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A tanulók junkave•ző ké.  esse  _ ének és testi nevelésé- 
nek összefüggései  

A magyar iskolaügy mennyiségi fejlődésének felszabadulás 

utáni eredményei igen örvendetesek. 

Az utóbbi évek iskolapolitikája a mennyiségi fejlesztést 

követően, most főleg a jelen és a jövő számára ugyanennyire 

fontos tartalmi, minőségi fejlesztésre törekszik. 

A rendelkezésre álló tanulmányi idő alatt, költséges és 

sok időt emésztő kisérletezések nélkül is, meglévő iskoláink-

ban, a most müködő pedagógus karral, minden iskolafokon és 

minden szakon hogyan lehetne lényeges tanulmányi eredményja-

vulást elérni ? Az eredményeket fokozó erőfeszytéseket hogyan 

lehetne hatékonyabbá tenni  T Hogyan lehet fejleszteni a szelle-
mi kapacitást? 

Ez a tanulmány ezekkel a problémákkal foglalkozik, ezek 

néhány vonatkozását világitja meg és a megoldáshoz tesz né-

hány javaslatot, bár maga a szerző sem tekinti teljesnek sem 

az elemző, sem a javaslattevő részt. Az inditék annyi csupán, 

hogy egy olyan pedagógiai energia forrásra hivja fel a fi-

gyelmet, amely gazdaságosan hasznositható azonnal, és aminek 

tartalékai majdnem korlátlanok eddig szerzett ismereteink 

szerint. 

).* 
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I. R:0.1SZ 

Összehangolhatók-e a tanulók kapacitásával 

a modern tanulmányi követelmények ? 

A pedagógia megerősedésének folyamata vilá-

gosan kirajzolódik. 

A pedagógia fejlődésére fékező erők is hat-

nak mind elméleti, mind gyakorlati vonatko-

zásban. 



Összehangolhatók-e a tanulók kapacitásával a modern 

tanulmányi követelmények ? 

- A képzés követelményei emelkednek. 

- Az átlagos emberi kapacitás állapotkategóriái. 

- Az iskolai társadalmi átlagkövetelmények tel-

jesülése. 

- A terhelés adagolásának feltétele a tanulók 

teherviselő állapotadatainak ismerete. 

- Iskolaügyünk fejlődésadataiból. 

- Az iskolai terhelés néhány mutatója. 

- Veszteségpercek. 

- Pedagógiai feladat a tanulók alkalmissá 

tevése arra az életre, amit élniük kell. 
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I. 

Összahangolhatók-e a tanulók kapacitásával a modern 

tanulmányi követelmények ?  

Társadalmunk tervszerüen igyekszik gondoskodni a képzett 

emberi munkaerőről a társadalmi munkamegosztásnak megfelelően 

alsó, közép és felső fokon egyaránt. 

Az általános, minden állampolgárnak szükséges müveltség 

és a szakmüveltség igényessége egyaránt növekszik. A jót tu-

datosan, meggyőződéssel szolgáló, magasabbrendü kommunista 

személyiség kialakitása, magasabb nevelési és oktatási.követel-

ményeket támaszt. Az anyagi bőség bázisát megteremteni csak 

igen magasfoku termelékenységgel lehet, ami viszont feltétele-

zi a szakműveltség szinvonalának szüntelen emelését. 

A társadalom fejlődése követelményeinek konkrétizálása-

kor, az oktatás és nevelés ismeretanyagának mennyisége és 

mélységének meghatározásakor jelentkezik az egyes emberek tel-

jesitő képességének és a tömegek átlagos szellemi kapacitásá-

nak elhatároltsága, ami  erősen  korlátozza a közölhető ismere-

tek mennyiségét, bár kivánatos lenne az ennél magasabb müvelt-

ségi szint is. Figyelembe kell venni a tanulás céljára fordit-

ható társadalmilag átlagos időkeretben, a társadalmilag átlagos 

emberi kapacitást. 



Ezt az átlagos emberi kapacitást a követelmények mintha 

máris tullépték volna, amit érzékeltet mind több olyan jelzés 

mely arra figyelmeztet, hogy a nevelési és oktatási tervek nor-

mái és az átlag teljesités távolodnak egymástól. A követelné- 

nyék alatt maradnak az eredmények. 

Mielőtt ennek néhány bizonyító adatát bemutatnánk, rövi-

den foglalkozunk az emberi.munkaerő társadalmi átlag kapaci-

tásával, mert alak ennek segít Bégével találhatók meg azok a 

kritikus pontok, ahol a teljesithetőséget tulnőtték a követel-

mények. 

A társadalmilag átlagos emberi kapacitás valóságos képé-

nek megismeréséhez hasznos utbaigazitásul szolgál aa "állapot-

kategóriák" orvosi felismerése. /Dr. MN. Magaskoruak kondicio-

nálása. Sport és Tudomány. 1957. dec. 15-16. old. és dr. Juhász 

József Kondicionáló testnevelés alkalmazása. Munkahelyi testneve-

lés 2. sz. 1962. 5-16. old./ 	 . 

Az ősidőtől tudott dolog, hogy az  emberek teljesítőképessé-

ge igen különböző, de nem tudták rendszerbe foglalni és ezért 

át sem tekinthették. Md byar orvostudósok felismerték ennek a 

különbözőséctömegnek a belső természetes rendszerét és hat ka-

tegóriába foglalták a munkaképessé6et a szervezet legmagasabb 

te ljesitőképességét mutató állapotától a leggyengébbig: 

1. Versenyző 
	

4. Csökkent munkaképességü 

2. Sportoló 
	

5. Járó beteg 

3. Dolgozó 
	

6. Fekvő beteg. 



A kategóriákon belüli széles skálát három-három osztályra 

bontással szükitve, nemcsak a kezelés lényegét tudták kidolgoz-

ni,pontosabban, hanem világos képet kaptak a terhelhetőség mér-

tékéről is, testnevelési vonatkozásban pedig ki lehetett dol-

gozni a mozgáskategóriákat. 

Nyilvánvaló, hogy a teljesitőképesség magasabb fokán álló 

személy, egységnyi idő alatt több és intenzívebb terhelést bir 

ki ártalom nélkül és mindezt teljesebben tudja adaptálni, mint 

egy gyengébb. Az is közismert valóság, hoey a szervezet tulter-

helése a védekező reflex-aktivitást kiváltja és normális körül-

_aények között olyan gátlási zónát teremt, mely igen hatásosan 

ellenáll a szervezet egyensulyát támadó veszélynek. /pl. egy 

fáradt agyu tanuló figyelme kikapcsol és addig nem fogad be 

ujabb terhelést adó ingereket, mig az igénybe vett kérgi sejtek 

restituciója meg nem történt./ 

Nagyobb baj az, ha a védekező reflex tevékenység lecsök-

ken, akár a megfelelő idegpályák elfáradása, akár szenzibili-

tásuk bármilyen redetü csökkenése vagy megszünése miatt. 

Ilyenkor a táraadás ellenállás nélkül éri a szervezetet és rombo-

ló hatása gyorsabban és mélyebben érvényesül. 

Nem hagyható figyelmen kivül a követelmények támasztásakor 

3 munkaképesség valóságos szinvonala, pert a tulterhelés szel-

lemi és testi egészséget veszélyeztet amellett, hogy a többlet 

terhelés az egyébként várható eredményeket is csökkenti, tehát 

negativ hatásu. A társadalmi átlag terhelést a magasabb telje- 
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sitnények érdekében szükséges lenne a nunkaképességhez ieazi- 

tottan kategórizálni. 

A későbbiekben szó .esz arról, ho cy miként valósitható 

aeg az iskolai tanulók munkaképességének tömegmérése és kate-

górizálásuk, 

Jelenleg csupán hozzávetőleges tájékozódást szerezhetünk 

az iskolai tanulók munkaképességének különbségeiről és az egyes 

csoportok számarányairól, ha az .osztályzatok statisztikáját ta-

nulmányozzuk, mert  a pontos  tájékozódást szolgáló statisztikai  

adatok még hiányzanak. . 	. 

MM. tatisztikai tájékoztató 	 ~ 

1966/67.  JIlsófoku  oktatás 

Az 1965/66. tanévre beiratkozott általános iskolai tanulók 

adataiból  

Beiratkozott I-VIII. osztályba 

osztályismétlésre bukott 

osztályozatlanul maradt 

kimaradt 

Összesen:  

Eredményesen befejezte az évet  

1.413 512, ebből 

57. 309 	41,1 ;o  

15 00l 1, 1 %  

7 671 0 .5 7  

79.981 5,7  5  

94,3  5 1.333.531  
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MM. Statisztikai tájékoztató 

y középiskolák nappali, esti 

és levelező tagozatainak 

1965/66. évvégi és 1966/67. 

tanév eleji helyzetéről. 

Az 1965/66. tanévre beiratkozott nappali tagozatos 

középiskolai tanulók adataiból  

Eredményesen befejezte az évet 

osztályismétlésre bukott 	10.481 

osztályozatlanul maradt 	211 

kimaradt 	 7.398 

218.509 

   

ÖSSZESEN: 	18.09^ 	7,6 % 

Ezek az adatok egyrészt alsó és középfoku oktatásunk szirt--

vonalasságát dicsérik 94,3 %—os alsófoku és 92,4 %o--os középfoku 

oktatási eredményével, másrészt a negativumok egy részére utalnak. 

Az osztályozatlanul maradt (s kimaradók száma az iskolai 

terhelésre alkalmatlanság sulyos esetei, kivételektől eltekintve. 

Alsófokon 57.309 osztályismétlésre bukás a legnagyobb gyá-

runk dolgozó Létszámát negha ladq óriási töm°g, mely képtelen 

volt helytállni a társadalmi átlagnak számitó iskolai követel-

ményeknek. 
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Az alsó fokon a kimaradókkal együtt a minimumot sem tudta 

teljesiteni 79.981 tanuló, ami egy nagy város lélekszámának 

megfelel. Középfokon ezek száma 18.99o, az össz1 t zán 7,6 

A felsőfoku tanulmányi statisztika részletesebben kimutat-

ja a tanulmányi eredményeket. Pontosabban tudunk következtetni 

belőle a hallgatók különböző csoportjaira uunkeere jük vonatko-

zásában is /bár ennek mérésére önmagában az osztályzatot nem 

tartjuk alkalmasnak!. 

MM. Statisztikai tájékoztctó 

1966/67. Felsőfoku oktatás 

A beiratkozott felsőfoku tanulmányokat folytató  

hallgatók száma 1966/67. tanévben 89.544 

Ebből nappali tagozatos 	52.327 

-AA vizsgaköteles hallgatók tanu Laányi. eredmény szerinti megoszlása  

Felsőfoku technikunoKnál  és szakiskolák hallgatóinál 

Kitünő 4 ,5 % Elégséges 13,3 % 

Jeles  8,4 % Elégtelen 4,5 % 

Jó 33,3 % Halasztást 

Közepes 33,7 kapott 2 ,3 % 

I;gyeter3i, fóiskol ,Di és képzős hallgatóknál 

5,2 % Eló ;  sége s  11,5 % 

Jeles 9,4 % EléLteien 4,1 To  

Jó 35,6 % Halasztást 

Közepes 31,8 % kapott 2,4 % 
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A szinvonalat tehát elérte és meghaladta átlagban a 8,9 % 

jeles, és a 4,85 % kitünő, azaz 13,75 %. 

Nem felelt meg a 4,3 % elégtelen, és a 2,35  %  halasztó, 

összesen 6,65.%. 

Szinvonalon alulinak vehetjük vizsgaeredményében, külön-

böző mértékig a többit /jó, közepes, elégségest/, összesen 

79,6 %,ot, akikről maga az iskola bizonyitja, hogy kevesebb 

az ismerete a szükségesnél. 

Az iskolai eredmények jelzik az iskolából kilépő emberek 

munkára felkészültségének szinvonalát, ami érthetően igen 

élénken érdekli a politikai vezetést is, hiszen helytállásunk 

a népek kulturális és gazdasági versenyében, és hazánk bizton- 

sága, jelentékenyen függ polgárai munkaképességének, felkészült-

ségének színvonalától. Ezért áll reflektorfényben iskolaügyünk 

és ezért fog lalkóznak olyan sokat azzal, hogy miként lenne ja-

vitható az ifjuság felkészitése ? A nyilvános vitában résztve-

vők többsége a magasabb eredmények elérésének akadályát a tul-

terhelésben látja. 

Vezető napilapunk a Népszabadság 1967. november 19-én 

megjelent számában, a 6. oldalon három hasábos cikket közöl 

'A tanulók tulterheléséről" Tóth László aláirással. 

"Sok jel bizonyitja - s mostanában már mind több pedagógus, 

szülő és oktatási szakember is tapasztalja, sőt szóvá teszi - 

hogy a tulterhelés problémája /miként mér több alkalommal 
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ni is hangoztattuk/ tulajdonképpen nincs megoldva, az to-

vábbra is egyik akadálya a jó oktató-nevelő munkának." 

Néhány érve az anyag növekedését az óraszánok emelkedésé-

ben mutatja be. 

"Ma az általános iskola 5. osztályában heti 29, a 6-8-ban 

pedig heti 31 óra van, s ezzel két óra hiján elérik az 1938-as 

gimnázium első négy osztályának óraszámát." 

"De figyeljük meg, hogyan emelkedett az általános iskola 

felső tagozatában reformról reformra a tanórák száma ! 

1946-ban, az általános iskola létrehozásakor 1o2, az 195o-es 

reform után 119, napjainkban pedig 122 óra van hetenként a felső 

négy osztályban." 

"Még szenbetünőbb a tanulók mai tulterhelése, he azt 

vizsgáljuk, hogy a heti óraszámból mennyi a  "nehéz" a tanulan-

dó órák száma.  r régi gimnázium 1-IV. osztályában heti 17 óra 

volt magyar nyelv és irodalom, ma az általános iskola 5-8. 

osztályában 21. Kémia Ekkor nem volt, ma 4 óra van. Matemati-

kát a négy év alatt hiti 14 órában, történelmet hat órában 

tanitottak, ma  ugyanezeket a tárgyakat 18, illetve 9 órában ok- 

tatják. Ugyanakkor a inai általános iskola felső tagozatában fele-

annyi a testnavélési órák száma, mint régebben a gimnázium első 

négy osztályában". 	 . 

"... eltolc:dótt a 'könnyebb" és a "nehezebb" órák aránya. 

vadagyarból akkor négy év alatt heti 12 óra volt,  ma  17. 
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Földrajzból 2, most 6, kémiából 3, ma 8, fizikából 8, napja-

inkban 12. h matematika órák száma pedig 12 volt, ma a heti 

2 órás gyakorlati foglalkozásu gimnáziumokban  19  óra van. S 

ami akkor "mese" volt, ma a tudományok fejlődése és a mai 

igények miatt szakszerü ismeretanyag." 

nyilvános vitában megjelent vélemények közös vonása 

az a felismerés, hogy szükségesnek tartják az iskolai ismere-

tek szinvonalának emelését, de aggódva látják, hogy már a mai 

követelmények is meghaladják a tanulók átlagának teljesitőké-

pességét. A tennivalókat tekintve teljes a bizonytalanság s a 

javaslatok nagy része lényegi megoldást nem találva kozmeti- 

kai ért ékü tanácsokat ad. 

hivatásbeliek felismerték, ho ey a megoldás érdekében 

végzett vizsgálód4s felderitő munkájának ki kell terjedni azok-

ra a határokat szabó törvényszerüségekre is, amik ugyan eddig 

nem voltak a pedagógia közvetlen kutatási témái, de amik kész-

tethetnek a pedagógia lehetőségeinek belterjesebb kihasználá-

sára, és ezzel próbálják megállitani az iskolai munkaidő növe-

kedésének veszélyessé váló folyamatát. 

Az  iskolai terhelés különböző faktorait együtt és kölcsön-

hatásukban kell vizsgálni, az anyag mennyiségét, agy órára eső 

terjedelmét és fajsulyát, lecke, gyakorlási idő ós energia 

igényét. Egyik oldalról azt kell néznünk, hot  y  milyen ismeret-

követelményeket támaszt a modern társadalom, másrészt azt, hogy 

mit tud befogadni a tanulók átlaga I 	kérdés legfontosabbja 
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pedig az, ho ey miként lehet az átlagkapacitást a szükségletek 

szinvonalára emelni. 

kialakitott és kipróbált vizsgáló eszközeink és módsze-

reink ma már megengedik, hoey évente valamennyi  iskolai tanulót 

alsó, közép és felső fokon végig szürjünk tanév elején, félév-

kor és év végén és ezzel hegszerezzük azokat a pontos adatokat, 

amik a tanulók kapacitását, munkaképességüknek szinvonalát, álla-

potuk kategóriáit megmutatják. Ebből két fontos feladathoz ka-

punk bízás adatot: 

- egyrészt kidolgozhatjuk az iskola terhelését a munkaerő 

régeteinek megfelelően, tehát minden tanuló optimálist meg-

közelitő terhelését, 

- másrészt azokat a konkrét intézkedéseket is kidolgozhatjuk, 

amik az állapot szinvonal emelését szolgálják valamennyi 

régetnél és ezzel  az átlag teljesitőképességet felemelhetjük 

a társadalmilag szükséges szintre. 

fejlődés folyamán kialakult  ás bevált, valamint a leg-

ujabb vizsgálati eljárásokat összekapcsolva megszerezhetünk 

minden lényeges adatot, ami szükséges a szellemi és fizikai 

állapot, a munkavégző képesség szinvonalának és ingadozásainak 

ellenőrzéséhez,  és az ehhez alkalmazkodó neveléshez, mely tar-

talmazza aa aktiv iskolázáson kivül: a munkaerő edzését, 

e pszichés és fizikális preventiv védekezést is az ártalmak 

ellen. 

1 
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- ráz a mennyiségi fejlődés, ami 1937/38-hoz képest iskolázá-

sunkban látható a statisztika adataiból, az iskolai oktatás tar-

talmi problémáinak  növekedő  óriási volumenére is tájékoztatást 

ad. Ilyen tömeg számára ugy bevezetni a munkaerő rendszeres el-

lenőrzését, hogy mind a résztvevő tanulók, mind az adatfelvéte-

leket végző pedagógusok támogassák meggyőződéssel, ezt pusztán 

rendelkezésekkel megvalósitani nem lehet. Nélkülözhetetlen az 

előzetes felvilágositás arról az életkényszerből fakadó konflik-

tusról, amibe a modern társadalom került rohanó fejlődése követ-

keztében, és amiben mai i .:mereteink szerint egyetlen lehetséges 

megoldás csak az, hogy magát sz embert kell alkalmassá tenni 

arra az életre, amit élnie kell. ;ihhoz, hogy az egyéni létérdek 

és a társadalmi követelmények összhangba keriilhessenek, szükséges 

a munkaképesség szinvonalának ismerete és olyanvédelmének megszer-

vezése, mely megelőzi az ember elmorzsolódását a növekvő követel-

mények terhei alatt. 	. 

1937/38. tanévben a felsőoktatási intézmények száma 16, 

e hallgatók száma 11.747, oktatók száma  1.724. 

1966/67. tanévben a felsőoktatási intézmények száma 92, a 

hallgatók száma 89.544, az oktatók száma 8.889. 

1966/67. tanévben a középiskolák szárra 589, a tanulók szá-

ma 23o.299, tanerők száma 12.317. /1937/38-ban érettségi /képe-

sitő/ vizsgát tett 10.854, 1965/66-ban 77.53o. Tanerők 1937/38--

ban 3.5o4, 1965/66-ban 12049./ 

1966/67. tanévben az általános iskolák száma 5.954, tanu-

lók száma 1,o96.o48, a tanerők száma 26.o17 volt./ 
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Mennyire nem fikció a tanulók tulterheléséről beszélni és 

a tulterhelés elleni védekezésről, azt eléggé szemléletesen bizo-

nyitja a tantervekben kötelezően előirt tantárgyak heti óraszáma 

és az ebből következő társadalmilag, átlagosan szükséges munkaidő. 

A  tanterv jó teljesitésének munkaidőszükséglete már maga is több, 

mint ami megfelel a tanulók életkorát figyelembevevő egészségi kö-

vetelményeknek. De a valóságos terhelés még ennél is nagyobb, hi-

szen az emberi életből adódóan még egyéb terhek is hárulnak tanu-

lóinkra. 

MM. i'anterv és utasitás az 

általános iskolák számára. 

Az  általános iskola alsó osztályának tárgyai: olvasás, irás, 

nyelvtan- helyPsirás, környezeti$ eret, számtan-mértan, gyakorla-

ti  foglalkozás, rajz, ének-zene, testnevelés. 

	

Óraszámaik: I. osztályban 	20 

I I. o s zt ályban 	24 

	

DI.oszt ályban 	26 

	

IV.osztályban 	27 

Az általános iskola felső osztályainak tárgyai: orosz nyelv, 

történelem, földrajz, szántan-mértan, fizika, kémia, élővilág, 

gyakorlati foglalkozás, rajz, ének-zene, testnevelés, osztályfő-

nöki óra. 

Úraszásaik: 	V. osztá1 -' )an 	29 

VI. osztályban 	30 

VII. osztályban 	31 

VIII. osztályban 	31 
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Az alsó osztályokban négy tárgy a nyolcból otthoni rendsze-

res feladatvégzést követel, alkalomszerüen házi feladatot ad 

még további kettő. Az otthoni leckék átlagos és önálló teljesité-

sére heti átlagban szánithatjuk a kötelező órák felét. 

I. osztályban 2o + lo u 3o ami napi átlagban 5 

II. osztályban 24 + 12 = 36 - " - 

III. osztályban 26 + 13 = 39 - " - 

IV. osztályban 27 +13,5= 40,5 -" - 

6 

6,5 

6,9 

Az általános iskola alsó osztályaiba járó zsenge koru gyer-

mekeink tehát átlagban naponta 5-6,9 órát dolgoznak, csupán isko-

lai kötelező feladataik ellátására, aminek egészségvédelmi ellen-

sulyozására intézményeá védelemben tanulóink még sem részesülnek. 

Viszonyitás végett idézem a Munka `sörvénykönyvének 37.§. /1/ 

bekezdéséből "A  munkaidő heti 44- '+8 óra ..." . 

!z V-VIII. általános iskolai osztályokban a 12 tantárgyból ne-

héz otthoni elfoglaltságot is adó tárgy hét. Tapasztalati átlag-

ban a kötelező heti órák számának háromnegyedétől mégegyszerese 

a tényleges munkaóraszámuk. 

V. osztályban 29 + 21,75 = 5o, 75 - 58 ami napi átl. 8,46 - 9,66 

VI. -"- 	3o + 22,5 = 52,5 - 6o 	-"- 	8,78 - 10,- 

VII. -"- 	31 + 23,25 = 54,25 - 62 	-"- 	 9,04 - 10,3 

VIII.-"- 	31 + 23,25 = 54,25 - 62 	-"- 	9,04 - 10,3 

napi 8,46 - 10,3 óra átlagos hétköznapi munkaterhelés, már 

igen számottevő, meghaladja a felnőttek kötelező napi nyolc órás 

munkaidejét 10-14 éves életkorban. Ekkora terhelés jól átgon-

dolt szervezett, intézményes munkaerőgcndozás nélkül kivédhe- 
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tetlen károsodással jár, ami elsősorban társadalmi kárát a 

tanulás csökkentebb eredményeiben mutatja meg. 

MM. Tanterv és utasitás.a 

gimnáziumok számára. 

A gimnáziumi tantárgyak száma és óraszámok még sokkal ma-

gasabb terhe lést mutatnak. .antárgyaik száma 17: magyar nyelv, 

magyar irodalom, történelem, világnézetünk alapjai, orosz nyelv, 

második idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, pszi-

chológia, földrajz, rajz ér müalketások elemzése, ének-zene, 

testnevelés, gyakorlati foglalkozás, osztályfőnöki ára. 

I. és II. osztályban heti óraszám 	33 

III. és IV. 

Tizenkét nehéz, otthoni feladat elvégzést követelő tantárgy 

időigénye minimálisan a heti óraszám mégegyszerese, átlagban 

azaz 

I.  és II. osztályban 66 óra, napi átlag 11 óra 

III,-IV. 	- °' - 	68 11,5 óra 

A 15-18 éves fiataloktól napi átlagban tizenegy őra ktrüli 

időben követelünk intenziv munkát. Ez  még  az erős tehetséges,ta-

nulókat is próbára teszi, egészségüket kimutathatóan károsit ja, 

ha a terhelést nem ellensulyozzuk a szervezet rendszeres és haté-

kony karbantartásával 

Az iskolai köt elezettségekbcn testet öltő társadalmi átlag 

terhelés meghaladja a napi nyolc órát, mely tulnyomó részt ülve 

végzett, intenziv szellemi munka. Ez igen komoly erőfeszitést 

f f ff  34 



- 17- 

követel meg egy kialakult szervezetü felnőttől is, hát még egy 

növekvő fejletlen fizikumtól. 

.Bentlakásos, felnőtteknek rendezett tanfolyamokon ugyaneny-

nyi igénybevétel mellett a hallgatók rendkivüli elfáradását és 

kimerülését tapasztaljuk. 

A szellmi terhelés fizilógiás hátterének vizsgálata fényt 

derít sok olyan homályban lappangó okra, amik a tanulók tanulmá-

.nyi eredményeit csökkentik, még kifogástalan, hiánytalanul 

lelkiismeretes tanítás mellett is. 

A hagyományos rend szerint folyó iskolai oktató-nevelő 

munkának egyik legnagyobb gondot okozója a napi szükséges mun-

kaórák számának sokasága és az ebből következő elf áradás, mely 

óráról-órára, növekedésével forditott arányban csökkenti a.mun-

keképességet és ezzel a munkaórák hasznos percszámát. 

A hagyományos időrendben megnövelt óraszám tehát semmikép-

pen sem jelent ugyanennyi hasznos percszámot.  A  tapasztalati 

diagram a hasznos percek számának gyorsuló csökkenését, a veszte-. 

ség percek számának ezzel ellentétes növekedését mutatja. 

A tantervben az óraszámot nem a veszteségparcek kalkulálá-

sával tervezték. A pedagógiai feladat az volna, hogy a hasznos 

percszám megközelitse a  tényleges  időkeretet, anire szükség is 

volna az anyag feldolgozásához. Az emberi fizikum belső tör- 

vényszerüségei megengedik ^ veszteségpercek számának csökkenté-

sét. 
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Iskolán belül nem szükségszerű  a  veszteségperc diagram 

ilyen képe, mert az elfáradás ellen lehet védekezni ma már. 

Kisebb fáradtság esetén, amikor e kérgi centrumok munkaképessége 

nagyobb, a tanuláshoz szükséges hasznos percszám sokkal- keve-

sebb óraszámból is kitelik. Azaz a terhelés időhossza csökkent-

hető a követelmények csökkenése nélkül, az eredményék padig nö-

velhetők a kisebb időkeret ellenére, a hasznos percszám növelé-

sével és süritésével. 

Kérdés az, hogyan valósitsuk meg mindezt ? 

A döntő változást, a tanulói: felvevő képességének és teher-

birásának megjavitásában kell keresnünk. Erre két mód is kinál-

koziká 

Egy ugyanaz  a  terhelés a  szervezet más más reagálását vált-

ja ki, ha a terhelés módján változtatunk. Meg kell előznünk az 

elfáradás kialakulását,.emivel megtakarithatók e fáradtság követ-

kezményeként jelentkező veszteségpercek. 

Egy ugyanarra a terhelésre kedvezőbben reagál a kimüvelt 

-és edzett fizikum, mint a gyenge és gyakorlatlan. Meg kell edződ-

ni, mert igy hosszabb ideig lehet intenziven dolgozni elfáradás 

nélkül, és  a  jelentkező fáradtság hamarább és eredményesebben 

legyőzhető. 

A szervezet kedvező felkészitése - kötelező feladataira és 

a várható terhelésre - megfelelő módszerekkel, a testnevelés ed-

dig kellően ki nem használt lehetőségeinek felhasználásával a 
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rendelkezésünkre álló időben és feltételek között megvalósitható, 

válogatás nélküli tömeggel. Ugyanis a fizikum megedzésére a test-

nevelésben koncentrálódott módok a leghatékonyabbak, ezek segit-

ségével lehet az elfáradás ellen legeredményesebben védekezni. 

A hatásos védekezés gyakorlati megvalósitásához nódosita- 
t 

nunk kell az iskolai terhelés időegységeinek értékelését. 

A tanulmányi 40-45 perces tanórákat, és a szünetperceket 

egyetlen egységnek foghatjuk fel terhelés szempontjából, épp 

ugy mint a termelő és egyéb felnőtt munkában ez elkerülhetetle-

nül jelentkező, járulékos nem termelő perceket beszámitjuk a 

munkaidőbe. Az órák és az óraközi szünetek adják az iskolában 

tartózkodás bruttó munkaidejét. 

A szünetek ugyanis - hagyományos felhasználásukban - nem 

egyértelmüen pihenést nyujtó alkalmak. Sok vonatkozásban a ter-

helés bizonyos formái épp ugy, mint az iskolába rohanás, a jár-

müveken tülekedés sem más, mint a terhelés egyéb és nem is je-

lentéktelen megnyilatkozása. 

A tanuló heti és napi terhelésének betetőzését adja az a 

sok egyéb terhelés, ami életében éri, létének t srtozéka. 

A tanulókat is megterheli az élet mai irama,  a  nyugtalanabb 

légkör, a zaj és sokszor a fény és szabadlevegő elégtelensége, 

e zsufolt összezártság sok örán át. Az ő szervezetükre is hatnak 

a légköri változások, a négy évszak váltása, e táplálkozás külön-

böző és nem mindig kielégitő vitamin tartalma. Őket is terhelik 

fertőzések és betegségek, lelki gondok és külőnböző izgalmak 

és mindezek fölött a mindenkire érvényes korlátokon tul, a felnőt- 
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tek nem is mindig igazságos, példamutató és helyes korlátozásai. 

Az élet ellentmondásait a pedagógia nem tudja kikapcsolni. 

Ellensulyozásukban a leghatásosabb mód maguknak a tanulóknak 

olyan hegedzése, mely biztositja az ártalmak károsodás nélküli 

elviselését és a követelmények egyéni legjobb vagy azt megköze-

litő teljesitését. Peda:ó•iai feladat tehát a tanulók alkalmassá 

tevése-arra az életra, amit élniök kell. 

Az iskola ma nem alkalmazhatja a szelekciót régi - értelem-

ben,  a felszabadulás előtti módon. Akkor az alkalmatlanokat 

vagy azzá vált gyengéket kizárták a tanulásból az ismert sértő-

en használt kitétellel "menj suszternek", neaj kondásnak" stb. 

Ma minden szakmára iskolázott embereket küldünk, a  lehető  

legjobb felkészültséggel. Ma a társadalomnak nincs szálkivetett 

pária rétege ahova taigetoszi mentalitással letaszitani kellene 

e.gyengéket. 

Ma minden tanulóról góndoskcdnia kell az iskolának, mégpedig 

áthárithatatlan felaOsséggel a társadalom felé, hogy milyen ne-

velési eredményt ért el, milyen hasznos embert faragott minden 

tanulójából. 

A mai pedagógiai feladat nehezebb és ngyobb, mint a második 

világháboru előtti, amelyik csak az erősekkel, a tanulásra alkal-

masokkal foglalkozott és a tanulásra alkalmasság gondját egyszerű-

en elháritotta magáról. 

De a tanulásra alkalmasság elráse, megtartása, visszaálli-

tása, fejlesztése csak kicsi részban Orvosi szakkérdés. Gz átla- 
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gos és individuális iskolai terhelés moly az iskolai tanulás 

éveiben a domináns, az orvosi szolgálat hatáskörén kivül áll, 

leglényagesAbb terhelés pedagógiai vonatkozásu, :ennyiségét, 

rendszerességét és be:foly6solhatóságát tekintve iskolai és az-

zal kapcsolatos eredetü. 

ifjuság védelme az egész társedalo:-d ü6ye, de a felelős-

sé€ legnagyobb része ezért a pedagógia képviselőire hárul, mert 

az ifjuság terhelésének tulnyomó része iskolai, tehát itt lehet 

az ellensulyozásáról is gondoskodni. 

felelősség, nehéz, a feladat uj, szép,de régi módon meg-

oldani nem lehet. t r uj utat azonban keresni nem kell, jelzik 

az irányt a természettudományok ujebb :aegállapitásai. 

