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Számely Zoltán : 

Hallgatóink ellené 11óképessége . edze 11 sége 
és a testnevelés-oktatás helyzete Intéze-
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tünkben 

Intézetünk diákjainak összetétele vegyes. Különböző földrészek, 
tájak, nemzetek küldték hozzánk egyetemi tanulmányok elvégzésé-
re fiaikat és lányaikat. 

•öttek hozzánk a környező országok tanulói, de jöttek több ezer 
kilóméter távolságból, számunkra teljesen ismeretlen éghajlatú 
és szokásaiban eltérő környezetből is. 

Hallgatóink ellenállóképességét, edzettségét vizsgálva feltét-
lenül figyelembe kell venni az otthoni környezetet, éghajlati 
viszonyokat, szokásokat, a testkultúra fokát, az ottani emberi 
ideált, táplálkozást, stb. 

A sportolók aklimatizálódását, a megváltozott környezethez való 
alkalmazkodás fokát a versenyzőknél a sportegészségtan vizsgálja. 
Megállapitották, hogy a megváltozott környezetben a versenyzők 
kivétel nélkül a letörés állapotába kerültek, vagyis teljesít-
ményük csökkent./Pl. a magyar sportolók Mexikóban, Dél-Amerikában/ 
Az erőnlét visszaszerzésének ideje az egyén edzettségi fokától, 
ideg rendszeri érzékenységétől, alkalmazható képességétől, a ver-
senyző akaratától függött. Volt versenyző, aki hamarabb és 
teljesen alkalmazkodott, volt, aki nem tudta visszaszerezni az 
itthoni teljesítőképességét, teljesítményétől fnessze lemaradt. 
A versenyzők közül senki sem tudott az itthoninál jobb, kiválóbb 
eredményt nyújtani. Más nemzetek versenyzői, akiknél az aklima-
tizálódás jobb volt, akik korábban érkeztek, azok kiváló eredmé-
nyeket értek el pl. a sprint és ugrószámokban. 

Hallgatóinknak is a sportolókhoz hasonlóan csökken teljesitő 
képességük. Ez megmutatkozik a fáradékonyságban, a mozgásvágy-
ban, a fizikai megterhelés igényének csökkenésében. A letörés 
nagysága függ a távolságtól és az éghajlati különbség fokátcl. 
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Az a hallgató, aki nem hagyja el magát és sportol, tudatosan 
alkalmazkodik a megváltozott környezethez, megeszi az étele-
ket és mozog, sportol, az hamarabb visszaszerzi jó kedély-
állapotát és kondicióját. Vannak olyan hallgatóink, akik nem 
tesznek tudatosan semmit az akiimatizálódás érdekében. Ezek-
nél igen hosszú éz átállás, és vannak, akik nem tudnak meg-
szokni, a kedélyállapotuk rossz, fejfájásra, rossza közérzet-
re panaszkodnak. 

II. A kezdeti időszak után /kb. 2 hét, egy hónap/ hallgatóink 
visszaszerzik otthoni erőnlétüket. Hallgatóink kondicióját 
igen sok tényező befolyásolja pl.: 

1./ A korábbi egészségügyi ellátottság 
2./ A táplálkozás, tápláltság 
3./ A testkultúra foka. 

1./ A különböző prszágok gazdasági, műveltségi helyzetéből 
adódóan más és más a hallgatók korábbi egészségügyi ellá-
tottsága. Jöttek olyan országokból, ahol az orvosi ellátott-
ság megfelelő, de jöttek olyanokból is, ahol nem megfelelő; 
több ezer emberre jut egy orvos. Ezek a hallgatók nem része-
sültek rendszeres orvosi szűrésben, igy sokan azt sem tud-
ják, milyenbbetegségen estek át. 

Az orvosi felvilágosítás, előadások szervezése ezeknek a 
hallgatóknak különösen szükséges. 

2./ Az étkezés rendje, a táplálék minősége, a különböző orszá-
gokban, de családonként is más és más. Az otthoni szokások 
/mohamedán vallás: böjtök, stb./ hatással vannak az egyén 
fizikai fejlődésére. Az egyoldalú táplálkozás a csont- és 
izomrendszer, az idegrendszer fejletlenségét eredményezi. 

