A467-1536/ 
/tPr.Péter Jánost Erasmust A gyermekek nevelése.Ped,könyvtár,1913./ 
ora legnevezetesebb humanistái közé tartozik. \ gyermek testi neve-
léséről azt mondja, hogy a gyermeket kora ifjúságától fogva az anyá-
nak kell védeni és nevelni. Nem szabad elkényeztetni, az időjárás 
viszontagságaival szemben Is meg kell védeni, edzetté kell tenni.A-
kik testileg vagy szellemileg elmaradtak a fejlődésben, azokat he-
lyes neveléssel kell hozzásegíteni a hiányok pótlásához, akár testi 
hkár szellemi fogyatkozásról van szó. Senkinek sem szabad a tulságo 



testi vagy szellemi kiválóságát kiemelni, nehogy más kedvét veszít-
se, ha valamelyikben fogyatékosabb. a gyermeket ha .yjuk játszani, 
mert ez viditja és a tananyag befogadására alkalmasabbá teszi a 
szellemét. A testi gondozásnak gyermekkorban valé elhanyagolása 8-» 
regkorban bosszulja meg magát, ha ug. an megéri ezt a kort. 

L u t h e r :: á r t o n A433-1546/ a nemzete szellemi é-
letónek a reformátora volt, felismerte a ne zeti köznevelés szüksé-
gességét. Rámutatott a koriban elhánya olt testgyakorlás hiányára. 
A nevelés és oktatásügy átalakítása előtérbe vonta a testnevelést. 
Igaz, hogy a nevelés az akkori iskolai reform mellett csak a leg-
szükségesebbre szorítkozott, mert még nem voltak tisztában, hogy az 
ifjúság számára mily médon rendezett testgyakorlást alkalmazzanak 
es miképpen illesszék be a tanítás tervébe. Tulajdonképpeni nevelő-
torna még nem volt ebben az időben, de ha lett volna is, még sok 
felvilágosításra volt szükség, mig az Ifjúság elfuthatott ahhoz a 
jogához, hogy tanulmánya mellett testileg i3 megfelelő nevelésben 
részesüljön. 

Z w i n g 1 i TJlrich /1484-1531/ "Lehrbüchleáui" cimü mun-
kájából kitűnik, hogy hive a te ;t ügyessé és erőssé tételének, 

Francois R a b e l a i s A 4 3 3 - 1 5 5 3 / kiváló orvos és ko-
rának legfelvilágosodottabb el -éje volt. Korának elmaradott nevelési 
elveit igyekszik kigúnyolni és nevetségessé tenni, hogy ezáltal az 
elmaradt tanítóságot jobb belátásra birja. bem szabad a test és a 
szellem között éles választófalat vonni, hanem teremtsünk a kettő 
között harmóniát, hogy mindkettőnek hasznára legyen. A klasszikus 
nevelés tanaira hivatkozik és elitéi minden törekvést, amely a 



gyermekkel túlságos szellemi produkciót kiván elérni, mert ezáltal 
nerhc&y megszerettetik, hanem" g ülöltté teezik az i: rolát. k tanu-
lás idejét játékos felüdülés váltsa fel ás az iskola rideg beren-
dezését higié ikusabbá '3 meghittebbé kell tenni, hogy gyerme-
kek örBrt/iel járjanak oda éc ne gyűlöljék meg a tanulást és tanító-
jukat. Az ifjúságot egészséges életre neveljük és szaoeütsuk meg 
a sehol .nzticizmun ékjóitól. Gargantua és Iantagruel ci f szatiri-
kus mókájában fejti ki 1 nevelésre vonatkozó elveit. Gargaatua a 
testgyekorláe minién igában jártas. "Gargantua na ónként minden el-
kípzilhető testg a'orlátbdl kiveszi a részét, lovagol árkon bokron 
át, árkot ugrik, ákra mászkál, ionokról legurul, súlyt emel, a 
vizben vig an lubickol, mester usz'aban és nag ¡"szerűen ért a cső— 
nakázáshoz." - Ismét színesen leirja egy másik részbeni nA három <5-
rai tanulási idő elteltével kimentek a szabadba, hogy ott labűázás-
s&l és egyéb játékkal edzzék testüket. Teljesen szabad on játszhat-
tak, akkor hagyták abba, mikor énpen jól esett és játékuk rendesen 
akkor ért véget, ha már izzadtak és fáradtak voltak. Ekkor jól reg-
törölték és ledörzsölték őket, száraz inget váltottak és csendesen 
sí bál • itt :,k." 

Az ifjúság testi nevelésének kellő méltatására nagy hatás-
sal voltak a renaissanoe széleslátékörü férfiúinak felszólalásai, 
melyek bemutatták a ser ;lő nemzedékbon az elhanyagolt testnevelés 
káros irtásainak szo oru képét. 

r o n t a i g n e í i h á 1 y A533-1592/, már határozot-
tan testgyakorlással való testnevelést kiván. A játéknak és test-
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gyakorlásnak a tanítási terv szerves részét kell képeznie, Szüksé-
gesnek tartja, hogy a test a lélekkel egyszerre fejlődjék* Nem 
csupán lélek és nem wsupán test az, amit nevelünk, hanem ember, 
fem szabad a testi és s lelki nevelést elkülöníténünk, hanem e-
gyütt, egyszerre kell vezetni és kormányozni. 

C o m e n i u s A m o s J á n o s /l592-167o/ korát iieg-
halaűé szellemben tárgyalta mindazokat a problémákat, amelyek az 
ifjúságot testileg és zellemileg nevelik. Lérántffy Zsuzsanna meg-
hívására 165o-tŐl 1654-ig Sárospatakon élt. Itt irta legnépszerűbb 
könyvét az Orbis Piotust, már ebben is foglalkozott a testnevelésre 
vonatkozó gondolatokkal. Sárospatakon irta a Portius Hedivivua sive 
de pe&lenda schlae ignavia, a restségnek az iskolából való elűzése 
cimü munkáját is. A sárospataki iskola tantervébe felvette a test-
gyakorlatok közül a futást, ugrást, birkózást, dobást, úszást és a 
labdajátékokat. Ezek gyakorlásával &.z ifjúság testi erősítése volt 
a cél. Az ő tanterve az első, :elyten a testnevelés az oktatás 
tárgyaként szerepel. A játékokat előnyben részesítette a testgya-
korlatokkal 'szemben, mert nem fárasztják a testet. Egészséges test 
nélkül nincs egészséges lélek.- Az iskola fekvésére is ondot for-
dit, egészséges és kellemes helyen legyen, kerttel és játszóhely-
Íz el egybekötve. 

III. J*'o h n L o c k e /1632-17o4/ munkái közül testneve-
lési szempontból a "aondolatok a nevelésről" cimü mun Íjában fejti 
ki a testi nevelésről való elveit,-



Az ember maga te e. ti meg a boldogságát, vagy boldogtalan-
ságát, Hogy boldog legyen, ahhoz egészséges testben"egészséges lé-
lek szükséges. E cél elérése érdekében okosan kell éln nk és egész-
Bégünkkel gazdálkodnunk, pp ezért nagyon fontos, hogy az egészség-
re valé nevelést már gyermekkorban elkezdjük, azzal, hogy a gyermek 
testét edzzük a hideg elviselésére, Kern szabad a gyermeket túlsá-
gosan évni az időjárás viszontagságaitól. Ne öltöztessük túlságo-
san melegen sem télen, sem nyáron, 3£inden este mossa meg a lábát 
hideg vizzel, mert az ezáltal edzetté válik, mint az aro, vagy a 
kéz, megszokják a nedvessérget és a hideget, kinél jobban óvjuk tes-
tünket a meghűléstől, az annál előbb megbetegszik, Ilagyon egészsé-
gesnek tartja a hideg vizben való unzkálást, de csak akkor, ha tes-
tünk előzőleg nem hevült feí a testgyakorlástól. Felhevült- testtel 
nen szabad hideg vizbe menni a gyermekeknek, Sokat legyenek a gyer-
mekek szabadban, még hidegben is, de rá kell őket nevelnünk, hogy 
a futkosástól kimelegedve le ne üljenek a fűbe és hideg vizet'ne 
igyanak. Táplálkozásuk legyen egyszerű, sok gyümölcsöt egyenek, de 
mindig kenyérrel, A fekhelyük kemény matrac legyen, A gyermekeket, 
mig fiatalok, addig hagyjuk aludni, amig az a szervezetüknek jól 
esik. A sportok közül az úszást, vivást, lovaglást igen hasznosnak 
tartja és ezek tudását a műveltség elengedhetetlen kellékének, A 
sportokat nem szabad túlzásba vinni. Ha valaki nagyobb eredményt, 
ért el vivásban, iskolalovaglásban vagy bármily más szórakozás-
ban, az ne legyen eredményeire büszke"és ne váljék önteltté, Nem 
szabad sZem elől téveszteni, hogy a test gyakorlásának csak az 

i 
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gészség megszerzése és "enntartása a célja, sert egészséges test-
ben a szellem könnyebben művelhető, Munkájában a gimnasztika test-
nevelő hatásáról egyáltalában nem emlékszik meg, A nevelési eszméi 
kőzött elcs helyen áll 'ez a klasszikus mondat: "Kens sana in corpo-
re sano.M-

R o u s s e a u János Jakab /1712-1778/ a francia reális 
nevelés harcosa volt, I ora természetellenes nevelési rendszere el-
len irta "3milM-jét, amelyben kifejti utópisztikus nevelési ideál-
jait. r;ejp előtte, se i ut.'ne, nem nevelte" még gyerme" et ug:/, int ő 
miit, rdeme, hogy az itt lefektetett gondolatai nagy ösztönzésül 
szolgáltak arra, hogy a nevelés kérdéséről komolyan kezdjenek gon-
dolkozni az erre hivatottak, 

'Rousseau azt kívánta, hogy a szellemmel együtt a test is 
nevelődjék. "Hogy valamely mesterséget űzhessünk - .mondja "Smil"-
jében - az ehhez megkívántató szerszámokkal kell birnunk és hogy 
ezen szerszámok munkaközben el ne romoljanak, ugy kell azokat ké-
szíttetnünk, hogy tartósak legyenek. Tehát, hogy" gondolkodni ta-
nulhassunk, szükséges, hogy tagjainkat, érzékeinket, szerveinket, 
mint az értelem műszereit gyakoroljuk, hogy pedig belőlük a legna-
gyobb hasznot huzzuk, kell, hogy a test, mely ama szerszámokat 
szolgáltatja, erős és egészséges legyen. Eszerint, távol attól, 
hog a valódi értelem a testtől függetlenül működjék, éppen a jó 
testalkat az, mely a szellem műveleteinek biztosságot és könnyű-
séget kölcsönöz. Ha tehát a növendéketek értelmiségét akarjátok 
nevelni, előbb az általa kor ányozandó testi erőt növeljétek,Toly-



tonoa testgyakorlatokat tétessetek vele, izmossá és e 'szségessé 
kell őket tennetek, hog,; értelmes és okos lehessen. Hadd dolgozzék 
és futkosson, hadi ozogjon züntelonül; hadd legyen férfiúvá erő-
ben és osakhaaar azzá lesz értelmességre nézve is. Szánalomra mél-
tó tévedés azt képzelni, miszerint a test gyakorlása a szellerare 
nézve ártalmas, mintha bizony e kettőnek nem kellene karöltve jár-
nia, vagy az egyiknek ne;, kellene folytonosan kalauzolni másikat," 

"Zsófia" c.munkájában a.lányok nevelésének kérdésével fo -
lalkozik. Itt is a nevelés első időszakában a testnevelést kivánja 
előtérbe helyezni, de itt nem erőkifejtésre, hanem a test könnyed 
mozgására nevel. 

Rousseau nevelési elveiben kétségkívül sok érték van, de 
utópisztikus elgondolás az, hogy a gyermeket 12 éves koráig csak 
testi nevelésben részesitsü'.. 

ZIII./ A filantróp!sták megjelenésével a testnevelés uj len-
dületet kapott. Ok a nevelést három részre tagolták: testi, értel-
mi és erkülc i nevelésre. Tehát itt a testi nevelés, mint a má3ik 
kettő szerves kiegészítője szere el. 

V i l l a u m e p é t e r a filantróp!sták egyik kiváló 
képviselője volt, "Von der áildúni des Körpers" c.munkájában a gö-
rögök példájára való hivatkozással ostorozza azt a nevelést és ta-
nítást, amely 3ötét szobában, rossz levegőben folyik, melynek jel-
szavai a szép ülés, hallgatás, stb. A testnevelés problémái közül 
felveti a kérdést: milyen a viszony a testi és a szelle .i élet kö-
zött. kilyen hatással van a testi élet a szellemi él tre? 



3* ~ 

Villaume szerint a testnevelésnek három főrésze van, a./ 
az érzékek fejlesztése ás helyes használata, b./a testnek képzése, 
erőssé tétele, hogy a parancsot teljesíthesse, c./a test egészsé-
géről, edzéséről való gondoskodás, 

Villaume egyetemes nevelői szempontbél foglal ozik a já-
tékkal, melyet fontosnak tart. A játék az öröm és vidámság forrá-
sa. A játékban megnyilvánuló ötletek, fordulatok egy-egy lökést 
adnak a gyermek szellemi életének. Bz a szellemi ösztönzés sokfé-
le lehet, annyiféle, ahányféle a játék. Sorra veszi őket s minde-
gyikhez rendkívül finom lélektani elemzést füz, A leginkább sok-
oldalú játék a labdázás, mely gyorsaságot, ügyességet kiván, a do-
bás élesiti a szemet, serkenti a figyelmet, rendhez szoktat, fej-
leszti a szociális érzéket - amellett egészséges, mert szabad le-
vegőn történik. /:Prank Antal: A testnevelés a filantropistáknél. 
35.lap.:/ 

B a s e d o v/ János Bernát /1723-179o/ a nevelésüggyel 
foglalkozott. - 1774-ben Dessauban, Philantropinum néven intéze-
tet alapitott, «ahol a növendékeket táncra, lovaglásra, vivásra ta-
nították, Testnevelésre elég sok i őt fordítottak, usedow szerint 
azért fontos az ifjúságot a testnevelés által megerősíteni, hogy 
az életben minden körülmények között megállják a helyüket bátran 
és se imi vára lan dologtól ne ijjedjenek meg, 

"Praktische Ihiloso.hie für alle standén" c. munkájában 
megemlékezik a testgyakorlatokról. jU)okéhoz hasonló egészségügyi 
int "zkedéseket kiván és a test edzésére a fürdést és az úszást 
ajánlja. ' . 
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A "Eethoden für V ter und jáütter der Parailien und Völker" 

c,munkájában azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanítsák meg a fiu-
kaf'uszni, keskeny ösvényen járni, kötélen leereszkedő 1, lóháton 
biztosan ülni, a lovakat hajtás közben irányítani, aegállítani, ma-
gaslatokat megmászni, árkot, keritést átugrani,"-

-zenkivül még a gyaloglást, menetelést ajánlja, hegymá-
szást, uszíst, evezést, vivást, int kitűnő teotgyakor latokat. Az egészséges test kedvező hatást gyakorol a lélekre és ezáltal is 
szol álja az egyén boldogságát. 

Basedow érdeme, hogy már nem puszta véleményt ás kívánsá-
gokat hangoztat a testnevelést illetően, űevelőintéz«!M;>en már té-
nyekkel találkozunk, gyakorlatilag is igyekezett megvalósítani a 
testnevelést. 

Amit Basedow Dessauban megkezdett, azt tökéletesen kifej-
tette S a l z m a n n K r i s z t i á n G o t t h i l f /1744-
1811/, schnepfenhalti nevelőintézetében, Gotha közel'ben, 3zere-
tettel ánt a növendékekkel, saját gyermekeinek tekintette őket.A 
játékot tartotta a legjobb nevelőeszköznek, mert ezáltal nyerhet-
jük meg a gyermek bizalmát és szeretetét és itt mutatkozik meg leg-
jo oan a gyermek egyénisége. Dessauval szemben itt a gyermekek nem 
a váro.8 zártságában, hanem a falu szabadabb mozgási lehetőségeket 
biztositó környezetében nevelkedtek. : indegyik gyermeknek volt egy 
kis kertje, amit neki kellett megművelni. Kirándulásokra vezette 
a gyermekeket a környékre. A kert gondozásán kivül még napi 3 érát 
rorditott testgyakorlatok végeztetésére. 



Ebbe az intézetbe került G u t h m u t h s János Kristóf 
A759-1839/ Salziaann mellé, mint a testnevelés tanítója. A testgya-
korlát tudományos alapra fektette és elveit 1793-ban "Gimnastik 
für die Jugend" oimen kiadta, majd 18o4-ben teljesen átdolgozta.Ez 
az el';5 testnevelési szakkönyvünk, amely megemlékezik a gyakorla-
tok erkölcsi képzőerejéről is és méltatja a gyakorlatok fontosságát. 
Meghatározza a gimnasztika célját, "A gimnasztika olyan gyakorlatok 
rendszere» melyeknek a testi erő és kitartás, a test ügyessége és 
szépsége a célja." Könyvében kifejti, hogy az emberi ne • elsatnyu-
lásának a hely elen nevelés az oka. A testnevelés az emberképzés 
elengedhetetlen eszköze, a lélek frissességének a megtartója. Be-
szél a gyakorlatok akaratfejlesztő szerepéről. Az akarat véghezvi-
teléhez tetterő kell és ezt a tetterőt' bizonyos mértékig a testne-
velés adja és erősiti. A test csak a-lélek eszköze, a magasabb szel-
lemi te ékenységet támogatja. A testet egészségessé, edzetté teszi, 
ezáltal a lélek derűjét biztosítja. Beteg testben neal igen találunk 
derüB lelket. Szerinte, ha a beteg gyermekekkel rendszeresen végez-
tetnénk teetgyakorlatokat, idővel egészségesekké válnának. 

A játékokról irt köny1 e a "Spiele zur übung und Erholung 
des Körpers und Geistes". A játékok között különbséget tesz, meg-
különböztet felfogó és érzéki Ítélőképességet fejlesztő játékokat; 
a figyelem; az emlékezet; a képzelet és elmésség; az értelmet és 
magasabb itéleterőt; és Ízlést fejlesztő játékokat. Ke. említi a já-
ték szociális vonatkozásait. 
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A gyakorlatokhoz ©lőgyakorlatokat is használ. Ismert gya-

korlatai voltak a függeszkedés, mászás, egyensúlygyakorlatok, ug-
rások, fútások, húzások, lovaglás, vivás, A fiuk részére a gimnasz-
tikai táncot ajánlja, mert ezáltal mozgásuk könnyedebbé és szebbé 
válik. : unkájában még sok ismert gyakorlatot sorol fel. üjjitás ná-
la a függeszkedő és egynnsulygyakorlatok tanítása. 

A Franciaország által szorongatott Kéme tor sz "g sorsátél in-
díttatva speciális irányú munkát irt, melyben a testnevelést mint' 
a katonai képzés főelemét fejtegeti, "lurnbuoh für die öchne des 
Vaterlandes". Frankfurt /l. ,1 >17/ zzel a munkájával sok magasállá-
su államférfi tetszését megnyerte, A testgyakorlásra vonatkozó el-
veit a "Kleines lehrbuch der Sch irmkunst" / ien,1793/. - a "I.echa-
nische Kebenscheftigung für Jünglinge und Kimer", Altenburg 18ol. 
ünterhaltungen und Spiele der Fa ilien zu Tannenberg". Frankfurt/K. 
18o9# - "KatecMsnus der Turnkunst" 1818 és Spielalmanach 182o. ci-
iflü munkái egészítették ki. Guthsmuthsnak minden müve éleslátású pe-
dagógusra vall és mint ilyen a testneveléssel foglalkozóknak abban 
az időben biztos vetetőül és tanácsadóul szolgált, Guthsmuths tevé-
kenységének igen nagy hatása volt, mert a testnevelés ketországon 
kivül Dánia, Baden, Morvaország és Svájc számos nevelőintézetébe a 
tanitás anyagául szolgált és ezeken kivül még sokfelé bevezették. 

A filantropisták érdeme, hogy gyermektanulmányi működésük-
¡kel^a nevelés valav.onnyi elvi problémáját érintették és a tes.t ne-
) velősét szorosan kapcsolták a szellem neveléséhez. 



