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Új közlési feltételek / Guide-lines for Authars
A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és sporttudományi tárgyú cik

keket közöl magyar vagy angol nyelven. A kéziratokat egy példányban, szimpla sortávolságglll, III A/4·
es lap egyik oldalára 12·es betúnagysággal gépeive ké~ük elkészíteni. Ha azonban lehetséges - s ez a
közlésre történő elfogadásnál előnnyel jár· akkor számítógépes adathordozón (1.44-es floppy-lemezen
vagy CD-n) is kérjük az anyagot. A dokumentumokat "stílus" alkalmazása nélkül Word 6.0, a tábláza·
tokat Excel formátumban, a grafikonokat, ábrákat sokszorositásra alkalmas nyomaton (ill. JPEG, TIFF)
vá~uk. A kézirat, táblázat, ábra azonositásához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-, file·,
munkalapnév stb.) A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják
meg. A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönitetten, táblázatonként és ábránként külön lapokon
kérjük l példányban, - külön-külön file-ként elmentve - mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul
számozással és cimmel ké~ük ellátni. Az ezeken esetleg szereplő jelek, röviditések magyarázata is sze·
repeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táb
lázatok, ábrák elmét mindkét nyelven kérjük megadni (pI. 1. ábra /Fig. 1.. Térd feszités, hajlitás/ Knee
extension, flexion). A táblázatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 2. ábra) jelölni kell.
Az első oldal a szerző(k) nevével ("dr" és egyéb titulus nélkül) kezdődjön. Ez alatt a tanulmány (kifeje
ző, de minél rövidebb) cime következzen mindkét nyelven. Ezt kövesse a maximum 20 soros összefog
lal6 magyar és angol nyelven. Az összefoglaló a kérdésfeltevést, az eredményeket és a következtetést
tartalmazza és maximáUsan 5 kulcssz6val fejeződjön be. A kulcsszavak magyar és angol nyelven is itt
szerepeljenek. Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célszerű bevezetésre, a módsze
rekre, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdések a
sor elején kezdődjenek és ezt sorkihagyás jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. A követ
kező fejezet az irodalomjegyzék. Folyóiratnál: a szerzők(k) neve, a megjelenés éve, a mű eime eredeti
nyelven, a folyóirat neve, a Iapszám, a terjedelem: kezdő és befejező oldalszám. PI. Friedmann, B 
Biirtsch, P. (1999): Möglíchkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport,
3.43-48. Könyvnél: a szerző(k) neve, a megjelenés éve, a könyveime (eredeti nyelven), a kiadó ne
ve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszárna. PI: Carl, K. (1983): Training und Trainingsleh
re in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a szerző(k)

nevével és az évszámmal történjen, pl. Friedmann(1999).
Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzőnek a teljes nevét, titulusát, munkahelyé

nek nevét, eimét, (telefonszámát, e-maiI eimét), akit az esetleges érdeklődők további informáeiókért
megkereshetnek. A szerkesztő
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Sportü~l~t Magyarországon
ADATOK ES TENYEK SPORTVALLALKOZÁSOKRÓL

Sport business in Hungary
DATA AND FACTS ABOUT SPORT ENTERPRISES

Nan: 6zsef
Nemzeti Szabadidösport Szövetség, Budapest

Összefoglaló

A hazai sportélet gazdasági alapjai
annak ellenére ritkán kerülnek a figye
lem előterébe, hogy az állami sportfi
nanszírozás kérdése számos gonddal
terhelt. A tanulmány célja, hogy feltár
ja, kik a befektetők a magyar sport
ban, mekkorák asportvállalkozások,
veszteséget vagy nyereséget termelve
működnek-e és mekkora asportpiac.
A publikáció dokumentumelemzésre
épül, olyan adatsorokat vizsgál, ame
lyek asportvállalkozások adóbevallá
saiból kerültek kigyűjtésre. Az eredmé
nyek azt mutatják, hogy a gazdasági
törvények, illetve asporttörvény sport
vállalkozás fogalma erősen eltér a be
téti társaságok vonatkozásában, pedig
ezek igen nagy számban léteznek e
gazdasági szektorban.

Kulcsszavak: sportgazdaság, sport
vállalkozás, sporttörvény, betéti tár
saság, sportpiac

Abstract

Although state financing in sport is
full with special problems, the basis of
Hungarian sport economy is seldom
discussed in the related Iiterature. The
aim of this paper is to reveal who in
vest into Hungarian sport, what is the
size of the sport enterprises, whether
they produce deficit or profit and what
is the size of the sport market. The pa
per is based on document analysis.
Data collected from tax return by sport
entreprises are studied. The results
show that the concept of sport entrep
rises by the sport law and by laws in
economy differ from each other signifi
cantly concerning deposit companies,
although the latter exist to a high num
ber in the economic sector.

Key-words: sport economy, sport
enterprise, sport law, deposit com
pany, sport market

Bevezetés

média nyilvánossága mellett alig jut fi
gyelem az eredmények "termelését"
biztosító, vagy biztosítani igyekvő gaz
dasági háttérre, noha fontosságát sen
ki nem vitatja. Az érdeklődés jellemző

en megreked az állami sport-költség
vetés egyes tételeinek vitája körül, de
a sport gazdasági szerepe ritkán kerül
áttekintésre, noha számos sajátossá
got hordoz. E téma kezelése szakmai
lag hasonlatos az élsport/tömegspore
kérdéshez, amikor mindenki tudja elvi
leg, hogy az egészséges életmód mi
lyen fontos, foglalkozni kellene vele,
széles társadalmi kérdés, de a cikkek
és műsorok az élsportról, annak is in
kább felszíni jelenségeiről szólnak.

A sportot, mint üzleti élet egy szer
ves részét ritkán tárják fel a megjelenő

publikációk kellően objektív és átlát
ható adatbázisokra épitő módszerek
kel. A gazdasági lapokban - pl. HVG,
Világgazdaság - jellemzően eseti
ügyek leírása, néhány, szűk körből

származó tapasztalat révén kerül be
mutatásra a sportüzlet. A sportgazda
ság-tudomány igényességének megfe
lelő írásként e cikk szerzőjének koráb
bi publikációja ajánlható, mely e folyó
iratban 2üü3-ban jelent meg "Szegé
nyek a gazdagok is" címmel.

