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Összefoglaló
A különbözĘ testgyakorlási rendszerek (német, svéd, dán) iskolai megjelenése eltérĘ módszertani eljárások kialakulását eredményezte. Az oktatás jellege
attól függĘen változott a rendszerekben, hogy mennyire vette figyelembe az
egyén és a társadalom igényeit.
A foglalkoztatási formák a hatékonyabb idĘkihasználás irányába fejlĘdtek. A
testhelyzetek változatosabb alkalmazása a testgyakorlás lehetĘségeinek élményszerĦbb és eredményesebb kihasználását jelentette. Az emberi test felépítését és
fiziológiai törvényszerĦségeit figyelembe véve különbségek fedezhetĘk fel a
tanítás anyagában és a szükséges szerek felhasználásában. A tanulók teljesítményének értékelésében fontos szerepet kapott az egyéni fejlĘdés mértéke. Az óra
szerkezetének hármas tagolódása biztosította az élettanilag megfelelĘ elĘkészítést, a szervezet fejlesztését, majd lecsillapítását.
Az idĘben elhatárolható testgyakorlati rendszerek az alkalmazott eljárások
tekintetében is a fejlĘdés irányába mutattak.
Kulcsszavak: módszer, oktatási anyag, iskolai testnevelés, az óra szerkezete,
értékelés, hatékonyság, fejlĘdés.

Abstract
The appearance of different physical exercise methods (German, Swedish,
Danish) in schools has brought about the formation of varying methodological
practises.
The nature of the education varied in the systems depending on how much it
has considered the individual’s and society’s needs.
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The types of education developed towards more effective use of the allocated
time. By using more varied body positions they achieved a more enjoyable and
effective way to exercise. There were noticeable differences in the curriculum
and the use of the necessary aids by considering the structure of the human body
and its physiological limitations. The level of individual development got an
important role in the valuation of the pupil’s achievements.
The lesson was divided into three sections which have ensured the age appropriate preparation, development and winding down of the body.
The physical exercise methods which can be clearly defined in time have
shown improvement with regard to the applied procedures as well.
Keywords: method, curriculum, physical education, the structure of the lesson, valuation, effectiveness, development.

Tanítás a német tornarendszer bevezetése idején
A XIX. század derekán, végén hazánkban mĦködĘ testgyakorlati oktatók kellĘ tapasztalatok hiányában a legközelebb fekvĘ Németország testnevelési viszonyairól vettek példát. Tanítási módjuk, a használt tornaszerek, a tantervek által
meghatározott oktatási anyag, GutsMuths, Spiess és fĘleg Jahn által kifejlesztett
tornára jellemzĘ. A német tornarendszer szellemében végezték kezdetben feladatukat az egri fĘgimnáziumban és a reáliskolában tevékenykedĘ testnevelĘk is.
Egyébként a magyar pedagógiai életre, elméletre és gyakorlatra egyaránt a német pedagógiai szakirodalom, mindenekelĘtt Herbart és követĘi gyakorolnak
rendkívüli hatást. Kálmán Mórtól Finánczy ErnĘig, sĘt a késĘbbi idĘszakra terjedĘen is érezhetĘ a herbartizmus befolyása, mely az iskolai testnevelést sem
hagyja érintetlenül.
A humán mĦveltséget nyújtó gimnázium 1856-ban a testnevelést is bekapcsolja a tantárgyak sorába. Az elsĘ testgyakorlati oktató – Buraky Ferenc tánctanár – a tanulók foglalkoztatása közben egyedül képtelen volt az egyszerre több
szeren gyakorlatozókra felügyelni. A kisebbek segítését az ügyesebb és arra
alkalmas felsĘbb osztályos növendékekre bízta. Azok egymással versengve
szorgoskodtak, hogy a „mester” segédoktatói lehessenek. A következĘ tanévben
egy súlyos és két jelentéktelenebb baleset történt. Hasonló eset elkerülése szükségessé tette a fokozott tanári felügyelet és a tanulói segédlet rendszeresítését.
Azt szerették volna elérni, hogy a testgyakorláson is olyan rend és fegyelem
uralkodjék, mint a többi órákon.
Az 1860-ban alkotott gimnasztikai szabályt a tanév elején ismertetik a tanulókkal. Ezt követĘ években minden órakezdés elĘtt felolvasták. Az ellene vétĘket megrovásban részesítették.