0 



pedaLógia negerősödósc nek folyamata világosan  

kirajzolódik. 

- szakosodás jellemző adataiból. 

- nevelés elismert fontosságát mutató ?datokból. 

~ 
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pedagógia megerősödésének folyamata világosan 

kirajzolódik 

ly fiatalság egészére kiterjedő iskolázás önmagában is re-

nek vivmány, melynek értékét rég növeli az, hogy közéletünk 

sok ágazatára kiterjed az életre nevelő szakositás, alsó-, 

közép- és felső fokon egyaránt és ez differenciálódás folyta-

tódik, de ,yenlőre csupán az elméleti és szakember képzésben, 

a speciális munkavégző képesség és emberi munkaerő gondozás 

hozzákapcsolása és párhuzc::os fejlesztése nélkül. 

Illusztrálásra néhány felsőioku oktatási intézmény képzé-

si szakjai és szakcsoportjainak szárát felsorolom. 

MM. Statisztikai tájékoztató 

1966/67. Felsőfoku oktatás 

Különböző felsőfoku képzési szakok és szakcsoportok 

Eötvös Lóránd Tudoraánnyegyetem p.  

Bölcsézettudományi kar tanár 	206 

Természettudományi kar 	11 

József 	J.udonányegyeten Szeged  

Bölcsészettudományi kar 	 30 

Természettudományi kar 	17 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Bp. 

Ált. Közgazdasági kar 10 

Ipari kar 2 

Kereskedelmi kar 3 
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Budapesti Müszaki Egyetem 

Gépészmérnöki kar 14 

Vegyészmérnöki kar 5 

Villamosmérnöki kar 

pitőipari és Közlekedési Müszaki Egyetem Bp.  

9 

Általános mérnöki kar 9 
Közlekedés. Úzersuérnöki kar 4 

Nehézipari Müszaki Egyetem Miskolc  

Gépészmérnöki kar 5 
Bányamérnöki kar 4 

Kohómérnöki kar 6 

lanárk pző Főiskola Eger  36 

Tanárk pző_Főiskola Szeged_ 50 

Iparsüv észet i Főiskola  13 

Zenenüvészeti Főiskola 

5 éves t a gozat 20 

3 éves tagozat 16 

Kertészeti és Szölészeti Főiskola  11 

L szakosodás gyors fejlődése nemcsak azt a sulyos felada-

tot rója az iskolarendszerre, hogy ujabb és ujabb tanterveket, 

tananyagokat dolgozzon ki, illesszen bele a folyó oktatás rend-

jébe, hanem azt a mind nehezebb feladatot is meghagyja, hogy 

az általános müvelődési tÉr yakot is megőrizze és fejlessze. 

specializálódás miatti osztódás sok olyan idő és elhelyezési 

problémát vet fel, ami az utóbbi években már oda vezetett, hogy 

a tanulók egészségének, munkaereje védelmének szempontjai hát- 
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térbe szorultak. 

Érvek és ellenévrek harcában eddig a tantervreformok végül 

is olyan kompromisszumra jutottak, hogy a tanulók terhelését 

tovább növelték azzal a meggyőződéssel, hogy a társadalom érde-

két és a tanulók érdekét harmoniába hozták. Iáz eredmény magában 

ho r4ja azt  a veszélyt, hogy ez a folyamat tovább hömpölyögve 

elsodorja  a tanulók megelőző egészségvédelnének követelményeit. 

Annyi bizonyos, hogy mind a. tananyag kiválasztásában, mind 

a módszerekben és a tanitástechnikában elért fejlődés jótékonyan 

hatott az  oktatásügyre és igen mutatós eredményeket produkált. 

A  társadalmi törekvések pedagógiai készséges segitése és alátá-

masztása az egész iskolaügy fontosságának széles körü tudatoso-

dását  segitette, tekintélyét növelte és propagativ hatást is 

gyakorolt. De már kezd mutatkozni a megtett jó intézkedések ár-

nyéka  is a hallgatóság munkabirásában, mely nincs arányba a ráfor-

ditott  áldozatokkal. 

A társaa.alni elismerés egyik formája az az óriási anyagi ál-

dozatvállalás,  ami az iskolarendszer fejlesztésében mutatkozik. 

rz  1967.  évi  állani költségvetés teljes közületi kiadás 

52.706,054  millió. Kulturális ágazat összesen 10.904,075, ebből 

oktatás /kb. 85  %/  8.435,237. 

Igen nagyjelentőségüek a tanulók személyi és tanulmányi tá-

motatását szolgáló kedvezmények és juttatások. 
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Diák szociális adatok 1966/67. tanév elején,  

;lts 
iskolák Középiskolák Felsőfoku 

intézmények 

Napközi otthonba já-
ró tanulók 187.o81 

Nyári üdülésben,ill. 
uttörőtáborban =. 
résztvett tanulók 16o.991 

Diákotthonban la-
kók 35.906 15, 6 % 24.523 46 , 8 % 

i,'anulószobát igény-
be vevők 35.018 15,2 % 
Ivlenzán étkezők 16.758 7,3  % 40.325 77,1 % 

2ársadalmi ösztön-
.ijasok 1.8o3 o,2 % 8.766 16,8 % 

Rendszeres állami tá- 
mogatásban részesülők 48.367 92,4 % 

tanulók szociális támogatása igen fontos, de önmagában 

nem oldja meg munkaerejük védelmét és nem pótolja gondozásában 

azt a kiesést, amit az adagolt szekszerü testmozgás sokféleségé-

nek hiánya okoz, 

	 A  társadalmi megbecsülés, a társadalom felismerése a ne- 

velés fontosságóról, megmutatkozik a pedagógusok kiemelésében is 

minden fokon párt, tömegszervezeti és állami funkciókra, amivel 

egybek mellett biztosítani igyekeznek mindenütt  a  nevelési ér-

dekek jobb szolgálatát. 
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Pedagógus található az Elnöki Tanács tagjai között, a 

:miniszterek között. Lz 1967. március 19-i országgyülési kép-

viselő választásokon 44 pedagógust választottak képviselővé. 

A  fővárosi tanácstagok közül 14 pedagógus. 

Igen lényeges közéleti jelenségek mutatják, hogy ma már 

3 pedagógiát nem szorit ja össze az iskola keritése. Szava érvé-

nyesül iskolán kivül is növekvő befolyással mindenütt, ahol 

képzés és nevelés valamilyen formában folyik. 

J jelen tehát kedvező a podazógia szánáré ahhoz, hogy meg-

oldjon elvileg, és intézményesen gyakorlatilag olyan feladato-

kat, amik uj keletüek ugyan, de sürgősek, mert különben hatal-

aae s gátló eróv é növekednének. 

Kanak elleném:, ho g y a társadatos ilyen széles kapukat nyi-

tott a pedagógusoknak, mégsem esik elég szó arról, hogy a tanuló 

ifjuság felkészitésének nemcs-ak tartozéka, de feltétele is a 

munkaerő rend szeres gondozása és az ehhez szükséges mindenféle 

feltételek, amiket pillanatnyilag csak igen kevesek sz.:aára és 

eléggé hiányosan sikerült biztositanunk. Egyelőre munkaerő gondo-

zás tekintetében nincs egymásra épülő, minden Évjáratot 

gitő rendszerünk még kötelező testnevelésben sem, egyéb vonat-

kozásban meg legfeljebb egyedi kezdeményezésekről tudunk. 

Ha a lakosság évjáratonkénti megoszlását áttekintjük, akkor  

sokkal világosabbá válik  annak az ügynek monumentalitása, ami 

az iskolák hatáskörébe tartozik, ami pedagógiai megoldásra vár. 
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Statisztikai  évkönyv 
1966.   

1966. évben, évjáratok létszáma  

iilletkor Száruk Iskola Osztály 

6. 143.2o5 ált. isk. I. 

7. 149.696 ált. isk. II. 

8. 156.381 ált. isk. III. 

9. 179.783 ált. isk. IV. 	r 

629.065 

1'10. 194.003 Alt. 	isk. V. 

11. 2o5.78o ált, isk. VI. 

12. 189.384 ált. isk. VII. 

13. 19. 42 ált, 	isk. VIII. 

758.7o9  
14. 172.005 középisk. I. 

15. 176.o89 középisk. II. 

16. 169.893 középisk. III. 

17. 168.189 középisk. IV. 

686.171 

18. 162.043 katonaság, 

19. 142,34o felsőfoku isk. 

2o. 141.154 

21' 16o.711 

22.  147,587 

23.  151.,011 

24.  142.153 
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~ho y az évjáratok lépcsősorán felfelé haledunk, ugy csök-

ken az egyes tanulók intézményesen biztositott mozgásalkalma. 

lennél jobban nő terhelésük, annál magárahagyottabbak munkaere-

jük bondozásában. Ennek közéleti jelentőségét eléggé mutatják  

az évjáratok létszámadatai.  

Minden évjáratból lehetőleg mindenkit jól képzett, hasz-

nos állampolgárrá kell felnevelnünk, teljesen munkára alkalmasan  

átadnunk a közéletnek. Ez viszont nerc csekélység, hiszen a fej-

lődést nemcsak előrelenditő erők hatnak, hanem érvényesülnek  

negativ tendenciák.  



A pedagógia fejlődésére fékező erők is 

hatnak. 

- A z idealista hatások tükröződése. 

- bz elvont elméleti tárgyak magasabbra 

soro Iása . 

- Szakmai sovinizmus. 

- Mechanikus statisztikai szemlélet. 

- Konzervativizmus. 
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lí pedagógia fejlődéséré fékező erők is hatnak  bind  

elr~ éle'~ i f 

 

nind gyakor :;.c r:', vonatkuzásban  

Esz emberi szervezetnek és funkcióinak egységét, elválaszt-

hatatlanságát, kölcsönhatásait már a régebbi korok nagy elnél-

kedői is megsejtették, de a bizonyitékokat csak a természettu-

lományok mai fejlettsége mellett szerezhette meg az emberiség.  

hz örök és a testtől függetlenüll:tező emberi lélek idea-

lista elmélete mélyen hatott a pedagógia elméletére és gyakor-

latára. Logikus következménye voTt a testi dolgok általános le-

becsülése, sőt a nevelés elvének számitott a sárhoz kötött,  a  

lealacsonyitó, a szellem szárnyalását megbéklyózó test egészség-

rontó fegyelmezése, a higiénia minimális követelményeinek elha-

ny fiolása, az ember munkaképességének tönkretevése. Ez az embert  

pusztitó felfogás megfelelő erkölcsi bázisát abban a tanitásban  

népszerüsitette, hogy a porhüvelyétől megszabaduló lélek az örök  

boldogság honába költözik. Minél nyomorultabban élt a földi ván-

doruton, annál nagyobb lesz dicsősége. t's lélek már földi életé-

ben annál fennköltebb minél jobban elnyomja a bünők sátorát a  

testet,  

tudatlansággal multba vesztek ezeknek a hiedelmeknek  

és szörnyű gyakorlatuknak legdurvább emlékei, de kifinomultabb  

köntösben késői sarjaik ma is kisértenek a pedagógiában mint  

retrográd erők.  



-3p . 

	 A lélek és test kettősségének és léleknek a testtől el- 

szakitott magasabbrendüségét hirdetés mai megjelenési formája 

az elvont elméleti tárgyak külön ma asabb2a ransorolása /ugyan 

nem  hivatalosan, de annál konkrétabban/ és a gyakorlati tárgyak  

lekezelése. 	testnevelés, bizonyitványban tantervben a legutol- 

só tárgy, ami történeti hagyomány,  de  sokaknak értékitélet is. 

Az  ujabb öraszám emelést több iskolánál a testnevelés elhagyá-

sával vagy csökkentésével kompenzálták.  

A zombori koedukált gimnázium  78o  tanulójának 1942/43. .tan-

évi kísérlete a testnevelés és a szellemi munkaképesség szoros 

összefüggésére érdekes példát szolgáltatott. heti három köte-

lező testnevelésen kivül, a harmadik óra után tartott 2o perces 

szünet első tiz percét szabadban, közösen végzett szabadgyakor-

lattal  összekötött testneveléssel tettük tartalmasabbá megelőző 

agészség és munkaképesség védelme céljából. Fél esztendő alatt  

az iskola tanulmányi átlaga az elméleti tárgyakban két calculus-

sal javult. - Maga az élet szolgáltat bizonyitó példát ahhoz,  

hogy miként helyesbithető az emlitett idejétmult szemlélet, 

—~---- L test és a szellemi funkciók szoros összefüggéseinek  

kellő fel nem ismerésére mutat, hogy jóhiszemüen a fizikus gondo-

zására forditható idő kására  terjeszkednek a szellemi igénybevé-

telü foglalkozások azzal a megokolással, hogy a fizikaura kár  

az idő és energia ráforditás, helyette hasznosabb a szellemi  

müvelődés. L dualista szerélet leplezett formában jelentkezik,  

mely az embert megosztja lélekre, testre és ezeket egymással 

szenbeállitja. 
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fizikai igények szigoru elnyomására még az 1967/68-as 

tanévben is produkált példákat az iskolai élet. Többek között 

Budapesten két általános iskola érdemes tantestülete nevelési 

példának hirdeti saját eljárását, ami az iskolai tizperces szü-

neteket is megszervezte fegyelemre nevelően. Valailennyi általá-

nos iskolai tanulójukat a folyósón párosával, osztályrendben 

sétáltatják szigoru nevelői felügyelettel. Lz udvarra nem  me-

hetnek játszani, szaladgálni. Eléggé markáns példát szolgáltat-

nak az emberi fizikum természetellenes elnyomására, nevelés ürü- 

yén. 

szellem ragyoghat bármiféle testben, hirdetik néhányán, 

még ma is a történelem  néhány kivételes példájára hivatkozva. 

A  müvelt, szellemi ember eszményéhez még sokak képzeletében a 

megjelenésében fogyatékos, fizikumában gyenge ember tartozik. 

Ezek a multat idéző eszmék gyakorlatban is megjelenitődnek ' el-

gondolkoztat6 módokon. Például: óriási tanulólétszámu iskolák 

épülnek fel udvar nélkül vagy beépitik azludvaruket elvéve a 

fiataloktól a legszerényebb mozgás és levegőzés, az egészség 

megőrzésének azt a fontos feltételét, ami némileg ellensulyoz-

za a zsufoltságból és mozgásszegénységből keletkező foglalko-

zási ártalmakat. Hasonló példa a következő is. 

felsőfoku tanintézetek ifjuságának-szellemi képzésére 

sokat áldozunk, de intézményesen nem oldottuk meg'szervezetük, 

munkaképességük gondozását. Egyénileg csak nagyon kevesen pó-

tolhatják ezt a hiányt. 1, többsé fizikai állapota ennek meg-

felelően alakul. 
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A dualista szemlélet álcázottan ezer arccal, de mindig 

hatékony kártevéssel jelentkezik ma is. Éppen a szellemi neve-

lés eredményességét csökkenti, a mozgásalkalmak korlátozásával, 

a munka monotóniájának hosszabbitásával, a fizikai alkalmatlan-

ság feltételeinek 	oritásával, ami végső fokon kulturális, 

védelmi és gazdasAgi feladataink megoldásának számottevő hát-

ráltatója. 

--- 	A pedagógiai haladás fékezője a tantárgyi j a szakmai sovi- 

nizmus. Bármely tantárgy vagy szak csak akkor szolgálhatja iga-

zán a nevelés érdekét, ha nem v^lik öncéllá, és nem akarja az 

embert mindenestől együtt maga alá rendelni. 

Az emberek javának érdekében folyik a nevelés. L nevelés 

egészében minden szaknak saját helye és feladata van, kölcsön-

hatásban a többi szakkal, igy a testneveléssel is. Nem szüksé-

ges nagyobbra méretezni egyik tárgy jelentőségét sem, mint ami-

re a szakmák elfogultjai igen hajlamosak. Mértéktartó szerény-

ségre figyelmeztet, hogy semelyik szak ismeretanyagát nem lehet 

beleszoritani egy tanuló fejébe szellemi képességei -határán tul. 

Mrőszak helyett hasznosabb a tanulók szellemi kapacitásának bő- 

-vitése. 

Az iskolai hatalommal élés kihangsulyozóclik a követelmények 

faértékén felüli növelése következtében, a nevelés esélyeit ront-

ja a teijesithetetlen követelmény, lazitja a fegyelmet, ami vi-

szont a fegyelmezést kiké_ Tszcrit . Dresszura alakul ki, ami 

viszont nem helyettesitheti a nevelést. 
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A tantilók kapacitásának növelése, fizikai alkalmasságuk 

fejlesztésével több eredménnyel kecsegtető, mint a magasra 

emelt mérce, annak ellenére, hogy az iskola ilyen természetü 

beavatkozásának elég kemény korlátai határt szabnak. 

Az iskola nevelöi hatalmának korlátlanságát hirdetni, a 

valóságtól elszakadott tulzás, hiszen a hatás mennyisége, ere-

je, időbeli elosztása szoros összefüggésben áll a visszahatás-

sal.  Ahogy nem korlátlan az iskola ráhatása, nem lehet a visz-

szahatása sem az, sem az elméleti tárgyak területén, sem a 

testnevelésben. De a kinélkozó alkali:iakat még nem használtuk 

ki a határokon belül sem. 

Az iskolai nevelés csődjéről beszélni ápp ugy negativ ten-

1encia, tényeket figyelmen kivülha;yó okoskodás, mint tulérté-

kelése. Az iskolai nevelés szervezettsége, összehangoltsága, 

időfelhasználása, stb. bár sokkal különb mint régen, de a fel-

ismert és javitásra váró feladat még rengeteg. A pedagógia fej-

lődésének távlatai még mindig beláthatatlanul nagyok, a neve-

lés lehet eredményesebb, jobb. Nem kell a jelen elméletét és 

jyakorlatát megváltoztathatatlan, érinthetetlen tabunak tartani. 

A  társadalmi élet mozgástörvényei átsegitik a pedagógiát is 

a szélsőséges szemléletek akadályain, tért hódit a jobb, éssze-

rübb tudománnyal megalapozottabb, célkitüzéseinknek megfelelőbb 

elmélet és gyakorlat. Semmi okunk sincs arra, hogy feltételezé-

sek miatt a testnevelés iskolai értékeit kihasználatlanul hagy-

va problémáinkat szaporitsuk. 

z iskolától nem vár társadalmunk csodákat. : edaógi_a 
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tudományának és gyakorlatának világos célja és szerepe van  

a társadalom életében. Ennek minél jobban megfelelni termé-

szetes kötelesség, amiből következik a hibák elleni harc és  

a fejlesztés ügybuzgalma.  

--~«-- Az iskoln mai fejlettsége fokán a tömegellátás igen  

fontos része, ami már a modern népmozgalmi statisztika eszkö-

zeit is kénytelen használni. Átfogó jó intézkedések megterve-

zése és ellenőrzése enélkül nem lehetséges. lumennyire fontos  

segítőeszköz a statisztika a nevelés lényeges részeinek negvi  

lápit ásóra, épp annyire alkalmas elkendőzésre, leplezésre, szé-

pitésre is. i1»számszerü fejlesztés önmagában nem vezet célhoz  

tartalmi fejlődés nélkül.  

nagy számokban gondolkodás és általában az emberek szán-

szerü méregetése az átlagokban kifejezett eredményeket állit ja  

a figyelem központjába. A testnevelésben is fogékonyság mutat-

kozik az elégedettségre, a jó átlag, láttán. A  pedagógiai ráha- 

tás lényege - azonban az egyén nevelésében elért konkrét eredmény.  

Minden tanulónak az iskola elhagyása után a maga helyén kell  

megállnia helyét.  

szintézisnek és az analizisnek egyidejü és egyszerre fel-

használása szükséges a pedagógiai munka ellenőrzéséhez, értékelé-

séhez különösképpen a testnevelésben, ahol objektiv adatokkal  

mérhető a munka eredménye, láz átlag mellett gondosan szánon kell  

tartani az egyéni változásokat, 	 . 

A  
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A fejlőd ést kedvezőtlenül befolyásolja időszakonkint a 

nevelés gyakorlatától e.hzakadó statisztikai szemlélet. 

Mind az egyéni mind a törne ;ek átlaga Mutatóinak javulni kell 

a nevelés következtében. 

/A tömegen a  mi  eszmevilágunknak megfelelően az alkotó em-

berek társadalmát értjük, akik hordozói kulturánk, gazdasági 

életünk és vélelmünk nehéz kötelességeinek./ !mennyire nélkü-

lözhetetlennek tartjuk a statisztikát összefüggések felderitésé-

re  és ellenőrzésére, amennyire nem helyeselhető a számokkal 

zsonglőrködés a hibák szépitésére. 

Az egyéni adatuk változnak fejlődnek vagy visszaesnek. Moz-

gásuk tendenciájának megállapitását segiti az átlagok ismerete. 

Az átlagok mércék, viszonyitásra\alkalmas adatok, nem szabványok 

normai, 

fiz iskolai n::velés kifogástalan hatásosságát nem a tanulók 

valahány százalékánál, hanem minden tanulónál biztositani kell, 

mert mindegyiknek helyt kell állnia saját beosztásában társa-

dalmi munkamegosztás törvényei szerint. Egyetlen kárvallott 

szülő számára sem vigasz a szép átlageredmény, ha az ő gyermeke 

a meg nem feleltek kategóriájába kerül. Jogos birálatot vált ki 

tehát az, ha a jó statisztikai képre hivatkozik a nevelő és nem 

3 nevelés valóságos eredményeire ., 

A pedagógia olyan tömegellátást szolgáló tudomány, mint  az 

orvostudomány, mely mindenkinek szükséges, de megfelelővé csak 



individuális felhasználás esetén válik. A tanulók bonyolult 

lelki és testi életmegnyilvánulásainak jelenség tömegéből ki  

kell emelni azokat a legfőbb mutatókat, amik objektiv adataikkal 

a nevelési tennivalók kiválasztásához bázisul szolgálnak. A  sta-

tisztika értékes segitője gyakorlati nunkánk'. ~ak, hegfelelő fel-

használás esetén. Segiti az egyéni igények és á társadalmi kö-

vetelmények összehangolását. 

Az  egyéni igények kielégitése tömegoktatás keretében régen 

felismert szükséglet, de nehézségei miatt elhanyagolására még 

teóriák is születtek. Ezzel szemben a 10. kezelt statisztika bi-

zon itékokat szolTáltat arra ho 	a testnevelésben is me -old- 

ható  ma  már az individualizált tömegi oktatás tehát alkaluas is-

kolai funkciói ellátására a testnevelés is az eddiginél magasabb  

fokon.  

-----  .;  tárgyalásra kiemelt negativ tendenciák között, mint egyik  

nagyon lényegeset, emliteni kell a konzervativizmust. 

mult tapasztalatai alapozzák a jelent. G régen felismert  

ig azságokat nem gyengiti felfedezésük távolisága. Az ismeretek,  

fejlődésének utja gyakorlatilag végtelen a testnevelés vonatkozá-

sában is. Változik e gazdasági élet,  a  technika, vele együtt a  

pedeózia ezen belül a testnevelés iránt támasztott követelmény 

isi 2z uj feladatokat  régi, más körülményekre és célokra haszn.lt 

módon megoldani nem lehet. A  régi iskolai testnevelés a maga idő-

kereteivel formaszegénységével, módszenei kopottságával a mai  

igényeket zen elégiti ki. 	 . 

K izervativan azt állitani, ho gy a régi iskolai-testnevelés  
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na is teljesen kielégítő, olyan élettől elzárkózást tételez fel, 

ami nem veszi figyelembe azokat a veszély jeleket, amik a tanulók 

szellemi teljesitménye és a követelmények közötti rés növekedését 

mutatják. 

.a nevelés egészét a szellemi és a fizikai nevelés és gondo-

zás együtt adják, igen-igen  sok részletből összetevődően. L ne-

velés egészéből nem szabad kizárni egyik részét sem, mert a félre-

sikerült eredményeket provokálva, az sulyos és törvényszerü kö-

vetkezményekre vezet. L fizikai nevelés korábbi, hiányosságainak 
kárait ma már ismerik és karülendőek tartják szakemberek és la-
ikusok egyaránt. L terhek növekedésével a fizikai nevelés fontos-

sága és szükségessége is növekszik. 

r szellemi nunkovégző képesség fejlesztésének érdekében ki 

kellett emelni azokat a szemléleti, felfogásbeli, elméleti vissza-

huzó állásfoglalásokat, a Fik a fizikum gondozását szolgáló test-

nevelés modern falhasználását akadályozzák és különböző hivatko-

zásokkal ugyan, de egy fejlődésellenes tendenciát képviselnek. 

Ennek kárai mérhető károkban mutatkoznak. 

r, fejlődés történeti utján a tanulók teljes iskolai ellátá-

sának fizikai vonatkozásaiban maradtunk le, ez a legfőbb hátrál-

tatója a nevel t =.s hatásai fokozásának, ezt a lemaradást kell meg-

szüntetni ahhoz, hogy az iskola teljes munkaképességü munkellvő 

utánpótlást adjon. 



II . RÉSZ  

A pedagógia és a természettudományok kapcso- 

lata erősödik.  

pedagógián belül megoldhatók az uj feladatok.  

~t pedagógia es a testnevelés uj kapcsolata.  

Testnevelési adatfelvételek néhány tanulsága,  

1 tanulók testnevelésének kiat észül6se iskolán  

balul es kívül.  



A pedagógia és a természettudományok kapcso— 

lata erősödik. 

-- 1; pedagógiai  kutatás uj témákkal Gazdagodik, 

-- t, tanulókra zuduló hatásokra szervezetük válaszol. 

— Egészen pontosan értékelhető adatokkal szolgálnak 

az antropometria i és funkcionális faérések. 

— A  magasabb követelmények teljesitéének legfőbb 

akalálya lehet maga az emberi szervezet. 



II. 

A Pedagógia és a természettudományok kapcsolata erősödik 

Ősidőktől mind máig figyelemmel kisérhető az a pedagógiai 

törekvés, mely fáradhatatlanul keresi az oktatás legcélszerübb 

közölni valóját, azaz a megtanitandó dolgok lényegét, és az át-

adás legjobb módját. 

Amit szorgalmas munka megfigyeléssel és kisérletezéssel 

produkált a torténelem lolyamánmind a mai napig, valóságos 

kincstára a pedagógiának, szinte arra csábit, hogy ennyivel 

be is érjük. Hiszen az elmélet és gyakorlat ekkora gazdagságá-

val elégedettek lehetnénk és talán a rendezésre kellene több 

erőt fordítani? 

Szerencsére a gazdasági és technikai fejlődés követelményei-

nem engednek megpihenést és a figyelmet erősebben ráirányitották 

az emberre magára, anyagi, fizikai léte törvényszerüségeinek ku-

tatására és az innen szerzett megállapitázek pedagógiai felhasz-

nálására. A tudományágak kölcsönhatásának törvénye a pedagógiát 

is mélyrehatóan alakitja. Vonzáskörébe kerülnek eddig idegennek 

tartott területek, témák. A szorosabb és összefüggő kapcsolat 

szemünk láttára alakul ki a többi tudományterületekkel, különö-

sen a természettudományokkal, amivel korábbi kapcsolatai elég-

gé lazák voltak. 
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Az emberi s:,ervezetet és funkcióit befolyásoljuk az okta-

tással és nevelssel, konkrétacélok szolgálatában. A tanulókra 

azonban ezer egyéb hatás is rázudul. A hatásokra reagálást fel 

kell mérnünk, számitásbo kell vennünk és e nevelési hatásokat 

ugy kell koncentrálnunk, hogy célt Érjünk. 

Az emberi szervezetben akkumulálódnak a hatások és reakció-

kat váltanak k_, amik az oktató nevelő ráhatásokat segithetik 

is, de bonthatják, gyengithetik és .torzithat ják --is. 

A pedagógiai energiaráforditás csak akkor gazdaságos, ha 

eléri célját, azaz ha  biztositjuk érvenyesülését és nem enged-

jük elszóródni, hatástalanná válni egyéb ráhatásoktól. 

Az iskola képtelen védőpajzsot tartani növendékei fölé pe-

dagógiájának érvényesülése érdekében. Nem tudja kizárni az 

egyéb hatások áramlását a tanulókra. Arra azonban módja van, 

hogy a tanulók szervezeti reakcióit figyelemmel kisérje és a ma-

ga ráhatását ennek figyelembevételével uy alakitsa, hogy a 

kedvező eredmény kétségtelen legyen. 

A tanulókra zuduló hatásokra szervezetük válaszol, mégpe-

dig objektíven mérhető reakciókkal, amikből világosan következ-

tetni lehet a pedagógiai tennivalókra. 

Illusztrálásként a Zenemüvészeti Főiskolr: öt éves tagoza-

tának 1966/67. tanév I. éves hallgatóinak néhány év eleji 

adata szolgáljon, 



- 
38 - 

Felvétre je entkezéskor, az orvosi vizsgálaton 

észlelt egészségi állapot  

Hallgatók Egészséges Beteg Összesen 

leány 13 10 	. 23 

fiu 17 13 30 

Összesen: 30 23 53 

n117  .+er ,O .T 

allgatók Kifejezett 
szivelválto- 

iások 

:,zivpana- 
szok 

Normális Összesen 

. 

leány 3 9 11 23 

fiu 0 18 . 12 30 

Összesen: 3 27 .  
23 	. 53 

Felvételkor a foglalkozási ártalpak uutatkozása  

1  allgatók Kifejezett.  
elváltozások 

Tartás- 
hibák 

Normális - Összesen 

leány 17 5 1 23 

fiu 21 9 - 30 

Összesen: 38 14 1 53 

Nyilvánvaló, hogy ezeknek es a többi szükséges adatoknak 

ismeretében egészen résként  és  hatásosabban  kezdhették meg 
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tanitásukat a szazctanárok, mint ahogy tették volna adatok is-

meretének hiányában. 

Kiemelést érdemel a felvételinél észlelt egészségi állapot. 

Minden előzetes orvosi, pályaalkalmassági vizsgálat megálla-

pitása csak arra vonatkozik, hogy a választott pályára léphet-e 

a jelentkező. Egészségi állapot és munkaképesség tekintetében 

uagyo a viszonylagos az alkalmassági nyilatkozat. 

Pályaalkalmassági vizsgálat után megtartott sportkórházi 

felvételi orvosi vizsgálat kezelésre szoruló betegséget álla-

pitott meg 53-ból 23-nál. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a tanulók-

nak hiányzásai és gyenge állapotuk kizárja az iskolai nevelés 

teljes érvényesülését különböző hosszu ideig. 

De az orvosilag egészségesnek minősülők munkaképessége 

sem teljes. Az egészség szinvonala és.a munkaképesség optimuma 

között rengeteg grádus van, s aszerint, hogy ki melyik lépcsőfo-

kan áll, alkalmasabb vagy kevésbé alkalmasaz intenziv tanulás- 

ra . 

A munkaképesség teljessége hiányainak,okainak leglényegesebb-

jeit könnyen fel lehet deriteni. Jó adatok szerezhetők az előz-

mények felvételével. 

A korábban emlitett főiskolai Évfolyamnál például az átvé-

szelt sulyosabb betegségek, fertőző betegségek  É:s  mütétek ki-

mutatása sokkal -érthetőbbé teszi a felvételnél mutatkozó egész-

ségi állapotot. 