Célok, módszerek

A sport gazdasági szerepének bemu
tatását nehezíti, hogyelvétve lehet e te
rületről megbízható adatokat szerezni,
mivel a statisztikai rendszer fogyaté
kos, s e homályt okozó tényező mellett
ködösít az érintett szereplők egy részé
nek az "üzleti titok... " nevű sejtelmes
varázs-köpönyeg forgatása. Sokmilliós
számok repkednek a média-égbolton,
miközben ezer forintokban számolnak
a kís egyesületekben. Nem látható,
hogy kik, mekkora tőkével, milyen
eredménnyel vesznek részt a sportüz
letben, s ténykedésük nyomán saját
zsebük töltésén kívül mennyit juttatnak
a köz kasszájába. Egyáltalán, üzlet-e

ma hazánkban a sporttal foglalkozni
vállalkozási formában? Hoz vagy visz a
sport a befektetőknek, illetve az állam
nak?

A jelen írás szerzője az adóbeval
lások Feldolgozott statisztikáját vet
te adatbázisként górcső alá, hogy
megpróbáljon képet adni a Fentebb
említett kérdésekről. Megítélésem
szerint ma ugyanis ez a legmegbíz
hatóbb adatbázis e téren, bár tud
juk, hogy az adóbevallásokban sem
jelenik meg minden, de az már egy
más műFajú publikációt igényeIne.
E "becsület Faktor" terén Feltétele
zem, hogya sporttal Foglalkozók
adózási hajlandósága-őszintesége

megegyezik a gazdaság egyéb te
rületein ténykedőkével.

Az adatok elemzését ugyanakkor
nehezíti, hogya számvitel, az adó
törvények változásai miatt komo
lyabb időtávok összevetése egysze
rű eszközökkel szinte lehetetlen,
ezért inkább a jelenre szorítkozik
ezen írás. Több esetben azért van
néhány összevetés bizonyos ten
denciák érzékeltetése céljából, s
ilyenkor az 1999-es évről készült
adatokhoz viszonyulnak a 2002-ről

kapott adatoJC.
A sportgazdaság adatait a társasági

adóbevallásokon keresztül lehet leg
jobban feltárni azon vállalkozások
elemzésével, akik fő tevékenységként
a sportot jelölték. Egyébként is e vál
lalkozásokat nevezi a Sporttörvény
(Stv.) "sportvállalkozásoknak".

A sportvállalkozás az Stv.
(2004. évi I. törvény) szerint

18. § (1) Sportvállalkozásnak minő

sül az a gazdasági társaság, amelynek
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvános
ságrói és a bírósági cégeljárásról szóló
1997. évi CXLV. törvény alapján a cég
jegyzékbe bejegyzett fő tevékenysége
sporttevékenység, továbbá a gazdasá
gi társaság célja sporttevékenység
szervezése, valamint a sporttevékeny
ség feltételeinek megteremtése egy
vagy több sportágban.

Az olimpiai felkészülés, illetve az at
héni szereplés szakmai kihívása és

1 M~i szóhasznál~tt~l: sz~b~didösport.

2 Fris~e~b el:mezh.etö ~d~~or ni~cs ,még, ';livel ~z úgynevezett. xx28, xx29-es számú társasági ~dóbev~lIáso

k~t ~z elozo évrel ~ kovetkezo ev maJus~n~k vegén kell be~dni, s összesitésük az év második felében történik.
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(2) Sportvállalkozás korlátolt fele
lősségű társasági, illetve részvénytár
sasági formában alapítható, illetve mű

ködhet a gazdasági társaságokról szó
ló 1997. évi CXLIV. törvény szabályai
szerint.

(3) A fogyatékosok sportja, illetve-a
szabadidősport területén sporttevé
kenység közhasznú társaság keretében
is szervezhető.

Az adatok elemezése előtt nem árt
felhívni a figyelmet, hogy jelenleg az
Stv. a fentiek alapján nem tekinti
sportvállalkozásnak a Bt. formában
működő vállalkozásokat, pedig ezek
száma a sporttal foglalkozók körében a
tapasztalatok szerint nem kevés! Az
adóbevallási statisztika viszont nem
különíti el az e formában működő cé
gek adatait, így ezek teljesítményét is
tartalmazzák a következő számsorok.

A gazdasági társaságokról
a Gtv. (1997. évi exLIV.

törvény) szerint

2. § (1) Gazdasági társaság csak e
törvényben szabályozott formában ala
pítható.

(2) Jogi személyiség nélküli gazda
sági társaság: a közkereseti és abetéti
társaság. Jogi személyiségűgazdasági
társaság: a közös vállalat, a korlátolt
felelősségű társaság és a részvénytár
saság.

3. § (1) Gazdasági társaságot üzlet
szerű közös gazdasági tevékenység
folytatására külföldi és belföldi termé
szetes és jogi személyek, jogi szemé
lyiség nélküli gazdasági társaságok
egyaránt alapíthatnak, működő ilyen
társaságba tagként beléphetnek, tár
sasági részesedést (részvényt) szerez
hetnek.

Az, hogy mi is a "sporttevékenység",
amit az Stv. használ, azt a statisztikai
besorolási rend határozza meg, s ez je
lenik meg az adótörvényekben is.
Alapvetően két tiszta "üzletág" különít
hető el e szerint, nevezetesen a sport
létesítmény működtetés és az egyéb
sporttevékenység (pl. sportszervezés,
rendezvény lebonyolítás, sportese
mény promóciója, stb.). Asportbiznisz
azonban ennél szélesebb a gyakorlat
ban, hisz nem szabad megfeledkezni
sportárú (kis)kereskedelemrőI

3

- ben
ne a nem elkülöníthető kerékpár for
gaJmazásról - és a sportszergyártásról
sem. Ezen tevékenységek szorosan ki-

egészítik a sportot, mivel nélkülük nem
valósulhatna meg maga a sportolás.

A sportpiac mérete

Magyarországon a vizsgált időszak

ban 7 306 sporttal foglakozó vállalko
zás

4
létezett, az összes cég 2,4%-a.

Számuk 1 300-zal emelkedett négy é/
alatt, ami egyértelmű növekedésről ta
núskodik, ami a sportterület iránti ér
deklődés növekedésére, illetve az Stv.
hatására vezethetővissza. Ezen belül a
nagy cégek

6
száma számottevően

(67%-kkal) emelkedett, a kicsiké
7

10%-kkal csökkent. Mennyiségileg az
egyéb sporttevékenységet folytatók és
a kiskereskedők száma emelkedett
leginkább.