XIV. Az uj ori bölcselők között K a n t I m m á n u e l 
/1724-18o4/ pedagógiájában szól a testi nevelésről is. Housseau ha-
tására egészségügyi islereteket nyújt, népszerű módon. A testi neve-
lésben fontosnak tartja, hogy a test szabadakaratu mozgását bizto-
sítsuk. A játékokat igen jó nevelőeszköznek találja a test és az ér-
zékszervek ügyesitésére és erősítésére. A munka és a játék között 
különbséget tesz. e különböztetésíll a célt veszi alapul. A munka 
végzése nem kellemes és magán kivül álló célja vonj a játék végzése 
kelle es és öncélú. A gyen ek jellemének a kifejlesztésében a test-
nevelésben igen hagy szerepe van. 

Amig Guthsmuths Sehnepfenthalban a gimnasztika újraéleszté-
sén dolgozott, addig Pestalozzi Iffertenben hasonló céllal és nem 
kisebb eredménnyel szintén a testnevelés gyakorlati megvalósításáért 
küzdött. 

p e s t a l o z z i János Henrik /1746-1827/ a gyermekek 
nevelésére előbb átanzban, majd később 18o5-ben Iffertenben alapi-
tott nevelőintézetet, ahol 2o évig működött megszakítás nélkül. 

"i ber A-örperbildung, als Einleitung zu einem Versuch einer 
-lementar gimnastik in einer Eeihenfolge körperlicher ibungen" c, 
könyvében rakta le a szabadgyakorlatok alapjait. Ebben és más müve-
iben kimutatta, hogy az iskolák igen kevés, vagy a legtöbb esetben 
éppen semmi figyelmet seri fordítanak az ember testi képzésére. A 
gyermek természetes mozgási hajlamát szinte erőszakkal*elnyomják, * 
pedig az érzékek gyakorlása ne csak az egész testet fejleszti,hanem 
a szellemi és érzéki természetet is mozgásba és tevékenységbe lendíti, 



Bgész határozottan fellépett a hiányos nevelési rendszer, a gyer-
mek egyoldalú nevelése ellen és kimondotta, hogy ez továbh igy nem 
maradhat, mert a gyermekeknek már kicsiny koruktól kezdve szüksé-
gük van a testi képességeik mindenoldalú kifejlesztésére, hogy az 
életben bármikor és bárrailyen helyzetben megállják a helyüket és a 
körülmények követelményei szerint tudjanak élni. Vissza ke 1 álli-
tani a gimnasztika tanítását és annak mind a házinevelésnél, mind 
az iskolában, kint a mezei munkáknál, a vasárnapi mulatságoknál és 
szórakozásoknál ép olyan általános hatásúnak kell lennie, mint a-
hogy az az Alpokon és a pásztorok ünnepélyein látható. lestalozzi 
az ot jellemző éleslátással össze is állitotta azokat a imnaszti-
kai gyakorlatokat, melyeket jónak látott és intézetében tanított. 
Különös gondot forditott az izületi /csukló/ gyakorlatok tanításá-
ra, mert a testgyakorlás rendszere csak a test'tagjainak szabad 
mozgási rendszerén alapulhat. Pestalozzi volt a szabadgyakorlatok 
megalapítója, 

r:bben az időbén már a gyermekek játékai nemcsak arra szol-
gáltak, hogy az iskolai szellemi munka után felüdülést nyújtsanak, 
hanem azokban szükségképp előfordultak a testgyakorlatok is és azo-
kat, mint a szellemi képzés kiegészítő elemeit az iskola rendes 
tárgyai közá sorolták. Hosszas munka után végre bekövetkezett az, 
hogy a testnevelés igen sok iskolában rendes tantárgy volt. 

XV./ Ez volt a helyzet, mikor J a h n L a j o s Frigyes 
/1778-1852/ megjelent és a testgyakorlást, mint népnevelő eszközt 
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ismertette. Az akkori idők kedveztek eszméinek, mert I.Hapoleon 
által levert német nép testileg és lelkileg le volt törve. Segíte-
ni akart népén, ezért a testnevelést társadalmi uton igyekezett 
megkedveltetni. Törekvését az állam is támogatta,mert felismerték, 
hogy a testgyakorlás eszméje összekapcsolódik a hazafias érzés esz-
méjével és ez az egyedüli ut a felemelkedésre. 

131o-ben megjelent "Das deutsche Volkstum" Lübeck, clmü hi-
res munkájában erőt kiván önteni a német népbe és azt mondja, egész-
séges szellemi táplálék kell a népnek, melyet okos testnevelés tá-
mogasson. A társadalom figyelmét felhívja a testgyakorlás fontossá-
gára. Ebből a könyvéből kitűnik, hogy Jahn nem az iskola négy fyla 
között, hanem a szabadban űzött tornának volt a hive. Jahn gimnasz-
tikája a hazafias nevelés szol álatában állott és mint ilyen eltért 
Guthsmuths gimnasztikájától, mely a fejlődő ifjúság számára készült. 
Azért átvett tőle néhány gyakorlatot, de lényegében igen eltért e-
lődeitől, de gyakorlataival nem a katonai drillt kívánta meghonosí-
tani. Jahn hatására az emberek hazafias érzéstől áthatva siettek tor-
naegyesületeket alapítani vidéken is, ahová a fiatalság nagy buzgó-
sággal járt el, Jahn azt a célt akarta elérni, hogy atoraa által 
harcrakész ifjak fejlődjenek ki, akik egy hivő szóra, ninden előze-
tes katonai kiképzés nélkül, csupán lelkesedéstől fűtve, csatasorba 
álljanak, 

Jahn 18o9-ben Plamann nevelőintézetében vállalt állást.Ber-
linben. Vezetése alatt az ifjak a szabadban űzték a testgyakorlato-
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kat ás játszottak, Hagy kirándulásokat is tettek. - 1311-ben Ber-
lin mellett Hasenheiden, az első testgyakorlótéren indult meg Jahn 
testgyakorló csoportjának működése. Az 1813-ban kirobbant szabad-
ságharc egy időre természetesen megakadályozza a tomászás tovább-
felődését, Jahn maga is a harctérre ment társaival és ezalatt Eise-
len vezetésére bizta Berlinben a tomászás vezetését. 

Visszatérve a harcból, 1816—ban ^iselen és Jahn közösen ki— 
adtak egy könyvet "öie deutsche Turnkunst" oimen, amelyben a ta-
pasztali tornászok és Eiselen-Jahn véleményét leszűrték. Ezzel egy 
tornarendszer alakulását akarták megalapozni. Ebben a könyvben meg-
ismertetik a tomászás lelket és testet nemesitő hatását." Olyan er-
kölcsös és kötelességtudó férfiakat akar a torna által nevelni, akik 
a hazájuknak csak hasznára vannak. Különösen a fiatalság életében 
tartja nagyfontosságunak a torna hatását, mert a torna és a játék 
elvonja Őket a céltalan időtöltéstől. 

Jahn vezetése alatt fellendült a testnevelésügye. Sokan 
nem jó szemmel nézték ezt, peiig már az ország majdne.u minden váro-
sában működtek tornaegyesületek. Végül Í3 bevezették a "tornazár"-rt, 
amely 1819-től 1842-ig tartott, azzal az indokolással, hogy az ál-
lam maga kivonja az iskolai neveléssel kapcsolatban a testnevelés 
kérdését me ;oldani, nem pedig társadalmi uton és ren eletileg meg-
tiltotta a tornaterek megnyitását, Jahn minden tiltakozása ellené-
re, Jahn a parancs ellenére is megkezdte a tornászáét, de magát 
Jahnt 1819 julius 4.-én elfogták és felségsértéssel vádolva, vár-
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fogságba vetették, - 1825-ben szabadlábra került és Freiburgban 
telepedett le és teljesen távoltartotta magát a tornászáé ügyétől, 
^liiék pedig egész életét szentelte és amelyért annyit szenvedett, 

S p i e e e A d o l f /18lo-1858/ már kori. ifjúságától 
kezdve benne volt a testgyakorlásban, 1844-ben Baselben mint tör-
ténelem és tornatanitó működött. kunkásságának érdeme az iskolai 
torna és szabadgyakorlatok megszervezése és megalapítása volt. En-
nek a célnak elérése érdekében igen sok munkát irt. Baseli működé-
se alatt adta ki az iskolai tornászáéról szóló munkáját "íurabuch. 
für Schulen" cim alatt, életének főműve "Die Lekre der furnkunst", 
amelyben négy önálló részben tárgyalja eszméit és általa és elődei 
által összegyűjtött toraaanyagok,. nagyobbrészt elméleti vonatkozá-
sait, .vásik nagy müve "Bas furnbuch für dchulen als Anleitung für 
cien Uiterriclit aurch. die- Lehrer der Jciiulen". Ebben a könyvében 
inkább gyakorlati vonatkozásban és mcdarzer szempontjából tárgyalja 
a tomászást, A tornagyakorlatokat koro -atályok szerint foglalja 1 

össze, külön a fiuk, külön a lányok gyakorlatait. Főtörekvése az 
volt, hogy a testgyakorlást a többi elméleti tárgyakkal egyenran-
gú á tegyék, ne szoruljon háttérbe, A tornatanitó képzés is az ő 
kezdeményezésére indult meg, ugyanis azt kivánta, hogy aki a test-
gyakorlatokat tanitja, ne osak ebben, hanem más elméleti tárgyak-
ban is nagyobb müveit só., re tegyen szert. Kérte, hogy a testgyakor-
lást mint rendes és kötelező iskolai tantárgyat vegyék fel az ok-
tatás keretébe fontosságához mérten, megfelelő időt szánva rá. 
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Gyakorlatai megválasztásában az a cél vezette, hogy egyes korosz-
tályoknak megfelelő gyakorlatok álljanak rendelkezésére és a gya-
korlatokat e yidőben vezényszóra végezhessék, mert az iskolai tor-
nászásnak éppen ez a lényeges kelléke. Ebből a törekvésből fejlői-
tek ki az iákolai szabadgyakorlatok. Ezeket a gyakorlatokat bizo-
nyos áttekinthető és célszerű alakzatokban végezték, melyek fel Li-
lit isa és megváltoztatása könnyen érthető vezényszóra történt, igy 
megszületett a rendgyakorlatok fogalma, A zenére végezhető ritmusos 
gyakorlatokat is kedvelte, különösen a lányoknál alkalmazni, izek-
ből az ütemes gyakorlatok ól fejlődött ki a füzértáno. 

Epiess reformja ne csak a szabadonvégezhető gyakorlatokra 
terjedt ki, bár ezekkel vetette meg az iskolai rendgyakorlatok a-
lapját - hanem a Jahn által kedvelt szeren végezhető ritmusos gya-
korlatokra is. Iskolai tömegtornászás alkalmával is meg tudta ol-
dani ezek alkalmazását, a meglévő szereket egy kissé átalakította, 
s igy lett hosszukorlát, niászóállvány, vízszintes létra stb. Eze-
ken vezényszóra több tanulót is tudott foglalkoztatni és igy ala-
kult ki az iskolai osztálytomászás, tornaszereken, 

A lányok részére készitett szabad és rendgyakorlataival^va-
lamint ritmikus gyakorlatokkal, táncokkal a lányok testgyakorlá-
sának ; -iáit 1b lerkkta, 

Spiess működése korszakalkotó volt az iskolai testgyakor-
lás történetében. Bár sokan azzal a váddal illették, hogy elha-
nyagolja a szertornát a szabadgyakorlatok rovására, amelyek pedig 
a tanulók tetterejét, akaratát és önállóságát fejlesztenék, szem-
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ben a szabadgyakorlatok gépiesen vezényszóra.végzett jyakorlatai-
val, mégis pótolhatatlan érdemeket szerzett önzetlen és lelkes 
munkás ságával, 

'VI./ L i n g l é t e r H e n r i k /1776-1839/ munkás-
ságát könyveiből ismerhetjük aeg legjobban. Két könyve "öimnaBti-
kens allf nne. grundér*1834/A gi nasztika általános alapjai/ és a 
"Reglemente for Gimnastik" /a gimnasztika szabályai/1 836, - - rté-
kes munkájáért professzori ci ael tüntették ki és'1335-ben a svéd 
Tudományos Akadémia tagja lett. 

a "Gimnastikens allmanne grundér" oimü munkájában vannak 
a svéd rendszer alapjai lerakva. E könyv 6 részből áll, az első 
rész az ember szervezetét és mük dését, a második a pedagógiai 
gimnasztika szabályait, a harmadik a katonai gimnasztika alapjait, 
a negyedik az orvosi gimnasztika lényegét, az ötödik az esztétika 
gimnasztikát és végül a hatodik a gimnasztika szüksége ssé ét és 
módszertanát tárgyalja. 

Az első ré3Z a: emberi szervezet szabályát tár yalja több 
szakasz bon. Pontosabbak a következőkj az ember szervezete tökéle— 
tea egész| az élet időben és térben osak az anyag révén nyilvánul-
hat meg| az életerő megnyilatkozásának három alapformija van» a 
dinamikus, kémiai és mechanikai. Az egészség szervezetünk részei-
nek egybehangzása /harmónia/j a betegség ezen e /behányzás megza-
varása /diszharmónia/. s 

A második rész a pedagógiai gimnasztika alapfogalmairól 
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szól: tárgyalja & gimnasztika elemeit, a pedagógiai gimnasztikát, 
a mozgások"azxórájdt, a tornaszerek nélküli mozgást, a szereken 
V; ló tornászáét és a gimnasztikai játékokat, 

A gimnasztika elmélete alatt ¡Ling a testmozgásokról szóló 
tant érti, vagyis, hogy mely testmozgás felel meg az emberi szerve-
zet .törvényeinek, A gimnasztika elemei a három alapformára támasz-
kodva: szubjektív aktiv, saját erejével cselekvő ember; objektív 
aktiv, midőn cselekvésünk szembeszáll a külső erővel, mely reánk 
hatni igyekszik; szubjektív passzív, mikor szervezetünk nem csele-
kedhetik" és kénytelen elfogadni a külső eszközök mechanikai hatá-
sát; objektív passziv, az ember érvényesülő belső lén ének viszo-
nya más lényhez, Ezek alapján megkülönböztet 1,/pedagógiai gimnasz-
tikát, melynek gyakorlásával megtanulja az ember testét saját aka-
raténak alárendelni, 2,/katonai gimnasztikát, midőn "tárgy segítsé-
gével, pl, fegyverrel igyekszik kívülről megnyilvánuló akaratot 
saját akaratának alárendelni, 3,/gyógygimnasztikát, midőn az ember 
Öfciaga, vagy külső segítséggel, va. y gyógyhatássál szenvedéseit eny-
híteni vagy leküzdeni i yekszik, 4./esztétikai gimnasztikát, mikor 
az ember mozgással igyekszik belső lényének érzelmi vagy gondolat- ' 
Világát kifejezésre juttatni. A gimnasztika ezen négy eV' ze köl-
csönösen összefügg egymással, 

A testgyakorlatokat két csoportra osztja: a./egyszerűekre, 
melyek minién segítség nélkül a puszta földen végezhetők /szabad-
gyakorlatok és" b,/összetettekre, mikor a növendékek egymásnak nyuj-
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tanuk se itséget vagy valm ely eszközt vesznek igénybe, • Részlete-
sen tárgyalja az egymás segítségével végezhető mozgásokat, mikor 
a gyakorlók kölcsönösen nyújtanák egymásnak t jaasztást vagy ellen-
állási, 

1ing gyakorlati rendszerét fia Kjalmár ling fejtette ki be-
hatókban, aki 'a gyógytorna terén hatásos működést fejtett még ki, 

Ling gyakorlati rendszere nem vált népszerűvé, mivel osak 
azokat a gyakorlatokat vette fel rendszerébe, amelyek hatását meg 
tudta ma yarázni, így csekély számú gyakorlat állt'az ifjúság ren-
delkezésére, melyek nem k dveltették meg a rendszert, mivel gyakor-
lásuk kedélytelen volt és nem adott alkalmat a bátorság és tetterő 
kiprób álá;; ára, 

S p e n c e r H e r b e r t /182o-19o4/ a német torna el-
len forl'lt állást, alvol a tor..a.;.... aicorlatol.it c . „. ... játék mester-
séges utánzásának tekinti, minden lelki élmény nélkül, értelmi,er-
kölcsi és testi nevelés cinri munkájában találjuk nieg a testnevelés-
re vonatkozó gondolatait, 

- A torna létrejöttét az a lehetetlen állapot idézte elő, 
hogy a gyermek ösztönszerű szabad mozgása tiltva*volt és ezért hoz-
ták' létre számára a mesterséges mozgás rendszerét, a tomászatot, 
A tornagyakorlatok a- työnyör hiánya miatt unalmasokká válnak, és 
eokk-1 fárasztóbbak bár ilyen játéknál, mert a test egyé* részeire 
eső munkatöbblet előbb okoz kimerültséget és mivel ezek a gyakor-
latok nem elég változatosak és igy egyes testrészek huzamosabb-i-
dőn keresztül való állandó használata miatt aránytalanul fejlődnek. 
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Azonkívül á játéknál létrejövő izommunka mennyiségileg és minősé-
gileg is jobb, mint a testgyakorlás által előidézett, A természet 
által nyújtott testgyakorlást sohasem helyettesithetik, 

Elengedhetetlennek tartja, hogy az iskolák tekintetbe ve-
g ék a gyermek természetes mozgási ösztönét és ennek k ielégitéaé-
re elegendő időt fordítsanak, mind a fiúknál, mind a leányoknál. 
Sajnálattal tapasztálja, hogy a lányok játékaira kevesebb gondot 
fordítanak, mintha annak nem kellene a testet erősíteni, 'Tévednek 
azok, akik tanítványaik szellemi képzését tartják a legfontosabb-
nak, A túlságos szellemi nevelés elveszi az életerőt, amely nél-
kül a műveltség teljesen használhatatlan, Sokszor a világban való 
boldogulás nem a müveit elmétől, hanem a testi erőtől függ, A test 
képezi alapját a szellem kiművelésének. Ha a test beteg, az el-
me nehezen művelhető, Szért a testi és a szellemi nevelésre egy-
forma gondot k 11 fordítani. 

Amint az elmondottakból kitűnik, Guthsmuths, Jahn, Spiess 
és Ling kétségtelenül úttörői és megalapítói voltak a testneve-
lésnek, a gyakorlati szempontokat figyelték rendszerük megalkotá-
sánál és az élettani szempontokat figyelmen kivül ha-ybXk." Sok bi-
'lat érte őket, ami csak rendszerük hasznára vált, mert igy az 

egyes rendszerek egyoldalúsága lecsiszolc'dott, élettani hibái ki-
küszöbölődtek én igy alakulhatott ki a mai testnevelő heíves 
' formája és alkalmazása, amely már az élettani szempontokat is fi-
gZ^elembe veszi. 

i 
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v n i / A XIX. és XX. században az eddig kialakult rend-

szereket bírálat ¿lá vették és uj áramlatok alakultak ki. Moesso 
és a franciaszármazásu Georges De-ány rendszeres bírálat ala ve,-
te Jahn, Spiess és láng tornarendszerét és 

ladni, mert a test izomzatát csak fokról fokra, lépesről lépesre 
lel et növelni, inden izmot rendszeresen kell foglalkozt?^tni. ü-
lőször az izomrostokat kell részleges mozgások révén megerősite-
ni maid az e<- ,es izmokat, izomkötegeket, izomcsoport» kat ,kell 
gyakoroltatni, ezáltal a mozgások beidegzése tökéletesebbé és 
helyesebbé válik. Kemcsak a végtagok izomzatát, hanem a mellkas, 
has. hát és oldalizomzatot is gyakoroltatni kell, amely a vegxag-
iznok r r,-óriásával egyidejűleg is végezhető. Ha valaki sportolni 
kezd fontos hogy előbb az izomzatát fejlessze a kivant fokra es 
csak'azután"kéadjen a sportoláshoz. Sajnos ez még ma is igen sok-
szor megforditva van. • 

A játékot nagyon helyesnek tartja, mert az általa okozott 
öröm és jókedv elősegiti a fáradt szellem pihentetését. 

Sok vita folyt arról, hogy a sport vagy a testgyakorlás 
hatása k e d v e z ő b b - e a testi fejlődésre. Kísérletekkel próbálták 
alátámasztani a testgyakorlatok helyességét. Mások a sport testi 
és lelki képzőerejét és jótékony hatását vizsgálták, és vitatták. 