B e t e g s é g 	 betegséget elszenvedett  
hallgatók száma 

tüdőgyulladás  

'l'BC /sulyosabb/  

mellhártyagyulladás -

májgyullaciás  

vesegyulladás  

arcüreggyulladás  

középfülgyulladás  

su1yosabb angolkór  

törés, repedés  

izületi bántalpak és sérülések  

szemgyengeség  

14  

2  

2  

3  
1  

2  

13  
6  

14  

15  

16  

Betegség előzményekből  

Fertőző betegség előzményekből  

Hány féle fertőző betegség  Fertőző betegek száma  

1 féle fertőző betegség  

2  

3  
4  

5  
6  

53-ból összesen 	43 hallgató.  

~i 

13  

6  

6  

9  
4  

4  

1  



Hány féle mütét Operáltak száma 

1 23 

2 6 

3 3 

32 
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Mütéti. előzmények 

A betegség ős operaciós előzmények a munkaképesség későbbi 

alakulására is hatnak közismert módokon /maradványai, gyógyszer-

hatása, immunitás, érzékenyülés, stb./ és befolyásolják a gondol- 

* 

	

	kodást, magatartást az egész pszichét. A pedagógia ezt nem hagy- 

hatja figyelmen kivül káros kockázatok vállalása nélkül. A csök- 

11, 	kent fizikai teljesitő képesség sokféle feladat végrehajtásában 

a tanuló számára legyőzhetetlen objektiv akadály lehet.  

Az ebből adódó pedagógiai következtetés vagy az, hogy a fo-

gyatékosságokat figyelembe vevő feladatokra készitjük fel a ta-

nulókat, vagy az, hoLy a modern tudomány segitségével intézménye-

sen segítünk megszüntetni magát az okul szolgáló szervezeti hát-

rányt. 

Ma már ismerjük annyira az emberi szervezetet és élete tör-

vényeit, hogy a munkaképesség csökkentségét lényegesen javitani 

tudjuk és az esetek többségében meg is tudjuk Szüntetni. 

Egészen pontosan értékelhető adatokkal szolgálnak az ahtro-

pometriai ős funkcionális mérések eredményei a munkaképesség 

fokáról. 
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Az előbbi főiskolai évfolyam . antropometriai mérésadatai na-

gyon tanulságosak minden pedagógusnak, ha az összehasonlitó vi-

szonyszámokkal a magassággal és testsullyal együtt elemzik és fi-

gyelembe veszik a hallgatók életkorát. 

Normális mellkas mérethez képest a mellkas kerületének 

csökkenése lermélyebb kilégzéskor 

hegmélyebb kilégzés- 
kor kerületcsökkenés Le é.ny oknál Fiuknál Összesen 

0 cm  1 1 

1 3 8 11 

1,5 2 2 4 

2 4 3 7 

2,5 1 2  3 

3 5 6 11 

3,5 3 1 4 

4 3 2 5 

5 1 1 

5,5  l 1 2 

6 1 3 
3 1 1 

23 30 53 

rendkivül kicsi  mellkasi  kitérés hanyag mellkastartásra, 

gyenge nyak- és hátizomz7tra :utat , pangó (:s akadályozott mell-

kasi vérellátásra. Ilyem mellksi állapot mellett az iskolapad-

ban ülés kényszerhelyzetében a légzés egészen minimális. Elégséges 
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* 	oxigén felvétel nélkül viszont az idegsejtek müködése akadá- 

lyozott. Az agysejtek hypoxiás állapota miatt, elkerülhetetlen 

A  a figyelemcsökkenés, a gondolkodás lassulása és pontatlansága, 

tehát a tanulásra szellemi munkára alkalmassá; alacsony szin-

vonala szükségszerü. r. tanitás idején az elfáradás hamarább és 

mélyebben jelentkezik 3z ilyeneknél. 

Ezt a megállapitást erősitik a mély légzésről felvett antro-

pometriai adatok és további tanulságokkal sbolgálnak. 

A mellkas körfogatának különbsége  legmélyebb  kilégzésnél 

és legnal 	obb_tieléz zéskor mérve 

Mellkas kerületi 
különbsége Leányoknál Fiuknál Összesen 

3,5 cm  

4 

4,5 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

5 1 

5,5 1 1 

6 4 3 7 

6,5 2 1 3 

7 6 7 13 

7,5 1 1 

8 4 3 7 

8,5 SIM 2 

9 1 5 6 

9,5 1 1 

10 1 3 4 

1 10,5 1 1 

11 1 1 

23 30 53 

   



Ilyen koru és nagasságu fejlett fiatal embereknél a 10 cm-

es  mellkas kitérés közepes, különösen olyanoknál, akik zenei 

képzésük során tanulják és gyakorolják a helyes mély légzést 

és részt vettek iskolai testnevelésben, többen közülük sportol-

tak is, tehát fizikai fejlődésük előzményei az átlagosnál job-

bak.  

1~  hall atók életkori megoszlása   

Koruk -   Leányok Fiuk összesen  

18 - 22 éves 22 25 	- - 47  

fiatalabb 1 -- 1  

jdősebb - 5 5  

23 30 53  

hallatók magassá; szerinti a-íroszlása   

Leányok  Fiuk  
Magasság Hallgató nők Magasság Hallgatók 

155,1-16o co  6  170,1-175 cm 5  

160,1-175 cm 14  175,1-190 cm 18  

alacsonyabb 2 alacsonyabb 6  

magasabb 1 magasabb 1  

23  3a 
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A hallgatók fizikai előkészültsége  

Hallgató Iskolai testnevelésben Ezek közül 
sportolt is 

Össze-
sen em vett részt része vett 

Leány 

Fiu 

3 

1 

20 /ebből gyógy-
testn-re járt 2/ 

29 Jebből gyógy-
testn-re járt 2/ 

/6/ 

/16/ 

23 

30 

isszesen; 4 49 22 53 

A mély légzésnek csekély mutatói állandósult oxigénhiányra 

mutatnak. a teljes tüdőfelület nem vesz részt még olyankor sem 

a ventillációban az ilyen személyeknél, amikor mélyet lélegeznek. 

A kórnikus oxigénhiány következtében jellemző a fáradékonyság, 

ettől pedig a fizikai igénybevételtől való félelem. L mozgássze-

génység miatt a szervezet kifejlődéséhez szükséges serkentő in-

gerhatások ed.égtelenek,ami viszont fejlődési aránytalanságokat, 

egyes belső szerveken fejlődésben elmaradást, funkcionális rend-

ellenességeket vált ki. Azaz a csökkent munkaképesség sokféle 

kellemetlen tünete mutatkozik. 

mozgásszegénység fehérje háztartás romlását eredményezi, 

izomfejletlenséget, hormonális rendellenességeket. L test szöve-

teinek törvényszerű szigoru arányaiban kedvezőtlen változások 

mutatkoznak, amik n3ncsak jelzései a szervezet gyengébb állapctá-

nak, hanem okai is. 
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I.  testsulY  és -testmaf;ássáe; viszonyitása   

H~ Ilgatö ' Rövér Sovsr~y No rmális 
. 

Összesen 

leány 1 10 12 23 

fiu 3 16 11 30 

.. _. _ 
sszesen: 4 26 23 53  

L  nyak izomzatának fejlettsége jellemző az-általános fizi-

kai edzettségre. L nyak kerületÉt módositja a  pajzsmirigy tul-

tengése, amit  tapintással és centiméterrel már akkor is meg le-

het állapitani, amikor méh; e funkcionális laboratóriumi próba  

negativ. L pajzsmirigy megnagyobbodása a legtöbb tanulónál korán  

.  mutatkozik a tult;:rhelés egyik jelle::rző ártálmaként.  

Nyak kerület  

Kerület leányok 	' Kerület fiuk 	. 

28-29 cm 2 33,5 1  

31-31,5 4 	. 35-37 . 	17  

32-32,5 7 	. 37,5-38 . 	5  

33-33,5  6 39-4o 5  
34-34,5 4 41-42 2  

23  30  
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A pajzsmirigy müködéssel összefügg a tanulóknál észlelt 

sok neurotikus tünet. Ebben a mért évfolyamon ilyen tünetek 

28 hallgatónál mutatkoztak az 53—as összlétszámból. 

----Az  izomgyengeség másik szemléletes mutatója a kar izmainak 

fejlettsége, ami a fenti átlagnál jobb osztálynál is jól lát-

szik, különösen ha magasságukhoz és nyakuk kerületéhez viszo-

nyitva is elemezzük adataikat. 

A kar és a kéz az ember legfőbb munkaeszköze. Erinek jól kép-

zettsége és munkabirása a legtöbb munkában igen fontos. Annak 

ellenére, hogy a kezünkr: t mindennapi tevékenységeinknél is ál-

landóan igénybe vesszük, spontán is sokat edződik, mégsem fej-

lődik ki a fizikum szükségleteinek m€ felelően arányosan, mes-

terséges és tudatos beavatkozás nélkül. 

A nyujtott jobb felkar kerülete mint a kar izmai fejlett-

ségének mutatója  

Felkar kerület fiuk leányok Felkar kerület 

20,5 

21-21,5 

22-24,5 

25-26 

27-28 

1 

12 

8 

6 

1 

1 

1  

30 

21 

22-25 

26-27,5 

28-30 

30,5 

31,5 

32 

1 

4 

10 

5 

3 

23 
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Nyujtott és hojlitott jobb felkar kerület  

különbsége  

Különbség leányok  Különbség  fiuk 

30 

Az alkar izomzatának fejletlensége raég szernbetünőbb. 

Ezek az izmok  a csukló és a kéz mozgatását végzi._ 

Laza jobb alkar kerülete  

Alkor kerülete fiuk leányok Alkar kerülete 

1 

13 

7 

8 

1 

21- 21,5 

22- 24 

25- 26 

4 

18 

1 

23 

20,5 

22 - 25 

25,5-27 

28- 30 

31 

2,5 

3 

3,5 
4 

4,5 

5 

5,5 

0,5 cm 

1 

2 

2 ,5 

3 

1 

3 

11 

5 

__/_ 
23 

5 

10 

7 

5 

1 

1 

1 
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Laza és megfeszitett jobb alkar kerületi különbsége  

Különbség leányok Különbség fiuk 

0 cm 6 0 6 

0,5 11 0,5 10 

1 5 1 10 	. 

2 1 1,5 3 

23 2 1 

30 

A karizomzat fejletlensége arra is mutat, hogy a fejlődést 

serkentő kedvező ingerek eléggé spontán érvényesülnek. tudatos 

adagolásuk hiányzik,anik nemcsak e vegetativ funkciók tünetjelei-

ben mutatkoznak, hanem a pszichés életben is. fiz észfunkciók 

számos  gátlásának oka itt rejtőzik. 

Az ingeradagolásnak ezen a területén a tudatosság hiányáról 

szánszerit adatokat szolgáltat a két kar fejlettségének különböző-

ség`. A nagyon sokféle mutató közül ez különös szakmai hozzáér-

tés nélkül is könnyen ellenőrizhető. 



Különbség fiuk leányok  Különbség 
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A ,jobb és bal nyujtott felkar kerülJtének  

összehasonlitása  

Jobb + o,5  cm 1 	9 	Jobb +  o,5 cm-1 	9 
1 	7 	 1 	6 

Jobb - o,5 cm 	1 	1,5 	2 

1 	1 	2 	3 

	

18 	2,5 	1 

Egyforma-- 	5 	Jobb - o,5 	1 

	

23 	1 	2 

24 

Egyforma 	6  

30 

A külső hatások tudatos szabályozása nélkül csupán a szer-

vezet belső irányitásának automatizmusára bizva az adaptálást, 

ennek megfelelő kép alakul ki a munkaképesség alapját szolgáló 

szerveknél  és  funkcióknál. 

A csontrendszeren mutatkozó  fejlődési szabálytalanságok  

Hallgatók Normális  Kifejezett csontfej-
lődési elváltozások Összesen 

leányok 13 10 23 

fiuk 17 13 30 

sszesen: 30 23 53 
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Ennél az evfo lyamnál a gerincoszlop hibátlan 3 hallgató-

nál, egyszeru skoliozisa van 11, pás gerinchibával összetett 

skoliozisa 36, csak kyphozisa 2, egyenes háta 1 hallgatónak 

van. 

—Tul sok -dat a  maga részleteivel ne honályositsa el azt 

a lényeget, hogy az emberi szervezet egységes egész lévén, szel-

lemi funkcióit hátráltathatják azok a született és szerzett 

fizikumbeli és funkcionális szabálytalanságok, amik  az emberi 

életterhek mechanizmusából elkerülhetetlenül következnek. 

A hátráltató erőhatások ,jelentékenyen kedvezőtlen befolyá-

sa napjainkban lett nyilvánvaló, amikor a fejlődés magasabb 

követelményeket támaszt és az iskola kénytelen  az  eddiginél töb-

bet, jobban követelni, a korábbinál kevesebb egységnyi idő 

alatt. 

Az akadályok közül le ielentékenyebb maga az emberi szerve-

zet lehet amennyiben teljesitendőnek ismerjük   el a társadalom-

nak azt a 'ot os követelését, hogy kéozett és  tartós  munkára  alkal-

mas embereket kell az iskolából kibor:sátani. 

Uj feladat a szellemi eredményeken tul a fizikai alkalmas-

ság számontartása. Ennek megoldása teremti meg e magasabb szel-

lemi képzés feltételeit is azzal, hogy feltárja nemcsak a fizi-

kai munkaerőcsökkenés okait, hanem a szellemi gátló tényezőket 

is. Igya szellemi és f_?ikai ráhatások kölcsönössége révén 

egyidejűleg a fizikai s szellemi védekezés segitségével minden-

kor biztositható az individuális optimum.  
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A  jól szervezett emberi munkaerő gondozás ezt az optimu-

mot  állandóan emelheti, mint ahogy az emberi teljesitmények 

növekedésére mind szellemi, mind fizikai vonatkozásban ragyo-

gó példák ismeretesek. 

A korábbi ismereteken nyugvó vivnányokra épitve napjaink 

pedagógiája a pedagógiai ráhatás korábbi regisztrálási módja-

in tul /vizsgák, osztályozás, stb./ munkája kontrollálására 

uj és hasznos megoldásokat alkalmazhat a cél még jobb megköze-

litésére. 

-4f 



A pedagógián kelül megoldhatók az uj feladatok  

- A felvételi vizsgálat értelmének átalakulása. 

- Nézzük meg azt, akit nevelni akarunk. 

- A pályaalkalmasság egyik mércéje a testnevelés 

terhelésére reagálás. 
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A pedagógián belúl megoldhatók  az u1 feladatok 

1966/67. tanévben az általános iskolák száma 5 954 

a gyermekgyógyászok száma 	1 324 

Az 1966. évi statisztikai évkönyvnek ez a nagyon szemlé-

letes két adata önmagában is olyan megoldás keresésre késztet, 

ami az iskolaorvosi hálózatot nem terheli. Az iskolaorvosok 

létszáma és rendelői ellátottsága mellett a hagyományos konzer-

vativ kivizsgálás - minden iskolai tanulóra kiterjedően - még 

hosszu ideig lehetetlen. 

Azt is tudomásul kell vennünk, hogy az iskolai oktatás és 

nevelés eredményessége sok olyan adat megismerését is meghiván-

ja, ami nem orvosi kivizsg álás témája. 

Arról nem célszerű lemondani, hogy az iskola a tanulók 

munkaképességét mutató objektiv adatokat ismerje már a tanév 

indulásakor, hogy megfelelő és reális legyen az egész nevelés 

és oktatás terhelésének beállitása. 

Iskolán kivüli segitség igényét érvényesiteni ma már lehet, 

de a valóságos helyzetnek megfelelően eléggé szükre kell mére-

tezni. Az iskolán belüli erőforrásokra támaszkodva kell meg-

szervezni minden szükséges adatgyüjtést. Ennek ésszerűségét 

sok helyen felismerték. Az iskola saját erőivel okosan gazdál-

kodhat annál is inkább, inert .3 kifogástalan adatgyűjtésben 

kollektiven és személyilg egyaránt érdekelt. 
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A második világháborut követő években a felvételi rendszer 

kiterjedt és a vizsgarendszer átminősülésének folyamatát figyel-

hetjük meg...Selejtező vizsgáztatás helyett mindinkább adat-

gyüjtő vizsgálódásra módosul, a felvételizők mind  teljesebb 

megtartására törekednek. Ennek  hatalmas kényszeritő arejü peda-

gógia tapasztalat hátteré van. 

Annak a törvényszerűségnek felismerése, hegy a helyes neve-

lés folyamatában alakulnak ki a rejtett készségek, bontakoznak 

ki a tehetségek, növekvő számu bizonyitékot nyer az eredményes 

felvételi vizsgák adataiból. ti szokásos selejtező felvételi 

vizsgáztatásoknál még alig, vagy egyáltalán nem észlelhetők a 

rejtett készségek, mert a kibontakoztató nevelői ráhatás még 

nem csiráztatta ki. Felvételinél semmi különöset sem mutató, 

de még felvételre kerülő tanulók közül sokan lettek kiváló 

növendékekké és kiemelkedő szakemberekké, éppen á nevelés ered-

ményeként. 

Sok példa ismeretes arról is, hogy felvételi vizsgán kihul-

lottak tehetsége is kibontakozott nehezebb; kitaszitott körülmé-

nyek ellenére, ha kedvező befolyások hatása alá kerültek. 

Néhány vitathatatlan kizáró okot leszámitva,` nemcsak filozó-

fiai igazságként emlitjük, hanem a közismert tapasztalatokra is 

hivatkozva, hogy az átlag normális jelentkezőkben megvannak azok 

az alapadottságok, amelyek elégségesek a legtöbb szakmában a tár-

sadalmi átlagkövetelmény nek teljesitésére, ami az iskolákban a 

megkövetelt norma. Azt kell :._deriteni, ho gy a tanulók pszichi-

kumát, fizikumát milyen paraméterek jellemzik. Ezek birtokában 

mind a gyengeségek, mind az erősségek mértéke meglátszik és eb- 
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ből a pedagógiai tennivaló is. Igy nemcsak a felvételről 

vagy elutasitásáról lehet dönteni, hanem a képességnek jobban 

magfelelő tanulásra is lehet tanáccsal szolgálni. 

Minden tanév elején minden tanuló állapota ismeretlennek 

számit akár uj felvételre jelentkezők, akár továbbtanulók le-

gyenek is.  A nyári szünet körülbelül kéthónapos iskolán kívü-

lisége alatt a tanulók állapotában lényeges változások bekövet-

kezhetnek, amik megfogják határozni munkaetejüket, érdeklődésü-

ket, hangulatukat, magatartásukat. Ezek a változások bekövetkez-

hetnek személyüket ért egészs , munkaképesség módosulások miatt, 

fizikai és lelki fejlődésükből adódóan, szociális helyzetük meg-

változásából, szemlélet es tudat átalakulásból. Tehát az iskola 

számára fontos adatok gyüjthetők össze a személyre és a környe-

z3tre vonatkozó fontosabb ismeretjegyek feljegyzéséből. A hagyo-

mányos iskolai statisztikai adatfelvétel módositásával és kiegé-

szitésével a legmodernebb igényt is ki lehet elégiteni. 

Szákségesek az előzmény adatok és a jelen fontos adatainak 

rögzitése. A jelenlegi állapot és teljesitőképesség ismerete 

igen fontos. A kérdés-válaszos módon beszerzett előzmény adatok 

pontossága és hiánytalansága nem bizonyos. Ezzel számolnunk kell. 

A bevallást a jelen állapot sok tekintetben kontrollálja. A je-

len állapot adatainak ismerete rendszerint visszamutatóan is fel-

deritő természetű. 

A személy megismerésének k idolgozott rendszerei közismertek. 

rapesztalható azonban bizonyos hézagosság ezekben a rendszerek-

ben főként a gyakorlati megvalósitásnál. A fizikum ismerete 

spkszor felder ti a pszichés problémák okát is. 
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A =legősibb és lagelső adatszolgáltató mód. az állapotról  

ez inspiciálás. Minden tömegvizsgálódás első lépése  .a megszem-

lélés, A  fogyv:.res tatületek időszakoo szersléje rengeteg  

hasznos tapasztalattal szolgált. A gyakorlatban igen szüksé-

ges és bevált ez a mód, adatfelvé.elre és szűrésre.  

Orvossal megerősitett.szakbizottság az előtte sorba meg-

jelenő személyek közül, már ránézésre ki tudja választani a  

fogyatékos, hibás, betegséget kétségtelenül mutató, vagy való-

szinüsitő eseteket, akiket gondosabban meg kell vizsgálni.  

A Thán Károly Környű pari Vegyészeti Technikumban a kb. fél-

ezer tanuló közül az első adetfélvételnél 196o-ban 90 tanulót 

kellett kiemelni szakorvosi kivizsgálásra és kezelésre annak 

ellenére, hogy a felvételre jelentkezők előzetes orvosi alkal-

mas sági vizsgálaton átestek. Az alkalmassági ráinősités mellett  

tehát igen szükséges a munkaképesség adatfelvétele. 

A bizottsági inspiciálás segitségével elkertelhető az egész-

ségügyi intézmények kapacitását tulterhelő tömegvizsgálat igény-

lése. Csak azok kerülnek igy oda, akik rászorul( ., de megfelelő-

en el is láthatók. = . 

Az egyéb szükséges jellemző és az iskola profilja szerint 

fontos állapot és funkcionális adatok felvétele valamennyi tanu-

lóról bizottságilag szintén elvégezhető. 

Az adatok tükrében valamennyi osztályról világos kép alakul 

ki, mely megmutatja az adatok szóródásat is és ezzel a kollektiv 

oktatás szükséges középirányosát, valamint az egyedi elbirálásu 

esetek számát és különleges elbánásának mértékét, valamint mi-

lyenségét. 

-4  
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A nevelési és oktatási tervek átgondolt elkészitéséhez a 

konkrét és valóságot mutató adatok segitséget nyujtanak. A ne-

velésben sokkal kisebb eséllyel jelentkezik igy váratlan és 

véltelen, sokkal több energiát halmozva, sokkal hatásosabb a 

jól felkészült megtervezett oktatás és igy a tervezhetetlen és 

váratlan feladatok megoldására is több energia jut, valószinübb 

a kielégitő ráhatás. 

A selejtező vizsgázás helyett a munkaképesség szinvonalá-

nak vizsgálata növekvő jelentőségű társadalmunkban. A munkameg-

osztás további differenciálódása mindinkább szúkiti az agy fog-

lalkozásra jutó lakosok létszámának és utánpótlásának körét. A 

válogatásra is kevesebb mód nyilik. A kevesebb jelentkezőkből 

lehetőleg megtartani a hivatástudattal pályára készülőket nem-

csak ésszerü pedagógiai elv, hanem a köz- és egyéni érdek har-

mónikus találkozása is, aminek előnyeit ki kell használni. 

A pályaalkalmasság egyes mutatói még szigoru felvételi fel-

tételek mellett is eléggé széles skálájuak. A középátlaghoz 

viszonyitott szóródásuk ismerete birtokában az oktató-nevelő 

munka ezt a szóródást egészen szükre összehozhatja és összessé-

gében is a társadalmi átlagkövetelményt kifejező iskolai szint 

fölé emelheti. 

A pedagógia fejlesztésének törekvései között a tanulók meg-

ismerését szolgáló adatok közül két kategóriát részesitettek 

előnyben különösen az utóbbi években: a pszichológiait és szo-

matológiait. 

Mindkét adatcsoport körül folyó vizsgálódások bőséges iro-

dalmat produkáltak és sok részkérdést megvilágitottak, Különösen 

f 
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értékes az a több oldalról megerősitett megállapitás, hogy a 

szellemi és pszichés optimalitáshoz a fizikum jó állapota szük- 

séges, 

 

 illetve a fizikus funkcióinak kifogástalansága szüksé-

ges mind az értelmi legkedvezóbb cselekvőképességhez, mind a 

fizikai munkaképességhez. 

Iskolán belül a fizikum képzését főként a testnevelés tan-

tárgy keretében törekedtek megvalósitani és ennek biztositására 

egy nemzetközi normarendszert dolgoztak ki különböző követelmé-

nyekből. 

A hagyományos iskolai követelményrendszer at  államok tan-

terveiben irásbafoglalt mérce és teljesitésének fokát jelezte 

az osztályzat. 

Az iskolák differenciálódása és az iskolákkal szemben tá-

masztott követelmények gyors növekedése és a követelmények spe-

cializálódása miatt 	testnevelés kötelező normái elváltak az 

élet követelményeitől, már nem bizonyulnak kielégitőnek. Uj ne-

héz követelmények állitódtak a testnevelés elé, a nevelés és 

oktatás egész rendszere fejlődésének megfelelően. 

Nincs alkalmasabb tárgy az iskol ában a testnevelésncl arra, 

hogy a fizikum munkaalkalmasságát mérlegre tegye. Uj követel-

mény azonban az, hegy e szakmai követelményekhez igazitott le-

gyen ez a mérlegelés és az is uj bizonyos vonatkozásaiban, hogy 

ezt a mérlegelést  uár az év elején rövid idő alatt elvégezzék 

és részletes adatokat szolgáltassanak. 

A részletes adatszerzés szükségessége a testnevelésben 

régi felismerés, de főként mint kutatási téma jelentkezett a gya- 
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kórlatban egy-egy  részletprobléma kidolgozásának szolgálatában. 

4 	Az egyes tanulók teljes megismerésének fő és eredeti pedagógiai 

elve elhalványodott. 

Kevés helyen alakult ki e ységes felfogas és gyakorlat a 

szükséges testméretekről és a szüksé ges funkcionális adatokról. 

Sox, egyébként hasznos kutatási metódus a töme gt'izsgálatoknál 

nem jöhet szárvitásba különböző okok nP3tt . 

Iskolai adatfelvételekre csak olyan rugalmes keretü rendszer 

felel meg, ami az iskolákon belül ma is megvalósitható aszerint 

módositva és bővitve, amit az egyes iskolák specialitásai meg-

követelnek és előnyös adottságai megengednek. 

A legegyszerübb, de igen fontos testméretek adatfelvételé-

re még ma is leLcélszerübb az egyszerü személymérleg és a centi-

méter. 

r: testsuly számontartása soha el nem hanyagolható fontos bá-

zisadat, aminek a változása mindig sok és nagy fontosságu meg-

állapitás feltétele. /Egészség - betegség, tömeg és magasság 

aránya, a szövetek egymásközötti belső aránya, a táplálék hasz-

no sit ása , hormonegyensuly, stb.  stb ./  

L magasság, a törzs és a végtagok mérete, egymáshoz viazo-

nyitott aránya, nemcsak a fejlettség és rendellenességek mutató-

jl, hanem eléggé pontosan utal a lá ,zésre, azaz a ventillációra, 

a hasznos fehérjék er:l.nyára és eloszt ására is. Mutatja a minden-

napes idénybevétel általános ás lokális hatását és tendenciáit. 

Rögziti átélt sérülések, betegségek kárositásainak eredményeit, 

stb. 
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Iskolában is elvégezhető funkciópróbák a szervek müködésé-

nek mértékét a szükségnek megfelelő Grádusokkal mutatják /kerin-

gés, légzés, érzékszervek müködése, alapvető mozgásfunkciók, 

stb./ 

Az adatok viszonyitása egymáshoz, esetlegesen a korábbiak-

hoz olyan fizikai munkaképesség fényképet adnak, amik a gyakor-

lati szükségletet teljesen kielégitik, mert a különös esetek is 

kiderülnek, melyek további vizsgálatnak vethetők alá a szukaég-

nek megfelelő mértékig. 

A  fizikumról felvett adatok nemcsak a jelenállapotot rög-

zitik, hanem azt is megmutatják, hogy az e gyénileg kedvezőbb 

kép milyen lenne és utmutatásul szolgál a testnevelés módjára. 

A testnevelés ez esetben a nemzetközi ügyességi normákon tul 

konkréten az egyén, illetve az iskola speciális szükségletei ki-

elégitését szolgálja, azaz beleilleszkedik a nevelés egészébe, 

teljessé teszi azt, megteremti kedvező feltételeit. 

jövő életpályára és annak terhelésére felkészités fizikai 

vonatkozásban ilyen n,don többé nem csupán kivánság, hanem gya-

korlatilag minden iskolában megvalósitható természetes kötelesség. 

Amint a testnevelés horizontja igy kitárul, azonosul a neve-

lésével, nem csupán egy szaktárgy, a benne lévő nevelési ténye-

zők közül sem kell beérni a kötelező szaktárgyi óra keretei kö-

zött találhatókkal. Minden munkaerő fejlesztést és gondozást szol-

gáló elméleti és Gyakorlati anyaggal kiegészitheti anyagát más 

tantárgyakkal kapcsolva és azokon kivül is kihasználva a kinálko-

zó alkalmakat az áltelános, az iskolának megfelelő munkaerő fej-

lesztésre, ugy ho Ly minden tanuló kivétel nélkül, neki való módon 

részesüljön benne. 



A pedagógia  es a testnevelés uj kapcsolata  

- Az iskolában megjelenő tanulók állapota nen na6yon 

közeliti ; ag e6yéni legkedvezőbb állapotszinvonalu-

kat. 

- A testnevelés fellegvárai az iskolák. 

- A hebyomán ros testnevel és jó eredményei is kiegészit ést 

i ényelnek. 

- Kollektiv foLlalko záson individuális  mozgásadagolás. 

- Terheléses próba. 

- Ingersürités. 

- A motorikus beidegzések nevelési lényege. 

- Az ösztönökön uralkodás. 

- A testnevelés fogalmának lényege. 

- A testnevelés mechanikus szétválasztása. 

- Az élethez igazodri. 

- A testnevelés uj funkciói az iskola életében. 

40, 
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pedagória és a testnevelés úi kapcsolata  

tiz iskolai nevelés sok konkrét feladata azáltal könnyül, 

hogy a társadalmi v .ivi.i&nyok és a technikai fejlődés kedvezőb-

bé teszik az oktatást. 	szebb és egészségesebb környezet, a 

szemléltetést szolgáló szertárak gazdagodása, a gyakorló he-

lyex, mühelyek, laboratoriurnok stb. szaporodásával a gyakorlá-

si alkalmak javulása a pedagógia emelkedő eredi_iényességét bizo-

nyítják. 

I leggyönyörübb iskola is csak uéy válhat a pedagógia ■ tt-

honává, ha a tanulók jelenléte elvenné teszi. Puszta jelenlétük  

azonban a tanuláshoz és tanitáshoz még nem  elégséges. 	tanulók- 

nak tanulásra alkalmas állapotban kell lenniük ahhoz,hogy ne-

velni lehessen őket. 

----- ;z iskolában megjelenő tanulók állapota általában nem  

nagyon közeliti meg saját e gyéni legkedvezőbb állapotszinvona-

lukat .  

1, munkahelyi testnevelés 1966. évi konferenciáján az OKIST 

küldötteként felszólaló )r. Marosi József saját vizsgálatai és 

sokéves; Praxisából merítve n_gállapitotta: "a tanulóifjuság hely-

telen testtartása majdnem 100 %-os". Ritkasági;  a  hibátlan alkatu,  

teljesen szabályos fejlődésü gyermek, már az  általános  iskola  

alsó osztályaiban is. 	iskolában ferdülnek el  a  gyarnekek.  

helytelen életmóddal kapcsolatos elfajulás sokkal rosszabb ké-

pet mutat, mint ahogy az a vitabevezetőben elhangzott./Jegyző-

könyv 18.old./  
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- nyugatnémetek 1959-ben megtartott t hannóveri konferenci-

-jár_, a Nériet . Olimpiai Társaság felhívta a Német Szövetségi Köz-

társaság felelős vezetőinek figyelmét, az egész országot átfogó, 

öt éves, igen alapos vizsgálatok, adatgyüjtések, tudományos meg-

figyelések, statisztikák alapján, az általános biológiai lerom-

lás veszélyeire. Jelentésük szerint e civilizációs betegségek 

szinte minden néprétegnél jelentkeznek. 

Jelenleg majdnem minden második gyermek krónikus betegségi 

bántalmakkal lép az iskolában. 

1!z emelkedés négy év alatt kb. 10 io, de egyes tartományok-

ban pl. Nordhein-;lestfalenben eléri a 18 %-ot. 