A szektor árbevétele 350 milliárd Ft
volt, ami 110 milliárddal magasabb a
négy évvel korábbinál, s ez az infIációt,
illetve az átlagos nemzetgazdasági nö
vekedést meghaladó piacbővülésre

utal. A sport business tehát egy fellen
dülést hozó időszakot tudhat maga
mögött, ami a sportos életmód térhó
dításának megindulását feltételezi. A
legnagyobb fogyasztó asportpiacon
ugyanis maga a lakosság, hisz a növe
kedés döntő tömegét adó sporteszköz
és kerékpár kiskereskedelmi forgalom
100 Mrd Ft-ot kitevő felfutása jellem
zően ebből a keresletből származik.

Asportszektor méretét a sportesz
köz-kerékpár kiskereskedelem hatá
rozza meg a maga 318 Mrd Ft-os árbe
vételével. Súlyában nála jóval kisebb a
17,6 Mrd Ft-ot kitevő egyéb sporttevé
kenység, bár ez jelenti tartaimát tekint
ve az igazi élő sportot. E téren a növe
kedés üteme kíván figyelmet, mivel
ennek mértéke 63% volt! Kisebb súlyt
jelent, de még dinamikusabb bevétel
növekedést produkált a sportszergyár
tás és a létesítményműködtetés a ma
ga 7.7-, illetve 7 Mrd Ft-os forgalmával
és 250-, illetve 140 %-os növekedésé
veI.

A sportszektor árbevétele a nemzet
gazdaság egészén be/ül 0.9%-ot képvi
sel, azaz minden ezer Ft árbevételből a
sportban keletkezik 9 Ft. E számot
összevetve a vállalkozások számával
megállapítható, hogyasportüzletek
árbevétele lényegesen alatta marad
más ágazatok cégenkénti átlagos ár
bevételének, azok mintegy 37,5%-át
teszik ki. Méretükben tehát nem na
gyok asportvállalkozások.

Sajnos jövedelmezőségükről is ez
mondható el. A társasági adók vonat
kozásában adózás előtti eredményükkel
(6 Mrd Ft) 0.32%-ot képviselnek a
nemzetgazdaság egészéből. A nyere
séggel gazdálkodók aránya 34.5% a
sportágazatban, ami alatta marad az
egyéb területek átlagának. 2519 vállal
kozás fizette be az emlitett adótömeget.

A sportpiacon tehát viszonylag so
kan küzdenek kis gazdasági ered
ményt felmutatva, bár nem szabad fe
ledni, hogy ezek az átlagok a nyeresé
gesek és a veszteséges átlagából szár
maznak. Elmondható, hogya kis
sportcégek közt nagyobb a vesztesé
gesen gazdálkodók aránya, mint a na
gyok köz, hisz náluk még az átlag is
veszteséget mutat. Az átlagos ered
mény ráta 1,7% mindössze, azaz ezer
Ft árbevételből 17 Ft nyereség kelet
kezik, szemben a nemzetgazdasági 41
Ft-os átlaggal.

A legráfizetésesebb terület a létesít
mény-működtetés, ahol érdekes - bár
józanul indokolható módon - a na
gyoktól ered e szakterület 1,8 Mrd Ft
os vesztesége. (Négy évvel korábban
viszont még egyensúlyban voltak e
vállalkozások!)

A sporttevékenységet szolgáltatók
körében szintén a nagyok mutatnak
veszteséget, mintegy 0,9 Mrd Ft nagy
ságban. Ők korábban is e kategóriába
tartoztak, amiben benne van az egyesü
leti vállalkozások számtalan gondja is.

A sportszer/kerékpár-kiskereskede
lem terén a kicsik 0,8%-os veszteséget,
a nagyok 2,6 %-os nyereséget' (8,1
Mrd Ft) tudnak felmutatni. Ez az
összeg 4,7 Mrd Ft-tal haladja meg a
négy évvel korábbit! Az ered
mény(nyereség) tömeg növekedés 48
%-a a forgalomból, 52 %-a jobb gaz
dálkodásból származik.

A pozitív eredménnyel gazdálkodó
cégek, azaz a nyereségesek, társasági
adót fizetnek elért eredményük után.
Ennek nagysága 2,1 Mrd Ft volt, ami
fél százaléka a nemzetgazdasági befi
zetésnek. Ezen adónemben az ágazat
adóterhelése jóval magasabb másoké
nál. Köszönhető ez annak is, hogy az
ágazatba gyakorlatilag semmi érdemi
adókedvezményt nem tudtak igénybe
venni. Elvétve akadt egy-két adóalap
csökkentés csak. Megállapítható, hogy
társasági adók terén nincsen semmi
külön kedvezmény a sportnak, s az
egyéb célúak sem rájuk szabottak, el
vétve tudnak élni velük.

3 A sport-nagykereskedelem egyidejü számbavétele a forgalmi adatok duplikálását eredményezné, ezért a végső

felhasználáshoz közelebb álló kiskereskedelem került e tanulmányban figyelembevételre.
4 A sporttal foglalkozó vállalkozások(: sportvállalkozások + sportcikkel kiskereskedők és sporteszköz termelők)

közül a társasági adóbevallást benyújtók. Ezek képezik más néven emlitve a sporlszektort.
5 1999 - 2002
fi : a kettős könyvvitelü - azaz az 50 M. Ft-nál nagyobb éves árbevételü cégek
7 : egyszeres könyvvitelt vezetők

Tulajdonosok és befektetök

Az anya-várost gond nélkül váltó
klubcsapatok mozgolódását látva fel-
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vetődik, hogy kik is a cégtulajdono
sok, befektetők ma a sportvállalkozá
sokban. A saját szurkolóit elhagyni ké
pes "telephely váltók" jellegüket te
kintve valóban cégek, csak éppen
ügyfélkörük - azaz a néző - nem mobil.
A kabaréba illő hazai gyakorlat kap
csán szinte érthetetlen a külföldé: mi
ért nem költözik már a MU Londonba,
ha ott jobbak a feltételek, mint a sze
gényebb északi iparvárosban, s Dél
Olaszországban hogyhogy még van fo
ci, amikor északon minden fényesebb?
Ezt a titkot ők tudják, de kívülről meg
ők nem értenek minket. Nem is tolon
ganak felénk a külföldi befektetők.

A jelenleg 32,4 Mrd Ft jegyzett tőkét
felmutató sportvállalkozásokban
26,9% a külföldi tőke, de ennek 93,1 %
a a kereskedelem terén fektetett be. Az
élő sportban - sportszolgáltatás 
mindössze 305 mFt (6,5%) van külföl
di érdekeltségben, azaz kimondható : a
magyar sport a magyaroké! Érdemes
emlékeztetni, hogya külföldi tulajdoni
hányad 40,8%-os a magyar gazdaság
ban...