G e o r g e s ü e m é n y /185o-1917/ a p 'm i fiziológi-
ai intézet vezetője volt és élettani alapon vizsgálta a testnevelés 
hatá át. I unkatársai közül Hacine még ma is él. Tóig Mareynek a pre-
pa átora volt, ez alatt az idő alatt tanulmányozta az emberi moz-
gás különböző módjait. Elveiből, melyet 1913-ban- a nemzetközi test-
nevelési kongresszus alkalmával fogalmazott, megismerhetjük a fran-
cia testnevelés mc" szerét. Az általa Írottak még ma is a legjobb 
francia ismertetésnek bizonyulnak. Elvei a következők: 

1./ A testnevelési törekvés szintézisen alapuljon, ne pe-
dig a.aalizisen. Adjunk a mozdulatokba természetességet. • svéd 
torfca statikus mozdulatlanságát elitéli. Meghatározza a puszi* 
kéz gimnasztikáját. A technikai kivitele'legyen telje , " olytonos 
és a test minden tengelye irányában nyújtson gyakorlatot, 'izek az ' 
elvek vegyesen alkalmazva a svéd elvvel, tökéletes moz üst nvujta-
nak. A mozdulatodat ite: sza aá egszakitani, kivitelező ét be kell 
végezni, anélkül» hogy kompenzációs"eltérésekre hivatkoznánk.-

2./ : elkeli sze- ;zni a z kséges. gyakorla ot az izmok he-
lyér ossz-huz sara cs lázit .sára. Egyidejűleg szeisszük meg az erőt 
azáltal, hogy keressük az izmok .függetlenségét, és elkerüljük a 
szűköd telen izo" c •; 3Z ehuzce .'.sokat. A sportnevelés módszere, stílu-
sa és raüfogása ennek az elvnek az alkalmazásátél fügr : Az összehú-
zódott izmok antagonistáinak megfelelő elem esztcése'ad" könnyedsé-
get a nagy bajnokoknak, artistáknak. Ennek a" tula tdonsám\k a me — 
szer őse követel olyan gyakorlatokat, mozdulatokat. SeÍ?ek a ha j-
lékonySágot és az izmok megnyúlását kívánják, nmek a tulajdonság-
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nak az elérésére, a jő énekesekhez hasonlóan, izomskálákat kell 
végeztetni, minden ritmusban. A helyes lélegzés és a taglejtés 
egyidejű végzésének elsajátítására kell törekednünk,-

3,/ iz összehúzódást, azt hasznos célra való tekintettel 
kell asszociálni, ugy kell végezni a mozdulatokat, amint azt he-
lyesen végezni kell, 2z késziti elő és tökéletesiti a pertgimnasz-
tikát, 

4,/ I inden munkában az egész test harmónikuo részvételét 
kell biztosítani. -

5,/ Sosem válasszuk el az izomfejlesztő eszköz ket munká-
juknak a le jobb asszociájátél. -

../ eresni kell & legjobb teljesítmény ritmusát, hogy a 
szánétékben regenerálódjanak az erők, -

7»/ A statikus erőlködést kerüljük el és az átmenetnélkü-
li erőkifejtést, Szőrt a. mozdulatot a legnagyobb lendülettel kell 
végez, li, Az asszimetrikus ioz ul t jő a neuror u3cul íris idegrend-
szeren való teljes uralom megszerzésének, eléréséhez, -

3./ A figyelmet keltsük fel a mozgás változatosságával, az 
nkaratunk legyen a legtökéletesebb kivitelre irányitva a mozdulat 
teljes birtokában és ne hagyjunk se mit a véletlenre. -

9./ A munka alatt mélyen, ritmikusan, folyamatosan léle-
gezzünk, He legyen erőltetett és üres, kapkodó.a légzés, -

10./ Fokozatosan nehezebb és bonyolultabb gyakorlatok ál-
tal ki kell fejleszteni az egyensulyérzetet é3 a tájékozódást a 
térben. 
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22,el a lo elvvel Demény alátámasztja a higiénikus, esz-
tétikus , oekonomilcus, erkölcsi és szellemi irányt, 

A XIX. ás XX* században a modern gimnasztikai szabályok á-
ramlata került felszínre, izek miivelői közül ismertebbek A r -
n o l d T h o'm a s angliai lelkész és G- r o s s k á r o l y 
német tudós, ki szerint a játék ösztönszerű előgyakorlat a komoly 
életre, - S t a n l e y h a l l szerint a játék ce eke vénye az 
elmúlt g nerációk tevékenyséyének.A játékos gyakorlatok mellett 
még a ritmikus gimnasztika talált követőkre és iskolái is voltak. 
Híresebbek'a ritmikus mozgást és táncot felkarold D&lcroze-, Dun-
ean-', kensendick-, Laban-, stb. fele iskolák, ! indezeknél az isko-
lákról a ''ritmust és a "természet" fogalma főszerepet játszik,csak 
az á baj, hogy minden rendszer valami mást ért ritmus alatt. Hogy. 
ez valami testi vagy lelki, vagy mind a kettő egyformán, vitás 
kérdés, A ritmikus gimnasztika tulajdonképpeni célja, olyan test-
gyakorlat, amely a teljesítményre törekvő tornával és sporttal 
szemben csak a test harmonikus fejlesztését célozza a zenével kap-
csolatban mindenekelőtt esztétikai és táncmozdulatokat gyakorol. 
Vég ő célja, hogy a civilizáció s az egyoldalú intellektualizmus 
folytán az embernek alvó eltűnt személyi ritmusát ismét felsza-
badítsa. 

Az uj ir nyilak sikeres követői voltak. Különösen D e 1 s -
a r t e /186o/ működését követte 3iker, aki az antik gimnasztikát 
a svéd tornával egyesitette, Tanítványa volt az amerikai 3 t e b-
b 1 u s, aki a megállapításokat a mindennapi életben asszonyok, 
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leányok számára is érvényesítette. Az ő tanítványai voltak Izidora 
ás Slisabeth Dunean, akik Kámetorezágban a művészi táncot és termé-
szetes mozgásformát oktatták, ket az ember harmonikus testi-lelki 
kiképzésének gondolata vezette. A benső átélésekből fakadd nozdulat-
formák magasabbrendűségét hirdetik az impresszionistákkal szemben. 
Híres volt a . © n z 1 e r -iskola, , amely a mozgásnevelés kardi-
nális pontját az lsenőssze kiűződ 'sban és iz© ilazitásban látja, A gim-
nasztika alapját as erők me feszitése, majd feloldása képezi. 

B e s s M . e n s e n d i e o k már anatómiai és fiziológiai 
szempontokból vezetve akarta a kultura által helytelenül nevelke-
dett nőt a helyes raozgásfor ára szoktatni. Főképpen a hát, a has 
izmainak erősítését célozták gyakorlatai, 

B a l c r o z e tanítványait a zenemüveknek testaozdula-
tokkal való előadására szoktatta. liódszeréhez a zene fiziológiai 
alapjainak megfigyelése révén jutott el. 

lanitványa volt B o d e R u d o l f , az Ő felfogásának 
gerince a ritmus, minden gyakorlat a testen kereeztülhulliimzd moz-
gás , nem ismer külön a végtagokra vagy tö zsre alkalmazott ütemes 
gyakorlatokat, az ő mozgásformái az egész testre kiható mozgások, 
Bode a vitális energia fokozd ára törekedett, a gimnasztika fela-
datát abban a magasabb egység megteremtésében látta, amelyben majd 
a technikailag tökéletes mozdulatok, az .eredeti, élettel és lélek-
kel telitett mozgások egy bek apooolódnak. Különösen a mozgások két 
aaSy csoportja játszik néla szerepet. Az egyik a lendület, melyet 
aa e ;ész test súlypontjá >dl hoz létre, állit elő, a másik a lasitó 



gyakorlat, amely lehetővé teszi az izmok feszültségének a feloldá-
sát. Előkészítő .yyakorlátokul pedi, amnkaraczlulatok, plasztikus 
ceoportozatok ét táncok szolgálnak. Bode kifejező gimnasztikáját 
a biolorlal követeIrnényekne:v megfelelően állította össze-,-

" D i e n e s V a l é r i a 1927-ben Kátraalján a mozdulat-
kulturárr'l tartott előadásában a következő gon ólatokat emliti. 

Az emberi test a lélekért van. Az ember szer/el azért van-
nak beide ezve, hogy a léleknek két klaviatúrája legyen, melyen 
játs2ani tud. Az első klaviatúra az érzékszervek, A szem lát, a 
fül messze hall, a hang hatását szinte beissza. A második klavia-
túra az agy központi része, az emlékezet, szemlélet működé se. Az 
előzőnél izom, itt szellemi hatások működnek. 

Az anyagvilág megvizsgálása a mozgás által lehet, az ér-
zékszervek a testet mozgásra birják. 

- A test az idegrendszeré t van. hség idején a test az utol-
só táplálóaayagot az idegsejteknek tartja fenn. 

A testnevelés a lélekért van. A lélek működését lehetővé 
teszi. A mozdulat köti öesze a testet és a lelket. Az orcheeztiká-
b&n a mozgást végző tömeg, mint a kórus játszik, A mozdulat a ter-
mészetévé vilik a kórus tag j -inak. Iskolai mozdulat árusokat ál-
lítsunk 'fel, minél nagyobb számban, - Dieaea a mozdulatkultura 
renaissanceját hirdeti. -

vall./ agyarorszag története és küzdelmei tesznek tan -
bizony8-ígot arról, hogy harceddzettségét, életrevalóságát, mint 
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fajú. tulajdonságot, az őshazából hozta magával, A honfoglaló ma-
gyarok karddal, vérttel, ijjal és lándzsával harcoltak, A csatában 
keotűs fegyvert viseltek, vállaikon kopját vagy lándzsát hordtak, 
kezűkben ijjat s alkalom szerint, hol az egyiket, hola másikat 
használták. Az ősmagyarok harci taktikája szinte teljesen magába 
foglalja a harci alapon nyugvó testgyakorlás szükségességét. Külö-
nösen a lovaglás, nyilazás és kopjavetéa voltak a kedvelt gyakorla-
tok. 

Az ősmagyar nép élete állandóan erős testgyakorlatok között 
folyt. A lovaglás volt a legkedveltebb foglalkozásuk, mint a per-
zsáknak. Kiv íló lovaemüvészetűkön alapult az egész hadviselésük. 
Szilaj lovascsapataik bekalandozták egész Európát, vakmerőségükkel 
bámulatot keltve mindenhol. Gyors vágtatás közben lovuk nyakára ha-
jolva kerülték el az ellenség nyil- és dárdazáporát, a magyar lová-
val Összenőtt lovas volt. Az ősmagyar nép klasszikus fegyvere a 
nyil volt, melyet tokban hordtak és puzdránsk neveztek, a nyilvesz-
szőt pedig tegezben tartották. Az ij mellett a kopja volt félelmes 
fegyverük, melyet inkább dobásra használtak. Ennek hossza kb. 2 mé-
ter lehetett és egyesek szerint középen szijjal volt ellátva, rend-
szerint azonban a vállon nyugodott. A nyil mellett a közelharc esz-
közei közé tartoztak még a fokos, a csatabárd és a buzogány. Az u-
tóbbiakat vaspáncél összezuzására használták. Fegyvereikhez tarto-
zott még a kard és a szablya, az ősmagyar e kardforgatásban kivá-
lóan jártas volt. A szablya általánosabb jellegű nemzeti fegyvernek 
számit, a karddal szemben könnyebb volt. lengéjének hossza 90-105 
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cm, a penge szélessége :-5 cm, az átfogható markolatrész -lo cm, 
volt, ° , 

Aivel a magyarok főfoglalkozása a harc volt, békében is 
harcszerű gyakorlatokkal szórakoztak, 

Kézai Simon XIII. századból eredő krónikája szerint a bi-
zánci harcok hőse, a nagyerejü Botond "bárdját, melyet hordani szo-
kott, me: ragadta, a város rézkapujához rohant s abba bárdjával o-
lyan rést vágott, hogy azt a görögök nem akarták megjavítani,hanem 
csudának kívánták hagyni," Botondnak a göröggel vivott küzdelmét 
igy irja le Kézai: "alig birkóztak egy kis órát, a görög ugy elte-
rült a földön, hogy alig birt fölkelni." 

Bátor Opos volt még a kor másik nagy hőse a krónika szerint, 
Salamon király hadban állt a csehekkel, a háború folyamán lo69~ben 
Bátor Opos egy csehet, akinek óriáshoz hasonló termete volt, pár-
viadalban legyőzi, tettéért nagy dicsősség a jutalma, 

A középkori lovag mintaképe Szt.László király volt. Az 15oo 
körül irt Peer kódex a következőképpen jellemzi a nagy királyt: 

"Tagodban ékes, termetedben díszes, 
Válladtól fogva mindeneknél magasabb, 
Csak szépséged császárságra méltó 
Testedben tiszta, lelkedben fényes, 
Szivedben bátor,miként vad oroszlán..." 

A vágtató lovat már gyermekkoriban megfékezi Szt.László. Közismert 
a le ínyrabló kun vitézzel való viaskodása és győzelme. 
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A vadászat volt a honfoglaló magyarok küzdelemre, bátorság-
ra szoktató harci iskolája, mely lelki éberségre ós testedzésre 
egyaránt nevelte őket. 

Anonymus szerint az Árpád alatt bejövő magyarság naponként 
vadászatra járt,"innen van a magyaroknak napjainkig /:a XIII.század 
elejéig:/ a vadászatban a tübbi nemzetek felett való kiváló ága." 

A Gesta Ungarorum lelkes bámulattal ir a nemzet erejét bi-
zonyító hőstettekről, Bulcsu, Léi és Botond cselekedeteiről. 

II.Istvánt egy alkalommal Koros nevü vitéze szabadítja ki a 
medve karmai közül. 

IV.Bélának a beregi erdő volt a kedvenc vadászterülete, 
A vad elevenen való elfogására a pányvát használták, mely 

ősi vadászati módot még Ázsiából hozták a magyarok, A lovasvadászat 
mellett még a solymászás volt elterjedve, mely különleges középkori 
szórakozás volt. Az árpádkori időkből gyakran találunk solymász a-
datokra: álmos herceg, 'II,Béla, II, ndre mind szenvedélyes solymász 
volt. Arany János a Buda halála örödik éhekében a következőket Ír-
ja: 

"Megharsan a völgyben hajtók riadása, 
Ilincsen földön, égen vadnak maradása, 
Földön veri gyors nyil,veri égen sőlyomj 
Szráaya, sebes lába nehezül, mint álom." 

A vadászatra induld solymász balkarján vitte a sólymot, vagy vé-
ko*iy lánccal volt a kápához kötve. A sólyom fejére" bársonyból ké-
szült kis süveget borítottak, hogy a sólyom egyrészt felesleges 
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módon ne izguljon, másrészt, ha elszabadították, szenvedélyesebben 
vesse magát a zsákmányra. A sólyommal való vadászást rendszerint a 
Vizslák előrebocsájtása előzte meg, mihelyt a vizsla megállott, 
iszyevette a vadat, abban a pillanatban lehúzták a sólyom fejéről 
a sapkát, ez vijjogva repült fel és onnan csapott le az áldozatra. 
A sólyomvadászatnak az volt az előnye, hogy a vadat élve fogták el. 

A solyirászat a XVI.és XVIII.században még virágzott,vagy-
is addig, mig a sörétes puska általánosan el nera terjedt, 

A nők inkább solymászattal, a férfiak agarászattal foglal-
koztak. A kiváló agárpéldányokat palotásagaraknak hívták és még a 
szobákba is beeresztették. A török háborúk alatt megcsappant az a-
garak száma. 

Az árpádkori magyarok testgyakorlatai között nagy szer pet 
játszik a tánc is. A magyar táncos-dalos nép volt, A régi népies 
magyar tánc rokon volt a keleti népek népies-, hadi- és pásztor-
táncaival, mely kétségtelenül a test tagjainak hatalmas és szilaj 
mozgatásaiban nyilvánulhatott. 

Hogy mily széles körben lehetett a tánc divatos, bizon.it-
ja a b u d a i zsinatnak egyik határozata, mely szerint tánc "temetőben 
ás templomban" ne rendeztessék. 

Szent István és Szent László halála után 3 évig nem táncolt 
a magyar, sőt még diszes ruhát sem öltöttek magukra, 

IV.Béla fia, István, ifjabb magyar király 1263-ban Jolántá-
nak, a solymár-gróf leányának három forintot és egy darab finom 
Posztót a királyi Lunaszigetről, azaz Csepel-szigetről ajándékozott 

i 



azért, mert az ő leányát versenyfutásban és sáncban felülmúlta. 
Egy magyar királyleány futásban versenyzett, egész érdekes ese-
mény a hajdani világ életéből /íPesthy Frigyes: A peri öntő bájvi-
vások története Magyarországon,51.lap,://.-

Külföldi mintára a magyar lovagi élet is virágzásnak in-
dult, A János-lovagokat már II.Géza. telepitette hazánkba, akik a 
harci erényeket a szerzetesiekkel egyesitették. Kezd leghonosodni 
a francia módra rendezett lovagtoma, mikor a hősiesség kultusza 
az egyház ellenségeivel vivott harcokban magasztosodik ki. 

II. ndrének 1217-ben a Szentföldre vezetett kereszteshad-
járata különösen sok alkalmat adott a lovagi élet megismerésére, 
kifejlődésére, köbért Károly és Hagy Lajos idejében érte el tel-
jes virágzását. Az udvari élet megszinesedett. A megtartott torna-
ját ékpk kimagasló eseményei e kornak. 

Hazánkban a humanizmus termékeny talajra talált, megelőz-
ve az angol, német, francia ilyenirányú mozgalmakat. Hatással volt 
Hagy Lajos olaszországi hadjárata is a humanista törekvések megis-
meréséré. Emellett az olasz egyetemekre járó és onnan hazakerülő 
magyar ifjak is humanista műveltséggel tértek vissza. 

Mátyás király lelkületét teljesen betöltötte korának hu-
manista műveltsége. Hemcsak c, hanem a Hunyadi-család minden tag-
ja úgyszólván teljes mértékben testgyakorlás közt nevelke ett. A 
Hunyadiak képviselték az ősi magyar harci erényeket, Mátyás király 
a legnagyobb pompát fejtette ki udvarában, a fényes diszlakomák 

- 8 0 -
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mellett diszes felvonultok, lovagi tornák, bajvivás, lófuttatás, 
koosi versenyek, vadászat, -;ánc és egyéb szórakozások tartattak, 
mindezt oly pompáival, hogy a külföldiek is megcsodálták. 3 mozgal-
mas élet az ország politikai nagyságát és biztonságát szolgáltak. 

Divatosak voltak ebben az időben a bajnoki viafalok. A 
török-magyar bajviadalok számos esete ismeretes, amelyek mindkét 
részről pontosan ismert szokásjogszerű szabályok szerint folytak 
le, A kihivő fél, magyar vagy török, előbb kihivó levelet küldött 
a másik fői valamely nevesebb vitézének; megesett az is, hogy a 
magyar katona a másik fél legvitézebbikét kérte ki a párviadalra. 
A kihívást a magyar fél csak felettes hatóságának engedelmével fo-
gadhatta el, s gyakran megesik, hogy a főkapitány szükségtelen het-
venkedést, vagy a végekre veszedelmet látva a dologban, megtagadta 
engedelmét. Ilyenkor egy-egy vitéz arra is képes, hogy más kapitány 
szolgálatába menjen, akitől az engedélyt megnyerhette. Gyakran a 
király is beleszólt a dologba, különösen béke idejében tiltva el 
a párviadalt, melyből mindkét részről való nézők és érdekeltek so-
kadalma miatt könnyen származott nagy tüz a két császár között.Az 
eltiltott végbeli vitéz nem kisebb elkeseredéssel vette tudomásul 
apárbalyengedély megtagadását, akárcsak 2rinyi Miklós. léikor végre 
párviadalra került a dolog, a mezőn a végváriak tisztjeik vezeté-
sév 1 jelentek meg. ég a legnagyobb urbk is eljöttek, igy pl.Ka-
pitány Györgynek Hubiár Agával tartott viadalán a buják! mezőn nem 
kisebb urak voltak jelen a nézők sorában, mint Losonczy István,Be-
bek Gvörgy, Balassa János és Zay Ferenc, Az egyik igazlátó,azaz a 
bajviadal vezetője, Zoltay István volt,a későbbi egri hős. 
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Az ilyen személyes viadalok a személyes bátorságnak és 
figyelemnek valóban nagy iskolái voltak, /Hóman-bzekfü:: agyar 
történet,III.k.226.lap,/ 

A xIV,században kimagasló magyar vitézi jellem összpon-
tosult Hagy Thury Györgyben, aki "a törökök réme, a magyar Oid, 
a vitézi kornak egyik legnagyobb bajnoka"./Takács Sándor: Régi 
mag. ar kracitányok és generáli-ok. 1922,46.lap,/ Híresek voltak, 
még Talonai "agyar Bálint, Ráthóti Gyulaffy László, xekry Lajos, 
Sarmasághy Miklós, A Dunántul legkiválóbb vitézei pedig Horváth 
Marké, Enyingi Török Ferenc, Paksy János, Csaby Farkas, Horváth 
Gáspár, Bánffy István, - Iluszár Péter ée Istvánffy István szab-
lyájukkái mérték össze erejüket a törökkel. 