1 hamburgi gyermekvizsgálatok 7916 gyermeknél bete g séget 

találtak 

beiratkozáskor 32,0 %-nál 

e  10 életévben 49,6 %-nál 

a 13 élet évben 57,2 %-nál 

dolgozó ifjuságnál végzett vizsgálat ©re ,l1énye szerint 

2.200.000 ipari tanuló közül kb. 150.000 állapota nerc kielégi-

tő, 51 % qltalános állapota közepes. 

Knippin£ H.'/. dr. professzor a kölni e gyeteni klinika igaz-

utójának rsegállapitása szerint "a technika, 2z automatizálás 

és a korszerüsités fokozódásával az ideies szív- és vérkeringé-
si bántalak  g örbéje ez össze:7 kercsoportokban elkerülhetetle-

nül tovább emelkedik és ennek következtúben az ember  szellemi 

és iI eg zeti iLénybevétele akkora mértéket ér el, helyet a sziv és 

.Vérkeringési funkciók La zdaságosságának romlásával kell megfizet-

ni.91 
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A könyv összefoglalójából. 

A növekedés és az élet viszohyainak állandó romlása, az 

otthonon belül és azon kivül egyre növekvő ingerek tömege, az 

élénkebb közlekedés, a levegő szennyeződései, de elsősorban a 

játszóterek hiánya - és az ezzel járó kevés mozgás, már az is-

kolás kornál fiatalabb gyermekek körében is előmozditják a kró- 

__nikus bántalmakat. 

Ugyanezek az okok, amelyekhez az iskolában még heti 34 óra 

ülőfoglalkozással szemben álló, maximálisan két órá mozgás, va-

lamint a délelőtti és délutáni tanitás még mindig fennálló vál-

takozása járul, ezeket a bántalmakat tovább erősitik. 

A németek megállapitásaihoz hasonló tanulságos megál-

lapitásokra jutottak más kultur országokban is, ahol a munka-

képesség változásait ujabban vizsgálták. 

Magyarországon a tanulóifjuság egészsége és munkaképessége 

védelmét szolgáló mozgásalkalmak feltételeit legjobban az isko-

lák biztositják, de még mennyire nem teljesen, azt némileg érzé-

kelteti az iskolák tornateremmel ellátottsága. 

Iskolaitestnevelés- és sport 
I. évf. 4. sz. 1965, nov. 

Iskolai tornatermek 1965-be`n  

Iskolák .Lorneternek 
száma  

Az iskolák %-os 
ellátottsága 

Általános iskola 	' 1084 18 % 

Középiskola 332 56 % 

Szakmunkásképző Intézet 82 19 % 

Felsőfoku oktatási intézet 45 50 % 
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Az iskolai nevelésben a taraulók, munkaerejének fejlesztésé-

re elsősorban a kötelező testnevelést szánták. A cél szolgálatá-

ban biztositották e testnevelésre forditható időt, összehangoltan  

a  többi tárgyakkal. 

Néhány adat a kötelező testnevelés heti  

óraszámáról.  

Iskolák Iskolák, vagy 
osztályok 

szára 

Kötelező testne- 
velés heti óra- 

száma  

Osztott általános isk.  

/szakrendszerű/ 

■ 

2419 2  

Összevont osztályu  

/részben osztott, kis- 
létszáma/ 3836 

' 

1 vagy 0,5  
Zenei tagozatu általános  
iskolai osztályokban ~  711 oszt. r  1  

2 Középiskolákban 

Szakközépiskolák ipari 
és mezőgazdasági tagozatai 
III-IV.oszt. 

t  

1 
Ipari szakmunkásképző 
intézetek 2 
Bányászképző iskolák  
I. oszt. 4 
Vend sglátóipari, mezőgazda- 
sági szakmunkásképző iskolák  
stb. 

. 

1  
Felsőfoku tanintézetek 
I-II. évf. ,  2 
Müszaki, orvostudományi, 
tudományegyetemek természet-
tud. karán .I-I I . évf. 1  

Ez a táblázat nem teljes, de azt szemléletesen mutatja,  
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'hogy a kötelező testnevelés legreprezentativabb fellegváraiban 

tit is * ólyan a heti óraszám, melyben a tömegoktatás körülményei kö-

zött a munkaképesség'jelenlegi igénybevételét igen nehéz ellen-

sulyozni, még nehezé'bb a munkaképesség fejlesztését szolgálni. 

Ahol pedig a kötelező testnevelés teljesen hiányzik, ott 

valamennyi tanuló fizikumának edzésére semmilyen intézményes 

munkaerőgondozást szolgáló módot nem tábltak. Az erőfeszitések 

csupán addig terjedtek, hogy a hallgatóság csekély részének 

juttassanak valamelyes sportolási alkalmat. A támogatást főként 

az élsportolók tudták kivivni. A diákság terhelése .és az azt 

ellensulyozó fizikai erő mérlege a tuln.yomó többségnél csonka 

mérleg, erőkarnélküli, ósak teherkarja van. Az viszont jókorá. 

Pedig a kötelező tesztnevelés sem elég önmagában  a  tanulók munka-

erejének kielégitő gondozásához. 

Varga- Mihályrré Péczely Stefánia t •budapesti •Xlrkerületben 

levő Villányi uti általános iskola testnevelő tanárának kisér-

letei és megfigyelési adatai is erősitik azt az általános ta-

pasztalatot, hogy a kötelező testnevelés vonatkozásában kifogás-

talan iskolákban is gondokozó a tanulók munkaerejének védelme. 

A felső tagozatos osztályok létszáma 1965/66. tanévben 

360 tanuló volt. Ezek közül mindössze öttanulót mentettek fel 

teljesen testnevelés alól, 6-ot gyógytornára utaltak. Tehát 

éves viszonylatban 15 növendéket nyilvánitottak csökkent nun-

kaképességünek. /IV. állapotkategória/. A felmentettek tanul-

mányi átlaga 3,24 a gyógytornára járóké 3,55 volt, gyengébb a 

többinél. 
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1966/67. .tanévben egy kisérleti osztály néhány adatából is 

,. szemléletes helyzetkép alakul ki. 37 .tanulóból 1 fiu kapott 

teljes felmentést, tanulmányi átlaga 2,7. Az osztály évi test-

nevelési óraszáma 65 volt. A tanulók 20-25 no-a vett részt rend- 
. 

szeresen az iskolai sportfoglalkozásokon, ami évi 36 órát tett 

ki. Volt 4 olyan tanulójuk, aki ezenkivül még sportiskolai, il-

letőleg egyesuleti edzéseket is látogatott, évi 144 órában. 

Ennek az osztálynak a testnevelésadta mozgásalkalmai és a 

többi tárgyak ülő elfoglaltságainak igénybevétele igy aránylot-

tak egymáshoz: 

75-80 % 65 testnevelési óra: 1082 üléssel szembe 

10-15 % 101 testnev.és sportkör 1082 üléssel szembe 

kb. 10 ó 245 testnev.sportkör és 
edzés 1082 üléssel szembe 

_ ----- Az órák és százalékok viszonyitása csuk egyik fénycsóvá-

ja a problémát kutató sok reflektornak. Annyi azonban kétségte-

lerinek látszik, hogy még a kötelező testnevelés seri ad 'kielégi-

tő munkaerő gondozást, jóllehet igen hasznosnak tartják  még a 

legtekintélyesebb  pedagógiai  szakmunkák alkotói is. A tudomá-

nyos, kulturális nemzeti és nemzetközi szervezetek véleménye 

és gyakorlata ebben a kérdésben egymáshoz nagyon közel álló. 

Az uj  és  ma gasabb követelmények prőbatét;:lükkel arra kény- 

szeritik a legkülönbözőbb  nemzetek illetékeseit,  hoLy a tanulók 

munkavédelme érdekében további vizsgálódásokát végezzenek,  az 
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igénybevételből adó szükséglejnek jobban megfelelő munkaerő 

gondozásra, e testnevelés előnyeinek alaposabb kiaknázására. 

---~-r- Michal Niewiadowski vezetésével a varsói testnevelési fő-

iskola módszertani tanszéke két éves kisérletet végzett külön-

böző iskolákban annak eldöntésére, hogy a tizperces szünetek 

szabadban, mozgással eltöltése milyen hatásu a tanulók munkaké-

pességére ? 

Táblázatot közöl két vidéki és egy varsói iskola kisérlet-

ben és ellenőrzésben résztvevő osztályairól. 

Vizsgálták a tanulókat tanév elején és év végén. A  felvett  

antropometriai és funkcionális adatokat összehasonlitották, a-

mik egyértelmüen a kisérleti osztályok kedvezőbb fejlődését mu-

tatták még azokban az esetekben is, amikor a kiinduló adatok  

ez ellenőrző osztályoknál mutattak jobb képet.  

A  kielcei iskola 170 kisérleti fiu tanulj és  

171 ellenőrző tanulójánál  

Mérés tárgya 
Méret átlag  

kisérleti ellenőrző 	,  

testmagasság növekedése 4,8 cm. 3 cm.  

2estsuly gyarapodása 2,9 kg. 1,4 kg.  

ellkas kitérés ki- és be-  

égzéskor 1,2 cm.  0,7 cm.  

üdő köbtartalom 257,1 cm; 144,3 cm'  
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151 kisérleti leány tanuló és lói ellenőrző  

tanulónál 	 ir  

Mérés tárgya Méret át13 E;  

kisérleti ellenőrző  

`Testmagasság növekedése * 3,6 cm. 2,7 cm.  .-- 
Lestsuly: gyarapodása 2 kg. 1,3 kg.  

4éskor 
ellkas kitérés ki-és belég-  

cm. 1 8 cm.  

Tüdő köbtartalom 244,1 ce 	'  146,4 cm 3  

Hasonló előnyös átlag eltéié.:;t mutatták a kisérleti tanu-

1ók erőfeslődésükben is. 

• kisérletben résztvevő többi iskoláknál is u yenilyen vál- 

tozást mutattak az adatok.  

• leszürt tanulságokhoz tartozott még néhány, az iskolai ne- 

velés szénára igen előnyös változás. 	kisérleti tanulók vi- 

selkedése az órákon nyugodtabb, fegyelmezettebb volt. !: tenu-

lók figyelmesebbek 1•3ttek. 	szünetekben na'otartásuk feszte- 

lenebb, feloldódottabb, természetesebb és vidámabb, mint az 

ellenőrző osztályok tanulóié, ahol viszont. t.ipikü:s-  volt- a  na nt  

zaj, türelmetlen :lökdösődés a. folyosón, falnak támaszkodó ácsor-

gás,  a terhek szellőztetésének elhagyására hajfanosság és ellen-

állás az-osztályból eltávozással szemben.  

� kisérleti osztályok növend:kei között kevesebb lett az  

orvosi eset és kevesebbet is hi a roz.tak,  
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Korunk nagy követel _ enyü iskoláiban már nem bizonyul  

eléesésesnek munkavédelmi vonatkozásban a testnevelés tantárgy  

lelkiismeretes tanítása, mart  a szükséges munkaerőnek csupán 

egy részét tudja biztositani. Keresik hát a további munkaerő-

fejlesztés iskolai alkalmait, amikkel elérhető a munkaerő olyan 

magas szinvonala, amely szükséges az iskolai és társadalmi kö-

vetelmények teljesitéséhez. 

~--- J.P. Mokerov szovjet kutató pedagógus "Testnevelést az  

élet napirendjébe és a munkarendjébe" cimü cikkében iskolai vo-

natkozásban is tanulságos kisérletéről számol be. Azt kutatta, 

ho e y G rendszeres testgyakorlás miként befolyásolja a megbete-

gedésre hajlamosságot, a megbetegedési átlagszámot, a betegna-

pok számát.  

Influenzás ás légcsőhurut me»Obete;edések %-ban.  

Esetek száma Napok száma Gyógyulás ideje  

sportolóknál 'átlaben sportoló átlag sportoló á t  

22.8 69.2 99.- 305.- 4,3 4, 4 

tanulók munkaereje fejlesztésének érdekében Dr. Veszpré-

mi László kisérL ti adatai, amit kiszomborban gyüjtött az ál-

talános iskola minden okos, ujat pártfogoló tantestületével,  

megerősitik azt a megállapitást, ho,y a kötelező testnevelés jó  

felhasználásán tul a tenilók szék =üen irányitott mozgatását,  

azaz o t e stnevelés e gyéb alkalmait is fel kell használni a munka-

képesség gobdozására, ha nem akarják vállalni a kisebb eredmé-

nyű oktatás és nevelés sulyos felelőssébét /Munkahelyi testneve-

lés 7. sz. "z iskolai  munkahelyi  testnevelés tanulásegészségtaní 

jele ntősége./ 
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Végső soron . arról van szó, hogy a szervezet kicsiny élő 

egységei nindegyikének kedvező üzemképes állapotban kell 

lenni ahhoz, hogy csodálatos kooperációjuk eredményeként 

uegjelenitődő emberi cselekvések,  a  nagata ^tás, gondolko-

dás, a  bevésés  és a felsorolhatatlanul sok pszichikai és 

fizikai életmegnyilvánulás mind kifogástalanok legyenek. 

A  sejtélet törvényszerüségei át nem hághatók, meghat<<roz-

zák  az ember munkaképességét ! Fi,yelembevételük, tiszte-

letteljes kiszolgálásuk, nem presztizsveszteség a pedagó-

gia szánára, hanem bölcs előrelátás a nevelés hatásfoká-

nak  javitása érdekében. A sejtfunkciók serkentésére pe-

dig normális körüliuén 'ek között a legfontosabb és legha- 

tásosabb ingerkeltő a szakszerű, adagolt testmozgás, 

amit egyetlen fogalomba tömöritve testnevelés szóval fe-

jezünk ki. 

Tanitványaimnal kapcsolatosan személyes élményein sok'ezer-

nyi példájából,  bármelyiket kiemelve, szemlélteti a szervezet 

neuro-endokrin rendszerének noziással befolyásolhatóságát és 

a tanulók  egész egyéniségének és személyiségének kialakulására 

kedvező ráhatását. 

---- Normális esetnek számit három testvér. Mindhárman kitűnő 

tanulók, általános iskolások, S.J, S.Gy, S.Z. Jél gondozott 

gyermekek, akiket még külön gyermektornára is járattak. Ezzel 

is összefüggött, hogy az iskolai testnevelésben megszerezték 

a legjobb osztályzatot. 

Mindezek ellenére a gyermekeknek romlott a tartása, ami 



— 71 — 

feltünt szüleiknek. Mikor hozzám kerültek már a mindháromnál 

torziós' skoliosis mutatkozott egyéb fejlődési rendellenességek-

kel komplikálódva. 

gondos klinikai kivizsgálás után orvosuk mozgást irt 

elő therápiának individuális adagolással, miközben az egyéb 

testnevelési behatások alól ideiglenesen mentesítette őket, de 

semmilyen más könnyitést nem kaptak. 

kontroll esetnek számitó többi gyermekhez képest.fokozato-

san 	. normalizálódott tartásuk, majd mind alkatilag, mind 

teljesitményeikkel kiemelkedtek a többi közül, messze maguk 

mögött hagyva amazokat. Ma mind a kötelező testnevelésben, mind 

a sportban elsők, épp u gy mint a tanulásbon. 

Érdekes T.I. középiskDlás esete, akit a szivspecialista még 

gyógyte.stnevelésre sem mert eng edni. 1 szivbi.11entyü.elégtelen-

ség és a mozgáshiány nagyon gyengévé és. visszamaradottá tette, 

akinek a tanulás is tulterhelést okozott, jóllehet értelmesebb 

volt az átlagos gyermekaknél, 

Az orvosi előirásokat figyelembevevő egyéni mozgásadagolás-

ra e,yetion év alatt a gyenge fiu az átlagot meghaladó,  szép 

termetü és erős lett, jó tanuló és kitartásban is jobb lett az 

épszivü közepeseknél. 

Feltünést keltett beavatott körökben egy különlegesen gyen-

ge, do rendkivül zenei tehetségii kisleány Sz.V. esete, aki álta-

lános iskolás korában már zenemüvészeti főiskolai felvételt nyert. 

A sok tanulás és gyakorlás következtében növekedésében elmaradt, 

alkata fejlődési rendellenességeket mutatott a foglalkozási ár-

talmak-eredményeként. Tartani lehetett attól, ho gy a középísko 
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la terheit nem fogja elbirni és zenei tanulmányait képtelen 

lesz folytatni. 

Az individuálisan beállitott rendszeres mozgatás hatására 

nemcsak fejlődési lemaradását hozta be, de ügyességben, kitar-

tásban és erőben filigrán alkata éllenére felül multa a nála 

nagyobb termetűeket, sőt sportegyesület i tag kortársait is. 

----A példákhoz tartozik még néhány fontos lényegi adat: 

1. A tanulók mozgásadagolása kollektiv, osztályfoglalkozásnak 

számitó • létszám mellett valósult meg. 

2. A:; foglalkozások teremben töltött időtartama 

• a/  hetente két alkalommal  45 perc;  

b/ hetente egy alkalommal 90 perc foglalkozáson történt; 

c/ a foglalkozásokra csak tanév idején volt alkalom. 

3. A szokásos iskolai kötelező testnevelésnél kedvezőtlenebb 

volt a csoportösszetétel, mert nagy korkülönbséggel, több 

évjárat és külön nemü gyermekek együtt vettek részt a kisér-

letben. 

• - • 

Annak az aggálynak bőséges tapasztalati alapja van, 

hogy az iskolai moz6ásadagolás individuálisan nehezen beállít-

ható és ezért bizonyos tartózkodás észlelhető a tanulók munka-

ereje megelőző védelmére felhasználásának elismerése körül. 

Egyrészt a kollektiv foglalkozás keretében individuálisan 

adagolni a mozgást, első tekintetre alig megvalósithatónak lát-

szik, másrészt az alacsonyabb állapotkategóriába tartozók érzé-

kenysége mellett fennáll az ártalom ;i szélye csekély tuladago- 

x 
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lás mellett is. 

A munkahelyi testnevelés 4. számában közölt két cikk "Az 

iskolai munkahelyi testnevelés egészségügyi szempontjai" és 

"A munkahelyi testnevelés hatásáról". valamint 2. számából "Kon-

dicionáló testnevelés alkalmazása" cimü cikk bőséges bizonyitó 

érvet és anyagot közöl, a mozgással meggyorsitott munkaerő hely-

reállitódásról olyan esetekben is, amikor életveszélyt jelentő 

sulyos betegállapotból indulva kellett megtenni a javulás utját. 

Az iskolús tanulók munkaerejének védelme és fejlesztése is-

kolai hatáskörben nem  ennyire nehéz, hiszen a tanulók többsége 

munkaerő szinvonolát tekintve III. kategóriába tartozó, csekély 

része ennél gyengébb IV. kategóriába tartozó csökkent munkaképes -

ségü. 

Magasabb munkaerő szintről felfelé haladni olyan jól szerve-

zett intézménynél mint amilyen az iskola, nem különleges feladat, 

ha a pedagógiai és egészségügyi együttmüködés nincs elhanyagolva. 

Az iskolai tanulók munkaerő védelmének közéleti kihatásai, 

elméleti és gyakorlati vonatkozásai igen tortQlmasan megtalálha-

tók "A prágai testnevelési tudományos symposium magyar beszámoló 

anyagában" /Munkahelyi testnevelés 3. sz./ amiből mint a legfon- 

tosabb lényeg kiemelkedik az a gondolat, hogy a testnevelés 

nem csupán eszköze, hanem a munkaerő szinvonalának skálázott mér -

céje, -azaz t-ömegvizsálati eszköze is. 

Ezt  az uj vonást e tevékeny pihenést szolgáló munkahelyi 

testnevelés egyik iskolai változata, 'A tizperces pihentető 

testnevelés" kinálja, semmi mással nem pótolhatóan. 

l‚r 
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Az a szervezeti reagálás ugyanis, amit a beidegzett, azonos  

időben tartott rendszeres e  szakszerü testmózLlás ingerkeltése  

vált ki, egyrészt bázisadat a munka terhelése mértékének megál-

lapitásához, másrészt ismételt adatfelvételek birtokában a szer-

vezet állapotváltozásainak mutatója.  Igy a mindenkori állapot-

nak megfelelően világos az, hogy ki melyik "munkaképesség kategó- 

riába tartozik és ezzel az is, hoLy milyen typusos mozgásterhelős  

szolgálja állapotának javulását.  

A  testnevelés mint a munkaképesség terheléses próbája, ki-

egészitve azzal a gépi sorozatvizsgálattal, ami a "Sorozatvizs-

gátat. a .munkahelyi estnevelés ellenőrzésének szolgálatában"  

oimü cikkben található /Munkahelyi testnevelés 5.sz./, gyakorla-

tilag már ma kivitelezhető minden különösebb nehézség nélkül  

és megfelelő előkészitéssel bevezethető valamennyi iskolába,  

anélkül, hogy akár az orvosi, akár a pedagógusi kart megerőltető  

feladat elé állitaná.  

Az olyan tanulóknal, akiknek a munkaképessége szinvonaláról  

a lényeges adatok ismeretesek, tehát állapot és nozg,áskategóriá- 

juk tudott, még ha különböző kategóriákba tartoznak is, kollektiv  

foglalkoztatáson belül jól lehet adagolnia mozgást és hatását  

lehet ellenőrizni.  

A  fiziológiásan kedvbz-ő " mozgás adatolás, helyes pedagógiai  

beállitásban lelkesedést •keltő, kiváltja a tanulók teljes igye-

kezetü együttnüködését, hangulatuk örömteli, időkihasználásuk a  

leggazdaságosabb lesz. Igy egységnyi idő alatt a szervezetet  

érő kedvező ingerék száma és intenzitása elégséges a"fiziológiás  

és pszichés reflexláncok kialakulására és negerősitésére,  a kedve- 

11(  

~ 
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ző mennyiségi, majd rinőségi változások létrehozására ! 

iskolai kötelező testnevelés teljesen alkalmas és be- 

vált törvényes keret lehet a tanulók munkaerejének ilyen fej-

lesztésére, hiszen rendszeres ismétlődése, kedvező létszAnbe li, 

homogén évjárati összetétele, - különösen ahol a leányok és 

fiuk testnevelése i‘s külön folyik - olyan eredmények elérésé-

re is módot adnak, amit máskülönben remélni  sem lehetne.  

kötelező testnevelés célszerübb beállitásának felté- 

tele az állapot ismerete,.ennek p edig a munkahelyi test- 

nevelés iskolai változataiból «, tizperces pihentető 

testnevelés, mint adequat terheléses próba. 

tanulók munkaerejének gonio zását szolgálva igy kerülnek 

kölcsönhatásba és nélkülözhetetlen egységbe,a testnevelés hagyo-

mányos és ujabb hódjai. 	 . 

ti fiziológiás.ós pszichés reflex láncok-tartós kapcsolata-

it kialakítani, a helyes szokások folté -teles reflexeit megerősi-

teni és ezeket a kedvező személyiségjegyeket fórmázni a -  készsé-

gek amorf tömegéből a testLo.zg ások tudatos felhasználásával el 

lehet érni igen hatásosan. 

testnevelés élményeiben sok olyan elem  van, amik érthető-

vé teszik azokat e szinte mindennaposan tapasztalt mély hatáso-

kat, amiket a tanulók szervezetének, egyéniségének kedvező vál-

tozásain észlelünk oz egyes foglalkozások elmultával. 
1 

r 

1; testnevelési órák termi ideje rövidebb, mint más óráké, 

mert röviditik az Atöltözés percei, a körülményektől függően 

6-10 perccel, hacsak nincs mód arra, hogy már az óra előtti 

szünetben átöltözzenek a tanulók. 



- 76 -  

- h tökéletes szerkezetü órában az igénybevétellel arányosan,  

cselekvési szüneteket kell tartani a fiziológiás nüködések e gyen-

suláynak biztositása védett, küi5nben a tulzott iLénybevétel ár-

talpassága ellen a szervezet védő reflexei aktivizálódnak.  

I tevékeny percek száma a teremben töltött időből csupán  

az egésznek egy része, még jó időkihasználás mellett is. Az egy-

féle .moztásra tehát nemcsak a hamar jelentkező fáradás miatt,  

hanem időhiány miatt is kevés másodperc jut. i reflexláncok 

kiépüléséhez viszont  az ingerek nagy tömegűre volna szükség, 

ami mée éves viszonylatban sem kínálkozik.  

Az időhiány azonban pótolható az inger intenzitás emelésé-

vel. Ezt az intenzitást nem egy érzékszerv in ; ~ereősségÉnek növe-

lésén át érjük el, mert ennek optimumát tullépni csak a kedvező  

hatás csökkenése árán lehetne, hanem azáltal :  hogy több érzék-

szerven keresztül ig yekszdnk hatni. Pl. s labdázás élményének 

rendkivüli sikere kapcsolatos a vizuális ingerek mellett az 

auditiv, a taktilis és a motorikus in`erfelvétel összegeződésé-

vel.  

Különösen erős és sokoldalu hatást gyakorolnak a motori-

kus élmények. Ezekkel kapcsolódnak leginkább azok a bei-

degzések, amik más koMbinációban a fegyelmezett magatartás 

jellemzői. Az önuralom, az állhatatos erűfeszités, győzni 

akarás, az eredmény felett érzett öröm a testnevelés állan- 

dó kisérői és kellemes sikerélményei, minek következtében 

begyakorlott jellemző szereppé, majd szokássá érlelődik és 

áttételeződik a tanuló élete egyéb területeire is. Megnyi-  

latkozik a tanulásában, iskolai viselkedés ében, koncentrá- 



- 
77 
 - 

ló készségében, .gyorsabb reagálásában, kollektiv fele-

lősségtudatában és a kiválóbb eredményre törő becsvágy-

ban.  

!~ testnevelés folyamatában a psziché sokkal mélyebben, át-

hatóbban alakul semmint azt szokványos értékelésekből ismerjük.  

Miután az alakitó ingerhatások kedvező összegeződése, és ismét-

lődése minden más nevelő alkalom hasonló hatásait intenzitásá-

ban és számában messze meghaladja, ez igazolja a testnevelés  

eddiginél jobb és szélesebb körü felhasználását a nevelésben, a  

munkaképesség fejlesztésében, Uii nemcsak a Etikai alkalmassá-

got jelenti, h9nem a fizikai égi, szellemi értékek egységes mobili-

tását.  

!~ z iskolai oktatás egyes tárgyainak keretében sokkal egy-

szerübb feladat a testneveléssel megalapozott készségek kitel-

jesitése, specializálása, mintha maguk erejéből kellene kialaki-

taniuk.  

t; testnevelés nagyfoku öntevékenységet követel meg, tuda-

tos előkészítést, határozott befejezést, a végrehajt*.  

rendszerességét, a sorrend fontosságának megbecsülését,  

a szabályoknak tiszteletben tartását, az önerőre táuasz-

kodást, az önérdek alárendelését, az önfegyelmet, a mun-

ka és pihenés tudatos váltogatását, az erőfeszités kellő  

időrQ koncentrálását, a distributiv figyelmet és cselek-

vésre és a környezeti.:, a sogitőkészséget.  

Hát nem csupa olyan jellemzők ezek, amikre minden iskolai  

feladat Hegoldásánál szükség van, és ami annyire szükséges az  

iskola elvégaztével is  ? 
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Mindezeknek csupán arculata változik, a munka körülményei-

től függo"e n,apit kialakitani olyan személynél nagyon könnyü, 

aki magának a feladatnak lényegóvel tisztában van és nem ta-

nusit vele szerben ellenállást, mint ami természetes megnyilat-

kozás idegen dolgokkal szemben.  

	 z iskolai tanulók fizikai és pszichés életében jelenté- 

keny próbatétel a különféle ösztönök feletti uralom megszerzé-

se. Az egyéni ösztönök zabolázása szükségszerü a társas élet-

ben, méginkább magasabb emberi és társadalmi esz ónyeink raegva-

lósitásában. 

Az ösztönök fölötti uralomhoz erős akarat mellett az is 

szükséges,  hogy jelentkezésük ne legyen abnormisan erős. Kiegyen- 	A  

sulyo zott fizikumu és szellemü tanulóknál ilyen abnormis jelent- 

kezés nem következik be ! 	 A  
A kiegyensulyozottságot a fiziológiás normalitás, ezt .pedig a  

rendszeres és szel erü mozgás biztositja. 

A  testnevelésnek az ösztönt zabolázó hatását, az életre fel-

készités legfontosabb szakaszában soha sem lehet tulbecsülni. 

A kilengésekre és szélsőségekre hajlamosság korszakában a  

nevelés egészének harmóniában kell lenni a testneveléssel, mert  

a nem fiziológiás, hanem társadalmi ellenhatások kiegyenlitésé-

re a testnevelés is csak hasonló segitséggel képes. 

fiatal kort jellemzi az j,rylulatos türelmetlenség  egymás  

iránt. A kellemetlen ingerekre ösztönösen tO  ladással reagálnak,  

mint a dzsungel vegetativ élőlényei. Ebben az életkorban még 

csak kialakulóban vonnak azok az ösztönszobalyozók, amik bizto-

sit ják a tu_lat uralmát és a kulturemterhez méltó reagálást.  

1(  

~ 
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szabályozó reflexláncok kialakitásában, a tudattal kontrol-

lált, le€célszerübb cselekvés villámgyors válasza olyan gyakor-

lottságot igényel, amit elsajátitani csupán értelmi belátással 

nem lehet, csakis itltenziv motorikus kapcsolással. Erre pedig 

a testnevelésnél jobb nevelő mód nincs. 

Ismeretesek azok e tapasztalatok, hogy a virtusból vereke-

dések fő fészkeiben amint bevezették a rendszeres testgyakor-

lást és telitették küzdősportokkal is, Degszüntek a gyilkossá-

gi bünesetek. 

Nők között ahol a kellemetlen szópárbajok tették hangossá- 

a környéket, eltünt a harciasság légköre a testnevelés hatására, 

sőt kollektiv játékokkal kiegészitett mozgások a kölcsönös segí-

tés szellemét alakitották ki. 

Ennek a változásnak fiziológiás hátterében a kiegyensulyo-

zott id,gmüködés áll, amely normálisan kiszüri a jelentéktelen 

ingereket, a tudomásul vett ingerhatásokra célsz.. :üen válaszol, 

amit a testgyakorlás és játékos mozgások milliónyi alkalmával 

feltételes reflexekké érlelve be gyakorolt, 	kialakult erő ön- 

tudata 	a félelem érzetből származó, ősi ösztönszerü 

védekezésből támadást, 

tanulóifjuság egyik centráli,s problémája szexuális 

feszültség és a párválasztás, 

emberi lét természetes jelenségei, 'akkor válnak az  isko-

lai rend ós a társadalom számára kritikussá, ha abnormitásaikkal 

közveszélyesekké valnak. Iskolai tekintetben ennek minősül a 

feldult lelkiállapotból származó számtalan baj, az elmerengő 

dekoncentráltság, a tanulást akadályozó végtelen séták, versel- 
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getések, táncos tivornyák ,  és mindl4z arili a felkészülés köteles-

ségszegésével jár együtt, amik felrugják a közösségi élet irott  

és iratian szabályait és egyéni féktelenségükkel veszélyeztetik  

másik életének egészséges rendjét.  

1~ hormónok szabályozta ösztönök ereje minden lelki ráhatás-

nál nagyobb. Abnormitásai tragédiák, bünesetek forrása lehet, az  

emberiség sok évezredes tapasztalatai szerint. Félvállról venni,  

figyelmen kivül hagyni nem szabad, már csak azért sem, mert tü-

netei arditóan mutatkoznak, következményei a pedagógiai tudás 

felhasználásával előre láthatók 's mégy időbeli lefolyásuk is ki-

számítható az esetek többségében, 

hormonmüködés normális egyensulya kölcsönhatásban az ideg-

vezérléssel szoros kapcsolatban áll a szervezet egészének állapo-

tával. Ha az anyagcsere és a kiválasztás normális, a szervnükö-

dések  épek, akkor az élet rendkivüli  és  sokszor elkerülhetetlen 

olyan  behatásait is ki tudja egyensulyozni a belső vezérlés auto-

matizmusával, megőrizve a funkcionális egyensulyt és ezzel a szel-

lemi  és  értelmi intaktságot, ami más  esetben  elbukással végző-

dik. 

szervezetnek ilyen kiegyensu)yozottságat csak a rendszeres 

testneveléssel karbantartott embereknél lehet találni, ahol a 

szövetek, szervek és szervmüködések egyéni optimálishoz kö3i 

állót mutatnak. 