Miért-miért nem a bankszektor is el
lenállt a sportbefektetések kis haszon
nal, de nagy kockázattal járó talmi
csábításának. Jelenleg gyakorlatilag
befektetőként távol maradnak a sport
tól, mindössze megrendelői minőség

ben, szponzorként segítik az általuk ér
demesnek talált klubokat, rendezvé
nyeket, versenyzőket.

Ha ők nem, akkor kik látnak fantázi
át, hordoznak nemes kényszert a
sportüzlet működtetése terén? Mert azt
már a fenti gazdasági adatokból érzé
kelni lehet, hogya gazdasági szem
pont nem tud elsődleges lenni a rossz
nyereség mutatók láttán.

A sportlétesítményeket jellemzően

veszteségesen működtető cégekben
42,1 %-kal az állam, 24,8%-kal az ön
kormányzatok és 17,9%-kal a társasá
gi tulajdon van jelen. Valójában e téren
a veszteségek átvállalása részükről a
sportélet fenntartását segíti elő az
adott településen.

A leginkább nyereséges kiskereske
delmi sportvállalkozások 87,6% ma
gánkézben van. A sporttevékenységet
szervező cégeknél a társasági tulajdon
a jellemző 63,7%-ban, de e téren is je
lentős a magánszemélyi tulajdon,
mintegy 25,6%.

A tulajdonosok elégedettsége mel
lett fontos, hogy sokaknak munkahe
lyet jelent a sportvállalkozás. Több
mint 20 500 a foglalkoztatottak száma.
Négy év alatt a kis cégeknél valame
lyest csökkent, anagyoknál érdemle
gesen nőtt ez a szám. A nemzetgazda
ság összes foglalkoztatottjából 0,9%

dolgozik a sportban, ami megfelel az
árbevételek terén képviselt szám
aránynak. Egy sportcégnél alkalma
zásban álló tehát ugyanakkora árbevé
teit produkál, mint más téren mások, a
nyereségesség tehát nem rajtuk múlik
elsősorban, hanem az ágazat sajátos
ságain.

Asportgazdaság
költségvetési kapcsolata

A fentiekből látható, hogy hazánk
ban egyre izmosodik a sportpiac an
nak ellenére, hogy nem kap sehonnan
érdemi segítő doppingot. Az állami
költségvetésbe bekerül közvetlenül e
szektorból 2,1 Mrd Ft társasági adó, s
közvetetten, a végső spor~felhasználás

révén legalább 60 Mrd Ft AFA. A szek
torban foglalkoztatottak személyi rá
forditásában jelentős tétel az SZJA,
mely a minimái bérrel számítva is több
Mrd Ft-ot évente. Megállapítható tehát,
hogyasportágazat a sporttal foglalko
zó vállalkozások révén nettó költség
vetési befizető.

Ha a szektor befizetéseit összevetjük
a központi költségvetés ből a sportra
szánt támogatás összegével látható,
hogya sport közvetlenül is jövedelmet
termel az államnak több milliárdos
nagyságrendben, munkát ad a sport
vállalkozásokban húszezer embernek,
mely kör bővül, ha beszámítjuk az
egyéni vállalkozásban főtevékenység

ként sporttal fogJakozókat is, akiknek
a száma jóval meghaladta 2001-ben a
háromezer főt.

Zárógondolatok

Az adóbevételek alakulását megha
tározza sportpiaci forgalom mérete.
Jelenleg a kínálati oldal már nem sok
eltérést mutat a legfejlettebb sportha
gyományokkal bíró nemzetek gyakor
latától. A piacbővülést a keresleti oldal·
forráshiánya akadályozza leginkább,
ezért olyan konstrukciók kimunkálását
kell elvégezni, mely fogyasztói helyzet
be hoz mind szélesebb társadalmi réte
get, de meghagyja számukra a szabad
felhasználás választási lehetőségét is.
Igyadotációval ösztönzött forgalom
odavinné a bevételeket, ahol színvona
las és értékarányos szolgáltatást kap
na érte a fogyasztó.

A yégső sportfogyasztók által befize
tett AFA 2x5%-ából Sportalap képzés,
melynek egyik részét (kb. 3MrdFT-ot)
a Nemzeti Sport Tanács oszthatna fel,
a másik részéből egy üdülési csekkhez
hasonló rekreációs/sport csekk beve
zetése történhetne meg, ami 10 millió
db 300Ft-os csekkben ölthetne testet.

Ezeket minősített sporthelyeken, mi
nősitett sportrendezvényeken lehetne
beváltani nevezési díj, részvételi díj,
sportóradíj, pályabérlet, sportszerköl
csönzés esetén. Szétosztása, terítése,
az elfogadó helyek minősítése a nem
zeti sportszövetségek kereteiben mű

ködő sportszervezetek feladata lehet
ne.

A magánszemélyek és a cégek
sporttámogatási kedvét az adományok
adókedvezményévellehetne növeini az
SZJA, íIIetve a TA területén 300 E
Ft/fő, illetve 5 M.Ft/cég adókedvez
mény határig, az adomány 50%-ának
mértékéig.

Fontos lenne továbbá a médiák szá
mára ösztönzést adni a sport közvetíté
séhez a sport általános közszolgálativá
minősítésével, a hivatásos sport kivé
telével.

Elengedhetetlen szükség van továb
bá a KSH besorolások korszerűsítésére

is, mivel annak fogyatékosságai mul
tipJikálódva okoznak gondot a sport
gazdasági alapjai körül.

Irodalom

1. 2004. évi I. Törvény aSportról
2. 1997. évi CXLlV. Törvény a Gaz

dasági társaságokról
3. 2003. évi CXVI. Törvény a 2004.

évi az állami költségvetésről

4. Nagy J. : "Szegények a gazdagok
is" Magyar. Sporttudományi Szemle
2003/1.
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Testnevelő tanárnak
készülő egyetemi hallgatók

környezeti tudatossága
Environment-consciousness

of Hungarian University s tudents with PE Majors

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

A TF tanári szakos hallgatóival a
sport és környezet vonatkozására irá
nyuló kérdőívet töltöttünk ki. Feltéte
leztük, hogy a természeti táborokban
hatékonyan lehet a környezettudatos
ságra nevelni. Célunk volt a hallgatók
véleményeit számszerűsíthető módon,
objektívan felmérni. Eredményeink se
gíthetik a természetben űzött sportok
kezelését és a későbbiekben más isko
latípus diákjainak véleményével is
összevethetők.