Sáthóti Gyulaffy Lászlóról kortársa és rokona, Gyulaffy 
Lestár irja: életében halálos bajt ötször vivott nevezetes törö-
kökkel, Isten vele lévén, mindenik az ó keze miatt halt meg. /Gyu-
laffy Lestár: Tört.Tár.1893.2o3*/ 

Zrinvi Miklós is e régi végek életének hatása alatt ál-
lott, mikor a Zrinyiászát irta,-

E harcok a XVI.század szellemének s műveltségének leg-
szebb emlékeit, nemzeti sajátossápunk legeredetibb vonásait őr-
zik. 

A későbbi években kialakult a céllövés gyakorlása. Hazánk-
ban a németlakta területeken keletkeztek először céllövő egyesüle-
tek. Késmárk városa dicsekszik az ország legrégibb alapítása lö-
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f é r m * n * « r + e r o é b á n v á n 1549-ben elhatározta a Tanács, to^j a pol-
gárok J K o S á s f végett a régi lövőház helyett niat kell építeni, 
garok gyakorlasa^^en^ L 6 c ^ n 1619-ben ala-.ult lövészegyesulet, 

az ut^^^^^xel6-baa&aSSán^utclha?/orszlgut/ alakult az első 
loveezegyesület. kétségtelenül a lövészet volt, 

. + * jSSltlm, hogy két évszázadon át a lövölde volt a varo-
legSientőIehb szórakozási helye, mert minden fonta 

eabhésö^endetSeebb esemény alkalmával rendezett diezlövészetek 
igen nagy ^ ^ ^ í ^ f z L ^ ' t é r t h d d i t d modernebb nevelés 
nálunk is érezteti hatását. Jelmerül időnként egy lovagi vagy neme. 
8 1 1 S k 0 l I közoktltlsüg állami újjászervezése elsősorban a XVIII. 

Pedagógiai lelkesedésének köszönhető, hagy Frigyesnek 
H írtaSS* cárnőnek felvilágosodott abszolutizmusa az államilag 
jól ^eÁve4t? nevelés utján akart szert tenni engedelmes és hasz-
nos lltVtlllólra, hogy velük a birodalmat naggyá, hatalmaasá te-
he3se Ho^y ezt elérhessék, a néyet kívánták erőssé, egészségessé, 



edzetté tenni, mert az egészséges munkabíró nép könnyebben tudja 
adóját fizetni és jó katona is válik belőle. Végeredményben poli-
tikai szándék vezette a rendelet kiadóit, 

1779-ben a Ratio Educationis erősen hangsúlyozza az is-
kola e-yéb célkitűzései mellett a testi nevelés szükségességét. 

A tanuló ifjúság e észségápolására és -testnevelésére igen 
sok gondot fordítottak. A Ratio volt Európában, az első egyetemes 
és egységes tanterv. A városok kötelességévé teszi, hogy ifjúsá-
gi játékterekről gondoskodjanak. 

A XVIII. század második felében meginduló és a testnevelés 
körébe vágó irodalmunknak avatott tollú megindítója átyus István 
/1725-18O2/ volt. 'int orvos a "Diaetetika, azaz, A jó Egészség 
megtartásának módját funda-entumosan előadó könyv" ciren méltatja 
orvosi szempontból a testnevelés egészségügyi fontosságát, 

B e n e F e r e n c /1775-1858/. Részletesen 's szaksze-
rűen foglalkozik a gimnasztikával. 18o7-ben adta ki "Elemente Po-
litiae fedicae" /Orvosi rendészet/ c.munkáját. Tudományos felké-

• 'SZülbseggel tárgyalja a testgyakorlat szükségességét az ifjúság 
nevelése érdekében, 

A reformkorszakban Z a y A n d r á s az iskolai neve-
lésünket nem találja életrevalónak. A testi nevelésre való taná-
csai Iiocke nyomában haladnak. * 

F á y A n d r á 3 már a régi görög és római nevelés gim-
nasztikáját is említi. Hivatkozik a filantropistákra is: Salzraann-
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ra, Carapéra, Rochowra, Festalozzira, mint akik a játékot és 
testgyakorlást a nevelés főágává avatták. "ííe felejtsétek el hát, 
ti oskolák kormányzói - igy aposztrofálja Fáy a magas oktatásügy 
vezetőit - i, kik ezrek kel fogságát hordozzátok szivete kben, a 
gyerr.sk testi gyakorlásaira is felügyeltetni, ne tartsátok ezt 
eeraiesetre oly csekély dolognak, hogy az figyelmezésteket és fel-
ügyelésteke.t meg ne érdemelje." /Fáy A.: Próbatétel a mai nevelés 
két nevezetes hibáiról. 153.lap./ 

A XVIII.század nagy pedagógiai lelkesedésének szellemében, 
mely a nevelés eredményeiben hisz, főuraink közül számosan maguk 
szerkesztik a nevelés tervét fiaik részére. 

Gróf T e l e k i L á s z l ó -t A764-1821/ kell megem-
lítenem, aki "Tanácsadás a gyermeknevelés ügyében" cí' :el tanácso-
kat ad a fia nevelője részére ás Locke beosztása nyomán a testi 
nevelést tárgyalja elfőnek. Tel-ekl nevelője később Wesselényi Mik-
lóst is e terv szerint nevelte. /Gróf Teleki László Tanácsadása: 
Imre Sándor cikke a Protestáns Szemle 1925.évfolyamában./ 

Gród F e s t e t i c s G y ö r g y "Fiam nevelését tár-
gyazé plánum" A a k a t o s Vince: Magyar középiskola l91o.évf.227-230. 
lap,/ ugyancsak Locke szellemét tükrözteti vissza, Munkája nemcsak 
a nevelés egyes ágainak felosztását illetőleg,-de különösen a tes-
ti nevelésre vonatkozó tanácsokban' az életrevalóság elvét hangsú-
lyosba: egyszerű, egészséges étel, se mi nyalánkság, a levegőégen 
mértékletes testgyakorlás, lovaglás; bor, hevesítő italok, a puha-
ság és kényeztetés kerülése;"férfiú legyen ós a teste által lel-
kén ne hagyjon erőt vermi," 
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Hasonlóképpen gróf D e s s e w f f y A u r é l szin.én 
hosszabb tanulmányban el élkedik a magyaros nevelés jelentőségéről, 
A testi nevelésre különös gondot óhajt fordítani: a tornára, tánc-
ra, lovaglásra, úszásra, év a túlzástól, mert a gyermekek hajlamo-
sak arra, hogy táncoljanak, vivnak, lovagolnak, úsznak, legalább 
képzeletben akkor is, amikor tanulniok kellene, A túlságos testgya-
korlat elvonja az ifjakat a tanulástól s lovászokká, atlétákká ne-
veli őket. 

Erre az időre esik K o v á c s P á l orvosunk működése, 
aki az Akadémia tagja és szerzője az első magyar nőnevelés! munká-
nak. / K o v á c s pál: A nevendék nőnem. Pest.1833.lo2.lap,/ 

Különösen meglepő nála a gyermekjátékok pszichológiai fel-
fogása: hogyan válik külön a lányok és a fiuk tipikus j '.téka. A 
zajosabb lelkű fiu béreeket nász, vagy ná lován kis psapata előtt 
gener lisi Ma "a - erre. et igazg-t s v^::érel tűzbe; 2. ozerénvebb 
leányka ellenben szerényebb otthoniassága csendes körében mintegy 
eleve szoktatja magát jövő rendeltetéséhez: fabábokat ápol kisded 
karján, ruhákat készit nekik tarka rongyokból, va / főz, fatálak-
ból konyhát épit magának s élénken osztogatja gazdasszonyt paran-
oiáit. így maga a természet mutat utat a nevelőnek, merészebb jö-
vőre edzí zajos játékain a tüzes fiút s szelid háziasszonnyá for-
raálja apró bibelődésein a leánykát.-

' Hasonló szellemben irt 1817-ben K i s J á n o s "A tes-
tet tárgyszó nevelésről" szóló munkájában. Kis János a klasszikus 
®uveltség emelése érdekében kivánja a testnevelést, munkájában 
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több helyen hivatkozik az antik görög .művelődésre, melynek a gim-
nasztika számottevő tényezője volt, azonkívül hivatkozik Kercuria-
lis munkájára, aki szintén a rendszeres testnevelés felkarolásét 
sür eti - Hasonló.tartalmú munkát irt V á r a d i b z a b ó 
J á"n o's /1783-1864/ "A korabeli iskoláknak jobblábra állításá-
ról." /1817/ cimen, aki a tes nevelés oktatás-ínak szintén buzgó 
terjesztője volt. 

Gróf S z é c h e n y i I s t v á n /1791-186o/, a leg-
nagyobb magyar- széles látókörű ée a külföldi viszonyokat szívesen 
tanulmányozó ember, müveiben számos vonatkozást találunk, mely 
azt bizonyltja, hogy a testgyakorlást, a spprtőt becsülte és an-
nak meggyőződéses barátja volt. 

"középiskolai tanulmányaira keserűséggel gondol vissza, 
így megemlíti az önismeretben: "Ha saját életemre visszatekintek, 
mikor ío-12 éves voltam, oh mily boldogtalannak éreztem magamat, 
hogy akkor, mikor velem egyévti s nevelésem helyén lakó paraszt 
gyerkőcök az udvari kertben dolgozva a szabad ég boltozata alatt 
a tiszta léget szívták és a nagy világot In natura és originali 
bámulbátták, akkor én egy szűk, sötétke nedves szobácskában lati-
nul a könvvbe kötött orbis pictust volt- kénytelen rágni, megemész-
teni és ruminálni. Igazi satyra volt ez a nevelés filozófiájára, 
valamint az is, hogy azon időben a quae maribus solummal és simp-
iicium leges-szel kinoztatám és saturáltatámj úszni ellenben 28 
éves koromban, kor solyázni pedig még néhány évvel később tanul-
gattam mód nélkül sok vizivas és vajmi sok fájdalmas hanyattesés 
után,"' 



- 88 -

j . A testgyakorlást - mondja - a gyermekek szeretik, erősiti 
is a testet s ami a fő, a serdülő korban távoltartja a léha gondo-

jlatokat és ellensúlyozza a szellemi fáradtságot. A testgyakorlato' -
aak megerőltetőknek kell lenniök és az'egész testre ki kell terjesz-
kedniük. Fontos, hogy az ifjú e -észségét becsülje meg és arra vi-
gyázni is tudjon. /dr.Viszota Gyula: gróf Széchenyi István napléi 

| ^pest.1925.I.k.GLVII./. 
A gimnasztikáról igy nyilatkozik: "A gimnasztikai gyakor-

latok minden alkalommal örömet okoznak a gyermeknek és megerősítik 
ot, sőt mi több, egy bizonyos korban eltávoztatjuk parázna gondola-
tainkat, üdülést nyújtanak minden fejmunka után. Gimnasztikáin! fi-

J atal korban kell, mert az előrehaladottabb kor e gyakorlatokat már aem tanulhatja meg." 
A gimnasztikának nemcsak a test minemüségére és mozdulása-

ira, hanem bizonyosan a lelki tulajdonságokra is leghathatósabb be-
folyása van." 

Ügy látja, hogy kevés emberben van egyensúlyban a test és 
lőlek műveltsége, pedig az a kötelesség, hogy kiki kifejtse szel-
lemi tehetségeit, testét is zománcozza fel arra a kemén- s'gre,melv-
re csak képes. E kettős egészség az erberi tökély mintaképe, /önis-
meret 154./, a testi és lelki tekintetben tökéletesen kiképzett e -
oernél a világon semmi sen különb. A boldogság is a testi és lelki 
szükségek kielégítésében áll. /Lovakrul 241./ 
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Széchenyi a jövő srgyar nemzedéket reális ismeretre, illet-

ve tettekre akarja nevelni, Felrázza a magyarságot művelődésben 
elmaradottságából, felhívja a figyelmet a nemzeti köz-nevelés prob-
lémái iránt. - Az általa alapított Akadémia mindjárt megalakulásá-
nak idejében több neveléstudományi pályakérdést tűz ki és ennek 
nyomán e~ész sorozat pedagógiai munka jelenik meg, melyek már mind 
elismerik a testnevelés fontosságát i , -

Báró W e s s e l é n y i M i k l ó s /1796-1850/ kiváló 
sportszellemh férfi volt, aki már kora fiatalságától kezdve fáraá-
hatatl nul résztvesz a különböző sportágakban. Született lovas, 
szenvedélyes vadász és kitűnő vivó. Gróf Gyulay Lajos igy jellemzi 
az ifjú esselényit, akiről azt Írja: "valóban mintaképe az ifjú-
ságnak, - Zsibón nevelkedve, tudományokban előrehaladva, testi és 
lelki teljes erőben azon görcg és római ifjakra emlékeztet, kik 
utóbb hazájuknak erős támaszai lehetnek." - Zsibóra, családjának 
ősi fészkébe azért gyűjti az arisztokratákat, "hogy az elszórt és 
parlagon heverő egyes erőket egybegyűjtse, a puhulásnak indult 
arisztokratákat a vadászat gyönyörűségével Zsibóra édesgetvén, itt 
észrevétlen szoktassa a viharok és alkalmatlanságok tűrésére," 
/Siklóssy L.: A magyar sport ezer éve./ 

leveléstani Íróink is felveszik tárgyuk körébe a testneve-
lést, 

I g 7 p i n á n c z y E r n ő /186o-1934/ pedagógiai mun-
káiban a testnevelésről is megemlékezik. 
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, , Szerinte a nevelés esz t-W 
társas közönséget /a nemzftltés Ü e í l t l J l J 9 é n t á l t a l a a J-etesedésre képessé tenni, a ökéleteí « S f l f ^ ««»loai töké-bizonyos erények összehatásábél áll el"^erab^9*mény megközelítése 
önuralom, ez túlnyomóan az akarat e r é n y i : Í T T j ? * ^ T0*® 
értelom erénye és végül a szeretet e^nvl S Á 3 t a z 
erénye. /Mnánczy: Elméleti ceda/^ia > f6képpen az érzelem 

Szerinte a testi neveléssel-2©tnek normalitását, azaz egésísécét é« áííf ?*\f y e r m e l c i szerve-
mindent m gtenni, hogy a gyerek IllailfáÍTfff bV 3 t o e i t a nÍ> tehát 
Syanis minden koros változás visszaW * effBzséges legyen. 
Jövendék testileg nem jól érzi ^ T n l n T Á l T Í " W » . Ha a 
Ja is meggyengül. A testi nevelésnek a taJlulni» sőt akara-
t é t , erősebbé tételét, edzését ísgondiáb?ÍÍi í " ™ ? 6 * fejlesz-
H különösen az akarat nevelése érdekébenr*ÍÍ Szükséges 
b a a nevelés két funkciója: a testi éslz\ltt, k ai C S o l 6 d- X k 

g J J az ápolás kapcsolatot tereml a tSaSí I f a fflín a h o ' Jött. az edzett, erős, el enállásra £¿111 értelmi nevelés kö-
feltétele és biitocitéka az V ^ T * ! * ° 
a batorságnak. A torna és sport n f f ^ ^ ^ ^ t f ^ í 3 e T e * é ™ * kat vagy akrobatákat akar képezni, hlnL l 3ke<*6 atlétá-
Jgyessé, erőse' akarja tenni, 7 a Í ' i Ü L t e f t 8 í általánosságban tesiteni. ' 6 m b e r i ^voltát akarja tökéle-

Finánczy nem csatlakozik azokhoz 
1 » * -rt.rtrflt.k.t.kt a k ^ ' ^ ^ y ^ J o a a g j t o -



eszközei közül. Ezeket a gyakorlatokat ő az akaratnevelés szempont-
jából értékesnek tartja. De ne feszítsék tul az izmokat, harmoni-
kusan az egész testet foglalkoztassák. Szerinte tehát csak a szer-
gyakorlatok egy részét kell elejteni. 

Szél a játékról is, amely szerinte a cselekvés ösztönének 
kielégítésére szolgál, A gyermekben túlságosan sok energia halmo-
zddik°fel s ez tör utat önkénytelenül a játékban, 

A cserkészetet is ajánlja. Itt tanulja meg a gyermek,hogy 
segíthet magán, ha bajban van, itt szerzi meg az életben oly szük-
séges gyakorlatias ügyességet, A cserkészet tehát az iskolát kiegé-
szítő intézmény. -/Finánczy: Elméleti pedagógia 82,s.köv,lapok./ 

A testnevelés egyesezakkérdéseivel foglalkoztak még: 
Dr, D o r o s G y ö r g y ügyvéd, aki "A sport szociális 

és kulturális vonatkozásai", - Bpest.1932. - c,munkájában rámutat, 
hogy a sport nemcsak az alctiv sportember, hanem az egész társada-
lom ügye, - A három fejezetre oozlik: az első fejezet a nézőkö-
zönség lélektanáról szól. A. második fejezet a sportmozgalom társa-
dalmi ""lélektanát fejtegeti, a harmadik fejezetben pedig megálla-
pítja, hőo-v a testj. jelen égek a lelki jelenségekkel organikus egy-
séget alkotnak, egymástól el nem választhatők,-

K e z ő F e r e n c tanár, az 1928, évi amszterdami 
°lympiai versenyen "Az olynpiai játékok története" cimü pályamű-
vével az irodalmi verseny epikai első diját nyerte el, .unkájában 
Eredeti források felhasználásával kimerítően megírta az ókori gö-
rö.̂  íympiai "játékokra vonatkozó tudnivalókat, u.m, jaz olyi piára 
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vonatkozó, az ásatásokból napfényre került adatokat, az egyes ver-
sen számokat részletesen, a versenyek lefolyását, a győztesek ün» 
nenlécpt a -versenyzőket és az oktatókat, stb.-

pie , e i d e ¿ b a c h E m i l tanár a "Testgyakorlás és Tu-
do^lány* cimi" munkájában a fizikai és matematikai igazságokat alkal-
mazza"' oÍv módon, hogy az egyes testmozgások és erőkifejtések tör-
vén/szerire ét matematikai levezetéssel igazolja,-

Az eddi-" felsoroltai: nyújtják a ma yar testneveles és sport 
kialakulásának rövid történetét ós érdemleges sportpedagógiai mun-
It&V" * i X i i / • • 

^^Eaeke": az áramlatokon kivül még az olympiai játékok felújí-
tása volt a ¿.század sportfejlődésére a legjobb ösztönző erő, 

/ a sportok különféle ágainak a kifejlődésére a XX,szá-
zadban az olympiai'játékok felújítása szolgált a legnagyobb ösztön-
ző erővel A versen eszíaénye a testgyakori .st, a sportot a nép e-
letének középpontjává teszi s általa egészségét, teljesitőképesse-
S J ¿^olympiai játékok felelevenítésének gondolata a német 
Outhsauths lelkében fogant meg először, majd később Zap^as Eyangelis 
gazda« kereskedő vállalkozott a megvalósítására, 1859-ben meg 
is rende¿ék de sikere nem volt teljes, igy folytatása elmaradt. 

A francia br.Goubertin Pé;er /1862-1937/ érdeme az olympiai 
játékok felújítása. Behatóan tanulmányozta az ógögög műveltséget, 
e-aiek kanosán érlelődött meg benne a gondolat az olympiai játékok 
felújítására Ez meg is valósult. Az ügyek vitelére megalakították 
a heázetközi*Olympiai Bizottságot és elnökül Coubertint választot-
ták, a/.-' • • • — : i — 
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Az athéni stadiont újraépítették 35.ooo márványüléssel 
és 6 0 . 0 0 0 állóhellyel. , Az első modern olympiai játékot Görögországban rentezték 
me , aho l a klasszikus versenyek sarjadtak, a másodikat pedig Oou-
bertin érdemeire való tekintettel Franciaországban, 

Az athéni olympiai játékot 1896 március 25,-én rendezték 
meg. Az ismert athletikai számfckon kivü.l usző-, vivó-, torna-, cél-
lövő- és kerékpárversenyek következtek. Sporteredmény szempontjá-
ból az athéni olympiai játék kevés eredményt hozott, \ magyarok 
között Hajós Alfréd győzött a loo és 12oo méteres úszásban, 

\ második olympiai játékot 190o-ban rendezték Parisban, 
ahol a magyarok közüi Bauer Rezső a dis koszvetésben /36 m 4 cm/ 
győzött, 

A h a r m a d i k olympiai játékot 19o4-ben Amerikában, 3t,Louis-
ban tartották,,Az 5o éa loo yardos úszást Halmay Zoltán nyerte. 