~ 

Azok a lelki zivatarok, amiknek kiváltója a szexuális ösztön,  

általában a hormonmüködések kedvezőtlen elváltozásainak törvény-

szerü következményei. Eppen ezért megelőzhetők a neuroendokrin 

rendszer kedvező befolyásolásával, azaz rendszeres, szakszerü 

~ 
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testnevelés pedagógiával. 

------ Fogalmi és nyelvészeti vitákkal már sokat foglalkoztak 

szakkörökben. L különböző állásfoglalások pozitivumait méltá-

nyolva ugyan, de  egyikre sem feleskülve meg kell állapítani 

a vita lezáratlanságát. Sem a testnevelés sem más használatos 

kifejezések nem tükrözik kellően, a pedagó c,ia uj, egészséges 

és szükségszerü kivánalmait, amik pedig a fogalom lényegéhez 

tartJznak. 

Lz emberi szervezet funkcióinak ismeretében olyan természe- 

tes inLerkeltésröl van szó, mely a passziv és aktiv moz-

gás :lozirozásával, állepe thoz igazodó összeállitásával és 

módjával, 3 neuró-eniokrin rendszeren keresztül az egész 

szervezetet, valamennyi funkcióját és céltudatosan egyes 

szervmüköl éseket befolyásolnak, kedvező reakciókra késztet-

nek, az egész pszichét és fizikumot alakitják. 

Szükségszerü tehát az a felfogás változás, amit világszerte, 

itthon is érzékelünk a testneveléssel kapcsolatosan, /amit a 

fenti értelemben használunk/ abban a tekintetben, hogy ma nem 

a felmentést, hanem a részvételt kell kategórizálnunk. 

testnevelésre minden tanulónak szüksége van a neki való 

mértékben és módon. ! gyengéknek még inkább nélkülözhetet-

len, hiszen esetükben nem csupán munkaerő gondozásról van 

szó, hanem ennél többről, rehabilitációról is. 

Szentesiteni e régi felfogást ma már idejét multi, mely 

e ré`ebbi kor ismerethiányára támaszkodott, a  szervezet mozgás-

sal táplálásának nélkülözhetetlensége vonatkozásában. 



A  tartozká:.ó óvatossá, az intézményes hegoldások kialaki-

tásában azonban- és szerü, éppen azért, mert ez élet és e tudo-
mányok gyors fejlődésével a szakemberképzés nehezen tud lépést 

tartani. 

A kétkedés minden vegállapitáshoz egészségesen hozzátarto-

zik és igen helyesen megköveteli e próbát. 	testnevelés külön- 

böző hatásaival kapcsolatos uegállapitások igazát kétkedve fo-

gadják mindazok, akik a mindennapi sportélet visszásságait 

is látják a maguk valóságában és tudnak az iskolai kötelező 

testnevelés gyengeségeiről is. 

A kétkedést keltő kedvezőtlen jelenségek maguk az ellen-

próba látható bizonyitékai, hogy 3 szervezet életiek törvényei 

és a társadalmi élet törvényszerüségei megszeghetetlenek ártal-

pas következmények nélkül. 

A kedvező hatűsok csak normális, szakszerü testnevelés-

pedagógia közlése esetén várhatók. A szakmai hiányosságok, a la-

za lelkiismeretü könnyelmüségek a testnevelésben nem vétségek, 

hanem bünök, mert az emberek élete, munkaképessége-ellen irá-

nyulnak. 

A testnevelés ilyenképpen közügy és fejlesztése a tudomá-

nyok ksoperációját tételezi fel és egyik központi kérdése a 

pedagógia tudományának. Minden emberre kihatása kiemeli fontos-

8á01 a tantárgyak szakositott gúnljai közül. 

testneveléssel kapcsom- tos rossz tapasztalatok ,egyik 

forrása az,  hogy nálunk leszükült az aktiv riozgásokra az egész 

testnevelés. Eredeti készletének jelentékeny részét a tömegel- 
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látás gyakorlatából kirckesztettéke 

a mechanikus szétválasztás, ahogy e testnevelés eredeti 

teljességét szétbontották 

a/ az aktiv testnevelést az egészségeseknek osztották ki; 

b/ a passziv testnevelést a gyógytornára utaltaknak; 

c/ a passzázst, a nechanotherápiás eljárásokat a betegek- 

nek, /illetve a fürdőbe és kozmetikai  szalonokba járók- 

nak/, 

az élet gyakorlatában állandóan cáfolt szemlélet ugyan, de hátrá-

nyai mégis sokakat érintenek. 

Igen jellemző példának mutatkozik a versenyzők esete, akik 

nem a versenyszáruk aktiv mozgásait gyakoroljk csupán, hanem 

a kondiciáedző vezetésével ezt a készletet állapotuk szerint 

kiegészitik passziv mozgatással, passzázzsal, lég, nap és viz-

fürdőkkel, sziikség szerint kiegészitve a napsugár egy-egy tar-

tományának mesterséges sugaraival kvarccal ós szolluxxel. 

Lényegileg mindegyik a természetes befolyásolás Hódja, 

amit hozzáértéssel az állapotnak megfelelő kombinációban kell 

adagolni a szervezet munkaképességének erősitése érdekében, spe-

ciális nunkabirása és teljesitő képessége emelése céljából. 

testnevelés egyik része sem pótolhatja a másikat, nem 

helyettesitheti és elhagyva bármelyiket, a várt hatás csökkenését, 

vagy teljes elnaraé.ását okozza, lemondást jelent a testnevelés 

emberformázó eredményességének teljességéről. 

L testnevelés ilyen sorvadásának történelmi okai vannak 

ugyan, de végeredményében a jelen helyzetben azt eredményezték, 
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hogy nemcsak az iskolai kötelező testnevelés iránti elégedet-

lenséget váltották ki, hanem felvetették általában a testneve-

lés jelonben mutatkozó nem kielé;itő hatásosságát. Tehát egy-

részt birálatot hozott, másrészt kialakitotte a jövő kifejlődés 

utját megmutató szemlélet egészséges kiinduló felfogásalapját. 

;mint visszatérünk a teljes egész testneveléshez az élet-

követelmények teljesitésének sürgető kényszerére, ennek tanár-

képzési konzekvenciái szerint a képzés ter Aészettudományos bázi-

sának szélesebb alapot kell biztositani © jelenleginél. 

--~---~-  J;z élethez igazodás minden pedagógiai siker egyik leg-

fontosabb feltétele. Ez az igazság a testnevelés gyakorlatában  

eléggé elhomályosult. 	tantárgyi szemlélet a kötc .`•_eZb testne- 

velésnél, saját fontosságának önérzetes tudatában keveset törő-

dött azzal, ho g y milyen szituációban lép be a tanulók életébe, 

csupán saját szigoru követelményeihez ragaszkodott.  

~ testnevelési követelmények amikor megfelelnek a személyi  

és társadalmi érdekeknek, akkor kedveltek és megbecsültek. De 

ha ez  a szerencsés talá lkoz'is hiányzik, a konfliktus elkerülhe-

tetlen következménye H személyi és társadalmi ellenállás lesz. 

y konfliktus egyrészt a  szervezet teljesitő képességének, 

uásrészt a szervezetet :sár ért magterheléseknek figyelmen kivül  

hagyásából adódik. 

J6, példázó leckét kapott erre évfolyamunk a Pestnevelési 

Főiskolán. annak a félévnek atlétikai anyaga a középtávfutás  

volt. Nyolcszáztél háromezer méterig kellett futnunk nekünk is. 

Évfolyamunk 19 magyar hallgatójából 16-an jelesen végeztek, va- 

~ 

14  
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lanilyen országos t,a jnoksággel is minősitették voltak. Ennek 

ellenére a középtávot nem birta mindenki.  A  tornászok, a rövid-

távfutó atléták, uszék és még többen, már a beL2e legite körök-

tel majd meghaltak. Őt perccel korábban bekapott reggelivel 

a gyomrunkban, az előzőnapi megerőltető kettős uszás, majd 

Lirkozó óra r 	mindig mutatkozó fáradtságával tagjainkban, 

ezt az egyébként kedvelt atlétikai órát egyáltalán nem érez-

tük javunkra válónak, kétségtelenül legtöbbünknek ártott, bár 

kemény edzettségünk ezt is kihirta. 

Az élet ezerféle terhelése felől természetesen nem órdeklőd-

het egy osztályfoglalkozást vezető tanár egyenkint, de aki fel-

vette a tanitványok állapotadatait, ismeri körülményeiket, a 

magatartásból, a tekintetből, a lé g zésből, a reagálásokból fi-

gyelmesen tájékozó -lik, a terhelést óvatosan emeli, engedi az 

egyéni légzés és erő szerinti végrehajtást, az jól fogja a.ter-

helést adagolni, figyelembe veszi az in g erhatások halmozódásá-

nak és ütközésének törvényez, senkit sem fog megerőltetni, el-

keseritő eredménytelen, vagy negativ hatásu erőfeszitésre kész-

tetni. 

A testneveléspedagógia gyakorlatában, ha az emberszeretet-

tél átforrósitott lelkiismeretesség nem hiányzik, akkor kollek-

tiv fcglalkozason belül is egyszerű feladat az individuális, a 

külső, testnevelésen kivüli behatásokat is figyelembevevő ter-

helés adagolás. A tanulók szervezeti reagálásán kiáltóan, fél-

reismerhetetlenül mutatkozik a testnevelés pillanatnyi hatása 

és későbbi következményei, 



Személyes tapasztalatok és meófigyelések is erősitik azt  

a közismert megállapitást, hoEy a jó testnevelés kedvező és  

kellemes hatásai a testnevelés hiveinek táborát, növeli. Ese- 

temben ezt a megfigyelést ugy szerezhettem, hogy hozzám az utóbbi  

években csupa nehéz esetek kerültek. `többségükben olyanok, a-

kik-a testneveléstől undorodtak és általában ennek megfelelően  

vagy felmentettek, va gy testnevelésből elégtelenre állók. Érde-

kes volt megfigyelni a pedagógiai folyamatban szinte előirás-

szerüen azonos fizikai és felfogásbeli átalakulásukat egyetlen  

tanéven belül. Ezek a tanulók aunsk ellenéra, ho g y a kötelező  

teetueve éera hamarosan vissze r`.nyitottuk őket és ott a leg-

jobbak közé kerültek, amit osztályzatuk bizonyitott, már he- 

lyes érzékkel el tudták különiteni a testneveléstől magától azo-

ket a fonákságokat, melyek korábban keivüket szegték magától  

e jótevő mozgástól is. Tanitványaim megtanulják a mindennapos  

tevékenységek, a munkamozgások testnevelési értékesitését és jól-

lehet nincs több szabadidejük munkoerejük gondozására mint má-

soknak, kiemelkednek a többi közül nemcsak munkaerejükkel, ha-

nem munkájuk eredményességével is. /Ezt nem személyi érdesnek tu-

lajdonitom, hanem a testnevelés hatalmának és a pedag<Lgia tör-

vényei tiszteletben tartásának. Ami egyben ezeket az eredménye-

ket mindenkinek hozzáférhetővé teszi, aki megfelelő diploma mel  

lett a kellő pedagógiai érzékkel rendelkezik./ 

~ 

testnevelés az élet rémét alkotja, egész tevékeny-

ségünk tartozéka, szellemi és fizikai tetternk egyik igen fontos 



~• - 87 —  

biztositéka. z iskola életében is megváltozott  a  funkciója 

és tantárgyi értékeinek megtartása mellett egy sornyi uj jellem-

zője bontakozik ki. 

a/ .A testnevelésnek biztosítania kell 3z iskolai feladatok 

elvégzéséhez szükséges munkaerőt és edzettséget. 

b/ 1: testnevelés a munkaképesség változásainak elCre jel- 

zője és az állapot szinvonalának meg11.zható mércéje.  

c/ b testnevelés e gyengék, csökkent munkaképességüek, a 

kifáradt tanulók rekreációs jótéteménye, 

d/ 	testnevelés a oiul.haközi elfáradás oldója és ezzel a  

tanulás és tanitás hat áofo kárvak növelője.  

e/ h testnevelés az ösztönhatások szaLályozója, a szervezet 

életmüködéseinek normalizálása révén. 

f/ r; testnevelés az általános és speciális munkakészség ki-

fejlesztésének leghatásosabb segitője, az iskolán tuli 

szakmai feladatok elvégzésére alkalmás szilárd munkaké-

pesség kialakitója. 

g/ 	testnevelés a fegyelmezett, gyors felismerésekre és  

helyes reagálásra alkalmas magatartás, az önértékeivel 

helyesen számoló, szerény, öntudatos jó fellépés legeél-

szerübb iskolája,  

testnevelésnek ezeket az iskolai funkci óit tudatosan ki  

kell fejleszteni és az iskolai célkitüzések szolgálatába kell ál-

litani.  



Testnevelési adatfelvételek néhány 

tanulsága. 

-- Az  ,üj feladatok megoldásához nem elég  a régi 

ismeret.  

-- y tanulók állapotát biz..nyitó . adatok ismere-

te szükséges, a tanulók és. az iskola közös 

érdeke. 

-- Az állapotváltozást számon kell tartani. 

-- A számszerü adatok ablakán :t nézzünk a szer-

vezetbe. 

-- Tömeges adatfelvételek átlag számaiból. 



-88- 

Pestnevelési adatfelvételek néhány tanulsága  

2,1etisrreretekből az iskolai nevelés sok hasznos evidens-

nek elismert szabálya származik. Ezek eredete többnyire isme-

retlen, a távoli pultból származnak, a nevelés sok változat- 

lan érvényü igazságát tartalmazzák. 	alapigazságokat kiegészi- 

tették tervszerű megfigyelésekkel szerzett olyan ismeretekkel, 

amiknek még ma sem fedezték fel természeti törvényben rejlő 

okait és mechanizmusukat, de a gyakorlati pedagógiában iiár jól 

hasznositják. Ennek vigasztaló tudata azonban' méginkább arra 

ösztönöz, hogy a testnevelés hagyományos tapas ztalati és rutin 

alkalmazása felől mindinkább az objektiv adatokkal alátámasz-

tott, az aki-okozati összefüggések törvényláncolatának tudatos 

és részleteiben is mindinkább ellenőrzött felhasználásával a 

munkaerő kifejlesztésének szolgálatába állitsuk, a hagyományos 

formák korszerüsitésével és uj formák bevezetésével is. 

pedagégiá"mégjobb felhasználása keresésének - kutatásá-

nak  szelleme  csak  azon az uton haladhat,amely a téma boncolga-

tásakor is biztonságot nyujt a résztvevőknek és nem engedi meg 

azt, hogy a tudományos kutatás megszállottságától az emberek 

hátrányt szenvedjenek. 

1; tanulók mozgásellátását szolgáló testnevelés fejlesztésé-

hez szükséges dokumentálásnak is olyannak kell lenni, ami nem a 

mozgatás hasznos perceinek feláldozásával készül. 	adatgyüj- 

tést a testnevelésben résztvevők érdekében a testnevelés hatásá-

nak ellenőrzésére, a testnevelés adagolása egyéni szükségletnek 
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megfelelő igazitására szolgál. 	testnevelés nélkülözhetet- 

len része, de nem a mozgás helyett, nem annak kárára. 

résztvevők éíteke, és az gidatok hitelessége is megkövete-

li ennek a szck:álynak a betartását. 

Mérésekkel és adminisztrálásos pauzákkal felszabdalt test-

nevelési órák pszichés és fiziológiás hatása, valamint pedagó. 

gini eredménye teljesen eltér a szokásos testnevelési alkal-

mak hatásától és eredményeitől. .Az igy végzett Tlatgyüjtés 

csak az adat gyüjtő alkalom tükre, megtévesztő lehet a belőle 

levont általánositett konkluzió a szokásos testnevelés—pedagó-

óia, értékeléséhez. 

;;zokon az orvosi adatokon tul, amikre korálban hivatkoztam 

a Munkahelyi testnevelés cikkeiből, sok adatot megfelelő elő-

képzettségü pedagógusok igen jól felvehetnek, amik több oldal-

ról szemléltetik a tanulók munkaképességének szinvonalát. 

t:datfelvételeinkbúl bemutatok néhány tanulságos esetet. 

adatok sokaságából különösebb válogatóa nélkül a közelmult 

néhány példáján azt igyekszem demonstrálni, hogy e tanulók 

életében mennyire megmutatkoznak az élet és foglalkozási ár-

talmak, az hogy moz 0ásinsÉgtől szenvednek, mozgásalkalmaik ál-

talában nem ellensulyozzák az ártalmakat, bár megvolna erre 

is a mód, he szervezetten és intézményesen kellőképpen kihasz-

nálnánk társadalmi helyzetünk előnyeit ebben a vonatkozásban 

IS.  

K,I.  16 éves, `imnázium II. osztályába járó tanuló. 

l`estsulya 	 50 kg 

M e essága 	 163,4 cm 
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Mellkerülete legnagyobb kilégzéskor 	76 cm 

belégzéskor 	81 cm 

különbség 	5 cm 

Haskerülete legnagyobb kilégzéskor 	68 cm 

belégzéskor 	67 cm 

különbség 	-1 cm 

Csipőkerülete 	 88 cm 

Nyakkerülete 	 32 cm 

Jobb  felkarja nyujtva 	21 cm 

hajlitvz 	23,5 cm 

különbség 	Z,f?- , en 
Jobb alkarja  elernyesztve 	21 cm 

feszitvF 	21,5 cm 

különbség 	0,5 cm 

Bal felkarja nyujtva 	21 cm 

hajlitva 	22,5 cm 

különbség 	1,5 am 

Hajlitott  bal  karjának kerülete kisebb 1 cm-el 

Bal alkarja nyujtva 	:_ .21 cm 

feszitve 	21 cm  

Feszitett bel alkerjának kerülete kisebb 0,5 cm-el 

Jobb combja 	 51 cm 

Bal 	 . 50 cm 

Bal combjának kerülete kisebb 1 cm-el. 

Jobb lábszára 	 33 cm 

Bal 	 33 cm 

RR 	 118/76 
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Nyugalmi pulzusa 766556465656 = 67 /Kis arythmia/ 

'Terheléses 	898887676656 = 84 /Kis arythmia/ 

Ez a tanuló rendkivül keIvezc otthoni körülményei ellenére 

az aránytalan fejlődés számos jelét és kialakult tartáshibákat 

mutat. /Ábra/ 

K.Z. 14 éves ált. VII. oszt. tanuló 

lestsulya 	 41,3 kg 

Magassága 	 163,5 cm 

Mellkerülete legna; yo::b kilégzéskor 	68 	cm 

belégzéskor 	74 cm 

különbség 	6 cm 

Haskerülete legnagyobb kilégzéskór 	58 cm 

belégzéskor 	58 cm 

különbség 	0 cm 

Csipőkezülete 	 77 	cm 

Nyakkerülete 	 31 	ere 

Jobb felkarja nyujtva 	19 	cm 

hajlitva 	22 	cm 

különbség 	3 cm 

Jobb alkarja ernyesztve 	21 	cm 

feszitve 	21 i 5 cm 

Bfl felkarja nyujtva 	19 	cm 

hajlitva 	21,5 cm  

különbség 	2,5 cm 

Bal felkarjának kerülete hajlitva kise, 0,5 cm-el 
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Bal alkarja ernyesztve; 	21  • cm  

feszitve 	21 	cm  

különbséfi 	0 	cm  

Bal alkarjának kerülete feszitve kisebb 0,5  cm-el  

Jobb combja 	 41 cm  

Bal 	 41 cm  

Jobb lábszára 	 28  cm  

Bal 	 29 cm  

Jobb lábszárának  kerülete  kisebb  1 cm-el!  

Bal  lába 18 mm-el  rövidebb .  

RR 	 111/76  

Nyugalmi pulzus 	777776857657 - 79  

Terheléses 	1087877787776 = 89  

Ez  a Tanuló kedvező családi körülmények között  él. Fiziku-

si  tehetsége  rendkivülic  Jó  tanuló.  ;1z iskolai testnevelésben  

részt vesz. hdatai e cyrészt fizikai  eyen esé6et,  fejlődési le-

maradást, másrészt jell L:zetes  foglalkozási  ártalmakat mutatnak.  

/Ábra/  

H.P. 16 éves,  einnáziuni tanuló 	 , 

'1'est sulya 	 '-7 ;  20  k~  . 

Ma t;assága 	 171,5  cm  

Mellkerülete legns6yobb kilé t:zéskor 	95,5  c m  

belégzéskor 	100 	cm  

különbség 	4,5  cm 	 ► 

Haskerülete leenaiyebb kiléEzéskor• 	92 	cm  

beléezésko.r 	97 	e:.i  

különbség 	5 	cm  
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Csipőkerülete 	 102 cm 

Nyakkerülete 	 41 cm  

Jobb felkarja nyujtva 	28 cm 

hajlitva 	31 	cm 

különbség 	3 cm  

Jobb alkarja ernyesztve 	27 cm 

feszitve 	27,5 cm 

különbség 	0,5 cm 

Bal felkarja nyujtva 	29 cm 

hajlitva 	32 cm 

különbség 	3 cm  

Bal felkarjának kerülete nyujtva és hajlitva nagyobb 

1 cm—el 

Bal alkarja ernyesztve 	27 cm 

feszitve 	27,5 era 

Jobb combja 	 58 cm 

Bal 	 58 cm 

Jobb lábczáxa 	 36,5 cm  

Bal 	 36 cm 

Bal lábszárának kerülete kisebb 0,5 cra—el 

RR 	 118/82 

Nyugalmi pulzusa 877777777877 - 86 

Terheléses 	1199998887787 =100 

Ez a tanulé csecseLiőkori betegségének utóhatása miatt csak 

gyógytestnevelést látogatott 14 éves koráig. Akkor még bizonyta-

lanul járt, amikor hozzánk került, nem tudott  egy  kilincsre be- 
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tett ajtót egyedül kinyitni. Tanulási eredménye közepes, nate-

metikában kuriózumnak szánitó tehetség. fenti adatok három 

éves kondicionáló testnevelés eredményét is mutatják. Még távol 

állnak a teljesen jótól. 	fejlődés eredményei: négyes tanul- 

mányi átlag, bekerülhetett e kötelező testnevelést végzők kögé. 

Biztosan ugrókötelezik, fut, ugrik raaeasat, szekrényt, tigris 

bukfencet, kötélre mászik>, ügyesen la; iázik erős szemüvege el-

lenére. /Ábra/ 

S.Gy., 15 éves gimnázista. 

iestsulya 	 65 kg 

Magassága 	 174,6 cm 

Mellkerülete legnagyobb kilégzéskor 	84 cm 

belégzéskor 	94 cm 

különbség 	10 cm 

Haskerülete legnagyobb kilégzéskor 	67,5 cm 

belégzéskor 	73 cm  

különbség 	5,5 cm 

Csipőkerülete 	 88 cm 

Nyakkerülete 	 37,5 cm 

Jobb felkarja nyujtva 	27 cm 

hajlitva 	31  cm 

különbség 	4 cm 

Jobb alkarja ernyesztve 	25 cm 

feszit . vc 	26,5 cm 

különcség . 	 - 	1,5 cm 
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Bal felkarja nyújtva 	 cm  

hajlitva 	 30 	cm  

különbség 	4 cm  

Bal felkarjának kerülete nyujtva és hajlitva kisebb 

1 cm—el 

Bal alkarja ernyesztve 	24 	cm  

feszitve 	25,5 cm  

különbség 	1,5 cm  

Bal alkarjának kerülete ernyesztve és feszitve kisebb 

1 cm—el 

Jobb combja 	 51 	cm . 

Bal 	 51 	cm  

Jobb lábszára 	 35 	cm  

Bal lábszára 	 34,5 cm 

különbség 	 0,5 cm  

RR 	 126/74  

Nyugalmi pulzusa 556556565656 = 65  

l'erheléses 	877887776566 = 82  

Ez a tanuló kitünő rendü volt általános iskolás korában  

végi,. Jelenleg is osztályelsó. Évekkel ezelőtt szinte iskola-

példája, volt az összes tartás és fejlődési hibának. Most ráte-

kintésre csak igen gyakorlott szemü szakértő veszi észre a ja-

vitani valókat. Igen j  c me je lenésü sportoló benyomását kelti,  

az adagolt rendszeres testmozás hatására. :annak ellenére,hogy  

sport edzésekre nem jár, az iskolai sportágakban is az elsők közé  
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tartozik, megelőzve nála idősebbeket is. /Ábra/ 

Az adatok közölhetetlenül hatalmas  tömegből  szaró kiemelés-

sel is szemléletesen illusztrálhatók azok a munkaképességet 

csökkentő, alkatra  iródott foglalkozási ártalmak, amikkel min-

den pedagógus napról-napra találkozik. Eddig nem foglalkoztak 

vele érdemben a pedagógiai feladaton kivüli problémának tart- 

ván. 

Nyilvánvaló, hogy akár észleljük az esetet de adottságnak 

és nem tünetnek vesszük, akár nem vesszük észre, mert  nem is 

ügyelünk rá, egyaránt siettetjük az ártalmak kifejl cdését és 
legjobb hiszeulen ugyan, de pedagógiai ellenaktivitást fejtünk 

ki  a  nevelési  cél  közelitésével szemben, amit elkerülhetnénk 

a munkaképesség szinvonalának ,•s jellemző jegyeinek ismereté-

,  ben  és  számontartásában. 

tanulók munkaképességét jellemző adatok változásai bizo-

nyitják az állapotváltozást is ismételt adatfelvétel esetén. 

Bizonyitékok nemcsak a hiányosságokra utalnak, de a munkaképes-

séget gondozó testnevelési beavatkozás eredményeire és további 

tennivalóira is. 

l z ismételt adatfelvételt példázó tanulók eseteit válogatás 

nélkül emeltem ki az adatgyüjternényből. 

'  Sz.M, 13 éves korban 15 éves kórban 

Testsulya 50 55 
Magassága 162,8 166,6 

Mellkerülete norm. 78 78 

kilégzéskor 76 75 
belégzéskor 81 85 
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Haskerülete norm. 	65 

kilégzéskor 	66 

belégzéskor 	61 

Csipőkerülete 	85 

Nyakkerülete 	34 

Jobb felkarja nyujtva 	21,5 

67 

64,5 

67 

90,5 

33,5 

22,5 

hajlitva 	22,5 24 

alkarja ernyesztve 	22 22 

feszitve 	22 22,5 

Bal felkarja nyujtva 	21 

hajlitva 	22 

22, 

23 

alkarja ernyesztve 	21,5 21,5 

feszitve 	22 22 

Jobb combja 	48,5 52 

Bal 	48 51 

Jotb lábszára 	31 31,5 

Bal 	31 31,5 

RR 	110/78 102/74 

Nyugalmi pulzusa 	777786778777= .85 777777777767 = 83 

Terheléses 	1198998786777= 96 1099998887777 = 98 

Ez a tanuló korán átesett egy nagyon sulyos pajzsmirigy 

mütéten. Erős szemüvege sokféle mozgásban korlátozza, amit a 

hormonlabilitás még kifejezettebbé tesz. 