Students of PE teacher training cour
se at TF filled in a questionnaire in re
lation to sport and environment. It was
supposed that students can be effecti
vely educated for environment consci
ousness in nature camps. Our aim was
to assess the opinion of the students in
an objective, numerical way. The gai
ned results might help in handling
sports done in the nature. These re
sults could be later compared to the
opinions of other students of different
school types. It can be stated that fa
mily and school formed an important
hinterland to educating environment
conservation. The majority of the stu
dents accept environmental prohibiti
ons, and consider educating of envi
ronment as the most important factor
in environmental conservation. Those
trusting in their own positive roles are
more sensitive to environment consci
ousness. This is a pedagogical task to
form environment awareness by explo
iting camp conditions.

Key-words: environmental-educa
tion, environment-consciousness, atti
tude, environmental effects of sport

l Környezettudatosság : olyan magatartásforma, amely az egyén felelős vi
selkedését határozza meg a környezet védelmével kapcsolatos feladatok meg
valósításában, a természeti értékek megőrzésében. (Láng I. 2002, szerk. 635)

miatt - jó partnerek, nagy eséllyel ha
ladhatunk a fenntartható fejlődés irá
nyába. Bár a környezeti szempontok
nak nagy jelentősége van a városi kö
rülmények között is, úgy gondoljuk,
hogy a természeti táborok keretében
különleges hatásfokkal és jó esélyek
kel tevékenykedhetünk a környezettu
datossági kialakításán.

Egy korábbi felmérésben sítáborozó
és nem sítáborozó középiskolások és
egyetemisták csoportjainak (4 x 60 fő)

azonos kérdőívre adott válaszait ha
sonlítottuk össze. Feltételeztük, hogya
sítáborokban kifejtett tudatos ne
velőmunka legalább a kognitív vála
szokban megjelenik. (DOSEK,
2000/1-2) Ez így is történt, mindkét sí
táborozó csoport a környezet számára
kedvezőbb megoldásokra adta voksát
a kérdőíveken, mint a sítáborban nem
részt vevő kontrollcsoport tagjai. Ezen
felül a pedagógusi szakmára készülők

környezettudatosságát magasabbra
érték~Jhettük a gimnáziumi tanulóké
nál. (Ok például mind levinnék szeme
tüket a hegyről, szemben a középisko
lásokkai, akik között akadnak olya
nok, akik eldobnák vagyelrejtenék. )

A külföldi példák és felmérésünk
alapján a természeti sportokban érde
keltek felé azt jeleztük, hogy "a teljes
tiltással nem érhető el eredmény, sok
kal ésszerűbb az ilyen extrém sportra
irányuló igényeket kordában tartva a
megfelelő mederbe terelni. Ez egyben
lehetőség is a veszélyeztetett és vé
dendő területek megóvására, a tiltó
szabályok következetes és szigorú be
tartására." Azóta megvalósultak olyan
projektek, amelyek megfelelnek ennek
az elvnek. A Pilis és a Budai-hegység
erdeiben például kerékpározásra kije
lölt útvonalakat létesítettek, azokról in-

Bevezetés

Megállapítottuk, hogya család és az
iskola a környezeti nevelés fontos hát
terét képezi, a hallgatók többsége elfo
gadja a természetvédelmi tiltásokat,
továbbá, hogy hallgatóink az ismeret
terjesztést, oktatást tartják a környeze
ti nevelés legfontosabb tényezőjének.

A saját pozitív szerepükben bízók ki
méletesebbek a környezettel. Pedagó
giai feladat tehát a tábori körülmények
kihasználásával az életviteIt környezet
tudatossá alakítani.

Kulcsszavak: környezeti nevelés,
környezettudatosság l, beáJlítódás, a
sport környezeti hatásai

A testnevelő tanárok képzése - és
később munkája - során több alkalom
kínálkozik a környezeti tudatosság ki
alakítására. Ezek között természeti kör
nyezetben lezajló sporttáborok is van
nak. A civilizációtól távol, az urbanizált
körülményekhez hozzászokott diákok
olyan élethelyzetekkel szembesülnek,
amelyek közepette a megszokott rutin
nem követhető. Az új körülményekhez
való alkalmazkodás adja meg a pedagó
giai munka hatékonyságának esélyét,
hiszen a "táborrendet" csak a diákok
közreműködésével lehet és kell kialakí
tani. Ezt az írott és íratlan szabályokon
túl a közösség által követendő normák
elfogadtatásával érhetjük el. Azzal, hogy
a táborozók cselekedeteit a helyi körül
ményeknek megfelelően terelgetjük,
egyben megvetjük az alapját a környe
zetre figyelő, tudatos magatartásnak.

Ebben a diákok - elsősorban a szo
katlan környezetben adódó útkeresés·

l

Abstract

Összefoglalás

fDosek Alroston
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Egyetemisták (200 fő) társitásai a "környezet" szóhoz 1 2

I[J Adatsor1 I

Adatgyűjtés

A 4 oldalas kérdőív összesen 81 szá
mozott kérdést tartalmaz. A kérdések
között 59 eldöntendő kérdés van. 22
kérdés választásos, amelyek között
többszörös választások, aránykialakí-
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Egyetemisták (200 fő) társitásai a "környezet" szóhoz 11

2. ábra/Fig.2. Társítások a "környezet" szóhoz/ Associatíons to the word
"environment"

1. ábra/Fig. 1. Társítások a "környezet" szóhoz/ Associations to the word
"environment"
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lás" összefüggéseire irányuló kér
dőívet. A kérdőív eredetileg a környe
zettudatosságra nevelés egyik eszkö
zeként készült, későbbiekben viszont 
felmérésünk idején - a tudományos
kutatás szempontjaira is figyelmet for
dítottunk.

Kömyezetvédelemmel kapcsolatos infonnációk
forrásai egyetemistáknál

(n=200, 3 forrás nevezhetőmeg)
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3. ábra/Fig. 3. Információforrások/Sources of information

Célkitűzések

Módszer

Felmérésünket 200 fő testnevelő-ta

nár szakos hallgatónak (100 nő, 100
férfi) a 2002-2003 és 2003-2004-es
tanévben kitöltött kérdőíve alapján ké
szitettük. A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
(TF) tanári szakos hallgatóinak köte
lező tantárgyként oktatott "természet
járó táborának" tíz napja alatt céltuda
tos pedagógiai munkával, a természeti
körülményeket kihasználva és a ter
mészetben űzhető rekreációs tevé
kenységekre irányuló felkészítés ben
információkat adunk, cselekvési min
tákat és attitűdöket alakítunk ki.