A foglalkozásokon a szervezet sokoldalú fejlesztésére, fĘleg a felsĘ test erĘsítésére törekedtek. Az óra elsĘ felében Spiess rendszerének megfelelĘen szabad- és rendgyakorlatokat végeznek. A másik félórában Jahn-féle eszköz- és
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szergyakorlatokkal (nyújtó, korlát, ló, gyĦrĦ, létra) foglalatoskodnak. A csak álló
testhelyzetben végrehajtott, gyorsütemĦ és végtelenül hosszan tartó egy-egy lábvagy kargyakorlat a felüdülés helyett inkább kényszermunkát jelentett a tanulóknak.
Az órákon a csapattornázás foglalkoztatási formát alkalmazták. A tanulókat
képességük alapján csapatokba sorolták és a kijelölt tornaszeren egymást követĘen gyakoroltak az elĘtornász irányításával. A tanár elmondta, az elĘtornász
bemutatta a gyakorlatot, majd segítette a csapattagokat a végrehajtásban. Felügyelt a csapat rendjére. Társai várakozás közben zajongtak, fegyelmezetlenek
voltak. Hiába követelték meg tĘlük a katonás rend betartását. Mire 10-15 perc
múlva újból rájuk került a sor, pontatlanul, a mozgást elkapkodva hajtották végre
a gyakorlatot.
A német tornarendszer hiányossága volt az is, hogy a gyakorlatokat nem az
emberi szervezetre gyakorolt hatásuk alapján, hanem a tornaszerek szerint csoportosították. Ez a „szercentrikus”, „katonai távlatú” torna az ókori spártaiakat
és a rómaiakat idézi, kiknél nem a test szépsége, hanem a test teljesítménye volt
a cél. Kezdetben a játékokat is mellĘzték az órákon.

Tanítás a svéd torna bevezetése idején
A korszerĦtlenné vált német tornát a svéd testnevelési rendszer váltja fel Európában. Ling szellemében folyó tanítás a hazai iskolákban is kezd elterjedni,
melynek kezdetben csak gyógytorna jelleget tulajdonítottak. ErrĘl gyĘz meg
bennünket az egri gimnázium 1885/86. évi tanterve is. A gyógytornászat dr.
Gottlib Dániel és dr. Schréber Mór, a svéd tornagyakorlatok végzése dr. Henig
rendszerében történik. Kezdeményezésük egy évi próbálkozás után abbamarad.
Pedagógiai jelentĘségérĘl csak késĘbb gyĘzĘdnek meg.
1908-ban a tankerületi fĘigazgató szorgalmazza a svéd torna bevezetésére
vonatkozó miniszteri rendelet betartását. A következĘ tanévben minden testnevelési órán 15 percet a svéd szabadgyakorlatok végzésére fordítanak. A tornaterem falára kifüggesztik a szemléltetĘ képeket. Bély Mihály tornaszakember útmutatásai alapján felszerelik a svéd tornaszereket is.
Miben jelent újat és alkalmasabbat a svéd testnevelési rendszer? EgyszerĦbb
és olcsóbb felszerelést igényel. Egy-egy közösség foglalkoztatására, az egész
osztály egyszerre és egy idĘben való nevelésére kiválóan alkalmas.
Az állásokon kívül a hátonfekvés testhelyzeteket is alkalmazzák a gimnasztikában. A gyakorlatok végrehajtását nagyon lassú mozgás, a törzs- és kargyakorlatokkal összekötött be- és kilégzés jellemzi. Ezért végtelenül unalmasak voltak,
a tanulók semmi vonzót nem találtak a ráfordított 15 perc alatt.
Az új tornafelszerelések, az ún. „svéd szerek” felhasználásával teljesen megváltozik a foglalkozás jellege. Megváltozik a tornaszer és a tornász viszonya is.
A gyakorlatokat az emberi test felépítésébĘl és igényébĘl adódóan szerkesztik.
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Ezekhez a gyakorlatokhoz megfelelĘ szereket készítenek: bordásfal, tornapad,
ugrózsámoly, gerenda, rézsútos rács, rézsútos kötél.
Az új gyakorlatok és felszerelések a tanítás módszerében is változást eredményeztek. Egy tanítási óra keretében élettani és mozgástani alapelvek szerint
csoportosítják a gyakorlatokat. Ennek megfelelĘen megváltozik az óra szerkezete és a foglakoztatási forma is.