Megjelenési fo ;yatékossíg"... , féls;Jgsége, magatartása az ada-

golt mozgásra igen kedvezően v' . l_t.Jzott. Munkabirása, tanulmányi 

eredményei megjavultak, speciális tehetsége kibontakozott, amire 
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jellemző, ho iy zenei tanulmányokba keziett és két év alatt 7 

év anyagát végezte el a szakértők legnagyobb elismerését kiviv-

va. /Ábra/ 

Z.  J. 14 Éves korában 

71,40 

172,5 

92,5 

15 éves korában 

- 

176 

94,2 

.Lest sulya 

Magassága 

Mellkerülete norm. 

kilégzéskor 88 89 

belégzéskor 95 97 

Haskerület 	norm. .87 86 

kilégzéskor 84 80 

belégzéskor 84 89 

Csipőkekülete ?y 100,5 

Nyakkerülete 39 38,5 

Jobb felkarja nyujtva 27,5 

hajlítva 31 

alkarja ernyesztve 	26 

28 

32 

26 

feszitve 27 27 

Bal felkarja nyujtva 27 27,5 

hajlitva 30 31 

alkarja ernyesztve 26 26 

feszitve 27 27 

Jobb combja 57 61 

Bal 5? 59 

Jobb lábszára 38 38,5 

Bal 38 38 

RR 102/60 110/70 
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Nyugalmi pulzusa 	61 	72 

Terheléses 	84 	93 

Z.J. egy tulkövér gyermekből alakult 14 éves korára a fen-

ti adatokat mutató külsejüvé, majd egy évvel későbbi mégjobb 

alakuvá. A pulzusa mutatja egy kisebb fertőzéses állapotát a 

második adatoszlopban. A rendszeres mozgás adagolás megnövelte 

mozgásszeretetével együtt a munkabirását. Kitűnő tanuló, kiemel-

kedő matematikus. D korábbi testnevelés alól felmentésre n4r 

nincs szüksége. /Ábra/ 

`T, JZs_ 	10 éves korában 11 éves korában 

Testsulya 46,02 46 

Magassága 132,7 134 

Mellkerülete norm. 91,5 96 

kilégzőskor 89 92 

belégzéskor 93 98 

Haskerülete norm. 78 78 

kilégzéskor 78 76,5 

belégzéskor 76 79 

Csípőkerülete 89 90,5 

Nyakkerülete 30 ! 30 

Jobb felkarja nyujtva 23,5 24 

hajlitva 25 25,5 

alkarja ernyesztve 21 21 

feszitve 21,5 22 

Bal felkarja nyujtva 24 24 

hajlitva 24,5 25,5 

alkarja ernyesztve 21 21 

feszitve 21,5 22 
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Jobb combja 51 52 
Bal combja 52 53 
Jobb lábszára 31,5 32 

Bal 31,5 32 
RR 106/70 118/78 

Nyu€almipulzgsa 575556554546 = 62 

Terheléses 998878766655 = 84 

T.Zs. részben öröklött, részLen rachitikus gerinc rendel-

lenességgel tulkorai fejlettséggel járó állapota miatt részesült 

adagolt testnevelésben ^rvosi tanácsra. : egyetlen év alatt jelen-

tékenyen javult minden mozgása. Kezelő ..rvosa bár korábban . ki-

látástalannak látta.tapasztalati és röntgenkép alapján a gerinc 

igen korláto zo++ mozgásának bármilyen kedvező változását, öröm-

mel állapította meg a gerinc igen jelentékeny javulását. . tanu-

ló tud már hidalni, kézen állni, már nem szorul testnevelési köte-

l&zö óra alól felmentésre. /Ábra/ 

S.Z 	9 , év l0,év 11, év 12.év 14. év 15. év 

Tests. 24,5 27,80 32,5 39 45 50,5 
Mag. 	131,8 136 143,3 154 161,6 161,7 

Melik. 62 62 61 71 84 84. 

kíl. 	58,5 6o 61 68,5 77,5 78 
bel. 	65- 65 69 75,5 87 88 

Hask. 	53 53 53 58 64 63 

kíl. 	53. 53 46,5 53 58 59 
bel. 	47 49 53,5 6o 66 65,5 

Csipő 	67 68,5 72 78,5 9u 89 
Nyak 	27,5  28 27 29,5 31,5 31,5 
J.  felk.18,  5 19 19 21 23 22,5 
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alk. 19 19 19 21 22; 5 22,5 

fesz. 19,5 19,5 2o 21,5 23,5 23,5 

B.felk. 18 19 18,5 2o 22,5 22 

haji. 19 2o 2o,5 21,5 25 24,5 

alk. 19 19 19 2o,5 22 22 

fesz. 19,5 19,5 2o 21 23 23 

J.comb 37 ,5 38 41 44 52 49 

B. 37,5 38 41 44 52 49 

J.lábsz. 26 27 28 3o 33,5 33,5 

B. 	26 27 28 3o 33,5 33 

RR. 	142/90 12o/72 116/76 118/7o 12o/73 113/77 

Nyug.pulz.11l 101 89 93 96 x 76 

Terh. 	108 111 90 99 105 x 78 

/x Inf .  . fertőzés !/ 

S.Z. mindig kitünő tanuló volt. Mozgásszeretete ellenére 

gyenge, sok tartáshibával kezdetben. A pulzusképe rosszabbat 

mutat, mert évről—évre éppen a kialakuló influenza idején került 

sorra az adatfelvételnél, amit a pulzuskép matkánsen jelez. li-

zennégyéves korára már nagyon jó megjelenésű iskolája legjobbja 

lett testnevelésben. /Ábra./ 

S.I. 13.év 14.év 15.év 16,év 17.év 

2ests. 44 47,80 55,80 61,5 68 

Mag. 151,4 157,5 165 172,5 176,5 

Mellk. 75 75 80 86,5 91 

kil. 72 72 77,5 83 8f,5 

bel. 80 80 88 93 97 
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Hask. 	65 68 66 68 73,5 

kil. 	65 67 62 . 65 69 

bel. 	65,5  70 69 71 77 

Csipő 	78- 81 84 88 91 

Nyak 	33 " 34 	• 33  35,5 38 

J.felkar 	22 24 23  24,5  25 	' 

haji. 	24 25,5 26 27,5 29 

a -,-,,,,  . 	23 24  24,5 25,5 26,5  

fesz. 	24 24,5 25,5 26 • 27,5-  

B.felkar 	22 24 23 24 25- " 

hajl. 	24 25 26 27 28,5 	• 

alkar 	23  23,5 23,5  25 ' • 26 

fesz. 	23,5 24 24,5 25,5 26 ,5 	- 

J.áomb 	44,5 46 48 49,5 - 51,5 

B. 	44,5 46 48 4$ . 50;5 

J.lábszár 	32 33 34 34 , 5 36 

B. 	32 33 34 34,5 36,5 

RR 	122/82 13o/86 132,17o 12o/72 124/76 

Nyug.pulz. 77 löl x 96 x 62 . - 	6o 

4erh. 	l05 iiR 	. lo6 84 . 90 

Tizennegyedik éves korban a mérésadatok leplezték le S.I. 

lappangó bétég -állapotát, ami több mint egy 'éves óvatösabb moz-

gatást és szigoru orvosi felügyeletét 7,igényelt. x Két éven át 

a pulzus és vérayomás átm eneti a .11apo•tromlást mutat, Állapota 

hullámvölgyeken át javult. `lelj ,- sitőképessége óriásit nőtt. Fej-

lődésben meghaladta társait. /Ábra/ 
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M 

14. év 	15.év 	16. év 	17.év 	18.év  

46t50 	43,40 	47,20 	48,10 	47,60 

158,6 	159 	159 	160,2 	160,6 

79 	73,5 	70 	72,5 	74 

72 	70 	68,5 	70 	70 

82 	78 	75,5 	79 	78,5 

63 	62 	59 	60,5 	62 

57 	59 	. 	55 	57 	58,5 

67 	' 	64 	61 	65 	64 

86 	' 85 	85 	. 	85,5 	86 

34 	. 34 	31 	32 	31,5 

23 	23 	22 	22 	22 

24,5 	25 	24 	23,5 	24 

22 	22 	20,4 	21 	21 

23 	23 	21,5 	22 	22 

. 
22 	23 	21 	21 	21 

24 	25 	23,5 	23 	23,5 

2a 	22 	21 	. 	21 	21 

23 	23 	22 	22 	22 

49 	49 	48 	47,5 	48 

49 	48,5 	48 	47,5 	48 

33 	32,5 	32 	32 	32 

33 	32,5 	32 	32 	32 

112/68 	102/70 	100/68 	120/66 	. 110/70 

Sz.V. adatai nagyon szemléletesen mutatják, hogy a munkaké-

pességet jellemző állapotadatok mennyire változnak az élet terhei,  

és az adagolt testnevelésbon részvételtől függően. Két éves rend- 

Y 	Sz. V . 	13 4 év 

	

l'ests. 	43,90 

ag 	155,4 

	

Mé11k. 	74 

	

kil . 	68 

	

bel. 	75,5 

flask. 	65 

	

kil. 	65 

	

bel. 	58 

Csipő ' 	81 

Nyak 	30,5  

J.felkar 20, 5 

	

hajl. 	22 
0  

	

alkar 	21 

	

fesz. 	21,5 
~  

B.felkar 20 

hajl. 	21,5 

al4pr 	20,5 

fesz. 	21 

J.comb 	45 ' 
~  

B. 	44 

!:14bszár 30,5 

B. . 	30, 5 

RR 	- 

Nyug.pu1z.79 	81 	74 	67 	' 75 	68  

r 	Terh. 	85 • 	' 87 	77 	74 	88 	67  
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kivúli tulterhelést jelentett az, hogy egy tanévben két osztály 

anyagából vizsgázott. Időközben a mozgásalkalmai is hiányosak 

voltak elfoglaltságütközések miatt. /Ábra/ 

----Egyetlen esetben sem találtunk töretlenül fölfelé ivelő fej-

lődést tanulóknál, az élethez igazódó, folyam8tos, adagolt test-

nevelés károsodásokat elle nsulyozó, fejlődést serkentő, kedve 

ző ingerhatásai nélkül. Még igy is sok esetben nehéz ellensulyoz-

ni a tulterhelések következményeit. 

Az adatok beszédesJég(t elősegittndő, néhány megjegyzéssel 

kiegészités kivánkozik hozzájuk, 

A magasság és suly viszonyitásával, látható, hogy a tanulók 

magassága és testtömege többnyire nem felelnek meg a kedvező ará-

nyosságnak. Változnak az arányok is. A nemzetközi viszonylatban 

is magasnivóju magyar táplálékellátás és kitünő táplálkozás el- 

lenére is sok tanulságos adatot kapunk  a tanulók tápláltsága adat-

felvételeinél. A magassághoz viszonyitott testsulylemaradás a 

többségnél, éppen a mozgáselégtelenség miatt fennálló általános 

izomtónus csekélysége, a hormonális egyensuly kibillenése miatt 

kialakuló tulzottan gyors növekedéssel függ össze, ami a belső 

gyengeséget még csak fokozza és kedvezőtlenül hat a munkaképes-

ség fejlődésére is. 

A tultápláltság keveseknél muttkozik. Az esetek többségében 

náluk is a mozgáshiányt t^láltúi. a  legfőbb kiváltó oknak, külö-

nösen az örökletesen hajlamose—ál. 

A tanulók testsulyának pontos számontartása tanév elején, kö-

zepén és végén nem különös iskolai feladat épp ugy, mint az ese- 
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tenkénti közbülső ellenőrzés azoknál, akiknél valami tünet en-

nek szükségességerc figyelmeztet. 

A végtagok együtt a test tömegének jelentékeny részét adják. 

Szígoru természeti törvények határozzák meg a közismert helyes 

arányokat. Ezek segitségével kísérhető figyelemmel legegyszerűb-

ben a test szöveteinek egymás közötti aránya vagy arány eltolódá-

sa, a hasznos fehérjék, a lekötött zsir és vizfeleslegek . viszo- 

nya• 	 . 

A törzs kerületének adatai 	a mellkasi és hasi méretek a 

.légző rendszer fejletlenségére, müködésére, rendszerint funkcioná-

lis elégtelenségére, több esetben  forditott .légzésre mutatnak. A 

légzésre utaló adatok a szervezet ventillációjának számszerű kife-

jezői. Az oxigén ellátottság viszont szoros kapcsolatban van a 

központi idegrendszer munkaképességével, miután  3Z idegsejtek a-

szervezet legnagyobb oxigénfogyasztói, és legérzékenyebbek áz 

oxigén elégtelenségre. 

Az adagolt testnevelés első legfontosabb eredménye a légzés 

megjavulása. 

A szövetek egymáshoz viszonyitott aránytalanságainak javulása 

az oxigén felvétel javulásával szorosan összefügg. 

Nemcsak a példák adatai , hanem közismert tapasztalatok szerint 

is elég fejletlen izomzatuak még a mozgást nagyon kedvelő tanulók 

is, vagy izomfejlettségük nem arányos, Állandóan kontróllal folyó, 

mozgatás esetén is sok türelmet igényel kivárni azt, hogy a minden-

napos igénybevétel miatt egyenlőtlen és sokszor igen kedvezőtlen 

tonusu izmok ós izomcsoportok tonus és tömegaránya helyreálljon 
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és ezzel a helyes tartást biztositsák, ami maga is egyik feltéte-

le a szervmüködések zavartalanságának. 

A páros testrészek egymáshoz viszonyitott aránytalanságai 

még kifejezőbb mutatói a tanulók szervezetét érő terhelés kedve-

zőtlen spontán hatásának, a részek különböző fejlettségének. A 

gyengeségek adatai természetes mutatói a munkaképesség különböző 

foki fejlettségének, hiányosságainak és a testnevelés beállításá-

hoz, valamint az iskolai terhelések szabályozásához utbaigazitást 

adnak. 

Valamennyi bemutatott adat az adatszolgáltató személyhez kö-

tötten önmaga optimumához viszonyitva utal a munkaképesség képére 

és változásaira. Különböző személyek ilyen állatainak egyszerü 

összehasonlitása nem célszerű. Az egyes adatok együtt, egymáshoz 

viszonyitva az arányok és változásaik tendenciájának ismeretében 

az élő emberhez kapcsolva lesznek döntő dokumentumokká. 

Az adatok egyébként egymást többszörösen kontrollálják, igy 

a gyakorlott pedagógus az esetleges mérési tévedéseket, vagy  be-

irási hibákat azonnal észreveszi. 

A tévedéseket kizárja az, hogy a tanulók adatfelvételeit a 

velük foglalkozó, őket legjobban ismerő pedagógusok végzik, mely 

benyomásaiknak tárgyi támasztékot ed. Ismeretlen személy adatai-

nak vizsgálata a . legspecializáltabb szakemberiek is igen nehéz és 

kerülendő, mert sulyos tévedések forrása lehet.  

A vérnyomás és pulzus regisztrálása éppen olyan szükséges, 

mint a hőmérőzés, mert igen fontos tájékoztató adatot adnak a mun-

kaképesség szinvenaláról és elmozdulásainak irányáról. Sok esetben 

ezek az adatok szolgáltatják a döntő argumentumot a soronkivüli or- 
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vosi vizsgálatra küldés szükségességéről. 

Még a manuális eszközök kezelése is igen egyszerü és megva-

lósításának anyagi akadálya nincs,. még a kisebb iskolákban sem. 

Ahol pedig gépi regisztrálásra mód van, ott pedig az adatfelvé-

tel kimondottan könnyü és gyors. 

jó munkaképességet mindig jellemzi a vérnyomás kedvező 

szintje és viszonylagos stabilitása, a pulzus nyugödt, egyenletes-

sége, a szokásos könnyebb terhelésre is csak csekély emelkedése 

és egy percen belüli megnyugvása. 

A keringés rendszeres kontrolljára mindig szükség van adagolt 

ro.zgatás közben is, különösen olyankor, ha a terhelés mértéke bi-

zonytalan, vagy óvatos terhelésadagolás szükséges. 

példaként bemutatott egy alkalmi.és sorzatos adatfelvéte-

lek számai, p szak.értöknek sokat mondók. Első pillantásra is . 

lehet látni, hogy eszményi fejlődés a  gyakorlatban csak kivéte-

lesen fordulhat elő. 

Az adagok testmozgásnak egy-egy szervre és ?.z egész test-

re kiterjedő hatilaára a változások nem látványosen.és nem kifo- 

gástalanul alakulnak. A szervezet automatizmusa megengedi az igen 

rossz optikáju hiányosságokat, lemaradásokat is, de a munkaképes-

ség javulása már vitathatatlanul tapasztalható.  Ennek  a kinálkozó 

tanulságnak kiemelése azért is nagyon fontos,mert a specialisták 

hajlamosak egy-egy lelet vagy adat jóságáriak mindenekfölötti fon-- 

tosságáért sikraszállni, nem egyszer a szervezet egésze üzemké-

pességének, valóságos állapotának kellő mérlegelése nélkül ,  

Minden  reszjelensóget, nutatót,.adatot a szervezet munka-

képassógének, a ; r_lunkak.épesség fokának jeleként értékelünk., az 
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egész személyiség érdekének nézőpontjából kell megitélnünk. 

Bármennyire szeretnők, az egyenletes, minden részletében 

ei e1kedő fejlődést produkálni, a legnagyobb ritkaságként tapasz-

talhatjuk,  ma jdnemhogy soha 1 

A pedagógiának ez az ősi tapasztalata a testnevelésre is 

vonatkozik. 

A fejlődésre le8inkább a szakaszos halmozódás jellemző és 

nem  .párhuzamosan valamennyi szervnél. Ez egyben "6 rendszeres és • 

gondos adatgrüjtés fontossága mellett, a valóságos llepótot, 

e tendenciákat, körültekintően vérletelő és: :  g . szervezet egészé-

nek érdekét figyelembevevő szakértelem fontosságát hangsulyozza, 

hiszen minden tanuló  esete különbözik a.többitől és ez a külön-

bözőség naponta v&1tozik, amely változásnak megfelelő testneve-

léshez alapos szakmai ismeret ós intuitiv pedagó6us- tehetség 

kell, 

lz antropometriai és funkcionális adetókat mindig relativnak 

kell tekinteni és nemcsak eymáshoz viszonyitaní, hanem a telje- 

sit,nényhez is, 

Relativ  mivoltukat  különösen jól  nutetja'az,'hogy egyetlen 

tanulónál sem tudhatjuk, hogy mi  egyéni optinuna. Az adatoknak 

ezt a valloítiását iár csak 'azért is -  nagyorr - kotidiysn kisli ._vennünk, 

mert  ennek kiáltó bizónyitéksit 'igén gyak ,ati szóig -]:hatják olya-

nok, akiket tekintélyes szakemberek váIanély képességüket. mérle-

gelve elmarasztalnak és amely elmarasztalást az élet mégis  sok-

szor  nevetségessé téve megcáfol.  Innyi  közismert példa ismere-

tes - erre, anely_elégsé4es..ahhoz az állitáshcz,  hely  nem elsősor-

ban az .opt3 unok prognózisára kell törekedni, hanem  a  valóság 
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megállapitható adatait kell megismernünk és ennek birtokában 

keresnünk a mutatók javitásának módozatait, érzékenyen figyel-

ve beavatkozásunk következményeinek előjelzit.  /Ismételjük: nem 

elsősorban selejtezésre'kéll beállitódnunk, hanem arra, hogy 

taniványainkat felneveljük annak 6 célnak megfelelően, melyre 

iskolájuk létesült./ 

példaadatok változatossága, egyes méretadatok csökkenése 

sok kiváltóra  mutatnak, sőt ezek legkülönbözőbb konstellációs 

hatásaira is.' 

 • 
Ha  ,elmondhatnánk, hogy az adagolt testnevelés olyan gyógy 

szer minden fizikai és lalki hiányosságra, mely adagjától füg :ő-

en rövidebb, hosszabb idő alatt a javulás ki ért utjára vezet, -

ha ezt elmondhatnánk, a testnevelés olyan egyszerű észközzé vál- 

na;, amit elég kézhevenni. 

Mindenható csodagyógyszer nincs,  figyelmeztet  az orvostudo-

rlány. Ez sz igazság vonatkozik átvitt értelemben  a  testnevelésre 

is. 

i tanulók életének modálato s bonyolultságát tulságo san leegy-

szerüsiteni már maga is pedagógiai hiba volna. 

mozgásadagolás nagyon sokas ndentől függi; a jelenlétén és az 

ügybuzgalmon kivül. 

Márpedig az ingerek ós a kiváltott szervezeti re6kciók szám-

szerü összefüggésén kivül is igen sok egyéb dolog befolyásolja a 

hatás mélységét és tartósságát. 

Mindenki előtt világos, hóy a hatásuechsnizbus lényeges és 

rrár felderitett törvényszerüségeinek figyelmen kivül hagyása ieny- 
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nyire uralkodóvá teszi. a. véletlent a pedagógiai róhatásban. Mind-

ez magyarázza is azoknak a •kei.vezőtlen tapasztalatoknak jelentős 

részét, amelyek a testnevelés praktikumából ismeretesek. 

.-. A  rendszeres _ úozgásadagolás első látható_ ere ményei közé tar-

tozik a nyakméret csökkenése a tanulók jelentékeny részénél. Ami-

kor még az izom gyarapodás oentiméterben nem mutatkozik, a pajzs-

mirigy-rendellenesség normalizálódása kerületcsökkenésben jól lát-

ható , . éppen.az adagolt mozgás s a megjavult ventilláció hatására. 

A. lekötött zsir és vizfölöslegek csökkenése általában gyor--

sabban :mut .atkozik a méretekben, mint a testsulyban.  A  kerületada- 

tok ilyen esetekbe n  is csökkennek.  Az  izomgyarapodás a bemutatott 

egyszerü adatok közül csupán az izom laza és fes2itett állapota 

közötti növekvő különbs égen mutatható ki egyéb különleges vizsgá-

latok nélkül, amennyiben a teljesitményt nem látjuk. 

.H  fáradtságtól és az állapottól függően a magasság adatokban 

is gyakran tapasztalunk csökkenéseket, b-ár acél9(Nntiaótexrel midi-

méterpontossággal mérünk, 

Igen jelentékeny méretváltozás is előfordul  a  fölösleges zsír 

és viz csökkenésével análkül, hogy a testsuly an kimutatható vál-

tozás lenne. Ez a jelenség viszont egészen pontosan szánon tart-

ható fejsulyregiszT.rálással, melyre már a korábbiakban hivatkoztam. 

Viszont a testsuly változása különösen edzett, izmos tanulónál 

mindig az állapctromlás intőjeleként értékelendő.   

A  példákat eleventő hozzáfüzések emlékeztetők arra, hogy a 

munkaképesség objektiv mutatói a pedagógiai eredményesség segitői. 

-  A  példaadatokból is látható, hogy változások mutatkozhatnak 
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agy is, hogy régebbi hiányosságok, hibák mellett vagy  helyett  

* 	ujabbak alakulnak ki, annak a gondosan adagolt testnevelésnek 

ellenére, amiben a tanuló részesül. Ezért is meggondolandó az 

előrejelzés kritikus esetekben. A rehabilitációs jellegü beavat-

kozás eredményének teupirozása és egy első 'á" kategóriába tar-

tozó versenyző formaidőzitése közé nem szabad egyenlőségjelet 

tenni.. 

Az adatok nagyon gyorsan változók a: mellkas és a haskerület- 

ben  az állapottól és a változó légzéstechnikától függően. Ezek .x 
a mozgékony mutatók igen fontosak. 

Esk év elméleti és gyakorlati munkájának tapasztalatai min-

den aedagógiával foglalkozót arra figyelmeztetnek, hogy az isme-

retek bővitése, a megismert törvényszerűségek felhasználása a 

nevelés hatásfokát nagyon emelik. Abszolut teljességre ma még na m 

számithatunk a nevelési ráhatás okos kiterjesztésével sem, de 

gyakorlati szükségleteket kielégitő eredmény javulást feltétle-

nül elérhetünk. 

!i korszerű testnevelés néhány vonatkozásának vizsgálóasztal-

ra helyezésével megmutatkozik az, ho Ey a pedagógia óriási tarta-

léka az adagolt mozgás, amit érdemes és gazdaságos dolog kihasz-

nálni. 

- Az egyedi példaadatok után tanulsága miatt a Thán Károly 

Könnyűipari Vqgyészeti 'Technikum tantestülete által felvett négy 

tanév adatfelvételeinek átlagaiből és a Zenemüvészeti Főiskola 

két első évfolyamának átlagaiból mutatok be, amit tájékoztatóként 

elfogadhatunk, az azonos korcsoportok átlagainak értékeléséhez. 
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számadatok nagyon beszédesek az értőknek önmagukban is, 

néhány kiegészités azonban hasznos lehét. • 

------- Az évjáratokon belül az egyes osztályok átlagai jelenté- 

kanyen eltérnek az évfolyam áblagoktől. 

A  technikum I. á. leánytanulóinak testsuly átlaga 52,7 kg, 

a c. osztályosoké  55,6 kg. 

.  A mellkas kerület az I. á-ba járó leányoknál 70,2 cm átlag, 

a c. osztályosoké  78,7 cm. 	. 

A jobb hajlitott felkar kerülete a II.a . leánytanulóinál 

26,8 cm,  a II.c-be járóknál  25,5. 

Magasságbeli különbség  az I.b. fiu tanulóinai. 165 cm-es át-

lagához  képest 3,9 cm,  a  c. osztályos fiuk 168,9 cm átlaga. 

Osztályokon belül is mutatkoznak nagy különbségek fejlettség, 

munkaképesség tekintetében.  Az  átlaghoz viszonyitott száródás még 

sulyozott .átlag számitással is nagy. Ahogy a fizikai különbségek 

nagyok, épp ugy a  szellemi munkavégző képesség eltérései is  -szá-

mottevők. 

- .-  Az évjáratok,  3épcsczetes, egymásután sorakozása egyáltalán 

nerc  jelent _u6yanil,jen emelkedő lépcsősort a : . ;t:esti és szellemi 

fejlettségben  és a munkaképességben. 	• 

A  technikum I. osztályos fiu tanulóinak magasság átlaga 

166,9 Qm. 	II.á.  ás b. osztályos fiuk magasság átlaga 3 cm-rel 

kevesebb  163,9 cm.  A II.  A.  osztályos fiuk magasságátlaga csak 

161, 4  .  cm. 

Az elsős fiuk  méllkasuk körfögatábanris fejlettebbek, mint 

a  II.  osztályos fiuk. 
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A másodikos fiuk gyengébb fejlettségi átlagát még szembetü-

nőbbé teszi az, hogy testsulyátlaguk viszont 2,9 kg-mal meghalad-

ja az elsősökét. 

tantervi anyag egymásra épülő rendjéből adódik, hogy lép-

csőzetesen növekszenek a követelmények is, annak ellenére, hogy 

a valóságban a tanulók munkaképessége ugyanezt a lépcsőzetes emel-

kedést nem mutatja mindig. 

gyakorlati pedagógiában gyenge, elmaradott, rossz minő-

sitésü osztályok problémái 'a terhek és a munkabirás konfliktusá-

ból keletkeznek. 

A konfliktus feloldható a munkaerő szinvonalát jelző adatok 

ismeretében, ha a munka erő gondozást és fejlesztést az - .egyének-

hez és az osztályok átlagához igazit jruk, a terhelést- pedig ezzel 

összehangoljuk. 

A testnevelésben sem lehet ragaszkodni szigoruan a tantervi 

előirásokhoz egészség veszélyeztetés nélkül. A testnevelésnek 

ilyenkor rehabilitációs jelleget kell adni. 

----- A Thán technikum a diáksportban átlagon felüli iskola. 

Ennek ellenére az adatok individuális vizsgálata nagyon feltünővé 

teszik; az átlag adatok az elmélyülten vizsgálódó szakembernek 

jól észrevehetően mutatják; a keringési rendellenességeket a vér-

nyomásnál, a pulzusnál, különösen a terheléses pulzusnál. Ezt más 

adatok is igazolják pl. a nyak méretekben érzékelhető strumás 

jelenségek és 3z ezzel szoros összafüggésü légzési rendellenessé-

gek a mellk si, de különösen e has méretadataiból láthatóan. 

Nagyon szembetünő a fejlődési iránytalanságok mutatkozása 
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a páros testrészek méretadatainak különbözőségén:  

---=- 	Tipikusak a méretadat különbségek a leányoknál és fiuknál, 	4  

sulyozott átlagok szárvitásánál a lejnagyobb és legkisebb  

értéket mutató adatokat többszörös előfordulás esetén mind elhagy-

tam. Igy a szóródás jóval kisebb a sulyo zott átlag körül. Éppen ez 

hiuja fel a figyelmet arra az eddig nem elégé hasznositott peda-

gógiai előnyre, hogy a szellemi és fizikai munkaerő adatfelvételei-

nek értékelése után az osztály, illetve tanulócsoport közössége-

ket homogénebben alakítsák ki, arei módot ad  az eredményesebb okta-

tásra, nevelésre,  hiszen a kollektiv oktatás is sokkal közelebb 

állhat  az  egyéni legkedvozőbbhöz  C,a  a  munkaerő gondozást is haté-

konyabbá lehet igy  tenni.  

--=-~-  Némi  tanulságot  kinál a Zenemüvészeti .Főiskola hallgatóiról  
bemutatott adatok és a technikumi tanulók átlagainak összehasonli- 	l  

tása,  

hz egyetemi  és  főiskolai hallgatók munkaerő adatai a középis-

kolás átlagokhoz képest lemaradást és hanyatlást mutatnak. 

felsőfoki képzésre törekvők jelentékeny része még az átlag-

nál is jobban specializálódik, és kevesebbet mozog. Nem fejlődik  

megfelelően és mégjobban kialakulhatnak  a  foglalkozási ártalmak. 

z első éves hallgatók általában erősebbek mint a magasabb 

-.évfolyamok  hallgatói, akiknél elkopnak az egészségesebb középisko-

lás évek erőtartalékai.  

J leányoknál már az elsőéves ^tlag adatok összehasonlitása 

is nagyitva mutatja a felsőfoka tanintézetek hallgatóinak munka-

képességbeli gyengeségeit. 
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.a fiuknál csak az adatok viszonylagos gyengesége érzékel-

teti a többség problémáját, amit némileg eltakar  a  néhány sporto-

ló átlagokat javitó adata. 

A sportolók nélküli munkaerő adatok közölhetetlenül kedve-

zőtlen képet mutatnak, megközelitve a valóságot és ennek kisugár-

zó közéleti következményeit. 

ti 

 

zenemüvész I. évfolyamos hallgató nők hajlitott jobb kar-

kerülete 25,7 cm, kevesebb mint a technikum II. osztályos leányaié 

akiké 26 cm. .nná1 tanulságosabb ez az adat, mert a többi méret 

azt mutatja, ho gy a főiskolasok már kifejlett felnőtt nők, a tech-

nikumi tanulók pedig fejlődő serdülők. 

zenemüvész fiuk utlagadatait főként a termetes és általá-

ban sportoló fuvósok javitják meg. Igy csak a bennfentesek is-

merik, ho gy a többi szak növendékeinek munkaképessége mennyire 

vitrinbevaló érzéKény, törékeny tárgy. 

1: Zenemüvészeti Főiskolán az utóbbi években megtett néhány 

hasznos intézkedés hatása ezekben az adatokban még nem érzékel-

hető. Eredménye csak később fog mutatkozni. 

4 



Thán Károly 'Technikum tanulóinak  méretadataiból 

I. á, b, c. oszt. 

Leány Fi u 	__..r.y 
átlag sulyozott A.  átlag sulyozott á. 

Suly 53,7 53,7 53, 4  52 , 8  
Magasság 160,7 160,1 166,9 165,5 
Mellkerület norm. 75,5 75,- 77,5 77,2 

kilégzéskor 73,9 73,7 74,6 74,3 

belégizéskor 84,9 85,4 82,5 82,3 
Haskerület riorm. 60,2 60,2 65,9 65,8 

kilégzéskor 60,9 	- 60,7 64,2 64,- 

belégzéskor 62,8 62,6 64,4 64,- 

Csipő 83,2 83,1 74,- 74,- 

Nyak 31,8 31,6 31,5 30,6 

J.folkar nyujtott 23,5 23,4 22,3 22,3 

hajlitott 25,4 25,3 25,3 25,3 
B.felkér nyujtott 22,9 22,8 22,3 22,2 

hajlitott 24,5 24,5 24,7 24,7 

J.alker ernyesztve 22,1 22,2 22,- 21,9 
feszitve 22,6 22,8 23,6 23,6 

B.alkar ernyesztve 21,5 21,2 22,7 22,7 
feszitve 22,- 	,' 22,- 23,5 23,4 

J.conb kerülete 53,3 49,9 45,6 45,3 

B. 50,1 50,4 45,2 45,- 
J.lábszár kerülete 32,9 32,9 31,9 31 ,9 
B. 32 , 8  32,9 31,8 31,7 

Tüdő cm3 	- 2,8 2,8 3,4 3,3 

4
Tensio hipo 14,- - 31,- - 

, 	hiper 1,- - 7,-- - 

Szapora pulzus nyug. 
áll. 1 	3, .. 

- 16,- - 
terheléses 8,-- - 29,.• - 

Létszám leány 29,- - - - 
fiu - - 78,- - 

4 



... 

 -- Thán Károly 1'eehnikum tanulóinak méretadataiból  
I I . o s zt ály  

' 
' Iheány á, 	b, 	c.oszt, 	' -Au a, b. oszt , 

átlag sulyozott á, átlag sulyozott á, 

Suly 	' 54,3  54,- 56,3 56,- 
Magasság 	' 161,1 161,2 163,9 164,1 

Mellkerület  norm. 81,2 80,9 76,6 76,7 

' 	kilégzéskor 79,9 79,9 75,1 75,1 

belégzéskor 86,6 86,5  82,- 81,8 

Haskerület  norm. 66,2 65,- 65,6 65,7 

kilégzl?skor  ' 65,1 65,2  • 64,7 64,7 

belégzéskor 	' 67,-- 66,7 64,2 64, - 

Csipő 	' 87,8 87, 8  72 ,7 72 , 8  

Nyak  33, 6  33,5 32,4 32,5 
, 

J.felkár nyujtott 23,8 23,6 22,3 22,3 

' 	hajlitott 26,- 26, - 25f2 ' 25,2 

B.felkar  nyujtott 23,4 23,4 21f9  21,8 

' 	hajlitott 25,4 25,1 24,4 24,4 

J.alkar ernyesztve 22,3 21,- 22,1 22,7 

. 	feszitve 23,3 23,3  • 23,1 23,1 
Y 

B.alkér ernyesztve 22,5 22,4 21,7 21,6 ' 	' 

' 	feszitve 22,8 22,7 ' 22,5" 22,4 

J„cunb' Y_erüite 	- 54,2 54,- 46,- 45,8 ' 

B . 	- 54,- 53, 4  ' 45,7 45,6 
J,1ábszár kerülete 34,6 34,4  32,8 , 32,9 

B.  34 ,6 34,5 
.. 32,7 33,3 

Tüdő cm' 	_ 2,9 2,6 3,6  3,6 

Tensio hipo 16,- -  6,- . 	- 
hiper 5,- - . 10,- - 

Szapora pulzus nyug.áll o  19,- - 8,- - 
Terheléses áll,, 	' 19 ;, - - 14,- - 
Létszám  leány 	 33, - •- - - 

fiu 	- .. 43,- - 

)1‘ 



Thán Károly Technikum, tanulóinak méretadataiból  
III., oszt.  

_ 	.. 	.. 	. 	. 	.-:- 
Leány 'á -  b. oszt, Flu 	á,oszt. 
átlag 	' sulyozott á át lag súl-yozott á. 

Suly .  51 , -  51 ,3 54 ,9 54 , 8  
Magasság  158,6 158 1 8, 168,1 168,3  

Mellkerület norm. 81,2 81,4 .79,1. 79 ,1 

kilégzéskor M,$ 80,4 76,8 . 76,8 

bélégzéskor 84,2 84,3 85,1 	• 85,1 

Haskérület norm. 64, - 64,1  68,3 68,3 

kilégzéskor  63, 4  63,6 67,2 . - 67,2 
belégzéskor 65,1 64,8 68,7 68,7 

Csipő .  91,8 91,3 78 ,8 79,5 
Nyak 34,3 34,3 . -36,2  36,1. 
J.felkar nyujtott 23,6 23,2 23;5 _ 23,5 

hajlitott 25,4 25,4 26,4 : 26,-r. .. 