A hallgatók a természetjáró tábor
ban való részvételüket követően, az
egyetem tantermeiben, kulturált körül
mények között töltik ki a "környezet
és természetvédelem illetve a sporto-

Vizsgálni szándékoztam, hogy a
2000-ben felmért állapothoz képest
történt-e változás az Eu- csatlakozásig
a pedagógusi pályára felkészülő hall
gatók körében.

Ezért nagyobb létszámmal folytat
tam a felmérést, a korábbi kérdőív né
hány elemét meghagyva, de új meg
közelítésű kérdéseket fogalmazva
meg.

Jelen dolgozatban a természetjáró
táborban részt vett hallgatók körében
végzett helyzetfelmérés adatait dolgo
zom föl, jelezve azt, hogy későbbiek

ben ezeket az adatokat össze fogom
hasonlítani az azonos időszakban ma
gyar és osztrák középiskolások köré
ben összegyűjtött válaszokkal.

További terv, hogy az EU-csatlako
zást követő időszak változásait a
későbbiekben összehasonlítsuk a je
lenlegi felmérés eredményeivel. Erre
annál inkább szükség van, mert a kör
nyezeti neveléssel kapcsolatos kutatá
si eredmények többsége nem longitu
dinális vizsgálat.

formációs táblák és sporttérképek ké
szültek. Az akkori felmérés szerint a
három legjellemzőbb környezetvéde
lemmel foglalkozó információforrás az
elektronikus média, újságok és a csa
lád volt. Nem volt jelentős a tanórai és
a tanórán kívüli foglalkozások hatása.
Megállapítottuk, hogy a tanórán kívüli
foglalkozásoknak a hatékonyságát ér
demes kihangsúlyozni a testnevelők
képzésében. Az Eu-csatlakozás előké

szítése a környezetvédelem terén is je
lentős publicitást kapott az elmúlt
években. A csatlakozás 2004 május l
én megtörtént.
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Hallgatók által üzött természeti sportágak (n=200)

Környezetvédelemmel kapcsolatban
egyetemisták által információforrásként

megnevezett tanórák (n=200)

'0
°0-ro
o)

~
o)

o:::

ID E
N o)0)
>-0)
1:'0

'O ~
~

6,5

.....
o) .....
N o)
o) '
>-0)
E E
'o o!!?
~

- 44
1---------9

14,5

:.>2
'o
I:
'0
>.
:ro
N
VI
o

4. ábra/Fig. 4. Környezeti információt adó tanórák/Lessons with environ
mentaI information

tás, sorba rendezések szerepelnek. To
vábbi 4 kérdésre kifejtendő válaszokat
vártunk a diákoktól.

A kérdésekre adott válaszok:
• hétköznapi helyzetekkel kapcso

latos állásfoglalásokat,
• a természeti környezettel kapcso

latos állásfoglalásokat,
• a sport és környezet összefüggé

seivei kapcsolatos állásfoglalásokat
adnak.
Akitöltendő kérdőíven szerepeltek a

2000-ben befejezett kutatásban is sze
replő kérdések,

(Dosek, 2000) abból a célból, hogy
hosszabb időszakra vonatkozó követ
keztetéseket is levonhassunk.

A számítógépes értékelés a "Statisti
cai Program for Social Scienses"
(SPSS 12,0 for Wíndows) program
mal, alapstatisztikai módszerekkel a
gyakoriság vizsgálatából és kereszt
táblák értékeléséből állt.

5. ábra/Fig. 5. Természeti sportaktivitások/Sport activities in the nature

A természethez a TF hallgatói külön
böző sportágak űzése közben is közel
kerülhetnek. Megkérdeztük, szoktak-e
rendszeresen a természetben járni! A
megkérdezettek 9 %-a, (18 fő) vála
szolt nemmel. Ezt követően a sportolá
si formákra kérdeztünk rá. Grafiko
nunk mutatja az aktuális trendet, segí
ti a környezettudatosságra nevelés
támadáspontjainak megtalálását. (5.
ábra / Fig. 5.)

A hallgatóknak több mint fele kerék
pározik, úszik és kirándul gyakorta. A
kerékpározás és úszás környezete nem
szükségképpen természeti környezet!
A kérdőív alapján nem tudjuk biztosan,
hogy városi kerékpározás, illetve uszo
dai úszás van-e a háttérben.

A korcsolyázás népszerűsége is ma
gas, a hallgatók 45 %-a űzi többé ke
vésbé rendszeresen ezt az idényspor
tot. A jégpályák készítésének helyzetét
ismerve a korcsolyázással sem hozha
tó feltétlenül kapcsolatba az igazi ter
mészeti környezet. Az uszodákhoz ha
sonlóan itt is épített környezetben: mű
jégen folyik a sportolás.
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A 2000-es felmérés eredményeihez
hasonló válaszokat kaptunk arra a kér
désre, hogy milyen forrásokból táplál
kozik a hallgatók környezetvédelemmel
kapcsolatos tudása. (3. ábra / Fig. 3.)

Amíg 2000-ben a hallgatók 47,1 %-a
semmilyen tanórát nem nevezett meg
információforrásként, most (a lányok
56, a fiúk 60 %-a, együtt) 58 % tett így.
Ennek ellenére örvendetes, hogy konk
rét óra megnevezése nélkül a tanórákat
a megkérdezettek 71 %-a beikszelte a
három legfontosabb környezetvéde
lemmel kapcsolatos információforrás
között. Az egyetemi képzés órái közül a
turisztika tábor és a rekreáció kereté
ben kapott információk jutottak a hall
gatók eszébe. (4. ábra / Fig. 4.)

A tanterv szerint később teljesítendő,

természeti környezetben zajló tábora
inkat az első évet befejező hallgatók
még nem ismerhetik, de a kerékpáros,
sí- és vízitáborban még markánsan
megjelennek környezeti vonatkozású
ismeretek, követelmények, illetve kia
lakul a társas környezetben elfogadha
tó viselkedési rutin.

Eredmények

A kérdőÍv első kérdésként a "kör
nyezet" szóhoz társított szavakat (mi
jut eszedbe róla, írj maximum hármat)
kérte a kitöltő személyektől. (1. és 2.
ábra / Fig. 1. and 2.)