Az 19o6-ban megtartott pán-hellén Olympiát a korábbi nem-
zetközi megállapodások ellenére a görögök kierőszakolták. Skkor is-
mét Athénben tartották a játékokat, ahol ?JIagy«rország a 3ooo m-es 
gyaloglásban Stancsics György személyében győzött és megnyerte a 
4 x 25o méteres staféta úszást. 

1908-ban London volt a játékok színhelyé, ahol dr.Puchs 
Jenő lett a kardvivás olympiai bajnoka és a kardvívás csapatverse-
nyben is 7 a «-yarország győzött, A nehézsúlyú birkózásban a szin-
tén magvar Weisz Richárd győzött. 
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1912-13811 Stockholmban tartották az olympiai Játékokat. A 
magyarok a következő sikereket értők el* kardvívás bajnoka ismét 
dr.?uchs Jenői kardcsapatversenyben a magyar csapat győzött} cél-
lövészetben 3oo m,távolságon ifj.P:rokopp Sándor lett ol piai baj-
nok. -

l92o-ban Antwerpenben rendezték meg a játékokat, de ezen a 
közoonti hat 1 alr nei vettek ré zt, őzen az olympiai játékon tet-
ték* meg hivatalos jelvénnyé a világ sportegységét Összefoglald 
Ötös karikát, 

1924-ben ismét Párisban rendezték az olympiai játékokat. 
Magyarország a következő bajnokságokat szerezte a párisi olympiáni 
kardvívásban dr.Pósta Sándori agyaggalamblövésben: dr.Halassy Gyu-
la -

1928-ban Amsterdamban rendezték a IX. olympiai játékot.Ma-
gyarország első lett: kardvívásban vitéz Tersztyánszky Cdön} kard-
c sapa t ve rsenVben -.agyarországi birkózás, görög-római, könnyű súly-
ban: Keresztes lajos} irodalmi /epikai verseny/* dr.Ieze Ferenci 
boxolás. légsulyban* Kocsis Antal. 

1932-ben Los Angelesben, az Sgyesült államokban valósult 
aeg az olvmpiai falu eszméje. Magyar eredmények, illetve olympiai 
bajnokságok* vízipóló, kardcsapatverseny, kardvívás* Fillér György, 
Ökölvívás légsulyban: Inekes István, torna, egyéni müszabadgyakor-
lati pelle István, lóugrás: Palle István.-

1936-ban Berlinben rendezik meg az olympiai játékokat a 
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németek, A megnvitóbeszéddel egyidejűleg érkezett meg az olyropiai 
láng * lyet stafétafutáseal hoztak Olympiából Berlinbe, 

berlini olyrapia magyar győztesei: Csák Ibolya női magas-
ugrásban}- Kárpáti károly szabadfogású birkózás} Lőrinc .'-'ártón gö-
rög-rómei birkózás: légsúly} Zombori Ödön szabadfogású birkózás: 
légsuivi Harangozó Imre ökölvívás: könnyűsúly} Csik Ferenc loo m, 
gyorsúszás} vízipólócsapat; Elek Ilona női tőrvívás} Kabos Endre 
kardvívás^ és a magyar kardvivó csapat. 

p. ragy«r csapat a fenti tiz győzelmével a nemzetek ranglis-
táján Berlinben a harmadik helyet foglalta le-Németország és az 
Égvesült Államok után, 

A le közelebbi olympiai játékok 1948-ban Londonban kerül-
nek © r e n d e z é s r e ismét, hosszú szünet után. Beméljük, hogy sokat szenvedett hazánk, nagy vérvesztesége ellenére is, nevéhez méltóan 
ae "állja majd helyét. 
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0. 
A TESTNEVELÉS ÉS SPORT NEVELŐ HATÁSA. 

1-1, 1 . ̂ - ^ W S S Í e s? i k l3gLt<5 Pedagdgiai problémája, hogy a^ 
iskolai nevelés körében hogyan biztosítsuk a testi és szellemi ne-
velés harmóniáját. Ujabban erősen ostromolja a nevelés épületének 
saukkapuit a test és a lélek harmóniájának gondolata. Vtestkultú-
rának az iskolai nevelésre való kisugárzása s minte. hivatalos el-
ismerése teszi időszerűvé, hogy a testnevelés és srort oedae-óíHai 
értékét keressük és keressük továbbá a célját, fel^Sait, IszkS-

kijelöljük helyét és szerepét az,iskolai és iekolánkivüll ne-
velésben és gyakorlati tanulsagokat vonjunk le az aktuális iskolai 
reformok számára. A neveléstan sem a test és a lélek kategóriáin 
^resztül nézi tevékenysége körét, hanem alakító hatása az egész em-
erre irányul. Tehát külön sem a test, sem a lélek, hanem a test- ' 
JJJ ée a lélekből álló egységes ember. "A nevelés a közösség éle-
téből fakadó és azt alakító tevékenység, mely az egyén feilődését 
JJSiti elő.« /Imre: Neveléstan/ E tevékenvsé|nek «¿¿ciális és in-
n duális célja van, melyek a lelkiélet í i n d h á r o ^ « ^ - « S ^ Í T 
^gondolkodásra, érzelemre és az akaratra vannak hatással 
JJ*. hogy a nevelés mindhárom kategóriájának /érteiS.e^ölosi tea 

hatásai szintén kölcsönösek, vagyis az értelmi ráhatásnak 
í® 'erkölcsi, az erkölcsinek értelmi ás testi, a E s t i n e k S d L é í 

és erkölcsi formáló ereje van. Amikor tehát a testi nevflés 
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erkölosi, illetve értelmi közvetett hatást gyakorol oly értelem-
hogy bizonyos egyéni képességeket vagy szerzett készéé eket 

f«31eSzt b ezáltal képessé teszi az egyént ''Ónálló testi illetve 
saellemi tevékenységre, akkor a két szellemi területnek formális 
alakításáról beszélünk, A testnevelés szellemi hatásai formális 
jellegűek, mert erkölcsi es értelmi erőket ébresztenek, szeknek a 
PfflU ii hatásoknak megnyilvánulása az akarati, értelmi és érzelmi 
világ terén mutatkozik. A testnevelésnek elsősorban nonx az értelem 
Ja érzelem alakitás a célja, mégis kiterjed ezekre is, e haté okat 
formális képzőerejüeknek kell tekintenünk. A teatgyakprl•a az aka-
raterő fejlesztésére, katarozottsagra, bátorságra nevelj i 0 r :z 
Jrtelmi világod fejleszti, az erkölcsöket nemesiti, a káros szenve-

- „„ A^+alnA „ Mi.««...,* 
mp ~ " »«j-«. r 
e^.®sjrzését mozdítja elő, amelyek a 1®tv< i ^ 
!jőlvé, áll,,, ié rugóivá lesznek, a íei ̂  t impulzív 
¡ Z * * neveléstudomány mai állása 
L-f* tevékenység rugói azonban a készsé^v a forpalisGn lehetsé-
^Pjsségek. feliát akarati, értelmi X l r S l í i é s a .^fejlesztett 
fíí* a készségek és képességek formáiák i L ^ tevékenvsé-

Viszonylatban közvetlenül kifejleszti í ^ v ÍestSyakorlás fizi-
formálisan. Innen a testnevelés ? szellemi élet 

járati, értelmi és érzelmi élet terén nviH ^ , *elyek a* n evel é s n e k Csak az akarat formalia fejleastlT^'"" • ̂  a test-
vesztése lenn® az egyedüli 



Iteriß "be, 
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©hozhat valamely cselekvést, valamiriF»v d e Végeredményében ezektől íz a b ^ y á s á t , , . ^ Amint láttuk az akarat n e m a z « » ^ * fu^etlenül iB létezik. 
fol^ i s y neci « o n o a i S a S S étzTlíf***1' osel 
folyamattal sem. a z ~ r z e lmi vagy értelmi lelki 
, , «vündt az akarat folyamatokat az éro-Pi™* * 

különösen az indulatokkal hozza 7 •folyanatokho« sorol-
^folyamatok óz az indulatok köz?tt lIuemIő S?H°Í aí b a- a k a~ 
t 1 te rékeny ég. végső stádiumát k ö T O t l e X c o a k a z 

™ Ha ez a kisérő f o l ^ i * ^ ^ 

e s az aK8.ra.ux 
? Ő 1 csupán jellegzetes xa*talmaznak különleges elemeket. 

Az akaratnak az indulattal vagy érzelmi folyamattól 0 
^nositása téves. Törekedni akarni mái, mint gyönyört w v fáiLT' 
aat érezni. Az érzelem magában véve az L-nek mintegy n T ^ ó éíía^ 
S a törekvés ellenben az Bn-ből kiinduld erőkifl j f L ^ é b k é ^ ? * 

megállapítja hogy az akarati folyamatok l klzönléges indu-
¿Jtoktól különböznek, bar ezt a különbséget csak az a k a r a t i L ™ Z 

lefolyásában lát ja. ' zerinte az akaratfolyaSIt o l ^ índu^í 
amely izgatottsággal és megfeszüléssel k e z d ő d b e Se?í 

glJeeel végződik. Ez a szabály vagy törvény ,em az akaratrSi™ÍÍ" 
ke2detére, lem a végződésére kritika nélkül el nem f S a t l ^ í é -
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Sülőst az akarat önmagáb an nem hoz, hanem esetleg az akarat által 
létrehozott cselekmény. Az akaratot megelőző izgatottság ás meg-
teszi'lég pedig nem maga az akarat, hanem az akarat motívuma és Vdnt 
Ilyen az akarat okát képezi, 

; ások az akarást ismét a gondolkodásbál származtatják le, 
illetve 'azzal azonosítják, S felfogás szerint az akarás semmi e-
S éb, mint erős érzelmektói kiéért gondolkozás, valami jövendő él-
mény komplexum uralkodó képzete. Ez a tévedés valőszinülsg onnan 
származik, hogy a célképzetet megfontolás utján választjuk s miután 
a cél az egyik legfontosabb szerepet játsza az akarat kialakításá-
ban, a cél kiválasztását azonosítják az akarattal. 

az akaratnak az őrtelad és érzelmi lelkifolyam;tokkal valé 
téve a azonosítása főleg arra a lelki sajátságunkra vezethető visz-
33a, ho y gondolkozásunk, érzelmünk és akaratunk ninonen a lelki é-
lötben izolálva, hanem egys< ';et alkot. Ebben az egységben azonban 
vagy a onaolati, vagy az rzel-ai avagy az akarati mozzanat van 
f»lís érhetően előtérben és eszerint nevezzük el tudatállapotunkat. 
Az akarat nem egyéb, mint külön őző értelmi ér érzelmi lelki folya-matok, mint pszichikai okok egymásra valő hatásinak eredménye. Az 
értelem és érzelem, mint motívum döntő szerepet játszik az akarat 
kialakulásában, de az*rt az agarat aszal mégsem azonosíthat<5, 

Az akarati aktus, mint ilyen, a maga közvetlen adottságá-
mÁe lelki élménnyel ne r azonosítható sajátságos "elki élmény. 

K o m i s szerint valamely élményt akkor minősíthetünk akarásnak,ha 
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elő-

Önje figyelésünk előtt két lénve^« 2 X ? f ^ Evendő Viselkedésnek a^elen állaPithatJ megí el 
Síí^Patioja, vagyis célképzet? ílnt 5p?ntban való ondfiati álí?La 3ÖVŐ viselkedésnek a jelen ilÁ^Sí1 nozzanat, másídszor 
l m - -^t, a tevékenységünk él énve a* e x} m at, vagyis aktnán« 

és a célképzet m ö n b ö z í e t i W e s a z aktiv áliSfíí 
g ó t o k t ó l . Ezért a gondolat és az é r J ? ^ r a t o t a többi lelki??" 

cselekmény egymást szorosan követik?f?1* Ôtitua. akar-t 
55? megkülönböztethetők egymástól.»Í?I i? h kőzettan kJ 
U ™ fázi»ai. Az erkölcsi motivttmokat^sen 
¿ f o k n a k nevezni. Az, amit közensére! n j ? ^ t l s 2 t á n érzelmi mő-
«eveanek, nem annyira velünk születik ^ f 1 ? 9 0 erkölcsi érzé.'L? 
Í Z l l Z h ért#lmi_ funkciónk szüleménye, x g * £ á b b 
hözte+z * A , h ? 1 r S kíválogatása & ' h e í i t g f L S ** s's ** r? s s z. C a f!e nf m 1

1
ehSt «e*tes értelmünk f L k c i ó i Z ^ l v & 1 6 

s l 8 , ^ -örekvés veleszületett érzelme, ¿ ¿ ^ A ? meg-eP és igazságos, azt mégis az értelem m i a jé és mi a 
gond«-,« P a y o t " A z kelése» c Í S i Z Z S t mef, * 

•2Stiftí1, • . f 2 , 3 ^ 6 ^ * 1 * ^ 
f o f : : ^ ^ hivása, a másik pedig az állató maL?}** a z érzelmek 

yvan bizonyos irányú cselekvésünk 8«oká«*P2??Íá*» ®elynek 
A snortban nemcsak az akarat, hanem az * 3 akaraterő nagysága 
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is fontos szerepet játszik. Az akaraterő az a lelki kéréssé* molv 
L e l akaratfejlesztő motívumokat győzelemre se^itiík L fk-^t 
«átló motivunok felett. Az akaraterő nevelhető és felleslthllő 

Hogy miként kell az érzelmek segítségével S ^ É k K K t ¿1-
fel nd'f a r r a v o r i a t k o a o l aS ?ayot a következő elvéc et állítja 
, 1./ Ha valamely, az akaratunk irányára n^zve kedved 
Ifm lép a tudatba, ugy azt meg keli őriznif rá K í T l r ó ^ í L i T " 
Ügyeimet, lehetőleg növelni kell azt. . 1 1 -y«ani a 

2./ Ha valamely kedvezőtlen érzelem tör be a tudati,«*-*«, 
akadályozni, hogy figyelmünk feléje í i ^ S l U f ^ S ^ J 

gár megerősödött az az erzelem, ugy kritika alá kell vinni lton 
képzeteket, melyektől az érzelem függ, sőt magát Iz érlelem tll^ 

CJJ — 

T 3./ Ha valamely, az akaratunk irányára n^zve kedv«?* 
hiányzik a tudatunknál, ugy azt a képzIttársitáLS lllLí* 

k ü l felébreszteni olyképpen, hogy meg klll vilSlíS? h«fy kf? n i 

képzetekkel kapcsolatosan szokott ez L érzelem le Síin? H ^ I V * 
«yelmünket ezekre a képzetekre kell Iránéi tani p n i e s a f i~ 
Ql z állandó gyakorlás és cselekvés. lavót -
^k^ratfejlesztési alap. Gyakran és hosszabb i?őn át « 

észrevétlenül szokássá válik. Az apró 5öfí.íitíí2í 
ttl uagy jelentősége például valami moz^sfo J e l l é ^ I f i T 
2í** mindegyik könnyebbé teszi a következő í £ 1 i s > 

®v®lése állandó jó szokások nélkül „zintl l e h a í e U ^ f n l í S f 
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^"feszítéseinket mindig újból kellene kezdeni. Csak a szokáaok 
lehetővé, kogy e;;őzel knket magozilárditrók'V előre halad-

Jhhk, Ezeket a szokasokat egyedül a cselekvés képes megteremteni 
Payot módszere az akaraterő kifejlesztésére kétségtelenül 

tartalmaz nély igazságokat. Az érzelmi motívumok eegitsé -ül hiváaa 
¿teImünl: utjln kipróbált és bevált pedagógiai eeLizI iSyegébén 
azonban nem egyéb, mint az onszuggeszció módszere és igyanazik a 
hiányosságai, fogyatékosságai, mint az önszuggeszoió eszközének 
Azorfrivül a Payot-féle módezernek még az is a hibája, ho " kiz^ó-

irányba, a «ttnka irányában ak az akaratit 'eileszteni 

| | | Biíioertipust, amely fa-««J.V, ««vának. ezzel még nem neveltünk általános érve-natikusa volna a f-J"? amtert. Az* ilyen ember akarata görcsösen i-uyü ekaraterővel minden más életvonatkozásban emellett olyan 
rányulna a munkáraV, ;i^aratát elfújná a legelső szellő. Az akarat-gyenge maradna, »°S< "" e r 9 B kifejlesztésének a fentiekből kifolyó-erő nevelésének, reíJ„rrá3t és alapot kell keresni, m inek üzése lag leginkább o^??^-! hajlamból, vagy kedvtelésből fakad, ami nu-
raindan kényszer n é ^ z t ü l maradéktalanul visszatérve apró caelekve-2 a osahb éveken Wre- _t a fejlesztő motívumokat, melyek az ama-aekben szolgáltatja * irányban, hanem heterogén módon, alta-
m o t erősitik » f S l ^ i & L t akara+.«W?+ 4 
11-n^ . ám I 
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V--V1 s+ „ , h-tvr a legnemesebb es legtisztább erkölcsi, érzelmi, 
i fi ' SöTmi ^otivunok hatalmas lendi ;ő erejétől. 
iJ-ietve erte.-mi ^fejlődésének akadályai, az úgynevezett gát-
1 - . .7 2 a

 v vét főcsoportra oszthatók, úgymint fizik i és 
ttli 4 motívumokra, A fizikai gátlá i motivusok azok, 
airS , 'ii gyengeségében, tökéletlenségében rejlenek, A 
amelyek ^ ^ ^ o r l á e a természetesen a fizikum gyakorlásával 
tréiung helyes g y A t r é n i n g s o r á n > állandóan, naponta le kell 
krid"3? n aí + i r t ó z a z erőiaegfeszitéstől. Az a természetes 
!X!S » , a tefí e^vszerüen lustaságnak nevezhetünk', állandó gátló 
érzésünk, ainlL-«t erőnek, A mindennaros tréning megkezdése és f öly-
vöt xvume aẑ  akai é g z e t e a lustaságnak, mint gátló motívumnak a 
- j t e n n e k a v , legyőzésében áll. Ha közeleg a tréning ideje, 
mindennapi sok ± kibúvót keresni, hogy mi módon ha laszthatná 
a« ember kez ;í;te0Íthesse magát az erőmegfeszitéstől. Végeredmény-
ei, csakhogy z t ui való tréning nem ¿ás, mint a fizikum ál-
ben az éveken ^r» 1 q 5 z é s e é s a fizikum természeted lustasága, 
lanaó és folytj^^ elleni küzdelem, A tréning azonban ne icsak ál-
«int gátló. ffi0fxvj"| fokozatosan emelkedő akaraterőt kiván a gátlá-

1 '• erejű, nan e n mértékben előrejutunk a tréningben, ugyan-
sokkal szemben, áporodik minőségileg és mennyiségileg a gátlások 
°lyan mértékben s j f0kozzuk, az ügyességet növeljük, a szabá-
• a. A gyorsas^ K Í n d több és több irányú" lesz-és ez a fizi-
1./os, ritmikus mof^ ellenáll ísát váltja ki. Tudásunk a " ílasztott 
kumnalr mind nagy«»0 
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t ö h w " b a n gyarapszik az idők folvanwf« -
H J é s "több irányban küzdötte io l e s e z annvlt * 

nem érhető el és n e ^ ^ J J 1 ^ i e l i Ú l l l ^ X * * » * 
- fejlesztő motiv^oflí? ? e £ ^ V " 

«v???8» m i n t m ő a a z akaraterő i o n * * * 1 VaXí5 'at~ 
W z é s e a 2 o n b a n határokhoz van v í ü * ,ései Á nzík aT\*t?í } > 
¿5ffl®hikai gátlásokkal, J í ^ í ^ f korlátolt ésvéfifo 3° k l e~ 
elviie6. . korlátlan és i£y vé|tli píbfa : n a k iegyőfcJse 2 ««J**«* a d v a van és a benne refífvLf^y^atot mutl? ~ A ?fSf b b l s 

8 e fokozhatők bizonyos' haJfj *: é s e k a l « l S ™ £ h f t í l k t t n u~ 
^ A pszichikai gátláSSk t u l- " <>naSy <>*>*> ^ a t e -
f^í Az eredr ények sacmpont^'bdr t L « rendszeri 

ellenkezője azonnal j e i e ^ *>«tos s r o n d á i é l e t~ 
z ^ l talán nincs semmi, ¿.i a r l n a Z ei , 8 ^.etmdd, 