B e felkar nyujtott 23,3 23,4 . 	23,6 23,7 

hajlitott 24,6 24,6 24,6 24,7 

J o alkár ernyesztve 22,5 22,7 23,- 22,8 

feszitve 22,9  23,1  . 	25,5 . • 25,4. 

B,alkár ernyesztve 22,1 22,2 22,7 22,6 

' 	feszitve 22,4 22,7 24,2 24,2 

J comb  kerülete 	: 53,1  53,- 49,7  49,7. 
B o  52,8 52,8 	. .48,1 48, 3 . 
J o lábs`zár kerüle.te 34, - :  .- 34,1 32,7 33,4 .. . 

B o  34,1 34,1 33,9 33,7. 
Tüdő le  2,8 2,8 3, 8  -„ ' 	3,8 

Tensio hipo 7,- - 1 - 
hiper 1,- - - 	- - 

Szapora pulzus nyug.áll. 1,- - 1 - 
terheléses ' 3.- - 2 1 •- 

Létszám  fiu 	' -» - 27,- - 
leány 	. 20,.. • .. - .. 

4  



Than  Károly 'Technikum tanulóinak méretadataiból 
IV, oszt.  

....._..._ 	. 	.. 	• 	-Le  
. , ~ 

Ady i,b.oszt. Fiu á. oszt.  

át-fiág 	sulyo zatt d. - átlag sulyo z tt á , 

Suly 53,7 51,9 60,1 60,2  

Magasság 161,5 160,8 170,1 170,9  

Mellkerület norm. . 80,-- 80,- 82,9 83,2 

kilégzéskor . 77,3 76,6 81,3 81,3  

belégzéskor 86,0 85,9 89,8 90,3  

Haskerület norm. 61,6 60,7 68,3 -68,5 

kilégzéskor .62,8 62,4 67,1 67,1 

belégzéskor 63,9 63,5 71,6 71,7  

Csipő 87,1 8E,9 75,5 75,1  
Nyak 33,9 53,7 36,7 36, 4  

J.felkar nyujtott 23,- 22,9 24,3 24,7  

hajlitott 24,8 24,8 28,3 28,2  

B.felkar nyujtott 23,6 23,6 24,- 24,1 

hajlitott 23,6 23,7 27,5 27,3  

J.alkar ernyesztve 21,7 21,7 24,4 24,5  

feszitve 22,- 22,2 25,3 25.5  
B.alkar ernyesztve .21,2 21,4 23,6 23,5  

feszitve ' .21,7 21,6 24,5 24,4  

J.comb kerülete 48,7 48,2 47,7 47,8  

B. .48,4 47,8 47,- 46,7  

J.lábszár kerülete 35,4 52 ,9 34;2 3+,3  

B. .33,7 34.1 34,- 34 ,- 
Tüdő cm' 3,- 3,- 4,4 4,4  

Tensio hipp 2 -- Í 	1 - 

hiper I - 1 - 

Szapora pulzus nyug.áll. - -- 	. 1 - 

terheléses áll. 2 - 3 - 

Létszám leány 9 -  -  - 

fiu .- , 1 18 -  

~► 



Zenemüvészeti Főiskola 1965-66.évi  

I. é. hallgatói 

. Leány. 	.. Fiu 	, 
át,],ag .sulyozott á. átlag sulyozott á. 

Suly 655,9 67,- 66,2 64,6 
Magapság 161,2 161,2 173,8 174,- 
Mellkeiület norm. 83,5 83,6 86,6 85,9 

. kilégzéskor 79,3 79,4 84,- 83,3 
belégzéskor 86,9 87,- 91,6 91,- 

Ha skerüle t norm.  66,6 66,6 74,.9 73,7 

• kilégzéskor 66,- 66,- 73,5 72,1 

• belégzéskor e6,> 66,7 75,4 74,8 
Csipő 93,- 93,3 91,8 91,1 
Nyak. 32,2 32,3 37,- 36,9 
J. felkar nyujtott 23,8 23,8 24,4 24,1 . 

hajlitott 25,7 25,9 29,- 29,2 
B. felkar nyujtott 22,4 22,3 25,- 24,8 

hajlitott 25,3 25,3 28,5 28,4 
J. alkar ernyesztve 22,3 22,4 25,- . 	24,8 

feszitve 22,9 22,9 25,7 - 24,4 
í 

B. alkar ernyesztge 
• feszitve 

22,- 
22,5 

21,8 
22,5 

24,6 
25,4 

24,5 
• 25,1 

• , 

J. comb kerülete 54,1 54,3 51,0 50,7 
B. 	- 53,9 54,1 50,9 50,4 . 

J. lábszár kerülete 33,1 33,1 34,8 34,8 . 
B. 	- 	. . ` 	33,- 33,- 34,3 34,5 
Tüdő cm; - - - - 
Tensio hipo 2 - 3 - 

hiper 3 - 8 - 
'Szapora pulzus nyug.áll. 3 - 0 - 

terheléses áll. 8 --= 4 - 
Létszám fiu $ 	- 23 - 

1 eA ny 26 - -- - 
. 	. . 	. ' 1 -  



Zenemüvészeti Főiskola 1966-67.  évi  
-I. é. hallgatói  

Leány Fiu  
átlag_ sul.yozott á.átlag sulyozott A.  

Suly 57, 2  56,9 	• 70,1 69,9 
Magasság 163,2 163,3 176,9 177,- 
Mellkerület norm .  84,1 84,3 90,5 '90,9 

kilégzéskor 77 ,8. ?7,3 87,7 _ 	07,8 
belégzéskor 84,5 83,9  95,5 95,6 

Haskerület norm. 67,6 67,4 75,3. 74,9 
kilégzéskor  67,5  67,4 76,4  76,3  
belégzéskor 67,9 67,7 78,2 77,9 

Csipő 96,- 96,3 94,9 94,8 
Nyak 32 ,2 32,3 37,3 37,2 
J.felkar nyujtott 23,7 23,4 26,4 26,3 

hajlított 25,8 25,6 29,8 30,1 
B.felk3r nyujtott 23,3 23,2 25,7 25,7 	• 

hajlitott. 25,2 25,1 29,1 29,- 
J.alkar  c_ Zyesztve, 

feszitva 
22,7 
23,2 

22,7 
23,3 

25,6 
26,3 

25,7 
26,3 

B.alkár  ernyesztve 21,3 21,2  25,2 25,1 
feszitve 22,8 22,9 25,9 25,7 

J.  comb kerülete 55,3 55,- 54,- 54,1 

B.  54,6 54 , 6  53,8 t 	53, 8  
J.lábszár  kerülete 33,7 34, - 36,1 36,1 	. 
B.  33,9. 34,1 36,2 36,4 	. 
Létszám fiu - 3e 1 - 

leány 	23,- - 
- 



A tanulók testnevelésének kiegészülése iskolán 

belül és kivül.  

- A tanórák. 

- A tanórák közötti szünetek. 

- A munkára nevelő gyakorlatok foglalkozások. 

- Rendezvények: 

- Tömegsport események. 

- Mindennapos tevékeny pihentetés. 

- Tömegtestnevelési és sportlétesitmények. 

- Szabadlevegőt, elégsées napfényt. 

- Természetjárás. 

- Az önedzés irányitása. 

- Otthon, kollégiumban, internátusban, napköziben. 

Táborozás. 

Vizsgapszichózis leküzdése. 

• Szakképzési kivánalmak. 
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A tanulók test bvelsélokek- kiegészülése iskolán belül és kivül  

Az iskolai testnevelés hagyományos értékeinek felhasználásán 

tul annak az igénynek teljes kielégitését kell szolgálnia, hogy 

a tanulók munkaképességét gondozza, kifejlessze, edzetté tegye 

őket foglalkozásuk ártalmai ellen és felkészitsen jövő feladata-

ikra. 

Semmi sem köti a pedagógia képviseleit, hogy ennek a célnak 

a szolgálatában bármit, a testnevelés bármilyen tisztán önálló 

vagy kapcsolt módozatát föl ne használnák. Amit a tanulók konk-

rét szükséglete elismert iránymutató az iskola egész célkitüzé-

sének szolgálatában, azonnal lehullnak  a  kiöregedett tantárgy 

szemlélet kötöttségein Minden alkalmat meg lehet ragadni a tanu-

lók munkaképességének gondozására és fejlesztésére, ami azonnal 

érezhető lesz az eredrn'ényesebb tanuláson és tanitáson keresztül. 

A ráforditott fáradozás bőségesen visszatérül és a korábbihoz 

képest jelentékeny erő és időmegtakaritás is örvendetes kárpót-

lást  nyujt. 

esz  éssz'rüség  azt  diktálja, hogy elsősorban a már bevált 

hagyományos alkalmak lyenek hatékonyabbak, - akár testnevelési 

alkalmak voltak azok, akár mások - amikben benne volt a munkaerő-

védelem valamilyen módon, 

1.  láz iskola legfontosabb nevelő alkalmai a tanórák. í tan-

ór ák munkaképességet edző és fejlesztő hatása csak a fáradtság jei 

lentkezéséig érvényesül. 	fáradtság korlátozza mind a szellemi, 
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mind a fizikális funkciókat, aktivizálja a védekező reflexeket 

már jelentkezésétől kezdve, mértékétől függően. 

A fáradtság kialakulását tehát meg kell előzni tevékeny pi-

hentetések célszerü közbeiktatásával, b tevékeny pihenési módok 

közül a szakszerüen adagolt mozgások és a mély légzés mindig első-

rendű fontosságuak, 

1_ kötelező testnevelés óráira is vónatkozik ©z a szabály. 

Valamely tantervi anyag megtanitásának buzgalma el `ne feledtesse 

azt, ho Ly sz iskolában az az elsőrendű követelmény, hógy 'a test-

nevelési óra felüditsen lelkileg és fizikailag. Mind a megedzés, 

mind az uj ismeretek tanitása is igy a legeredwényesebb. Igy szol-

gálja a testnevelési óra mind a testnevelés oktatásának, nini a 

személyiség kifejlesztésének követelményeit.li ginkább. A  testne-

velés igy felel meg az iskolaérdekeinek. 

2. A munkaerő gondozásának második legfontosabb, hagyományos 

iskolai alkalmai a tanórák közötti szünetek, Legokosabb kihaszná-

lásuknak már széles körű szakirodalma van. A szünetek pihentető 

hatásának leglényegesebb feltétele a jó- levegőn .  végzett mozgás. 

Mind a spontán pihenés, mind a szervezétten adagolt pihentetés 

mozgás nélkül csupőn kikapcsolódássá csökken, rekreativ hatása 

egészen csekély. 

3. iskola legfontosabb feldatai közé tartozik a munkára ne-

velés. A politechnikai képz é s, 3 termelő munka ás ennek gyakorlá-

sa éppen ugy a szervezet terhelésének egyik formája, mint a többi 

kötelező elfoglaltság. á fáradtság feloldásáról, hegelőzéséről 

eközben is gondoskodni kell ésszerü módon. 
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4. s's nevelés fontos tartczékai az iskolai rendezvények /ün-

nepélyek, felvonulások,- kirándulások/, melyek ünnepélyes külsősé-

geik ellenére rendszerint igen fárasztóak, holott nem szükségsze-

rü az az elfáradás. a nevelésnek ezeket az értékes alkalmait a 

munkaerő gondozására és fejlesztésére is fel kell használni oko-

san,- kapcsolva tevékeny pihentetéssel. Ezzel a pozitiv hatsok erő-

sithetők, a ne ` ativ befúlyáselás csökkenthető, cllensulyozható. 

5. 1;z iskolai tömegsport események és az erre felkészitő ed-

zések nevelő alkatinai akkor válnak teljessé, ha kedvező lelki él-

ményt adnak, fizikailag jóleső igénybevételü próbatételek és nem  

veszélyeztetik az egészséget, s ha a higiénia és az egészség neg-

élőzó  védelmének feltételei biztosítva vannak.: 

Isti lán belül a szakszerü, ada golt testmozgásnak olyan sok-

féle kinálkozó alkalmai állnak rendelkezésünkre, amik gyakorlati-

lag negvalósithetóvá teszik a kifáradás nélküli intenziv munkát, 

egész munkahéten át. Ennek Magyarországon kipróbált változatairól 

közölt leirások olyan nennyiségüok, ho gy kizárják taglalásukat 

egy átfogóbb ténáju tanulmányban. Lényegük azonban összefoglal-

ható Hibban az elvben, hú gy mindenütt a konkrét adottságokhoz iga-

zitva kell a változó körülményeknek megfelelően megtortani, az 

iskolai munkaidőben a fiziológiás veszteségpercek egy részének 

értékesitésévél, akkor es annyiszor, amennyi képes ellensulyozni 

a terrsészatesen fellépő fáradtsást, illetve akcióképesnek megőr-

zi a szellemi és fizikai totterot. 

Közhasznu és irányt nutató.elveket erről a Müvelőlésügyi 

Minisztérium Közoktatási Főosztálya kiadott, 1967. őszén "Iskolai 
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Tizperces pihentető testnevelés 

Bp. V., Nádor u. 12. Á1t. isk. 
~ 



Tizperces pihentető testnevelés 

Bp. XI., Villányi u. 27. Ált. isk. 



Tizperces pihentető testnevelés 

Bp. II., Thin K. Technikum 



tanulók munkaképességének fejlesztése ujabb módszerekkel" sinnel. 

H 	regjelent a Munkahelyi testnevelés 11. szénában. 

A rendszeres, - mindennapos tevékeny pihentetés minden iskola-

fokon negválósithetó az iskole belső rendjének r ódositásával, a 

meggyőzői.és kialakitásával az érdekeltekben: tantestületekben és 

diákságban. 

Az érdekazonosság miatt  'ezt a tudatformálást elinditani és 

kialakitani nem különös feladat az alapvető pedagógiai elvek meg-

tartása esetén. Nem nehéz feladat a rendszeres és szakszerű vég-

hezvitel megszervezése sem. Tanulságként minden iskola számára 

azonban szolgáljon egy világszerte negerósitett . tapasztalót az, 

hogy teljes ás biztos siker csak kollektiv fel lősségvállalás, 

ésszerü munkamegosztás,.: jó szervezettség esetén várható, éppen 

agy, dint az egész iskolát . érintő minden más ügynél is. Ahol a 

tevékeny pihentetés bármely módját csupán egy személyre hagyták, 

ott áldozatokat követelő nehézséfi ek tornyosodtak  fel  és magát a 

jó ügyet is veszélyeztették. 

A fiatalság munkaereje megelőző védelmét szolgáló testmoz-

gasok alkalmait.: ki kell bővíteni a. munkaidőben végezhető testne-

velésen és tevékeny pihenés:ekén tul az iskolái, társa almi elfog- ., 

laltásokra is. Nélkülözhetetlen tartozékai az ifjusági mozga-

lomnak a mozgásos . szórakozásból üzött testmozgások. Változatos 

alkalmait kell megteremteni speciális tömegsporttelepek és ter-

mek létrehozásával, ahol otthonosan novelő .thetnek a nem versenyző 

fiatalok. AZ a jelentékeny érv is erősiti ennek . . gyakorlatból ig-

nert életrevalóságát, hogy az ilyen tömegek ellátását szolgáló 



- 120 - 

sportlétesitményeknek legolcsóbb az üzemköltségük és beruházá-

si igényük, ami miatt igen gazdaságosak. 

Semmi szűkség nincs arra, hogy átlag egészségü és munkaké-

pességü, nem versenyző tanulók részére versenypályákat épitsünk 

'rendkivüli költséggel és ezeket az igen drága üzemköltségü léte-

sitményeket tartsuk fenn akkor, amikor ezek méreteikkel megha-

ladják az átlagszükségletet és tömegiténybevételre nem is alkal-

masak. Hátrányuk az is, hoty gyorsan sok ember nem cserélődhet 

bennük," a sokaság számára mo felelően kulturált körülmények nen 

biztosithatók. 

A  különböző korcsoport tanulóinak mozgásalkalmait ugy kell 

biztositani, hogy a hasznos mozgás idejét jelentékenyen ne csök-

kentsék hosszadalmas utazások. 

A  gazdaságos beruházás és üzemeltetés érdekében olyan cent-

rális elhelyezésü tömegsport telepekre és iermekre van szükség, 

amelyek legkedvezőbb teljes kihasználása biztositható és igy az 

egy főre eső fenntartási költség jelentéktelenre zsugorodik. 

tömegsport létesitmények felü3itő uoz t,ásrá alkalmasak pe-

dagógiai, felügyelettel és irányitással, egymás: korlátozása nélkül 

sok embert kielégithetnek, csupán a kollektiv .i együttélés szelle-

mét kell  átvinni gyakorlatba, amit a telep vagy teremszabályok 

elősegitenek. 

tvszázados lemaradás hátráltat a sportlétesitmény igények 

kielét itésében. De elfogadható és jó szükségmegoldások már bősége-

sen kinálkoznak. Nagyon sok kihasználgtlan alkalmat értékesítve 

igen  gyors és előnyös változást érhetnek cl iskoláink. az ehh©z 

szükséges szellemes találékonyság házai bősége közismert, csak 
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utat kell nyitni számára.  

A tanuló ifjuság munkaerejének egyik hátrányos befolyásoló-

ja a szabadlevegőzés elégtelensége, a napfény, különösen az egész  

bőrfelületet érő nélkülözhetetlen fény hiánya /még a vidéki isko-

lásaink nagy részénél is/. Az edzettség egyik legfontosabb elő-

segitője a rendszeres nap- és légfürdőzés. Erről intézményesen  

kell gondoskodni, hogy kulturáltan és célszerüen hozzá jussanak  

tanulóink a szükséges fényhez és levegőhöz. Csupa tilalom helyett  

célravezetőbb volna a természetes és egészséges életnek több sza-

badságjogát biztositani, amire mód kínálkozik hazánk legzsufol-

tabb városaiban is. Az okos megoldásokhoz mindenütt akad elég  

leleményes, tehetséges szakember.  

Jobban kihasználható iskoláink nevelési céljainak megfelelő-

en a természetjárás számtalan intézményesen tervezett és szerve-

zett sokfélesége, okosan kapcsolva az oktató, szórakoztató, test-

edző foglalkozások kötött ás kötetlen alkalmaival.  

A tanulók közül öntevékenyen sokan élnek a természetjárás  

örömeivel, de meguk erejéből kevésre futja, nan is lehet olyan  

változtatosan érdekes, mint egy intézményesen szervezett, jó szak-

ember vezetésével megrendezetttura és főként azok maradnak ki  

belőle, akik leginkább rautaltak volnának  

Intézményes szervezés és irányit 	szükséges'a tanulók ön-  

tevékeny testedzésének helyes keretek között tartásához, tulzésok,  

hibák megelőzésére. Ezt részben az  emberi  munkaerő gondozásának el- 
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méleti és gyakorlati taLácsadasai megszervezésével lehet megvaló-

sitani az egyes szaktárgyakon belül vagy speciális tanácskérési 

alkalmak megteremtésével, másrészt népszerü tájékoztatók, felvi-

lágositó táblák, sporteszközök mellé adott tanácsadó nyomtatványok, 

testnevelési zsebkönyvek vagy zsebkönyvpótló jegyzetek segitségé-

vol. 

A helyes munkaerőgondozás tudatositását igen jól szolgáló 

filmek, diafilmek megszervezett bemutatásai valamennyi iskola-

fokon eredményesnek bizonyultak. 

Szorosan az iskolai testnevelés tartozékának kell tekinteni 

az internátusokat, kollégiumokat, napközi otthonok nevelő alkal-

mait. 

Tradicionális, jól bevált rendszerük gondosan megtervezett 

kibővitése a munkáerő védelmének ujabb, magasabb igényü kielégi-

tósvel elengegdhetetlenül fontos. 

Éppenigy nélkülözhetetlen a családi otthon munkaerő gondozó 

tevékenységének korszerüsitése az ujabb követelményeknek megfele-

lően. Ennek a felismerésnek tettekké érleléséhez az iskolai kez-

daményezés és állandó igénytámasztás azért magszervezendő, mert 

a helyes kooperáció teljesebbé teszi az iskola által vállalt, 

közvetlenül végzett munkaerő gondozást és fejlesztést. 

Az iskola felvilágositással egyesitett követelésére az inter-

nátusi, kollégiumi, napközi és otthoni hatások céltudatos, irányí-

tott, kedvező sUiritéssel fognak jelentkezni és csökkentik a pszic-

hés és fizikális ellenhatásokat. Az önnevelés, a gyakorlás kiváló 

alkalmait teremti meg ezzel az iskola iskolán kivül, de az iskolai, 

1 
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nevelés érdekében, egyben biztositja a szükséges tevékeny pihen--

~ 	tetést. 

gyakorlati tapasztalat sokszorosan megcáfolta azok téves 

elméletét, akik a tanulók érdekében a terhelés csökkentése céljá-

ból tartják elhagyandónak a mozgásalkalmakat és hasznosabbnak vé-

lik még fáradtan is a tanulás folytatását. Élettől elvonatkoztatott 

elméletek ezek, amiknek tapasztalati bázisa vagy hiányzik, vagy 

valamilyen sulyos pedagógiai hiba vétése következtében észlelt 

rossz élmény emlékére támaszkodik. /h legjobb ügynek is lehet 

rossz propagandát csinálni :;zakszerütlensógek elkövetésével'./ 

- A társadalmi munkára nevelés igen szerencsés alkalmai a 

táborozások helyes pedagógiával irányitva. Csupa remek edzési al-

kalom a tábori élet minden mozzanata' Az öntudatos, öntevékeny 

felelősségteljes, találékony közösségi magatartás és szellem leg-

könnyebben itt alakitható ki. Biztosithatók ennek fizikai feltéte-

lei vÚltoz3tos mozgásokkal és tevékeny pihentetések szórakoztató 

közbeiktatásával. 

A7 ajánlott és önként vállalt próbázásoknak is az ilyen tá-

borozások a legjobb alkalmai, amik a későbbi szakma kötelezettsé-- 

gai valamelyik részének játékos gyakorlásai lehetnek, vagy a 

szakvára előkészités meófelelő készségek Hegszerzése céljából. 

------ A tanulók munkaereje fejlesztését és gondozását szolgáló 

különféle testneveléssel kapcsolt alkalmak főbbjeinek táblázatos 

áttekintése se gitséget nyujt a bevált megold ásokb6l válogatásra 

és ötletek forrása lehet speciális helyzetek, követelmények sike-

res megoldásához és kielégitéséhez. 



Internátusban 
Kollégiumban 
Napköziben 
Családi otthonban 

Nyári napközikben 
Nyaraltató tábo-
rokban 
Nyári szakmai 
gyakorit#on 
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Munkaerő fejlesztés és gondozás alkalmai iskolán belül 

agyományos főalkalmak 
jobb kihasználásával 

A  tevékeny pihente- 
tés iskolai válto- 

za t aival 

h hagyományos egy 
iskolai alkatnak 
fe lha szrialásáva l 

Tanórákon 
a/ elméleti órákon 
b/ különböző gya- 

korlati órákon 
c/ , kötelező testne- 

velési órán 
Politechnikai kép-
zést szolgáló munka  
közben 

... -Órák közötti szüne- 
tekben. 

1. A tanitást elő- 
készitő pár 

- perces testne- 
veléssel 

2. Nagy szünetben 
tizperces pi- 
hentető testne- 
velessel 

3, trákon 1-2 per- 
ces szellőztetés-
el s 	összekapcsolt 

 testne-
veléssel 

4. Tanitás után tar-
tott pár perces 	.. 
felüditő tostne-
veléssel 

1. Iskolai ünnepé-
lyek, felvonulá• 
sok stb. alkal-
mával 

2. Iskolai kirándu 
lásokon 

3, 'Tömegsport ren- 
dezvények és 
ezek edzésein 

4, Vizsgákkal kap- 

Iskolán kivüli  rnunkeerőfejlésztés és gondozás iskolai 
ins irál ás sa i 	. 

R 

1 

Uttörő és  KIM szer* {- 

vezetekben ' 

Tömegsport létesitmé- 
nyekben . 
Lég és  napfürdő he- 
lyeken 
.Természetjárás alka 1- 
uával stb, 
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- az iskolai nevelés szellemi és fizikai eredményeinek méré-

séhez és minősítéséhez különféle időszakos vizsgáztatások szol-

gáltatják a szükséges adatokat. 

A  tényleges tudásbeli eredményt gyakran lerontja a lelki 

és fizikai gyengébb munkaképességre jellemző tulzott félelem, 

izgalom, tompultabb reagálóképesség, időleges szétszórtság, me-

nóriakiesések, zavartság. 	vizsgázási pszichózis nem szükség- 

szeri a tudás igazi próbáját jelentő gyakorlati munkánál, mert 

annál nem zavarja őket a vizsgáztatók árgus  szemmel  figyelő je- 

lenléte és az egsisztenciális veszélyezetettség tudata. 	vizsa- 

pszichozis syndrómáját mutatók nem adják tudásuk valóságos kópét, 

amely kategóriába pedig a tanulók jelentékeny része tartozik. 

Lz idegrendszeri gyengeségnek ezek a tulzott mogpróbáltatá-

sai elkerülhetők előzetes szakszerü mozgatással. 

Hét éven át végzett megfigyeléssel egybekötött kisérleteim 

zenemüvész közép- és főiskolás növendékekkel azt mutatták, hogy 

még a patológiásan vegetativ labil növendékeket is stabil idegi 

állapotba lehet hozni ez egyébként is rendszeres mozgásban része -

sülők esetében, ha a vizsga előtt megfelelő,. adagolt testmozgást 

kapnak. Ezt tapasztaltam nemcsak a nehéz , ,sok vizs€ztató előtt 

lefolyó zenei főtárgy vizsgáknál, hanem bármilyen elméleti tárgy 

vizsgáinál is. 

kisérletet kiegészitettem általános iskolás, gimnáziumi, 

technikumi tanulók, közgazdasági, müszaki, bölcsészkari, orvosi 

egyetemi hallgatók megfigyelésével. ly zenemüvész növendékeknél 
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tapasztalt  eredmények Me€isrnetlődtek. 

A  szervmüködések normzlizálását szolgáló .mozgások eredmé-

nyeként oldódott a sokkhatás és elmaradtak a kisérő tünetek is. 

Erre a nyomatékos figyeleifelhivás már azért is eléggé reg-

okolt, mert az évezredes  fejlődési folyamatban kialakult vizsga-

rendszer szükségessége körüli vitában nem a vizsgát magát kell 

vád és védelem tárgyává tenni, hanem a vizsgázáshoz szükséges 

munkaerő szinvonalat kell biztositani, amivel a vizsgapszichózis 

tünetei és káraiis elkerülhetőkké lesznek. 

---  h  tanulók munkaerejének védelme a jelen igénybevételének 

és  a jövő  követelményeinek megfelelően a szakszerü-testmozgás: ki-

terjedt  felhasználását elkerülhetetlenné teszi és ennek járulé-

kaként  minden pedagógus testnevelési vonatkozásu szakmüveltségé-

nek gyakorlatias kibővitését megköveteli, eg.yidejüleg a testne-

velési szakemberek munkájának átállitását, valenint a különféle 

nevelő specialisták és a testnevelési szakemberek kooperációjá-

nak átszervezését az  iskola és a társadalom uj szükségleteinek 

és követelményeinek megfelelően. 

testnevelés ma már testületi feladattá bővült, társadalmi 

fejlődésünk egyik fontos közüLye lett.  Ennek megfelelően raa,a a 

testnevelés is strukturális és funkcionális változása minőségi 

szakaszába lépett, aminek konzekvencia levonását maga a nép kul-

turális, gazdasági és védelmi szükségletei követelően sürgetik 

hazánkban is. 

1 



- 127 - 
4 

változás folyamata minden kulturnépnél megfigyelhető és 

következményeként több olyan kísérlet és vivmány hire járta be 

a világot, aminek tanulságai magyar vonatkozásban is hasznosit-

hatók. 
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III. 

Külföld iskolai testnevelés vivmányaiból 

Dr. Vszevolod Vikentyevics Belinovics professzor a pedagó-

giai tudományok doktora, a Moszkvai Testnevelési Tudományos In-

tézet osztályvezetője és Grinovszkij dlexandr a Szovjetunió 

Ősszövetségi Pestnevelési és Sportszövetség iskolai testneve-

lési és munkahelyi testnevelési osztálya vezetője 1965. dec. 

20-tól tiz napot töltött Magyarországon az MTS ueghivására. 

r  tapasztalatcsere megbeszélésen elmondták, hogy abban az 

évben 1000  tizosztályos iskola bevonásával nagyarányu összetett 

kisérletet végeztek. yzekben az iskolákban naponta tartottak egy 

kötelező testnevelési órát. Sokoldaluan vizsgálták azt, hogy 

a heti hot órás testnevelésnek milyen hatása mutatkozik a tanu-

lásban, az ismeret mennyiségben és mélységben t árgyankint , az át-

13g előmenetelben, a magatartásban, hiányzásban, egészségi 

állapotban, munkabirásban, fizikai fejlődésben. Ezek az iskolák 

messze tulholadták eredményeikkel minden tekintetben a kontroll 

iskolákat. 

szovjet iskolában az iskola nevelési komplex tervének igen 

jelentékeny része a munkaerő védelmét, fejlesztését szolgáló 

mindenféle mozgás, kötelező testnevelés, tanitás előtti, tizper-

cekben tartott, órák megszakitásával végzett tevékeny pihenések, 

szabadtéri játékok, sportolás, jelvényszerző próbázás, kirándu-

lls, táborozás stb. A testnevelés nemcsak az iskola előirásos 

foglalkozásaiban található meg, hanem az ifjusági szervezetek 

mozgalmi munkájában is. kötelező és moz galmi feladatok össze- 
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hangolt irár]yitásátaz első  igazgatóhelyettes végzi közvetlen 

-baszámolási kötelezettséggel az igazgatónak. llz első igazgató-

helyettes mindig  a rangidős testnevelő tenár, aki minden munka-

védelmi és egészségvédelmi feladat lelkiismeretes végrehajtásá-

nak felelőse. 

naa yvárosi és vidéki iskoláknál ezzel a rendszerrel egy-

formán, szinte:hiánytalanul biztositani tudják, hogy minden ta-

n ►,.l.ó napóntb *le g alább egy órán át szakszerü pedagógiai irányi-

tássel szabadlevegőn valamilyen egészséget mozgást végezzen, a 

kötelező testnevelést, órákon kivül. Ennek tulajdonítják áz Alta-
lAnosan javuló egészségi állapotot az edzettség magas nivóját,` 

az igen nagyfoku . és kitartó teherbirást. 

Óriási összegeket - költenek nemcsak központi támogatásból 

tömegtestnevelési, tömegsport létesitményekre és felszerelések-

re, e versenysport emelkedő ellátásán kívül, 1: helyi szerveket 

felhatalmazták arra, hogy bevételeik jelentékeny százalékát a 

komplex aktív munkavédelem ilyencéljaira forditsák. 

b.:. létesitnények mérteit az iskolai összlétszámmal arányban 

normázták. .z egy főre eső létesitményfelület, köbtartalom, vala-

mint az ezzel járó felszereltség előirásainak megvalósításában 

megelőzték az egész világot, a sokkal nagyobb tradicióju fejlett 

nyutati államokat is, , régi épitésü iskolák rekónstrukcióját és 

modernizálását szédületes irambwn és méretekben valósitják meg. . 

Fokozatosan szaporitják az islölai uszodahálózatot. 

.iz egyetemeken és főiskolákon, valamint a szakképzést nyujtó 

egyéb iskolákban külön tanulmányi anyog a foglalkozási ártalmak 
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megelőzését és ellensulyozását szolgáló testnevelés, 

11  felsőfoku iskolák hallgatóit kiképzik szakhájuk riunkahe-

lyi  testnevelésére, töme g testnevelésének és sportjának társadal-

mi  vezetői ismereteire is. 