Hallgatóinkat mérlegelve megállapíthatjuk, hogy általában 
fizikailag közepesen fejlett fiatalok. Vannak igen erősen 
kifejlődött, jó kondíciójú és vannak gyenge, fizikai fejlő-
désben elmaradt hallgatóink. 
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Vizsgáljuk meg az alábbiakban hallgatóink testsúlyának alakulá-
sát a Budaőrsi uti kollégiumban: 

Európa : 

NDK-beli fiuk /lo-es átlag/ 74,3 kg 
lengyel fiuk /lo-es átlag/ 68,9 kg 

Latin-Amerika : 
kubai fiuk /lo-es átlag/ 6o,6 kg 
boliviai fiuk /lo-es átlag/ 62,8 kg 

Ázsia : 
mongol fiuk /lo-es átlag/ 62,o kg 
vietnami fiuk /lo-es átlag/ 48,9 kg 

Af ríka : 
nigériai fiuk /lo-es átlag/ 64,6 kg 
tanzániai fiuk /lo-es átlag/ 64,4 kg 

Arabok : 

sziriai. libanoni, tunéziai fiuk 64,6 kg 

Lányok : /lo-es átlag/ 

NDK 
Lengyel 
Vi et nam 
Kuba 

58,1 kg 
59,o kg 
44,7 kg 
54,- kg 

Ezek a testsulyadatok nem foutatják a hallgatók erőnléti álla-
potát, de a testmagassággal párositva /statisztikai adataink 
a testmagasságok alakulásáról nincsenek, de pl. NDK hallgatóink 
atlag kb. 175 cm magasak, a vietnamiak kb. 158 cm-esek/, és hall-
gatóinkat ismerve megállapíthatjuk, hogy nincsenek elhizott hall-
gatóink. Megállapithatjuk, hogy az európai hallgatók csont- és 
izomrendszere a legfejlettebb és a vietnami hallgatóké a legfej-
letlenebb. 
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Utóbbiak csont- és izomrendszere kb. 13-14 éves magyar ta-
nulók fejlettségével azonos. Ez a lemaradás az egyoldalú 
és fehérjeszegény táplálékból adódik. Kár, hogy nem állnak 
rendelkezésünkre összehasonlítási adatok a Magyarországon 
töltött évekről, mert azt tapasztaltam, hogy azok a vietnami 
hallgatók, aki fiatalon, 17-18 éves korban jöttek Magyaror-
szágra, az itt töltött évek alatt igen sokat nőnek és erő-
södnek. Három-négy év alatt megközelítik magasságban a ma-
gyar átlagot. Az idősebbeknél nem tapasztaltam ugyanezt. 

3./ Egy adott ország fiataljainak testkultúráját az adott 
társadalmi viszonyok, a gazdasági helyzet határozza meg. 
Kérdés, mit tesz az adott társadalmi rend a fiatalok nevelése 
érdekében. Mennyire valósit ja, ill. közeliti meg a fiatalság 
nevelésének legfontosabb követelményét^ a müveit, egészséges 
ifjúság ideálját. Nagyon fontos, hogy a társadalmi rend mit 
tart az eszményi, emberi ideálnak, mennyire tudja a nevelés 
eszközeivel a fiatalokba oltani eszményét. 

Azok a fiatalok, akik olyan országokból jöttek, ahol intéz-
ményes és kötelező testnevelés-oktatás van és a fiatalságot 
a fizikai munka, a sport szeretetére nevelik hamarabb hozzá-
szoknak a környezetváltozáshoz, hamarabb feltalálják magukat, 
a sport, a játék által könnyebben barátkoznak, könnyebben ol-
dódnak fel. A megszerzett^ t képességek , készségek, a mozgás-
vágy igényként lép fel náluk. Keresik a lehetőségeket, hogy 
sportolhassanak és edzéseken vehessenek részt. Ezek a hallga-
tók a nyelvtanulásnál a megnövekedett nehézségeket is könnyeb-
ben legyőzik, jobban viselik a szellemi megterhelést is, a 
vizsgaidőszak megterhelését is jobban birják. 