200 fő tehát összesen 600 választ
adhatott volna erre a kérdésre. A 100
fiútól 269, a 100 lánytól 259 választ
kaptunk, összesen 528 válasz érkezett,
ez 88 %-os válaszkereső aktivitás.

Sokan -13 lány és 11 fiú, összesen
24 fő - egyetlen választ sem adtak er
re a kérdésre (mindhárom válaszhelyet
kihagyták). Ez arra utal, hogy még
nem tudtak mit kezdeni a témával!

Tudatosan tettük ezt a kérdést előre,

hiszen a kérdőív tartalmától független
válaszokra voltunk kíváncsiak. A
kérdőíveket név nélkül kellett leadni,
ezért feltételezem, hogya megválaszo
latlan kérdésekre való visszatéréssel a
hallgatók nem törődtek.

Az együtt töltött természetjáró tábo
rozás emlékei ekkor már letisztultak, a
kérdőívet két hónappal a táborozást
követően írták meg a hallgatók.

Ennek ellenére az erdőt kapcsolták
legtöbben a környezethez ebben a kör
ben, majd a család a lakóhely, az isko
la, a természet, tisztaság és barátok
következnek a sorban.

Gyakori válaszok voltak még a víz,
város, védelem, zöld területek, otthon,
társaság, állatok, egészség, levegő,

fák, emberek, hegyek, sport és a táj
szavak.

A szószedet nagyon hasonlít a már
említett felmérés eredményeihez (DO
SEK2000/l-2), amelyben a sort a csa
lád, erdő, természet, növényzet, levegő
szavak indították.
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6. ábra/Fig. 6. Tiltások elfogadása/Accepting prohibitions

Milyen komolyan veszed a természetvédelmi
terület, belépni tilos táblát? (n=200 TF hallgató)

magam kételkedem,
döntök, lehet de elfogadom

belépek

avagy szemetesek és információs
táblák kihelyezése,

törvényi úton büntetéssel,
a pénzbírságok behajtásával és kör

nyezetvédelemre fordításával,

Lelki tényezők hangsúlyozásával:
dicsérni a környezettudatos viselke

dést,
a rohanó életmódból kiszakadni a

nyugodt természetbe,
megszerettetni a természetet,
a természeti környezet értékeinek

kihasználásával (többek javaslata),

Kereszttáblázatok segitségével a kö
vetkező megállapításokhoz jutottam:

A hallgatók viszonyulása a civilizá
ció adta kényelemhez

A lányok 76 %-a, a fiúk 64 %-a jár
rendszeresen a természetben, ami azt
jelenti, hogya TF hallgatóinak 70 %-a
számára nem idegen ez a környezet.

A lányok 58 %-a, a fiúk 53 %-a (egy
üttesen a hallgatók 55,5 %-a) tudja el
képzelni azt, hogy heteken keresztül
egészségesen, tisztán élhetne melegvi.
zes fürdőszoba nélkül.

A természetjárók között nagyobb
arányban 58,6 %, (82 fő) vannak olya
nok, akik melegvizes fürdőszoba nél
kül is elképzelhetőnek tartják hosszabb
idő eltöltését, a természetet nem járók
között 47,5 % (28 fő) nyilatkozott így.

A diákok véleménye a természetjá•
rással kapcsolatos korlátozásokról

Arra a kérdésre, hogy milyen komo
Iyan veszed a "természetvédelmi terü
let, belépni tilos táblát" négy külön
böző választ lehetett adni. (6. ábra)

Fenntartások nélkül elfogadja a til
tást és elkerüli a területet a válaszadók
42,3 %-a (lányok 39,8 és fiúk 44,8 %).

Kételyei vannak a letiltással kapcso
latban, de elkerüli a területet 23,2 %
(lányok 26,5 és fiúk 12,8 %).

Saját belátása szerint döntene, eset
leg be is lépne a válaszadók 26,3 %,
(lányok 24,5 és fiúk 28,1 %).

Kevesen 8,2 % gondolják úgy, hogy
a tiltás feksigázza az érdeklődésüket

és veszik a fáradtságot, hogy engedélyt
ké~jenek abelépéshez.

Osszesítve a hallgatók 73,2 %-a nyi
latkozik arról, hogy betartja a tiltást.

(6. ábra / Fig. 6.)
Az előző kérdéskört a természetet já

ró és nem járó hallgatók vonatkozásá
ban is kiértékeltük.

Fenntartások nélkül elfogadja a til
tást és elkerüli a területet a természet
járó 137 főnek 43,8 %-a azaz 60 fő, a
természetet nem látogatók 56 főjéből

annak 39,3 %-a, 22 fő viselkedik
ugyanígy.

Családi keretek hangsúlyozása:
gyerekkori nevelés hangsúlyváltásá

val (többek javaslata),
saját szemetelésre ügyelni -minden

ki a maga portáján,
generációk egymásra hatásával

nagyszülők, szülők, unoka,

A csoport előnyeit kihasználó ötle
tek:

Szemétgyűjtő akciókat ösztönözni,
együttes csoportos tevékenységeket

szervezni,
példát mutatni,

Oktatással kapcsolatos ötletek:
oktatás, folyamatos tervszerű iskolai

programmal,
iskolai tanórákon hangsúlyt váltani,
legyen tantárgy a környezetvéde

lem,
erdei iskolai programok,
a természettel kapcsolatos tárgyak

oktatása felhívó jelleggel,
általános iskolai kirándulások ki

használásával,
elhivatott pedagógusok képzésével,

a veszélyek bemutatásával,
reklámfilmeket készíteni,
reális érveket publikálni- szabályo

kat hozni,
reális jövőkép kialakításával, (töb

bek javaslata)
pl. a túlhasználat nem fér össze a

biztos jövővel

tájékoztatás- apró ötletek megbe
csülésével,

fe lviiágositás-oktatás- büntetés,

Törvényi háttér és feltételek biztosí-
tása:

elrettentés, fenyegetés (!?),
károkozókat büntetni,
a környezetvédelem feltételeinek

megteremtésével-pl. működő szelektív
szemétgyűjtés,

A kirándulás (57,5 %) és komolyabb
formája a gyalogos természetjárással
definiált túrázás (43 %) nyilvánvaló
egyszerűsége folytán sokak által meg
jelölt tevékenység. Minden túrázónk ki
rándul is, de fordítva ez nem igaz.