és maradandó é r t é k k e l r l X a v F r ? é l ^ d r s o i v L T r t o n 

J^enyezerü iizése. Az az á l t a l i T * ™ ****** « C kövstke. 
¿araterő, amit a ver seny srort <frv W ős fokok?;*! a s p o r t 

^..fifejíddését teszi lehetővé ^ e s z t ' ^ o b H I Í Í T ^ 
«oáött rossz szokások /dohánvláj ¿ 2 * a 3 t is, h o * v \ fe2 í l e t ~ 

hel ..ükét a rendszeres éle?Ld ? , S í b ' / 'imarldn- ? 
seéaeink, az önszeretet m í n d t * * 6 * 1 ^ t e S * L f V l f o g ~ 

' - . közé tar-
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- kc'zv t lenül verseny előtt - hogy ni ért is kellett ezt a terhet 
»agára vállalnia. Ez a tudat-mélyén rejtőző gondolat a bizonyta-
lanság érzését kelti, A kenyérkeresőnek nincs választása a sze-
replés vagy nem szereplés között, tehát nem is jelent r'szére aka-
raterŐtöboletet a l&mpalaz leküzdésej a versenyző azonban választ-
a t a szereplés és a visszalépés között. A versenyzés folyamata az 
akarat -átlő és akaratfejlesztő motívumoknak nagymértékű küzdelmét 
tartalmazza. A nyilvános szereplés okozta lámpaláz és az idegfe-
szültség- el járó szenvedések emlékezete azok a gátló motívumok,ame-
lyek közvetlenül a verseny elő „t lepnek fel s amelyeket az akarat 
fejlesztő motívumai le kell hogy győzzenek, még mielőtt a verseny 
kezdetét venné. Ezeknek a gátló motívumoknak a legyőzése ujabb a-
karaterőtöbbletet j®1®^?* ^hnez ^árul gyakran az ellenfélnek az a 
Nyomasztó pszichikai fölénye, amit a neves, beérkezett versenyző 
Szokott a kevésbbé neves versenyző fölött gyakorolni. Az a tudat, 
ho~- elismert sporttekintéllyel állunk szemben, rendszerint elfo-
célottá lesz, ami önuralmunkat csökkenti. Ízt'az akaratgátló mo-
tiw.lot in lé kell győznie^a versenyzőnek adott esetben. Minden 
versenyző maga tudja legjobban, hogy milyen érzelmi motívumok a-
Zok "¿elvek^lelkesíteni, fanatizálni tudj k. A képzettársitá, ré-
v é n - i ^ s e n emlékébe mell hogy idézze azokat a gondolatokat»kép-
zeteit érzelmeket, amelyek a lelkesedést, a fanatizmust belőle 
kiváJtiálc Izeknek a segítségével legyőzheti a csüggedést és a ki-
• taíf? « H?lnvlt. lsen s u l y° S fátl<5 ^tívma a figyelem hiánya, amely 
ílrsenz - ^ fokozédó erővel szokott fellépni és néha az"iAdolen-
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iv.pt A tudatfolyamat elemei tisztaság és világosság 
oiáig emelKeuafc : i l ö n b ö ztethetők. bund szerint a tudathoz közelebb 
tekintetében m ® f ^ i s 3 t á b b a k és legvilágosabbak, mig a hátrább fek-
alló elemek a ¿«b- f o g y # Az olyan elemekről, amelytek egy adott 
Vok világoséi* tudattartalom al szerben különös vilátoseáguk-
pill: atban J'JLy a a t m0ndjuk, hogy a firyeleia fókuszában feksze-
hál fogva Kituin ' a a á b f t való emelkedés, az apperoepció, mely vég 
aek. A átgyei®^ t á £ járati jelenség. Az, hogy milyen elemek kerül-
eredményben szí* f o l y satunkból a tudat fókuszába, illetve az ap-
jenek tehát akaratunktól függ. A verseny, tartar a alatt aka-
paeroepció kore • m a l n i c arra irányulnak, hogy a figyelem fókusza 
ratfe jlesztő iflo Mindazokat a körülményeket, amelyeken az akoió si-
ttagába foglald®" legyőzés^ múlik. A versenyközben szükséges ál-kere és az e l A e

+ ; 1 / m az akaraterőnek « " lpn.l/. -P4 «..ol em "EaJ-o* 
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akinek ezen g itlások elleni küzdés valóságos <•.•» 
nak az élet nem produkálhat se milyen vonStfoz-iSh« v é V,állk: a a " 
gátlé motívumot, amellyel szemben n e l l t t " v í ^ p Í ^ ^ í" 
vonultatni akarat fejlesz tő motívumainak egé?z soráf a S O n n a l f e l ~ 

A testnevelést és sportot akaratofvflőSekkín tekint nünk, mert magában foglalja mindazokat a t é n y e z ő k e t J Sí**®:« 
rekvSanek és vágynak akarattá való alakulásáf c é S z i á ? f l í t 0 " 
nevelése is az akarat nevelése utján történik Ré?« w á? l l e® 
a felfogás uralkociott, hogy a jellemben áll- d / d f L ' ^ í f S S ? Z 

osenek, az tetszés szerint nevelhető, S o r í á S S t ő l l l l Z ? 
a szabadakarat függvényé volt. Áz i n d i v i d u á l í f t ^ T 
tásai azonban megállapították, hogy a karakté 6 k u t a ~ 
sálokkal rendelkezik, bár a j i l l m f n S m Í Ő / S Z V a l a p s a j á t -
egjfomának, de a diszpozíciói a szervez???adotW™?™?*!*? 6 1 1 

éS mindig van benne valami ' 11a dó elem. S minthSíFS S S / 0 1 ^ 
konstans elemei vannam, következőleg a jellemSsséf?+^ J » U e p n e k 
megteremteni, csupán a szervezeti ós psziíhllóllai 
lehet nevelői rahatasoxkal formálni s a k ? d ? e z f ' 1 ° k a ! 
tal előkészíteni. 8 élvező kialakulast ezál-

érdés, hogy a testnevelés é® 
szolgálni a kialakulás e l ő k é s z t é s t f ^ T i m Ó ° T 
nek arra, nogy a növendékei pemiohílági J ^ a eSéííí.í t e s t n e v a U 

gait ráhatásokkal alakítsa? A testnevSiSt I"s.s?erveze 
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két uton is szolgálhatja. Az egyik hatása, hogy jellembeli kie-
gyensulyo zé do 11ságot teremt, a másik, hogy annak formai és tar-
talmi tulajdonságait fejleszti. A jeller egyensúlya a három nagy 
lelki működ'snek: az érzésnek, az indulatnak és a vágyódásnak az 
ereá énye. /Pistié: Az elfáradás és testgyakorlás,228.old./. Az 
érzés és az indulat lelki életünknek érzelmi világából fakad, a 
vágyódás gondolati és érzelmi elemekből épül fel, s magában rejti 
már az akarati tendenciát. A rendszeres sportolás ezen lelki műkö-
désnek harmóniába vonása által eredményezi a jellembeli egyen-
súlyt. kegyelmező hatása folytán a feltörő mozgásösztönöknek ha-
tározott irányt szab, a szoktatás utján elért önfegy lvező erejé-
vel gátat vet minden káros szenvedélynek és indulatnak, a szuny-
nyadó vágyakat életrekelti, hogy a gyakorláson keresztül bizonyos 
lelki habitusok!. a fejlessze. A testnevelésnek immanens célú sze-
repe e téren tehát inkább preventiv. Ez azonban semmjfc sem von le 
annak értekéből. A pedagógiai prevenció fontos szerepet tölt be 
ma a pozitiv nevelői ráhatások mellett. A jellembeli'egyensúly 
voltaképpen a harmonikus nevelés eredménye. A nevelői ráhatások 
iát is eg ségesen érik érzéseinket, indulatainkat és vágyainkat} 
ha az érzésekre gyakorolnak hatást, az a vágyakat is formálni 
j® og ja. 

A jellem formai és tartalmi tulajdonságát is fejleszti a 
sport, 'int formai tulajdonságot a következetességet és állhata-
tossá, -ot nevelheti. Ugyanis a kivitel fegyelmezettséget, engedel-
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mességet, erő,egfeszitést tételez fel, mely lelki tulajdonságokat 
a huzamos ráhatások következetességéé, majd állhatatossággá kris-
tályosít ják. A tartalmi sajátságnak, mint például az erkölcsösség-
nek, harmóniában kell állnia a formai sajátságokkal. A testnevelés 
és sport sorozatos jellemnevelő ereje azokon a sorozat os hatásokon 
épül fel, melyek a gyakorlás és szoktatás keretén belül formálnak. 
A for'válás pedig ne: más, mint akaratnevelés, Ha a jellemet az a-
karatnevelés által formálható valaminek tekintjük, akkor a testne-
velés feltétlenül jellemnevelő erővel bir, 

A testnevelés szellemi hatásai között jelentős szerepet 
játszik a fegyelemig, amely nem egyéb, mint külső forma, magatar-
tás, bizonyos rend, szabály, amely szerint viselkedik valaki bizo-
nyos cél elérésénél, vagy amely meghatározott magaviseletre kötele-
zi az egyes embert, mint valamely közösségnek a tagját, -

A fegyelmezés nem lehet merev dresszura-szerű kényszer, 
mert ennek a nevelői értéke igen csekély, nagymértékben megakadá-
lyozza a lelki élmények kibontakozását, la pedig a sportot ettől 
megfosztja a nevelő, akkor a lelkiségtől fosztja meg azt, 

fegyelmezésnek minden korban más és más mc'on kell történ-
nie és alkalmazkodnia kell az egyes fejlődési korosztályokhoz,Fia-
talabb korban könnyebb a fegyelmezés, mert ebben a korban még több 
a gyermekekben az engedelmesség, a fegyelmezés okát természetesnek 
találja, nincs még'kifejlődve a kritikai érzéke. Lennehezebb a fe-
gyelmezés a pubertás korában, A gyermek mindent kritika tár, yává 
tesz,holott még a fegyelmezés mélyebb indítékait nem látja át. 
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Ebben a korban szabadulni akar minden nevelői fegyelmezés alól.j.-
gei na feladat ftárul ebben a korban a testnevelőre, hogy a sport 
is egál! gyakorlatok fegyelmező ráhatásait minél sikeresebben al-
kal azza, hogy a gyermek a fegyelmezettségen tul eljuzon az onfa-
g -elmezésig, hogy átérezze a külső kényszer nélkül való cselekvés 
erkölcsi jelentőségét és eljusson az önfegyelemig. 

A testnevelés és sport a maguk teljességében a fegyelmezett 
ségen és önfegyelmen épülnek fel. A nevelő és erőfeszi ő játékok 
mejk vánják a szabályok betartását /fegyelmezettség/. A sportszerű 
g ¿korlatok már é* önfegyelmet is feltételezik, a sportok pedig 
teljesen az önfegyelmezésen alapulnak, A sportoló autodidakta, a 
sportismeretnek egyediili forrása a személyes tapasztalat, tevékeny-
sége "belső inditóokból fakad s a célt szolgáló tevékeny ég irányí-
tó eszköz is. Az önfegyelmezés belső impulzusokon épül fel. A test-
nevelés és a sport a személyes bátorság: kialakításiban ls r'sfctvesz 
A bátorsá nem egyéb, mint fokozott akaraterő, amely a pillanatnyi 
erős ellenhatás legyőzésére alkalmas s a meglévő életerők tudatabői 
ffckadó érzés. /k.ped.lex.I.kötet./ A bátorság nem annyira a testi 
erőtől, ügyességtől függ, mint inkább a lelki habitustól. Gyenge 
fizikumu. ember is lehet bátor, ha kellő önbizalommal, léleKjelen-
léttél. önuralommal rendelkezik. Ezért a testnevelő feladata, nogy 
a bátorság lelki összetevőit, a lélekjelenlétet, önbizalmat, önu-
ralmat kifejlessze és érvényre juttassa eseti ges hiányokkal szem-
ben, a gyávaság, sokszor a csekélyebbértéküség tudatából szár ázik, 
ez helyes neveléssel kiküszöbölhető. 
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Amint az elmondottakból kitűnik, a testnevelés ós a sport 

sokirányú ráhatásával igen előnyösen befolyásolja a sportoló aka-
ratának kialakulását, megerősödését és jellembeli szilárdságát, A 
testn velés és a sport akaratformáló ereje sokkal nagyobb, mint pl, 
az értelemre ható nevelői ráhatás. Erről a következő fejezetben lesz 
sző. 

b,/ A testnevelés és a sport hatása az értelemre. 
A cselekvés és gondolkodás egymástól el nem választható fo-

galmak, inaen mozgásforma kisebb-nagyobb mértékben az értelmi élet 
megnyilvánulásaival kapcsolatos, az érzetekkel, a képzetekkel, a 
szemlélettel, az emlékesettel és a figyelemmel, "Kincs gondolat, 
mely ne lehetne valamely izommozgás kezdete s nincs mozgás, mely gon-
dolatot ne keltene, A lélektani élettan szerint a gon .olat izommű-
ködés is,» /Tiesié: Az elfáradás és a testgyakorlás.#62.lap,/ Tehát 
minden sport és testgyakorlás mozgató ereje az agyvelő, ísevelői szem-
pontból csak altkor lehet helyes a testnevelés, ha az agy és az izom-
rendszer együttes fejlődését célozza. Hogy a testgyakorlás és a sport 
által szellemi hatásokat érhessünk el, ahhoz olyan neveleői ráhatá-
sok szükségesek, melyek a testet és a lelket egyaránt formálják, a 
maga teljességében az értelmi nevelés minden célját szol álják. 

A testnevelő közvetlen, aktiv ráhatást gyakorol akkor,amikor 
tanit, ak r a mozgáso megismertetése a célja, akár a szervezet ép-
ségbentartását célzó ismereteket közöl. Közvetlen reaktiv /ellenha-
tás kifejtése/ ráhatást fejt ki akkor, mikor a pubertáskorbeli ifjú 
sexuális ösztöneit levezetmi igyekszik azáltal, hogy felvilágosítja 
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a káros szenvedélyek romboló hatásáról és a feltörő erők kiegyen-
súlyozásáéi racionális testgyakorlást végeztet, melynek élményei 
betöltik az ifjú lelkét, mozgása által pedig levezetődést nyer az 
energiatöbblet. 

Közvetett ráhatással lehet az ifjúra a példa és a környe-
zet. Itt a testnevelőnek kell jópéldával előljárnia, saját maga-
tartásával, felfogásával, életmódjával ugy, hogy azt növendéke 
utánzásra méltónak találja. 

A környezet ráhatását, alakító munkáját, az iskola csak 
kevéssé tudja befolyásolni, nem szorítkozhat csak arra, hogy a nö-
vendékeket a káros hatásoktél visszatartsa. 

Hogy a testnevelés és a sport szellemi /értelmi/ hatásai 
a kellő mértékben érvényesülhessenek, ahhoz a növendék intelligen-
ciája is szükséges* Normális testi-lelki fejlődés esetén ez a le-
hetőség adva van, mert egy bizonyos életkor a neki megfelelő in-
telligencia korral egyidőben lép fel. Ha a növendék szellemi fej-
lődése elmaradt a neki megfelelő fejlődési kortél, akkor intellek-
tuális formáló ereje elmarad a testnevelésnek, mert lelki diszpo-
zíciói nincsenek hozzá. A testnevelés az értelmi nevelés közvet-
len feladatait is szolgálja, mint a ilyenek az elme kiművelése,az 
érdeklődés felkeltése, a gondolkodás fegyelmezése és a szellemi 
önállóságra való nevelés. 

A testnevelés az elme kiművelésére hat az érzékszervek fej-
lesztésével, az emlékezőtehetség, képzelet igénybevételével és 
uj ismeretek elsajátításával. Felkelti az érdeklődést a testneve-
lés irúnt, s ezzel hozzájárul az érdeklődés szélesebbkörüvé való 
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válásához; fegyelmezi a gondolkodást, mert figyelem és megfigye-
lés az alapja és végül önállóságra nevel, amikor me gondoláshoz, 
fontolgatáshoz, értékeléshez, ítéletalkotáshoz szoktat a gyakor-
lás által. 

Az érzékszervek gyakorlottabbakká válnak a testnevelés ál-
tal, A testgyakorlás minden neme több érzékszerv fejlődésót is elő-
mozdítja egyszerre, rendszerint azonban minden érzékszervnek meg 
van a sajátos fejlesztő gyakorlata. Például a szabadgyakorlatok a 
ritmusérzés fejlődését, a gyakorlatok a látási képzeteken keresz-
tül a vizuális érzék kifinomodását eredményezik. A labdajátékok a 
térérzéket, az evezés a ritmusérzéke!, a sízés az egyensulyérzéket 
fejlesztik és az egyes érzékszervek teljesítőképességét különösen 
felfokozzák. 

Az emlékezés terén is formális nevelőereje van a testnevelés-
nek, A testgyakorlás a mechanikus emlékezetet speciálisan formálja. 
Mechanikus emlékezet alatt az izmok beidegzését értjük, A gyakor-
lást felfoghatjuk ugy is, mint bizonyos mozgásformának az emlékké-
pek alapján való ismétlését. Az ismétlés vagy a mozgás reproduká-
lása mindig az izmok innervációján alapszik, vagyis az emlékezet 
mechanikus. 

A képzelet alakításában nagyon kevés szerepe van a testgya-
korlásnak és'a sportnak. Egyedül a játék fejleszti a fantáziát, a 
játszó gyermek ugyanis mindig tele '11 magát abba a helyzetbe, me-
lyet a játé körülményei feltételeznek. A sportokban is nagyon ke-
vés a képzetei alakító erő, inkább az intuitív képzeletet fejlesz-
tik. 
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A megfigyelésen és a figyelm n keresztül alakítja a test-
nevelés a gondolkodás fegyelmezését. Minden tanulásnak két haszna 
van: bizonyos ismeratanyagszerzés ós az észfejlesztés. Sz utóbbi 
formális hatás. Ilyen észfejlesztő hatása a testnevelésnek a meg-
figyelés élességének a fokozása. A megfigyelés bizonyos módszer" 
szerint történő céltudatos észrevétel, melynek rendkívül nagy sze-
repe jut a testgyakorlásban. A figyelmet ugy foghatjuk fel, mint: 
"Külső és belső viselkedésünknek egységes ráirányulását valamely 
ülső t rg. ra vagy belső éfciényre." /1Lagyar ped.lex.I.k./ E megha-
tározásban adva van, hogy a figyelem akció-tevékenység és nem ál-
lapot. A figyelmi készség fejlesztése igen fontos, különösen a 
sportoknál. Sajnos ennek a fontosságát már erősen elhanyagolják 
a sportoktatás és nevelés terén. Pedig.a figyelem koncentrációja 
nélkül egyik sportágat sem lehet eredményesen űzni, A sportélet 
számtalan példát mutat arra, hogy ragyogó technikai felkészültségi 
gel biró egyes sportemberek nem tudnak kellő eredményeket elérni, 
mert figyelmük a dcntő pillanatba.: kihagy. A figyelem legjobban a 
küzdő sportokban van próbára téve.' A figyele koncentráció részben 
értelmi, részben akarati jelenség. Pl, ha pihenünk, gondolatunk 
szabadon osapong ide-oda, mindi más köti le a fig elmünket. Ver-
senyaé s közben a figyelem már nem csaponghat ide—oda, hanem aka-
ratunk segítségével figyelmünket egy dologra kell koncentrálnunk. 
A figyelem koncentrációját gyakorlás utján kell elsajátitani.Tré-
ning közben nem elég, ha lanyhán gyakorolunk, hanem időközönként 
komoly, minden erőt i énybevevő versenyeken is részt kell vennünk 
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& fígyelemkoncentráciő szempontjából. Tréning közben is gyakran 
kell kontrolálnunk, hogy figyelünk-e eléggé? Ha elhibázunk egy moz-
dulatot, fel kell tennünk önmagánknak a kérdést, hogy ez miért tör-
tént? Ha arra a megállapodásra jutunk, hogy a figyelem kihagyása 
volt az okf össze kell szednünk magunkat, akaratunkat a figyelem 
koncentrációjára kell terelnünk. A figyelem összpontosítása"az ér-
telem mellett fől®g az akarat kérdése. Akarni kell tehát a figye-
lem összpontosítását. Ha ezt igy témlng közben gyakran akarjuk,ez 
a gyakorlás nem téveszti hatásat, lassanként kifejlődik egy kész- 1 
ség bennünk erre a koncentrációra. Ily siódon, ha versenyre kerül a 
sor, mind több és több lesz figyelmi készségünk. Bár vannak ver-
senyzők, akik még gyakorlás által sem tudják elsajátítani a figye-
le-akoncentráoió képességét. Ezen neri lehet segíteni. Érmek vagy"ér-
telembe li, vagy ideggendszerbeli oka van és ilyen hiányosságok' a 
spotban is előfordulhatnak és lehetetlenné teszik a versenyeredmé-
nyekben gazdag sportolást. 