III. Intézetünk a lehetőségekhez képest hozzájárul hallgatóid 
testi neveléséhez. A testi nevelést, a testnevelés tantárgyat 
tudatosan felhasználja a hallgatók sokoldalú neveléséhez, kép-
zéséhez . 
Vizsgáljuk meg, hogy az intézeti testnevelés milyen eszközökkel 
és lehetőségekkel segiti az intézet oktató-nevelő és egészségü-
gyi munkáját. 
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Intézetünkben a testnevelésnek évente változó személyekkel és 
létszámmal, 5-6bo l8-3o év körüli különböző mozgásigényekkel 
fellépő fiatalnak a testi nevelését kell irányitania. 

A testnevelési órákat és a sport foglalkozások megszervezését, 
lebonyolitását egy főállású és egy mellék- /fél/ állású test-
nevelő tanár látja el. 
A hallgatóknak heti egy óra kötelező testnevelésük van. Ezeken 
az órákon a tantervnek megfelelően sokoldalúan fejlesztő mozgás-
anyagot, sok játékot végeznek. Cél, hogy a testnevelési óra fel-
üdülést jelentsen a hallgatók számára a sok elméleti, ülő elfog-
laltság után. 
A heti egy óra nem elegendő egy l8-3o év körüli fiatal mozgás-
igényének kielégítésére. A testnevelési órák nem tudják bizto-
sítani a hallgatók fizikumának növelését, edzettségét. Az erőn-
lét fokozására csak a rendszeres, mindennapos testmozgás, test-
edzés vezethet. A testnevelési órákon kell a hallgatókkal meg-
szerettetni a mindennapi mozgást, hogy fenn a szobájukban, a pá-
lyán, vagy a súlyemelő teremben gyakoroljanak, mozogjanak. 

Hallgatóink közül nagyon sokan szeretnek focizni, röplabdázni, 
kosarazni, ping-pongozni, súlyt emelni, úszni, tornázni, korcso-
lyázni, sizni stb. Az intézet lehetőségei azonban erősen korlá-
tozottak. A tavaszi, nyári, őszi hónapokban, amikor az idő enge-
di, kint az udvaron sokan mozoghdnak a kézilabda, röplabda, kosár-
labda, a tenisz és az atlétikai pályákon. Sok lehetőség adódik a 
hallgatóknak játékra. Télen azonban a lehetőségek a minimumra 
csökkennek. A nagyobb tornaterem hiánya a legkedveltebb mozgáso-
kat, a labdajátékokat, atlétikát zárja ki, de a nagy létszám: két 
csoport, kb. 28 fő sem fér be a kisméretű tornaszobába. /Egyszer-
re nem lehet velük gimnasztikát végeztetni, stb./ Igy - sajnos -
az egy órát is nehéz úgy kitölteni, hogy minden hallgató állandóan 
mozog jon. 

A^testnevelési órák és a sportfoglalkozások munkáját nagyon zavar-
ja a sportöltözék hiánya. A hallgatók nem rendelkeznek sportfel-
szereléssel és nem is hajlandók vásárolni, többszöri kérés ellenére 
sem . 
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A sportfelszerelés megvásárláséra intézményesen kellene kötelez-
ni a hallgatókat. 
A felszerelés hiánya a hallgatók tisztálkodására is kihat. A 
hallgatók abban a ruhában izzadnak, amit egész nap viselnek 
és izzadt ruhában mennek más órákra, és ebédelni is. Sokan az 
órák után nem mosakodnak /még kezet sem mosnak/, mert kényel-
metlen nekik felöltözve. A testnevelési órák fegyelmét is ne-
hezebb biztositani olyan hallgatóknál, akik nem viselnek sport-
öltözéket. Az utcai ruhában lévő hallgató sok gyakorlatot nem 
hajlandó elvégezni, mert fél, hogy ruhája piszkos lesz, vagy 
elszakad.A tornaterembe csak sportcipőben vagy mezitláb lehet 
belépni. A mezitlábas hallgatók könnyen megsérülhetnek, megfáz-
hatnak . 
A testnevelésoktatás nem érheti el célját az intézet egész kol-
lektívájának segitsége nélkül. A csoportvezető tanárok, akik 
legközelebb állnak a hallgatókhoz, világosítsák fel a hallgatói-
kat a testnevelés fontosságáról. Tudatosítsák a hallgatóikban, 
hogy a testnevelés elősegiti tanulmányi munkájukat, egészséges 
emberré válásukat . 