Lz iskolai nevelésben az utóbbi éveknek ezek az intézkedései 

mer észlelhető kedvező következnényü változásokat hoztak vala-

mannyi szakmában épp'úgy, mint a versenysportban, melynek igen 

gyors felemelkedése és kivirágzása a szómünk láttára történt. 

Lz ésszerü gyakorlati incÉzkedéseket igen mélyen szántó el-

méleti munka alcpozza vej;, a szakterületek képviselőinek példás 

kooperációja. Nemcsak a szakképzés nivós, a tudományos munka is 

igen fejlett Magas követelményeket támasztó, ugyanakkor a nemzet-

közi dokumentáció felhasználásával minden nemzetközi eredményt 

számon tartanak és hasznositanak. Bizonyitékul szolgálnak test-

nivelési kiadványaik, tankönyveik, bibliográfiáik, sza nyelv 

szótáraik. 

Magyar Müvelődésügyi Minisztérium vendégeként csehszlovák 

pedagógus  dele g áció  járt hazánkban a közelmultban, amely igen 

lelkesülten beszélt az iskolai tevékeny pihentetés különböző test-

nevelési  változatainak kedvező  hazai  és külföldi tapasztalatairól. 

Különösen  nevelési ás tanulmányi  hasznosságát  emelték  ki.  t; eseh-

szlovAkiai iskolák ilyeit irányu  ered:aényeit nHtyra értékelték. 

LenLyelországban járt egy ma gyar  küldöttséfi; tanuluányuton 

1967. októberében.  L sokoldalu, v:Iltozatos testnevelési  és  sporto-

zási  alkalmak bőség Ét  teremtették meg  iskoláikban  a lenyalek. 
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Nagy gondot forditanak a tanulók rendszeres levegőztetésére és 

k mozgatására. A  nem versenyező fiataloknak és a lakosságnak a epe-

ciális tömegsport létesitmények egész sorát épitették fel. A test-

nevelési akadémiákon a lakosság mozgásellátására külön szakositott 

képzést nyujtanak. ' 

Kisérletezéseik igen széles körüek és sokféléképpen elemzik 

3 testnevelés hasznositásának módjait. Az egyes iskolák példás 

öntevékenysége .a testnevelés jobb hasznositására szembeszökően 

mutatkozik a tanulmányuton járó külföldinek. 

:1z NDK iskolai nunknerő véd " lmével kapcsolatos testnevelési 

beszámólók szerényebbek és sokkal önkritikusabbak a szokásosnál, 
4 	

pedig kitünő gyakorlati eredményeket mutathatnak be. 

Ezt a kettősséget nemcsak delegációink észlelték, hanem mutatják 

k 	kulturális, gazdasági es sporteredményeik is. 

NSZK Olimpiai Bizottsága iranykönyvénak kiadása után 

egy óriási mozgalom indult meg /1960-65/ a lakosság, különöskép-

pen az iskolás ifjúság munkaképességének megelőző védelmét szol-

galó testnevelés érdekében, mely a testnevelés szinte minden vari-

ációját felhasználja. Megvalósitása érdekében óriási .aéretü tömeg-

sport létesitmény épitési akciót bonyolítottak le öt év  alatt. 

--- I franciák ifjusági testnevelésük fejlesztését a német épit-

k3zést is meghaladó tömegsport létesitményhálózat épitésével ala-

pozták reg. 'Táborok, pályák, sporttelepek, uszodák ezerszámra 

épültek az utóbbi években. 

Belga, hollandspanyol, dán, svéd iskolai testnevelési 
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fejlesztés épp u6y, mint a többi nyugati és több távolkeleti  

néppé ugyanezekkel a gondokkal vivódik.  

nem- régen felszabadult népek iskolai testnevelésében is  

találkozunk a munka+erő megélőző védelmének eddig tárgyalt prob-

lémáival.  

---- ~ brüsszeli nemzetközi konferenciák az UNESCO rendezésében  

1964-ben és 1967-ben szemléltétték minden kulturnép különféle erő-

feszitését és áldozatait annak érdekében, hogy az ifjuság.' munka-

erejének szinvonalát feleL.leljék terhelésének mértékét mtghaladó- 

an.  

megjelenő elemzések, az elvégzett kisérletek téma és for-

magazdavága, a nemzetközi kooperáción keresztül érvényesülő ta-  

pasztalatcsere bőséges tapasztalati anyaga, o tökéletesebb meg- 

oldás megtalálását szolgáló együttmüködés a pedagógia és más tu- 	 ~. 

dományok  képviselői között, egyértelsüen arra az igazságra ju- 

tottak,  hogy a 'elan kornak azt _ az ellentmondását, arai !egmutat-

kozik  a nagyiramu fejlődésből adódó követelmény ás emberi terhe-

lés  növekedése  és az ettől elmaradó emberi munkaképesség között,  

az ember  adaptációs képességének felhasználásával csak a testae-

valés  átértékelése után, az életglegnyilvánulásokat átszőve test  

neveléssel a mozgás  ésszerű felhasználásával lehet megszüntetni.  

~~  pedagógián belül jelentkező szaporodó feladatok között a  

jelenkor egyik  legfontosabbja a testnevelés szerepének hozzáiga-

zitása  a közoktatás uj követelményeihez, mindenütt alkalmazkodva  

valóságos körülmények kötöttségeihez.  



.RÉSZ  Z 

ÖSSZEFOGLALÁS 
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Összefoglalás  

pedagógia elmélete és gyakorlata állandóan gaz-

dagodik 'uj felismerésekkel. s. differenciálódás . a z 

ismeretrészletek elmélyültebb elemzésére késztetnek 

és a belső összefüggések finomságait tárják fel. U-

gyanakkor hatnak méginkább a kohéziós erők, melyek 

a törvényszerüségek egységes e;rukturájára irányitják 

figyelmünket, kölcsönhatásaik feltárására késztetnek 

és szintézisre. 

pedagógiára léginkább ható pszichológia igazság-

keresése már a szellemi tevékenység analizálásánál 

ninduntalan rákényszerült  .  az idegrendszerrel magával 

is foglalkozni, nem csupán funkcióival. 	 . 

4i .emberi szervezet - neuro-e :ndokrin v.QzérI,.ése tör- 

vényének felisnrése' a pszicYio:lógusoka_t .arra  kész- 

tette, hegy belső szekréciós _nirigyek-raxiködésének 

pszichológiásvónatkózásai kutatására is:_kiterjesz- 

szék munkájukat.  . 

L diei6ktikis uétériálizraus` mégnutattd,: hogy én 

nél a határreál 'sem`lehet• riegállni.-  11z  .  idegrendszert 

és béiső elválasztásu mirigyrendszert hormonjaival 

együtt, nem lehet az emberi test egészétől függet-

leniteni... 'h. szervek,  :  a különböző szövetek, a sejtek 

élet bonyolult kapcsolatai. az ideg- és hormonterme-

lő mirigy rendszerrel.., nem :engedik meg azt, hogy tő-

lük .függe:tlenül foglalkozzunk a lelki élet jelen.- 
• 	• 	• 	: 

ségeir-el. 
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Az ember 1iévelése csak akkor lehet teljes és opti-

mális, ha a= szervezet egészére 'irányul valamennyi  

funkcióját figyelembe véve. Igazodni'k611 a szerve-

zet sajáeosságaihoz, tudomásul kell venni a gátlások  

törvényszerüségeit és fel kell használni a nevelés  

számára előnyöse adottságokat.  

sok évszázados pedagógiai gyakorlat, az utolsó  

másfél század idegtani és idegélettani fejlődése  

együttes hatására a pedagógia elmélete eddig nerc lá-

tott magaslatokra jutott és óriási segitséget jelen-

tett sok gyakorlati, iskolán kivüli feladat negoldá-

sá.ho z is.  

Lz emberiség  életének óriási átalakulását hozta  

a második világháborut követő technikai fejlődés.  

gazdasági és kátenai követelmények a pedagó g iát is  

uj, nagyobb követelmények élé állitották. Ezek a kö-

vetelmények nemcsak kinövelt főket;'h nem olyan ki-

alakult .személyiségeket várnak. az iskolákból, akik  

feladataikra-minden tekintetben . alkalmasak.  

~ pedagógia középpontjába maga'a tanuló került  

egész valóságában.  

Iáz egész ember neveléséhez, rneyitéléséhez a fizi- 

kum  is  kell a maga teljességével. Ezzel a testneve-
, 

1ói  foglalkozik. 	testnevelés tehát a pedagógiai  

kutatásnak épp ugy, mint a pedagógia-gyakorlatnak  
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nélkülözhetetlen részévé lépett elő. 

Ezt a lényeget nem  érinti a terminológiában fo-

lyó vita, sok köz— ás szaknyelvi homályosság, amit 

nem is lehet helyesen tisztázni másként, mint az 

érdekelt tudományágak összefogásával, hiszen ember—

centrikus volta miatt  nem lehet kizárólagosan test-

nevelési szakkérdés. 

Most már a testnevelés nyujtani tudja azt a se-

gitséget a  pedagógia fejlesztéséhez, amit régóta 

vártak tőle, azoknak az elméleti és gyakorlati kér-

déseknek tisztázását, mely csak erről az oldalról 

közalithető meg nagnyugtató eredményt hozóan. 

szakszerü adagolt testmozgást nemcsak a kötele-

ző testnevelés tantárgyi óráinak szük keretébe kell 

beszoritani, hanem az iskolai célkitüzések szolgála-

tába kell állitani minden lehetséges módon és álta-

la az eddiginél jobban, a jelen szükségleteinek és a 

jövő követelményeinek megfelelően a munkaerő gondo-

zás, fejlesztés, megelőző védelem szolgálatába kell 

állitani. Ez a módja az individuális optirnalitás 

=gközelitésének, az iskolai tömegnevelést  a  régi, 

kivénült selejtező tendenciáitól megszabaditva, a 

rábizott tanulók felhevelésével, személyiségük ki-

alakitásával, teljesen képzett és tartósan munkabi-

ró utánpótlás biztositásával feladata tJjes betöl-

téséhez vezeti. Biztositja az utánpótlás kulturális, 

gazdasági és védelmi kötelezettségei jó ellátásának 

alkalmasságát. 
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Külkereskedelmi 

Felsofoku mezőgazdasági technikumok 

1966/67. szakjai  

Állattenyésztési, állategészségügyi 

Állattenyésztési 

Gyümölcstermesztés 

Szőlőtermesztés 

Zöldségtermesztés 

Takarmánygazdálkodás 

Növénytermesztés 

Növényvédelem 

Gépész 

Mezőgazdasági gépészeti 

Baromfitenyésztési 

Öntözéses növénytermesztés 

üzemgazdasági 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola  

Kereskedelmi áruforgalom 

Kereskedelmi technika 

Vendéglátóipari 

Idegenforgalmi 

)1( 
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A  gimnáziumi gyakorlati oktatás számára kiadott  

tantervek  

Fémek kézi megmunkálására  
t_. 

Fémek gépi rnegmun#cálásárá  

Müszaki rajz - mélyépitő  

Müszaki rajz - magasépitő  

Műszaki rajz - gépész  

Villamos caüszerek es készülékek szerelése  

Szabás- varrás.  

Lpitő szakipari alapismeretek.  

Faanyagok kézi és gépi megmunkálása.  

Müszaki rajz_ é ü t 	z_ _ . 	 • , 

Műszaki rajz -  

Elektronika alapismeretek  

Kisérleti alapismeretek  

Mezőgazdasági gépészeti és növénytermesztési alapismeretek.  

Állattenyészetési alapismeretek.  

Óvónőképző intézetek tant__ árgyai és óraszámai  

I. osztály 	I. félév 	32  

	

II. félév 	32  

II.osztály 	I. félév 	28  

	

II. félév 	23  

Marxizmus - leninizmus  

Logika  



Lélektan 

Neveléselmélet 

Neveléstörténet 

Óvodai módszertanok 

Pedagógiai gyakorlat 

.anyanyelvi és irodalmi ismeretek 

Orosz nyelv 

anatómia - fiziolótia 

Óvodaegészségtan 

Ének - zene 

Rajz - kézimunka 

Bábozás 

Testnevelés 

1'anitóképző intézetek tanit6i  szakának óraszámai 

és tantárgyai  

1. félév 	30 

2. félév 	32 

3. félév 	31 

4. félév 	27 

6. félév 	23 

Marxizmus - leninizmus 

Logika 

Lélektan 

Oktatáselmélet 

Neveléselmélet 

Neveléstörténet 

Népmüvelés 



.nyanyelvi ismeretek módszertana 

Számtantanitás módszertana 

Környezetismeret módszertana 

Enektanitá módszertana 

Rajztanitás módszertana 

Gyakorlati foglalkozás módszertana 

Testnevelés móci szertana 

Janitási gyakorlat 

.my ,3nyelvi és 'irodaíni ismeretek . 
 

Orosz nyelv 

Művészettörténet 

Matematika 

Földrajz 

Mezőgazdaságtan 

Lnatómia - fiziológia 

Gyakorlati foglalkozás 

Ének - zene 

'restnevelés 

1'anitóképző  intézet népmüvelő - könyvtáros szakán k 

óraszáma, tantárgyai  

1. félév 	29 

2. félév 	31 

3. félév 	32 

4. félév 	30 

6. félév 	27 



Marxizmus - leninizmus 

Vallástörténet 	: 

Természettud. technikai, terhelési ism. . 

Müvelődéspol. alapismeretek - 	. 

Esztétika, müvészeti.:izlésre nevelés 

Pszichológia 

Pedagógia 	 -_ 

;Inyanyelvi ism. 	, . 	 .. 

Orosz nyelv 

Pestnevelés 

Könyvtártan 

Könyvismeret 

Könyvtári feldolg. munka 

Ismeretterjesztés 

Népmüv. Intézményhálózat szervezete 

Technikai gyakorl. 

Gépirás 

Gyak. kiképzés 
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Az illusztrációk jegyzéke  

- Az 1965/66. tanévre beiratkozott általános iskolai tanulók 

adataiból. 

- Az 1965/66. tanévre beir4tkozott nappali tagozatos középis-

kolai tanulók adataiból. 

- A beiratkozott felsőfoku tanulmányokat folytató hallgatók 

száma 1966/67. tanévben. 

- A vizs` aköteles hallgatók tanulmányi eredmény szerinti meg-

oszlása. 

- Általános iskolai oktatók száma. 

- Általános iskolás tanulók száma. 

- Középfoku iskolák oktatóinak száma. 

- Érettségi /képesitő/ vizsgát tett tanulók száma. 

- Felsőoktatási intézmények száma. 

- Felsőoktatási intézmények oktatóinak száma. 

- Felsőoktatási intézmények hallgatóinak száma. 

- A hasznos és veszteség percek tapasztalati diagramja. 

- Különböző felsőfoku képzési szakok és szakcsoportok. 

- 1967. évi kulturál i s költségvetésből. 

- Diákszociális adatok 1966/67. tanév elején. 

- 1966. évben évjáratok létszáma. 

- Felvételre jelentkezéskor az orvosi vizsgálaton észlelt 

eészségi állapot. 

- Felvételkor a foglalkozási ártalmak mutatkozása. 

- Felvételkor szivrendellenességek, 
. 	 . 	 . 	 . 	 /0• 

-- Betegség előzményekből. 
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— Fertőző betegség előzményekből. 

— Mút ét i előzmények.  

--Normális mellkas verethez képest a mellkas kerületének 

csökkenése legmélyebb kilégzéskor. 

A mellkas körfogatának különbsége legmélyebb kilégzéskor 

és legnagyobb belégzéskor mérve. 

— A hallgatók életkori megoszlása, 

— A hallgatók magasság szerinti megoszlása. 

= A:hailgatók fizikai előkészültsége. 
— A testsuly és testmagasság viszonyitása. 

— Nyak—kerület. 

—  A nyujtott jobb felkar kerülete.mint a kar izmai fejlett-

ségének mutatója..  

—"A nyujtott és hajlitott jobb felkar kerület különbsége. 

— Laza jobb alkar kerülete.  

— Laza és megfeszit ett jobb alkar ke .r.ilet i különbsége.  

— A jobb és bal nyujtott . felkar kerületének összeha sonlitása.  

- csontrendszeren mutatkozó fejlődési. szabálytalanságok.  

— K.I.-16 éves,  gimnázium  II. osztályába járó tanuló. 

K.L. 14 éves ált."  VII.  oszt ..tanuló.  

— H.P. 16 éues, gimnáziumi tanuló. 

— S.Gy. 15 éves gimnazista 

— Sz.M. 13. :és 15. eves  korban.  

— Z.J. 14. és 15. eves  korában. 

— r.Zs. 10. és 11. éves korában.  . 

— S.Z. 9.10.11.12.14.15. eves  karában. 

— S.I. 13.14.15.16.17. eves korában.  

� 



- Sz.V. 13.14.15.16.17.18. -Ots:kprában: . 

- 'Lhán teek.nikum tanulóinak méretadataiból: 

I. oszt, 

II. oszt. 

III. oszt . 

IV. oszt. 

- Zenemüvészeti Főiskola I. éves hallgatói méretadataiból:. 

1965-66. tanévben..- 

.1966-67,.tanévben. 

- 1'izperces pihentető testnevelés a Nádor utcai ált. isko- 

lában. 

- T.izperces pihentető tastneve1 s a Villányi 'ut  "  áIi . iskolá- 

ban.: 

- 'i'izperces pihentető-testnevelés a .  Thán K: Technikumban. 

- A munkaerő fejlesztés és- gondozás alkalmai iskólán belül. 

- Iskolán kivüli münkaerőfejleszt"es és gondozás iskolai inspirá-

lással‘ 

Y 
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Forrásmüvek jegyzéke  

Ágoston György: A kommunista , erkölcs  tartalma es az er- 

kölosi nevelés feladatai. /Tankönyvkiadó. 1962. 218 p./ 

- Ágoston György: Pedagógia I.'/'fankönyvkiadó. Budapest. 

1959. 243.p./ 

- Ágostc,n György- Jausz Béla: Pedagógia II. /'fankönyvkiadó. 

Budapest. 1964. 174 p./ 

-, Ágoston György: Az ifjusági szervezetek munkája az isko-

lában. /'iankönyvkiadó. Budapest.  1952. 3-67 p./ 

- Ágoston György: `i'anulmányok a neveléstudomány köréből. /Kü-

lönlenyo mat. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1958. 65-93 p./ 

- Ágoston György- :Lardosné Pétet Anna: A pedagógia általános 

alapjai II. rész. /Kézirat. Felsőoktatási Jegyzetellátó 

Vállalat. Budapest. 1956. 42 p./ 

- Ágoston György: A nevelés fogalma, történeti és osztályjel-

lege, kapcsolata a politikával. /Kézirat gyanánt, Tananyag 

a KISZ Központi Iskola hallgatói részére. 3. sz. 12 p./ 

- Dr. Ágoston György: Az oktatas korszerüsitése mint társa-

dalmi szükséglet. /A TIT Szegedi Nyári Egyetemén 1965 ju-

liusában tartott előadás. Szeged. 1966. 5-16 p./ 

- A modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában. Szer-

kesztő: Dr. Ágoston. G7örgy. / _L'I'T Szegedi Nyári Egyetem. 

Sz :ged. 1966. 269 p./ 

- Iskolapolitika - nevelés. Összeállitotta: Dr. 44,oston 

György. /Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1964. 189 p./ 

T 
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- Ágoston György: A szocialista humanizmusra nevelés tartalma 

és feladatai. . /Köznevelés. 1969. 20. sz. 461-464 p./ 

- Ágoston György: Jegyzetek a világnézetről. /Köznevelés.. 

.1959. 1,- sz.  3-6 p./ .. 	
. 

- Ágoston György: Az igazságszeretetére nevelés tartalma és 

feladatai. /Közne7velés. 196 . 7. sz...195-198 p./ 

- Ágoston György:  A  közösségi nevelés néhány elvi, és gyakorlati 

kérdéséről. /Köznevelés. 1961. 23. sz. 710/12 p./ 

- Ágoston György: Az erkölcsi nevelés alapelvei. /Köznevelés. 

1962. 14. sz. 421-423 , P./ 

- Ágoston György: Uj gimnáziumi tanterv. /Köznevelés. 

1963. 2. sz. 45-47 p./ 

- Dr. Ágoston György:. A  programozott okt:étás és az oktató gép. 

/Köznevelés. 1963, ;  16. sz. 494-499 P•/ 

- Dr. Ágoston György: VIII. pártkongresszusunk nevelésügyi vo-

natkozásai. /Peda _gógíai Szemle. 1963. 2. sz. 107-114 p./ . 

Dr. Ágoston György: A statisztikai módszer alkalmazása a 

pedagógiai kutatásban. /Köznevelés. 1964. 5.-  sz. 178-182 p./ 

- Ágoston György: Az uttörá szervezetek vezetésének stilusáról. 

:/hözn'velés. 1965. . -19. sz. 725-726  p./ 	. 

- Alfred l'orette: A testnevelés helye az iskolában.. . 

- A munkahelyi testnevelés 1964. évi iskolai munkaértekezlete. 

/Munkahelyi testnevelés 5. sz. 18-60. p. Bp. 1965./ 

- A munkahelyi testnevelés 1965. dec.  .:7-8-i  konferenciájának 

jegyzőkönyve. /Kézirat 104 p./. 	. 

- A .munkahelyi testnevelés megyei oktatói központi tanfolyamának 

jegyzete ../M'1'S _1967. Budapest 52  .p./ 
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- A munkahelyi testnevelés üzemi és iskolái felelőseinek 

kézikönyve. /MTS 1966. Budapest 24 p./ 

- A sport tudomány spektruma. /Sport in Hessen 1967. XII.23. 

Ford. 6 p./ 	 . 

- A testnevelés és sport nemzetközi kongresszusa a dolgozók 

szabadidejének. felhasználásáról. /Bruxelles 1964; 24-26. Ford. 

265 p./ 

- A tc árképző- főiskolák, tanitóképző intézetek és óvónőképző 

intézetek szervek, jtének és müködésének általános . szabályzata. 

/Mi.4 10 p./  

- Ber A.-Gava A.-Pavlovics N.: Rekreáció a munkás közösségekben. 

/Sportszka Knjiga Beograd 1963. 255 P•/ 

•  - Brijegyisz: Egy perc testgyakorlási szünet. /Fizicseszkaja 

kulture v skolje. 1959.  4. sz. 4-5 p./ 

- Beszámoló a Müvelődésügyi Minisztérium felügyelete alatt müködő 

tanácsi intézmények. 1966.. évi gazdálkodásról. /MM Pénzügyi Fő-

osztály 67 p./ 

- Demel, Muller: Az óra alatt végzett testnevelés elmélete és 

_gyakorlata. /Tychowanie Fizyczne i Higiens Szkolna. 1962. 2.sz. 

9-13 P./ 	• 

- Der goldene Plán in den Gemeinden. /Deutsche Olympische 

Gesellschaft. Ein Handbuch. 1ilhelm-Limpert-Verlag. 

Frankfurten/M.. .li'en 82 p./. 

- Dupuy J.L.; Klingebiel P.: .A testnevelés befolyása a figyelemre 

és a munkaszüneti testnevelés. /L'Educetion Physique par la 

Methode rCaturelle. Paris 1961.:26. sz. 14-28.p./ 
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- Erste Erfahrungen der Pausengymnastik an unserer Sohule. 

/Körpererzihung, Berlin 9. sz. 

- Laporte IV.: Ezentul nálunk is 	gimnasztika a munkaközi 

szünetekben. /Sport Bruxelles 1962. 412. 46-48 p./ 

- Fatu Z:A testnevelési percek megvalósitásának uj módszerei az 

általános iskolában. /Kolozsvár 1959./ 

- Galperin Sz.J.- Krivickaja E.J.: Tevékeny pihenés t izpercben, 

mint a tanulók szellemi munkaképessége növelésének eszköze. 

/Fizicseszkaja kultura v skolje. 1963. 1. sz. 17-20 p./ 

- Iskolai testnevelés és sport. /Sportélet mell. I. évf. 4. sz. 

8.p./ 

- Hiroko 	Testnevelés és sport a japán iskolákban. 

/Kultura Fizyczna. 1967. 7.sz. 337-341. p./ 

-.Ivanov N.J.i A•munkahelyi testnevelés emóciónális jellege. 

/1:eorija i praktika fizicseszkoj kultury. 1961. 12.sz. 

924-926.p./ 

- Ivjnov: Pihentető testnevelés felsőfoku tanintézetekben. 

/'i'eorija•i praktika fizicseszkoj kultury. 1961. 1.sz. 51-53.p/ 

- Izmajlov: Tanitás előtti testnevelés Moszkva iskoláiban. 

/Fizicseszkaja kultura v skolje. 1959. 12. sz.2.:p./ 

- Jacquard M. Pierre: A testnevelés és sport mint a mesterség 

megtanulásának tényezője. /Sport, Bruxelles 1958. jul. 3.sz. 

25-31 P./ 

- Kalasnyikov G.A.: Tanitás előtti testnevelés az iskolaudvaron. 

/I-II. osztállyal/ /Fizicseszkaja Kultura v skolje. 1960.4.sz. 

4-5. p./ 
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- Kalasnyikov G.A.: l'anitás előtti testnevelés III-IV. osztály-

ban. /Fizicseszkaja kultura v skolje. 196o. 8. sz. 2.p./  

Kirejeva: Tanitab ,előtti testneveles a mi iskolánkban.  

/Fizicseszkaja kultura v skolje. 196o. lo. sz . 2.p./  

- Kovács Géza: A munkahelyi testnevelés gyakorlatai és pedagógi-

ája. /MTS 1966. Budapest 112 p./  

- Kovács Géza: A munkahelyi testnevelés társadalmi oktatójának  

megtisztelő feladata../IT.S 1965. Budapest 51 p./  

- Leitao: A testgyakorlás hatása a szellemi fáradtságra.  

/L'Education 2hysique et Sport. 1964. 2. sz. 93-97 p./  

- Liardet: Vezessétek be az óraközi testnevelést iskolátokba.  

/L'Education Physique et Sport 1962. 3. sz. 67-68. p./  

- Malinovszkij: Pestnevelési szünet a főiskolákon.  

/1'eorija i praktika fizicseszkoj kultury. 1964. 9.sz. 45-47.p•/  

- Dr. Megyeri Ferenc: A szociológia és a testkultura néhány ösz-

szefüggése a tizéves gyermek testnevelésében. /TTKI tanulmány  

kézirat 1963. 24 p.../  

- Mindennapos testneveléssel Egészséges ifjuságot. /Pedagógusok  

Szakszervezete. 1968. 244 p./  

- Mokerov: Vigyük be a testgyakorlást munka és életrendünkbe.  

/.'sorija i praktika fizicseszkoj kultury. 1961. 1. sz.  55-57.p./  

- Munkahelyi testnevelési konferencia 1966. dec. 13-14.  

/Munkahelyi testnevelés 9. sz. Budapest, 1967. 2o-33. p./  

- Munkahelyi testnevelés a holland 2'i -ben /Sport, Bruxelles 

196o.  ápr. 2. sz. 6. p./ 

~ 
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- Müvelődésügyi Minisztérium főfelügyelete alá tartozó tanácsi 

intézmények költségvetésének alakulása a II. ötéves tervben 

• /1961-1965//MM Pénzügyi főosztály 1966. 228 p./ 	• 

- Niewiadowski: Tizpercek az iskoleÉpületben `:agy szabadlevegőn. 

/Wychowanie Fizizyczne i Higiena Szkolna. 1962.2. sz. 3-5 p./ 

- Peshel: A sport időnyereség, /`1'heorie und Praxis der Körper- 

kultur. 1967. 9. Sz. 794-795. p./ 

- Popova: Fg;,'ni testgyakorlási szünetek. /Teorija i praktika 

fizicseszkoj kultury. 196o. lo.'sz. 1-5 p./ 

- Reckla J.: i'astneveles a jelenkor kulturájában. /Ford.6. p./ 

- Sallé: 	testnevelés a balesetek megelőzésének egyik eszköze. 

/L'Education Physique par la Methode naturelle K.G. Herbert 

. 1960. 21. sz. 9-14. p./ 

- Scholze: Papasztalotok a tizperces pihentető testnevelésről. 

/Körpererziehung. 1962. 1. sz. 45-48. p./ 

- Statisztikai Évkönyv 1966. /Központ'i Stat'i'sztikai Hivatal. 

Budapest. 421 p./ 

- Statisztikai tájékoztató 1966/67, Alsófoku oktatás /MM Terv-

főosztály Statisztikai o. 127 p./ 

= Statisztikai tájékoztató a középiskolák nappali, esti és le-

velező tagozatainak 1965/66. tanév végi és 1966/67. tanév 

eleji helyzetéről. /208 p./ 

- Statisztikai tájékoztató 1966/67. Felsőfoku oktatás. /MM Terv-

főosztály Statisztikai a. l7 y./ 

- Statisztikai tájékoztató 1966. Népmüvelés. /MM 25o p./ 

- Szántó Miklós: -,ietmód, müv'lődés, szabadidő. /.kadémia Kiadó, 

Budapest 1967. 169 p./ 
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- i'anterv és utasitás az általános iskolák számára. MM  1962/162 

:/M.K.23./utasitás.. /'.tankönyvkiadó. Budapest. 1962. 671 p./ 

- 'Tanterv és utasitás a gimnáziumok számára .. MM 124/1965. 

/M.K'8./ utasitás. /16 füzet. 516 p./ 

- fanterv á gimnáziumi gyakorlati oktatás számára. /MM  1965. 13 

füzet. 823 p./ 

- fanterv és program óvónőképző intézetek részére. /MM 140/1964. 

/M.K.15./ utasitás. 53 p./ 

- 'tanterv és program a tanitóképző intézetek részére. /Tanitói 

szak/ /MM 140/1964. /ivI.K. 15./ utasitás 117 p./ 

- fanterv és program a tanitóképző intézetek részére. /Népmü-

velő könyvtáros szak/ /MM 140/1964. /M.K :.15./ utasitás 46 p./ 

- lawrzosek: N mühelygyakorlatok közben végzett testnevelés 

szükségességéről és jellegérőn /dyxhowazie Fizyczne i Higiena 

Szko lna . 1962. 4.- sz.. 16-18. p./  

- Dr. Veszprémi László: Az iskolai munkahelyi testnevelés tanulás-

egészségtani. jelentősége. /Munkahelyi testnevelés 7. sz. 

Budapest 19660 13-24 po/ 

:lent .. István: Tettan /Medicina Könyvkiadó. ' Búdapest . 1958. 

704 pa/ 
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( 	 2, old. 	A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésük- 

nek összefüggései. 

3. 	I. Rész. 

Összehangolhatók-e a tanulók kapacitásával a -modern  

tanulmányi követelmények ? 

22. 	A pedagógia megerősödésének folyamata világosan kiraj- 
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61. 	A pedagógia és a testnevelés uj kapcsolata. 
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116. 	A tanulók testnevelésének kiegészülése iskolán belül 

és kivül. 

128. 	III. Rész. 

Külföld- iskolai testnevelési vivmányaiból 

133. 	IV.  Rész. 

Összefoglalás 

— 1 — 	Függelék 

Felsőoktatási intézmények száma 

Iskolafenntartó hatúuúgok 

— 2 — 	 Egyetemi karok 

— 3 — 	 Felsőfoku Ipari /Müszaki/ `technikumok szakjai 



"fr  Felsőfoku szakiskolák 

Felsőfoku gazdasági technikumok szakjai  

- 5 -  

7 -  

- 9 - 

- 12 —  

Kereskedelmi és Vendéglátóipari

• 

 Szakiskola 

A gimnáziumi gyakorlati oktatás számára kiadott 

tantervek. 

Óvónőképző intézetek tantárgyai és óraszámai. 

Tanitóképző intézetek tantói szakának óraszámai 

és tantárgyai.  

Tanitóképző intézet népművelő- könyvtáros szakának 

óraszáma, tantárgyai. 

Az illusztrációk jegyzéke 

Forrásművek jegyzéke.  

~ 