>lkodáa és. ítéletalkotás is fontos szerepet ¿átszik 
:.rer iogy íak sp< ég"» »«"«iája. öpuruagtia., auioi az izomerő és vecmixítax X 

ív 8 ég a döntő, de olyan spoirtág egyetlen egy sincs, ahol a 
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gondolkodásnak semmi szerepe ne volna, ellenben több sportág is 
v,n olyan, ahol a gondolkodás és itéleterő döntő fontosságú. Va: -
nak ugyan olyan nehéz és megerőltető gyakorlatok, egyes sportá-
gak, melyek a szerveset erejét erősen igénybe veszik. 3z valóban 
ne a hat a gondolkodás folyamatára előnyösen, mert nemcsak testi, 
hanem szellemi fáradtságot is okoz. 

o,/ A testnevelés és sport hatása az érzelemre. 
Az érzelem éppen olyan emocionális mozzanat, mint a test-

mozgás. Az érzelmek a gyönyör- és fájdalomérzeteken épülnek fel, 
az igazi pedagógiai értékű testgyakorlás az öröm és kielégülés 
élményein. 

A testnevelés és sport legmélyebbremenő szellemi hatása 
az érzelmi világ területén mutatkozik. Hagy pedagógiai értéke on-
nan ered, hogy az erkölcsi nevelés eszközei egyúttal eszközei a 
testnevelésnek is. "A testnevelés az erkölcsi nevelés eszközeit 
és eredményeit használja fel, mikor a gyermeket helyes testtar-
tásra, szép mozgásra, az ápolás mindazon profilaktikua szabályai-
ra szoktatja, amit az egészség érdekében végzünk. Amikor az ösz-
tönök lefékezését kivánjuk, amikor a munka közben lelkiismeretes-
séget, szorgalmat, bátorságot, állhatatosságot, kitartást, közös-
ségi érzést, tiszteletet, türelmet követelünk," /Jávor: A minden-
napi Iskolai testnevelés pedagógiai értéke,5o,l,/ Az érzelmi vi-
lág megnyilvánulásai végső elemzésben ugyanabból az ősi forrás-
bél fakadnak, mint a testnek a mozgási tendenciái: Az ösztönből. 
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•dinthogy a testgyakorlás és az érzelmek ősi ösztönből származnak, 
kölcsönhatással vannak egymásra. A-differenciált testmozgás az 
érzelmi világot alakitja, az érzelmek mély lelki tartalommal töl-
tik meg a testgyakorlást és a sportot. Az öröm mozgásba hozza a 
gondolkodásunkat, a lelkesedés akarást vált ki, ambiciózussá tesz 
és a megfelelő forma keresésére késztet, amelyben a moz' si Ösz-
tön kifejeződhet. Együttérzésre, becsületérzésre nevel a testneve-
lés és a sport, az érzelmeink nemesitése által. Ez hosszabb ideig 
tárté lelkifejlődée eredménye és hatásai később mutatkoznak, mint 
az értelmi nevelésé. "Csalódik az, aki a felvilágosítástól, az is-
meretek puszta közlésétől, az egyoldalú értelmi ráhatástól a lel-
ki élet hirtelen átalakulását, az erkölcsi élet gyors és gyökeres 
megváltozását várja." /iCornis: Lelki élet III.193.1./ 

A testnevelésnek az érzelmi életre gyakorolt hatása külö-
nösen az esztétikai és erkölcsi érzelmek fejlesztésében mutatko-
zik, "Az esztétikai érzelmek tárgya a szép. Az esztétikai gyönvör-
ködés jellemző sajátságának az érdek nélküli tetszést szokták mon-
dani. Ha valamit azért élveznk, mert szervezetemnek jót tesz, mert 
hasznos, ez nem esztétikai élvezet. Az emberi test szépségében is 
találunk esztétikai gyönyörűséget, de ez egészen más, mint a sexu-
alis tetszés, amely utóbbi már nem érdek nélküli," /Bor^nár Cecil 
Pszichológia,217./. Az esztétikai érzelmek, mint a harmónia,arány, 
alak, rit usérzelmek, :vtb, szorosan a testnevelés és a sport kö-
r be tartoznak és e ymástc'l nehezen elválasztható fogalmak. A 
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testnevelés az esztétikai érzelmek kifejlődését az alak, ritmus és 
harmónia- érzelmekre való céltudatos ráhatással szolgálja. A ráha-
tásoknak ez a neme már a művészi nevelés eszköze és módja.. A test-
gyakorlás nem más, mint differenciált mozgásösztön, s minden egyéb 
mozgástél éppen abban különbözik, hogy külső megnyilvánulási for-
mái szabályos alakzatokhoz kötöttek. E. y mozgás, lehet az bármilyen 
erős, ha végzése ninos bizonyos külső alakhoz kötve, akkor nem te-
kinthetjük testgyakorlásnak. Az esztétikum a mozgás elvégzésének 
külső formájában nyilatkozik meg. Ez a testgyakorlás alapeleme. 

i mai testgyakorlás igyekszik az alak és ritnus esztétiku-
mát harmonikus egységbe olvasztani, mert ezáltal a mozgások szépsé-
gére kedvezőtlenül haté mellékmozgások könnyen kiküszöbölhetők, A 
testgyakorlás és a sport alkalsassá teszi az emberi testet harmóni-
kus mozgások elsajátítására, hogy ezáltal képessé tegye az egész 
emberi testet gondolatok, érzések, emóciók kifejezésére és a mozdu-
latokból való építésre, Erre a müvésál tökéletességre nevel a tánc, 
mely nem egyéb, migit a mozgás művészete, a mozdulat művészete. A 
mozdulatművészeti oktatást is már tulajdonképpen gyermekkorban kell 
elkezdeni. A tanításnak nemcsak a gyermek testszerkezetéhez, hanem 
lelkivilágához is alkalmazkodnia kell. A gyermek nem a felnőttek ki-
csiny mása, akivel ugyanazokat a mozgásokat kell végeztetni, mint a 
felnőttekkel, még ha esztétikai mozgásról van i: szó. A gyermekek-
nél a művészi munkát is osak játék formájában, a fantázia foglal-
koztatásával kezdhetjük el. Ez is egyike azoknak az alapvető kérdé-
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seknek, amelyekben a mozdulatmüvészet a testvérétől a tánctői el-
tér, ert mig a t.ánc ugyanazokat a i$$Ó3eket gyakorolja felnőt-
tekkel éa gyermekekkel is, a mozdulatmUvészeti előképzés az eddi-
giekből következőleg egészen sajátos iskolázást kiván. A mozdu-
latmüvészet semmilyen más művészetnek ninc3 alárendelve, hanem 
magából a mozdulatanyagból alkot,. Ha zenével dolgozunk, akkor 
már ne: a meglevő zenedarabok.-1 interpretálják, han.m o..y közös 
eszméd ől ki in.".; Ive, ..'2 r v ; e g i n n n ,:c- go.:.áljuk : eg a zenét 
é'j a mozgást, A rendes tánc előre összeállított mozdulatsoroza-
tokn; k, a tőle függetlenül készült zene ritmusára való folytonos, 
sz k' szos ismétléséből áll, l'zzel szemben a művészi táncnak a ze-
ne hangulati érzelmi elemei szolgálnak bázisul, a zeneszerző gyak-
ran nem is álmodta, hogy zenéiét"valaha mozgásokkal fogják inter-
pretálni, vagy hogy kompozícióját gy táncköltemény hangulati alá-
festéséül fogják felhasználni, az esztétikai mozgássorozatoknál. 

Az esztétikai érzelem kialakításához és létrejöttéhez szük-
séges, hogy a zenei és mozgásnyelvnek közös lényegét, közös for-
rását keressük, hogy szervesen összefűzzük, ami a kettőben közös 
és egyszerre teremtsük meg ugyanazon lelki élmény,kifejezését moz-
gásban és zenében. Az elsődleges mindig a lelki élmény, amelynek 
kifejezését egymással párhuzamosan és szervesen összekapcsolva a 
zene és a mozdulat formanyelve adja megj igy születik egy közös 
forrásból, megszületésük pillanatától egymásra való kölcsönös ha-
tásban a mozgás és a zene. - ?A testnevelést a zenei ritmussal való 
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erős kapcsolata emeli a művészetek körébe," /Dobé: A zo ei ritmus 
és metrum szerepe a testnevelés szolgalatában,/ A te jtyy akorlás 
minden nemének egyik kifejeződési formája - ugyanúgy mint a zené-
nek - a zenei ritmus, A helyes mcadástechnika a ritmusérzék kér-
désén fordul meg. A rit usérzék fejle.ztésének igv kettős szerepe 
'van: a,/ esztétikai hatása testgyakorlás, b./mozgásbeinnerválő e-
rő. Ez utóbbi szintén fontos szempont, nemcsak a testnevelés, ha-
ne i általában a nevelés szempontjából is. Általánosan elismert 
tény ugyanis az, hogy a ritmikus tevékenység kedvezően befolyásol-
ja a bevésődést. Például memorizálás közben bizonyos mozgásokat 
végzünk. Ugyanilyen szerepe van a ritmusnak a testgyakorlás körén 
belül: a mozgások beidegzését könnyíti meg, a mozgásformák tartós 
elraktározódását mozdítja elő, 

A testnevelési óra lefolyásában is felfedezhető a ritmus 
módszerileg. Az az óra, mely könnyű, gyakorlatokkal kezdődik, fo-
kozatosan nehezedő és erőteljes hatást kiváltó gyakorlatokkal 
folyt .tói il á in ' . vri yzatér a kö.. " • cz> '. x .., z ár i-
nak megvan a sajátos ritmusa., 

inthogy egy-egy gyakorlat ritmusát a szabályosan váltako-
zó iktuszok és szünetek alkotják, a rit ikus mozgás* tempója bizo-
nyos keretek közé van szorítva, Megfosztja a gyakorlatot' a maga 
sajátos ritmusától a túlságosan lassú, vagy túlságosan gyors tem-
pó. Pulgyors tempó -ellett az iktuszok és szünetek váltakozásá-
nak szabályos volta szinte lehetetlen. - A sportoknak szintén 
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belső hajtóereje a ritmus, - H a ritmus szempontjából nézzük a spor-
tokat, e.y ástól nagyon eltérőeknek találjuk. Sz az ütembeosztás 
különféleaégéből származik, Milyen különbség van pl, a vivás és a 
gyaloglás, a birkózás és az úszás között. Az úszásban, evezésben, 
a gyaloglásban nem nehéz felismerni a ritmust. Tennisz, vivás, 
boxolás esetében ez már nem olyan evidens. H ritmusbeli különbö-
zőségek a metrumból származnak. a vívásban, tenniszben, birkózás-
ban ép ugy benne van a ritmus, mint a többi sportban, csupán a 
metrum más. 

Az esztétikai érzés megfelelő kialakításához a mozgásban, 
mozdulatban, bizonyos alakzatban, tehát valami külső formában való 
érz 'keléséhez a szellemnek bizonyos fejlettsége szükséges. Ugyan-
is a külső forma mögött azt az eszmei tartalmat kell tokintenünk, 
a lit a külső harmónia, ritmus, az egymást követő mozgások egységbe 
fonólása megjelenít. "Az esztétikai érzés fontos szerepet tölt be 
az ember életében, lelkét felemeli az abszolút értékek birodalmá-
ba, megadja azt a harmóniát, amely a mindennapi életből s a rideg 
valóságból hiányzik," /Bognár Cs íszichologia.221,/ 

A testnevelés és a sport az erkölcsi 'rzel ak kialakítására 
is hatással ven. Az etika az igazságkeresés tudománya, mely a kri-
tika eszközével bírálja az emberi cselekvésben levő igássá ot vagy 
hazugságot és kutatja, hogy milyen értéke van az emberi cselekvési 
nek az er ölosi törvény, a Legfőbb Jó szempontjából, A testnevelés 
és a s ott etikai problémáinak lén ege: megvizsgálni, hogy a test-
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^gyakorlás és sport mint emberi cselekvés, gyakorlati megvalósu-
lásában vonatkozásban van-e az erkölcsi törvénnyel, igaz-e, hogy 
a Legfőbb Jé-ra való törekvést tartalmazza, A filozófia világá-
ban már régen eldöfttött kérdés az, LogV a legfőbb jó itt a föl-
den tökéletesen sohasem valósithaté meg, A platóni ás szolútizmus 
legmélyebb tökéletesítője, hant szerint, az emberi akarat folyton 
törekszik az erkölcsi törvényre, mint a Legfőbb Jó-ra. A bölcse-
lő szerint az erkölcsi törvény, amely objektíve létezik, önmagáért 
von. Az akarat azonban a fizikai létben sohasem t lálcozhatik tel-
jességgel az erkölcsi törvénnyel. A gyakorlati ész viszont jceresi 
a megoldást, minélfogva az akarat és az erkölcsi törvény találko-
zás ":t a végtelenbe való haladással képzeli el, ami feltételezi a 
lélek halhatatlanságát, A lélek halhatatlansága és az Isten, léte-
zése te|aát a gyakorlati ész posztulátuma. 

Ha tehát az emberi akarat a legnagyobb bölcselők szerint 
sohasem érheti el a földi életben az erkölcsi törvényt, akkor vég-
eredményben soha semmiféle emberi cselekedet százszázalékosan er-
kölcsös nent lehet. A Legfőbb Jó-ra való törekvés tehát csak örök 
vágyódása, de egyszersmind elérhetetlen törekvése marad az ember-
nek.' A nagy emberi eszfcék és ideálok utén vágyódunk és törekszünk, 
de azokat megvalósítani a földi életben sohasem sikerül. 

A testnevelés és a sport az egyetemes nevelés erkölcsi cél-
jait előnyösen befolyásolhatja, mert annak közvetlen feladatai,kü-
lön a testnevelésnek és sportnak a feladatait képezik. Az erkölosi 
érzék védelme, az érzelmek nemesítése, az erkölcsi érzék klfejless-
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tése azon a nem ernyedő erkölcsi akaraton nyugszik, mely a test-
nevelésnek alapelvét, princípiumát teszi. Az erkölcsi nevelés 
végeredményben nem egyéb, mint az erkölcsi akarat kifejlesztése; 
a erkölcsi akarat nevelése pedig azon fordul meg, hogy a nevelő 
a növendékében a ráhatások által el tudja-e érni azt, hogy a nö-
vendéknek világos képzete legyen arról, amit akar, másrészt,hogy 
ért-kelje azt, amit akar, E lelki tulajdonsa ok kifejlesztésére 
ne csak az erkölcsi nevelésnek vannak módjai és eszközei, hanem 
a testnevelésnek is. kert elképzelhető-e a testnevelés az érzel-
mek nélkül s viszont van-e testnevelés, mely az érzelmi világunk-
ra hatást ne gyako olna? E hatások különösen az erkölcsi érzék 
fejlesztését és az érzelmek nemesedését eredményezik, A testn ve-
lés hatásai nem hagyják az erkölcsi érzelmet változás nélkül, az 
a változás csak jóirányu lehet. A testnevelő azonban sohasem e-
légedhet meg az önmagátél adódó hatásokkal, hanem céltudatosan 
is arra kell törekednie, hogy nevelői ráhatásokkal ak ive is .for 
málja a növendék erkölcsi érzelmeit. Különösen fontos itt a kül-
ső feltételeknek me teremtése és az iskolán kivüli élet irányitá 
sa, Ha a testnevelő a tanítványaiban állandó munkája nyomán kia-
lakítja a helyes erkölcsi megítélést és az ezzel kapcsolatos er-
kölcsi érzelmeket, akkor spohtpedagógiai hivatásának is eleget 
tett. 
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KIS 'SIETEK A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ÉRTEEKI HATÁSNAK lANÜIllá-
NYOZÁSÁRA. 

A tanulás kedveső körülményeinek a megadásán és kiépíté-
sén igen sokat dolgoznak a pedagógusok, physioldgusok, psycho-
logusok, részben elméleti, részben gyakorlati feltevések és e-
redraények alapján, A testnevelés és sport által okozott testi-
lelki hatásokat, melyek kedvezőek és kedvezőtlenek is lehetnek, 
külföldön már sokkal előrehaladottabb vizsgálatnak vetették alá, 
mint hazánkban, Mivel a testnevelés és sport egyidejűleg fizio-
lógiai és szellemi hatásokat produkál, éppen ezért e kettő vizs-
gálata külön-külön, igen nagy nehézséget* okoz. Ezért találkozunk 
e kérdés vizsgálatánál a legváltozatosabb módszerek!© 1. Mielőtt 
az általam végzett kísérletekre rátérnék, rövid áttekintését a-
dom az e dig végzett ilyen irányú kísérleteknek, 

XXI. Tesztkisérletekkel próbálkozott Sippel. § közvetlen 
módszerrel igyekszik a kérdés megoldásához férkőzni. Alkalmazza 
a Kraepelin-Oehom-féle addíciós teszteket, a Bourdon-féle kitör-
lés! próbákat. Az emlékezetre vonatkozó vizsgálatokat is végez. 
Kísérleteit a testnevelési óra előtt és után végezte és az ered-
mény kiértékelése e kettő összehasonlítása alapján történt.Vég-
ső eredményként Sippel azt találta, hogy a testnevelés és sport 
az értelmi működésre serkentően hat az esetek mintegy 70 $-ánél. 
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Mások közvetett módszer alkalmazásával prő áltak közeli-
tőleges eredményt elérni. A testi fejlettséggel hozták az értel-
mi épességet összefüggésbe és a kettő közötti korrelációt igye-
keztek megtalálni, Sohmidt és Lessenich azt találtik, hogy az' e-
rőteljesebben fejlett tanulók jobb értelmi képességet mutatnak 
fel, mint forditva. Porter és Sack a testhosszusá *ot is figyele 
be vették. Grazionov és Graupner is hasonló módon kis érleteztek. 
Graupner arra a ©gállapitásra jutott nagyszámú kísérletei alapr 
ján, hogy a korihoz képest testileg fejletlen gyermöc, szellemi-
le ; is abba a korosztályba sorozható, ahová testi fejlettsége a-
1apján illik. 

Szek a kísérleti eredmények nem fogadhatók el mindon fenn-
tartás nélkül, mert nem egy esetben láttunk már testileg fejlett 
és szellemileg elmaradt gyermeket és viszont. Sokszor a nagy láng-
elmék is gyenge fizikummal rendelkeztek. Kétségtelen, ho y megál-
lapításaikban van némi igazság is, de ilyen esetekbei gyakran bi-
ológiai okot kell keresnünk. 

Mások esztéziónéteres é3 ergográfos kísérleteket alkalmaz-
tak, mint Grisbach, Baunod, üagner, Kemsies, Xeller és Kosso.Kel-
ler megerőltetőnek találja a testnevelési órákat, Kemsies pedig 
a legnehezebb tárgynak tartja. Mosso eredményei azt mutatják,hogy 
az agykimerrlést nem csökkentik a testnevelési órák. Grlesbach és 
Baunod szerint a testnevelés a le kevés' ;é fárasztó órák egyike. 

:uirsfeld már a testi fejlettség és felfogási képesség, a 
testi fejlettség és emlékezőtehetség között próbált összefüggést 

> 
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keresni, Struve már az általános intelligencia és az e észséges 
fejlődés között keresett kapcsolatot. Sehierack összeadás! tesit-
ek végeztetésével arra az eredményre jutott, hogy a vérszegény 
tanulók teljesítőképessége a kísérletek során, állani óan csökken. 

Hazánkban nem agy a kísérletezés szakirodalma, a testne-
velés hatásait illetően. Jávor Albert, Veres Elemér, és Csinády 
Jenc végeztek ezirányu kísérleteket. A Veres-Csinády kísérletek 
folytatása és kiszélesítésóképpen végezt m kísérleteket az isko-
lai tornaóra hatásáról az értelmi teljesítőképesség», Kísérletei-
met e y leányközépi3koIában végeztem, a VII,osztályos növendéke-
ken, melyről az alábbiakban számolok be. 