A testnevelési óra 3 fĘ részbĘl áll. Egy óra keretében háromszor foglalkoztatja egészségesen a tanuló egész szervezetét: elĘkészíti, erĘsíti-fejleszti, levezetilecsillapítja.
Az 1911/12-es tanév tanítási óraanyagában már hármas tagozódás tapasztalható. A rend- és bevezetĘ gyakorlatoktól elkülöníthetĘ a fĘrész anyaga, amely a
felsĘ és alsó végtag foglalkoztatására szolgál. A levezetĘ gyakorlatokra az óra
befejezĘ részében került sor.
A modern tornaóra lefolyásáról – melyen akkori svéd rendszerĦ tornaórát értenek – dr. Ottó József tornatanítási szakfelügyelĘ 1913. november 24-én az egri
állami fĘreáliskolánál tett látogatási jegyzĘkönyve alapján szerezhetünk tudomást. Mivel az iskolai testnevelés feladata az erĘs, egészséges nemzedék nevelése, az órákon nem egyesekkel, hanem a tömeggel kell foglalkozni.
Új eljárások a testnevelési órákon
Menetelés közben énekléssel fokozzák az óra hangulatát. Egészségügyi
szempontból kötelezĘvé teszik a tornacipĘ használatát. Állandóan ismertetik és
kifüggesztik a nyomtatott egészségügyi szabályokat.
Sokat változott a tornatanítók tanítási módszere is. A gyengébb fizikummal
rendelkezĘkkel külön foglalkoznak. A szabadgyakorlatokat túlzott kombinációk
nélkül vezették. Különös gondot fordítanak a tanulók által bemutatott szergyakorlatok szabatos kivitelére, a katonai fegyelemre. Új gyakorlat tanításakor magyarázattal teszik érthetĘbbé a feladatot, segítik elĘ a helyes végrehajtást. Gondosan ügyelnek az elĘtornászok képzésére. A tanítási órán kívül számukra öszszevont foglakozást tartanak, ahol megtanulják a következĘ óra gyakorlati anyagát, a gyakorlati végrehajtás segítségadását.
A tanulók teljesítményének értékelése
A svéd gimnasztika bevezetése idején az óra hatékonyságának fokozása és a
tanulók eredményesebb elĘrehaladása érdekében új értékelĘ rendszerrel próbálkoznak: 1908-tól bevezetik a testméréseket. A test-, erĘ és ügyesség felmérések
elterjedtek az országban.
A tanév elején mért testmagasság, karizom vastagság, mellbĘség adatai és az
elĘírt feladatok végrehajtásában elért teljesítmény alapján alakították meg a tornázó csapatokat, amelyek differenciált foglalkoztatásban részesültek.
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Értékelés a tanulók objektív teljesítménye alapján: a karerĘ, láberĘ, torna és
atlétikai gyakorlatokból összeállított feladatot kell végrehajtani minden tanulónak.
ErĘmérés gyakorlatok a következĘk voltak:
Korláton – hajlított támaszból nyújtás támaszba.
Nyújtón – függésbĘl felhúzás hajlított függésbe.
Sarkazás – páros lábbal úgy felugrani, hogy a sarok a combot érintse.
Sikeres végrehajtásonként 2-2 pont jár. E három gyakorlatban elért pontok
határozzák meg az „erĘpontok” összegét.
Ügyességi gyakorlatokat végeznek nyújtón, korláton és lovon. A végrehajtástól függĘen lehet pontot szerezni: mintaszerĦ 5 pont, kifogástalan 4 pont, jó 3
pont, közepes 2 pont, gyenge 1 pont, nem tudja 0 pont.
Népies gyakorlatok: a magasugrás, kezdĘ magasság 100 cm, értéke 1 pont.
Minden további 20 cm-ért 1 pont jár. A mászás rúdon: gyorsaság szerint: a legtöbb pont: 5.
Ezzel a módszerrel a tanév elején és végén mért adatok alapján kimutatható a
tanulók teljesítményének változása. A tanulók értékelésekor reálisabb osztályzat
megállapítására adott lehetĘséget. A mérhetĘ teljesítmény alapján kapott osztályzatot nagy megnyugvással fogadták a diákok.
A dualizmust követĘ idĘszakban további fejlĘdés tapasztalható az új oktatási
módszerek alkalmazásában. Az oktatási eljárások módja a Niels Bukh-féle dán
gimnasztikával bĘvül.
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A testgyakorlási rendszerek összefoglaló táblázata
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