A rendelkezésemre álló idő miatt a kiegészítő vizsgálatok 
végzését elhagytam egyrészt, másré ;Zt"pedig csak egy módszer al-
kalmazását vettem célravezetőnek, mivel igy más vizsgálatokra va-
ló figyelés nem fárasztja még külön a növendékeket, az alkalma-
zott szótanulásos módszeren kivül. 

rll,/ A szótanulás kivitele és a kísérleti adatok 
elemzése. 

A tanulók ismereti körének megfelelően kiválasztottam 12o 
földrajai helységnevet, A helységnév mellett feltüntettem az or-
szág nevét, pl, "Tlovszkoje-Oroszország". - A szelvényenként ve-
tített szópárokat, tehát hely és orezágnevet 2 másodporcig rögzí-
tettem a tanulók előtt és 2 másodperc múlva a következét,"melyet 
& tanulókkal hangosan olvastattam le a vászonról, így tartottam 
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legcélravezetőbbnek, mert ezáltal az akusztikus, motorikus és 
vizuális tipusu egyének mindegyike egyenlő feltételek mellett 
sajátíthatja el az ismertetendő szópárokat, Csak a puszta vetí-
téssel az akusztikus és motorikus tipusu egyének háttérbe marad-
tak volna a vizuális tipusuakkal szemben. - Yéglgexponáltam 2o 
helységnevet és ezt végigismételtem még 4 izben, 2o másodperces 
időközökkel, 

A kikérdezés Írásban történt, természetesen kellő felügye-
lettel, hogy az esetleges csalási lehetőségek kiküszöbölődjenek. 
Három napon keresztül a tornaóra előtt és a tornaóra után tanul-
tak 2o-2o szét, vagyis 3 nap alatt összesen 12o szót tanultak meg 

A testnevelés hatását az értelemre még több tárgynál, igy 
a történelem, magyar és vegytan tárgyaknál vizsgáltam meg egyes 
szópárok sergitségével, az előbb elmondottakhoz hasonlóan és azo-
nos feltételek mellett. Az egyes szépárok a következő: voltak: 
"Jókai-Aranyember" magyarnál, történelemnél! "IV.Méla-Tatárjárás" 
vegytannál: "h2o-VÍZ".- A tanulás kivitelénél az eljárási mód ha-
sonló az elsőhöz,csupán a vetitett szelvényeken szereplő adatok 
az uj tárgykörnek megfelelő szócsoportokat alkotnak, 

A kísérleti napokon különböző óratervek kerültek tanítás-
ra, hogy az egyes órák keretén belül, a testnevelésbe z tartozó 
mozgások, játékok és sportok hatását megvizsgálhassam. így az el-
ső napon a "normál óraterv" gyakorlatai kerültek téri tásra. Ebben 
ki- ondottan rendgyakorlatok szerepelnek és szertorna.a második 
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nap a "Vegyes óraterv" gyakorlatai kerültek lebonyolításra, itt 
már atlétikai gyakorlatok is szerepelnek és a harmadik napon a 
"Játékos óraterv" került tanításra, itt a szokott ren gyakorla-
tokon kivül, egyes játékok, kosárlabda, zsinórlabda, játékos sta# 
féták stb. szerepelnek. Az egyes óratervek rövid jelzése a továb-
biakban: Játékos óraterv = "J"; Vegyes óraterv = "V"| Formál óra-
terv = n H % 

Az eredmények feltüntetésére szolgáló egyéni összesitő la-
pok külseje a könnyű áttekintést teszi lehetővé; 
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A kísérleti adatokat diagra* mák alakjában dolgoztam fel. Az érák 
előtt, illetve után tanítandó 2o szópár hibátlan rejr odukálását 
vettem loo f-nak. Ha ebből pl. osak 5 szót tud a tanuló hibátla-
nul reprodukálni, akkor az 25 f̂ -ot jelent, tehát egy hibátlan fe-
lelet 5 £-ot ér. 

Összehasonlítva a 4-0 tanuló eredményeit tárgyanként, arra 
a megállapodásra jutunk, hogy általában a testnevelési órák utáni 
eredmények jobbak, mint az előtte tartottaké. Az egyes tárgyak sze-
rint kiértékelve «z eredmények a következők. 

F ö l d r a j z n á l , az HN* előtti eredményekhez viszo-
nyitva, a testnevelési óra után 14 ésetben rosszabbak és 25 eset-
ben jobbak, mint az óra előttiek. Egy esetben az ere mény ugyan-
az volt, mint óra előtt, 

A "V" szerinti gyakorlatok után 15 esetben rosszabb, 22 e« 
setben jobb és 3 esetben ugyanazo :ut az eredményeket kaptam. 

A MJM szerinti gyakorlatok után a tanulók már 21"esetben 
rontottak, osak 18 esetben javítottak és 3 esetben ugyanazokat az 
eredményeket produkálták. 

Ha csak a hibaért'keket verném alapul, a' kor azt mondanám, 
hogy a földrajz tanulásra sorendben az *N"t a/"V" és a "J" gyakor-
latai következnek. Be ha az egyes tanulók eredményeit összeadom 
és az igy kapott 4o eredmény végösszegét nézem, akkor jóság szem-
pontjából a "J" gyakorlatait a "V" elé-kell helyeznem, bár az előb-
binél nagyobb volt a gyengébb feleletek száma egyénenként, de az 
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összes eredménye jobb, A normál ératerv után 232o a kapott 4o fele-
let végösszege, a játékos óraterv után 2735 a kapott 4o feleie 
let végösszege, a vegyes óraterv után pedig 2535 a kapott 4o fele-
let végösszege. Tehát a kapott eredmények szerint földrajzóra e-
lctt tartott testnevelési órát a normál óraterv gyakorlatai szerint 
kell megtartani, mert a tanulók értelmi képességét ez jobban fokoz-
za, -mint a játékos, vagy a vegyes óraterv gyakorlatai. 

A vegytanóra '-os eredményei egyenesarányban vannak a kapott 
4o felelet végösszegével. Az egyes tanulók eredményeit összehason-
lítva a tornaóra előtti kikérdezés eredményével, normál óraterv mel-
lett 29 esetben javulást, 9 esetben rosszabbodást és 2 esetben azo-
nos eredményt találunk, A v gyes óraterv után javit 28 tanuló,ront 
6 tanuló és ugyanazt az' eredményt mutatja 6 tanuló, A játékos óra-
terv gyakorlatai után az Összehasonlítás eredménye 16 esetben javu-
lás, IS esetben gyengülés és 5 esetben azonos eredmény. Tehát a hi-
baszásalék szerint sorrendben a "V" wNn és "J* gyakorlatai követ-
keznek. Ha a 4o tanuló feleleteinek végösszegét vesszük alapul, az 
eredmény azonos. 

A normál óraterv után a feleletek végösszege: 281o 
a vegyes óraterv után a feleletek végösszege: 3o2o 
játékos ératerv után a feleletek végösszege: 257o 

Ezek szerint a vegytan eredményes tanítása szempontjából,ha 
azt testnevelési óra előzi meg, a vegyes óraterv gyakorlatai a leg-
kedvezőbbek. 
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A t ö r t é n e l e m éra szempontjából nézve az egyes 
gyakorlatokat, az eredmények a következők. 

A "Vtt szerinti gyakorlatok után 5 esetben gyengébb, 28 eset 
ben jobb és 7 esetben azonos eredményeket kapunk. 

A "J" szerint tartott tornaóra után 11 esetben rosszabb,24 
esetben jobb és 5 esetben azonosak az eredmények. 

A "F" gyakorlatai után itt 13 esetben esést és 21 esetben 
láthatunk javulást az éra előtti eredményekkel összehaaonlitva.Az 
eredmények 6 esetben azonosak. 

A feleletek végösszegét véve alapul, hasonló sorrendet ka-
punk : 

a vegyes óraterv után 3o3o 
játékos óraterv után 2825 
normál óraterv után 275,o a kapott 4o felelet 

végösszege. 
Tehát a történelem órák előtt ajánlatos a ve^es óraterv 

•szerint tartani a testgyakorló órákat, hogy a testi nevelés az ér-
telmi képzést alátámassza és elősegítse, a" történelmin órák előtt 
a normál óraterv gyakorlatai a legfárasztóbbak, 

A m a g y a r n y e l v és irodalmi órák előtt amint lát-
ni fogjuk, a játékos óraterv gyakorlatai emelik a befogadóképessé-
get. 

a "J" szerinti gyakorlatok 9 esetben gyengülő és 29 eset-
ben javulást hoznak létre az egyes tanulóknál. Két esetben azonos 
eredményt kapunk. , * 
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A "Yn szerinti órák után 4 esetben rosszabbak, 35 esetben 

jobban és 1 esetben azonosak ai eredmények. 
A "H" szerint lebonyolitott testnevelési óra után 12 eset-

ben gyengébb és 28 esetben jobb eredményt kapunk. 
A hibaszázalékot véve alapul a vegyes óraterv gyakorlatai 

a legmegfelelőbbek játékos- és a normál óraterv gyakorlataival 
szemben, de ha az összes feleletek értékőt vesszük alapul, akkor 
a játékos óraterv szerint lebonyolitott óra a legértékesebb, bár 
nagyobb a hibaszázalék. Ez azzal magyarázható, hogy a feleletek 
rosszabbodása igen kis százalékú, egyes esetekben átlagosan 5-lo 

tesz ki, viszont a javulás sokkal nagyobb mértékű, 
A feleletek végösszege szerinti sorrend: 

a játékos óraterv után- 2955 
a vegyes óraterv után 2§2o 
a normál óraterv után 2645 a kapott 4o felelet végösszege. 

Tehát ezek szerint a magyar nyelv tanitása előtt a játékos 
óraterv gyakorlatai a legmegfelelőbbek. 

Amint a vizsgálatokból kitűnik, a vegyes óraterv gyakorla-
tai 2 esetben,' a játékos és normál, óraterv gyakorlatai pedig egy-
egy esetben a legkedvezőbbek. Ha az egyes órák utáni összeredményt 
nézzük és igy állitjuk fel az egyes óratervek kedvező sorrendjét, 
az előbbiekhez hasonló eredményt kapunk, a vegyes óraterv javara, 
mely a sor elején helyezkedik el gyors egymásutánban, csupán egy 
esetben kerül kedvezőtlen helyzetbe, a földrajz órával kapcsolat-
ban egyenesen a sor végére. 
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1 #/ Történelem "7" 3o3o 
2./ Vegytan WV" 3o2o 
3./ Magyar "J" 2955 
4./ Magyar "V" 292o 
5./ Történelem "J" 2825 
6*/ Földrajz "N" 282o 
7./ Vegytan "ÍI" 281o 

• 8./ Történelem "N" 275o 
•9./ Földrajz "J" 2735 
10./ Hagyar "lí" 2645 
11./ Vegytan. "J" 257o 
12./ Földrajz "V" 2535 a kapott feleletek vég-

összege, 
S sorrend szerint a történelem, vegytan é s n agy a r érák e-

lőtt a vegyes ératerv gyakorlatai serkentő hatásúak és a legjobb 
átlagos eredményt nyújtják, A magyar nyelvnél ugyan a kísérletek 
szerint a játékos ératerv a legmegfelelőbb, de amint a jelzett 
számadatbői kitűnik, csak 35 ponttal marad el a vegyes ératerv 
után kapott összeredmény, a játékos ératervétől, A földrajz éra 
előtt kedvezőtlen hatást vilatanak ki a vegyes ératerv gyakorla-
tai, tehát ebben az esetben mellőzni kell és a földrajz tanítását 
megkönnyítő normál ératerv gyakorlatait kell alkalmazni. A normál 
ératerv gyakorlatai közepes hatástfejtenek ki az egyes tárgyaknál. 
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A földrajz és vegytan tárgyak előtt tarthatók normál óratervü. tor-
naórák. A játékos óraterv gyakorlatai már szélsőségesebb hatásúak. 
Magyar és történelem órák előtt alkalmazható eredménnyel, mlg a 
vegytan és földrajz órák' előtt tartva, igen kedvezőtlen hatást vál-
tana}: ki, A figyelem szempontjából a játékos óraterv gyakorlatai 
fárasztják azt legjobban. Ha ut na olyan órák következnek, mint 
jelen esetben vegytan vagy földrajz, amelyek maguk is erősen i-
génybe veszik a figyelmet, természetesen, a tanitás neia lesz olyan 
eredményes, mintha vegyes, illetve normál óraterv gyakorlatait 
vesszük a testnevelési óra anyagául, A játékos óraté? vü órák han-
gulata jobban megfelel a magyarnyelv és irodalmi órák előtt, mert 
a figyelmet nem veszi olyan erősen igénybe, mint a vepytán, vagy a 
földrajz megértése illetve a tanultak reprodukálása, 

A kapott eredményekből mé , korai lenne messzemenő következ-
tetéseket levonni, A szándékom, a kisérletek ilyen irá yu folytatá-
sa szélesebb körben és több ellenőrző kisérlet bekap©ooláoa. Ugyan-
ezen kísérleteket fiúiskolában is szeretném elvégezni és összeha-
sonlítani a lányoknál kapott eredményekkel és a többi tárgyakkal 
kapcsolatban is megvizsgálni, hogy a testnevelés és-sport kedvező 
vagy kedvezőtlen hatással van-e az értelmi működésre és a kora-
vagy késődélelőiii órák közé helyesebb-e a testnevelési órák beik-
tatása, stb, 1 ég igen sok probléma megoldásra vár ezen a területen, 
Pedagógiai szempontból csak akkor lesznek ezek az adatok értékesít-
hetők, ha minden irányban és minden vonatkozásban megvizsgáltuk a 
testnevelés és sport hatását az értelemre és egyéb pedagógiai vonat-
kozásait. 
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velés szolgálatában. Testnevelés,1931,17, 
évf,1,sz, 

: A sport elhatárolása a játéktél 'és a művé-
szettől. Testnevelés. 19^1.IV.évf.11.sz, 

I.k, H z ókor, Szerk. s herényi Károly,1935. 
: Világnézet és nevelés.Bp.1925. 
: Az ókori nevelés. 2,kiadás,Budapest,1922, 
: A renaissanoe-kori nevelés története, "roest. 
1929. 

x Geist im Cport, Probleme und Porderungen, 
München. 

: A görögök története. ~!pest,1899, 
: Az ókori sulyokról és mértékekről.1883. 
í Hóma nagysága és hanyatlása.: x>est. 2,kiad. 
1921-22, 

: A testi nevelés a fllontrópistáknál.Bp, 
1922. 
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Gttthsmuths 
Gasch 
Geréb J. 
Eittrich C, 
Vlíomo 
Imre Sándor dr. 
Jávor Albert 
Jüthner 
Jellenz Margit 
Kaerst 
Kováts Alajos 
Kant Iiiánuel 
Király Dezső 
Kmetykő János 
Kemény G,' 

Emetykó János 
Komis Gyula 
Kovács Rezső dr. 
Hácz I. 

Gymnastik für die Jugend. .I,kiad.l793.ü j 
kiadásiTien u.Leipzig,1893, 
Handbuch des gesamten Turnwesens,1928. 
A rómaiak története, Bp.l899„ 
Római régiségtan,4.kiad,:Bp.l923. 
A római kultura.Bp,1939, 
Neveléstan. Bp.1928, 
A mindennapi iskolai testnevelés pedagógi-
ai értéke.Bp,1936, 
Eörperkultur im Alterturm,1928, 
A nemzeti testne -élés. Testnevelés.1929,II 
évf,6-7.sz. 
Geschichte des Hellenismus, Leipzig, 1917, 
Az ókori nevelés esz .ényéí. Ep,1913, 
Pedagógia. Ford. ándy Péter.Pest.1868. 
A modern testnevelés,Bp,1932. 
Emlékbeszéd Ling-ről. Testnevelés 194o. 
Rousseau és az állampolgári nevelés.Magyar 
Paedagogia 1921.évf. 
A testnevelés ujabb irányai. Testnevelés, 
1929.11.évf,12.sz. 
Lelki élet. I-II-III.Bp.191 
• -ozgásmüvészet, mozgástechnika, mozgásöröra 
Testnevelés,1937,X.évf.1.sz. 
Rousseau s a nemzeti nevelés. - Magyar 
Paedagogia 1926.évf. 
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Rousseau 
Ritterspiegel 
Rudolf Lehmann 
Erich Lehmann 
Lockington 
Locke 

Emil. Ford,: Füredi 1396-ban, később 
3chöpflin 1912 és Aáoz 1929* 
/kiadva Bartsch: a Liter, Vereines zu 
Stuttgart.53.Band./ 
Das doppelte Ziel der Erziehung. Berlin, 
1925. 
Die Theorie der formalen Bildung.Göttingen, 
1926. 
Testedzés és lélekkultura.Ford.Varga Lász-
ló, Bp.1931. 
Gondolatok a nevelésről, Ford.s . utschen-
baue* Gyula. Bp,19l4* 

Magyar Pedagógiai Lexikon.I-II, 
Malán I ihály j : indennapi iskolai testgyakorlás és test-

fejlődés. Bp.1936. 
Mahler Ede : Az ókori egyiptomi nevelés, 191 , 
kihalóvits Béla : Az ó- és jelenkori perzsa nevelés. Zalae-

gerszeg, 19ol. 
Mező Ferenc : Gondolatok a testnevelés és a sport terü-

lotéről. Testnevelés 1929-1937.évi, 
: Az olympiai játékok története, Bp,1929. 

Montaigne pedagógiai tanulmányai. Ford.: Birkás Géza,Bp.l9l3. 
Monmsen: : A rómaiak története, 'agyar ford. 
Mitrovics Gyula : A neveléstudomány alapvonalai,Bp,1934. 
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Hagy Sándor 
Hagy f'ándor 
G. J, ïïiewenhui s 
Payot 
philostratos 
Platon .llama. Ford.: 
Pestalozzi 
Pestalozzi válogatott 
Pro ff Foceárdné 
H,lippe1 

Spencer 

Scliulthelss 
Szabó Margit 
Székely iiona 

: Tornatanitásunk hiányai. Bp. 
: A pedagógiai pszichológiai vizsgálatok 
célja és módseere, 

: Testi nevelés és tanitás. Testnevelés,1929 
Il.évf.l.sz. 

: Az akarat nevelése, Ford.: eszely Ödön. 
Bp.1912, 

: A tr'neri tudományról, Ford,: Pálfi György 
Bp,1928. 

Simon József Sándor, Akad.kiad,!9o4. 
: Lénárd és Gertrúd,3 kötet.do d.:Zsengeri S 
Bp.1878. 

pedagógiai munkái 4 kötet. Bp.1881-1884, 
: A svéd gimnasztika.Bp.1913. 
: Körper, Geist, Seele, Eeitrage zur T u m 
"und Gportwissenschaft. Heft 5.Berlin 1927. 

: A testgyako lás mint a biopszichologiai 
megismerés követelménye. Testnevelés,1929, 
II,évf,l-2.sz. 

: Értelmi, erkölcsi és testinevelés. Ford,: 
öreg János és Losoncy László, II,kiadás. 
Bp,1898. 

: Jahn, Berlin.1894, 
: Fegyelmezés, Testnevelés.193o.III,évf»4,sz 
: A testi nevelés kérdépe a BIX,században. 
Pécs 1937. 



- 14?- -

Ph.Tissié : Az elfáradás és a testgyakorlás. Ford.: 
Csapodi István,Bp.1893. 

assmannsdorff Turnén u.Fechten in früheren Juhrhuuderten, 
Heidelberg.189o. 

Ttógner József : Ógörög sportélet. Pápa,19o4, 
v/illmann : Didaktika. 1935.£p. 
Zemplányi Imre, : 

i 



14-2 -

Curri culum vi t ae. 
1918,március 4.-én születtem Szegeden. Középiskolai tanul-' 

Hiányaimat a szegedi Szent Erzsébet leánygimnáziumban kezdtem,Elemi 
iskolai tanítónői oklevelet a soproni zent-Orsolya-renfi tanitó-
képzőintézetben szereztem 1938-ban. Ugyanez év szeptemberében a 
szegedi polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatója lettem,a-
hol 1942-ben tanári oklevelet nyertem, 1942-44-ig az Apponyi-kol-
lé ium tagja és az általános .Hattani Intézet díjtalan gyakorno-
ka volt. m, 1944,éx márciusában tanitóképzőintézeti tan'ri okleve-
let kaptam, 

"Doktori értekezésemet dr.Mester János egyetemi ny.r.tanár 
ur utmutatása mellett készítettem. A feldolgozásra került kísér-
leti vizsgálatokat Paál Jézsefné testnevelési tanár közre üködésé-
vel készítettem. Szive© fáradózásukért ezután mondok h'l's köszö-
netet. 