Feltételezhető, hogy az önkéntesen
választott rekreációs tevékenységek
kel kapcsolatos dolgok érdeklik is a
hallgatókat, ezért bizhatunk benne,
hogya természetjáró tábor tematikájá
ba illesztett környezeti nevelési egység
hatásos lehet.

A "sítúrázás" és az "alpesi sízés" (21
illetve 23 %) jelentős átfedést mutat, ez
arra utal, hogya köznyelv sítúrának
nevezi az alpesi sízést kiszolgáló léte
sítmény-együttesek megközelítését, és
még a TF hallgatói sem különítik el a
kettőt egymástól. (A kérdőív megvála
szolása megelőzi a hivatalos sítáboro
zás időpontját.)

A környezet, természet védelmére
szolgáló eljárások közötti válaszle
hetőségek után feltettük a kérdést,
hogy van-e önálló ötlete diákjainknak.
200 megkérdezett közül 40 választ kap
tunk, tehát a hallgatók 20 %-a érezte
úgy, hogyakérdőívben felkínált es
hetőségeken túl van a környezettudatos
magatartás fejlesztésére elképzelése.

Ezeket csoportokba rendeztem, de
egyes válaszok akár másik egységbe
is beleillenének. Ez a téma rendkívüli
összetettsége okán természetes. A fel
sorolás mindazonáltal jó mintája az
egyetemi korú hallgatóink gondolko
dásának és egyben a pedagógusi pá
lyára történő irányultságának.

Ismeretterjesztéssel kapcsolatos öt-
letek:

média megjelenést erőltetni,

reklámokkal és felhívásokkal,
a pusztítás bemutatása,
a pusztulás megmutatása mellett ki

utat jelentő megoldást vázolni,

fő
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2 az üveg nem bomlik le
) az aludobozok lebomlása, pl. a hazai talajok többségében a megadottnál jó

val gyorsabb lehet

Kételyei vannak a letiltással kapcso
latban, de elkerüli a területet a termé
szetjárók 24,8%-a, 34 fő, míg a termé
szetet nem látogatók közül 11 fő,

19,6% nyilatkozott ugyanígy.
Saját belátása szerint döntene, eset

leg be is lépne a természetjárók 26,3
%-a 36 fő, míg hasonló arányban 25,0
%-ban vannak ugyanezen az álláspon
ton a természetet nem járók körében is!

Az előző három válaszban a termé
szetjárók és a természetben nem járók
válaszai hasonló gyakoriságot mutat
nak, az utolsó válaszlehetőséget, a le
gális látogatás megszervezését a ter
mészetet nem járók köréből választot
ták nagyobb %-ban, összesen 9 fő,

16,1 % szemben a természetjárók 5,1
%-val 7 fővel.

Megvizsgáltam a "természetvédelmi
terület, belépni tilos tábla" láttán vá
lasztott megoldásokat a saját pozitív
szerepüket vallók viszonylatában, ők

azok, akik bíznak abban, hogy kis tet
teikkel hozzájárulnak a környezet vé
delméhez (154 fő, 77%):

Fenntartások nélkül elfogadja a til
tást és elkerüli a területet a pozitív sze
repben bízók

41,1 %-a, (62 fő)

Kételyei vannak a letiltással kapcso
latban, de elkerüli a területet 25,2 %
(38 fő)

Saját belátása szerint döntene, eset
leg be is lépne 24,5 %-uk, (37 fő)

Kijárná, hogy engedélyt kapjon a
belépéshez 9,3 %, 14 fő.

Összesítve a pozitív szerepében bízó
hallgatók 75,5 %-a nyilatkozik arról,
hogy betartja a tiltást.

A részletek ismertetése nélkül, a sa
ját pozitív szerepben nem bízók 69 %-a
is betartaná a tiltást.

A természetben űzött sportok kör
nyezeti hatásaival kapcsolatos állás
foglalások

A meredek lejtőkön kerékpárral vá
gott ösvényeket a sportolással járó ter
mészetes és elviselhető következ
ménynek tartja a hallgatók 64,9 %-a,
szemben a többiekkel, akik elfogadha
tatlan következményként könyvelik ezt
el.

Érdekes, hogya lányok közü] na
gyobb létszámban 73,2 % fogadják el
ezt a fajta károkozást, mint a fiúk közül
(56,7%) .

E vonatkozásban szignifikáns kü
lönbséget találtunk: (Chi 2= 5,796
(szf.l) p<0,016)

A saját pozitív szerepben bízók és
nem bízók viszonylatában is megvizs
gáltuk a meredek hegyoldalakban ke
rékpározással okozott taposási károk
ról alkotott véleményt.

Az ösvények keletkezését elfogad-

ható következménynek tartja a saját
pozitív szerepében bízó egyetemisták
60,7 %-a, és elfogadhatatlannak tartja
a másik 39,3 %.

A saját pozitív szerepükben nem bí
zóknál eltérnek az arányok 81 %-uk ta
lálja elfogadhatónak a kerékpáros nyo
mok kialakulását.

A két csoport véleménye szignifi
kánsan tér el egymástól, a saját pozitív
szerepükben bízók kíméletesebbek a
környezettel. (Chi 2= 5,943 (szf.l)
p<0,015). A saját pozitív szerepben bí
zók 81,6 %-a (124 fő) gondolja úgy,
hogy megáJlítható folyamat a termé
szet rombolása és pusztulása, míg a
többi saját pozitív szerepében bízó hall
gató 18,4 % (28 fő) szerint nem.

Az egyéni magatartás meghatározó
szerepében nem bízók 72,7 %-a (32
fő) megállíthatónak véli a természet
pusztulását, 27,3 %-uk (12 fő) nem!

(A válaszokból kikövetkeztethető,

hogy a kerékpáros károkozást ez a kör
nem sorolja be a természet pusztítása
fogalomkörbe, - a teszt megírásakor
még nem vettek részt a TF kötelező

kerékpáros képzésén, ahol ezzel a té
makörrel is foglalkoznak kollégáim.)

Ugyanezt a kérdést a természetben
járók illetve nem járók viszonylatában
is megvizsgáltuk.

A természetben járó 135 főnek 63,7
%-a szerint elviselhető következmény
az ösvénygyártás, 36,3%-uknak nem!

A természetben rendszeresen nem
járók (58 fő) 69 %-a szerint szintén el
viselhető ez a következmény.

A felfogás a környezethasználatról
tehát nem különbözik jelentősen a két
csoport esetében.

Érdekesnek ígérkezett a "természet
védelmi terület, belépni tilos tábla" lát
tán választott megoldások és a kerék
párral meredek hegyoldalakban oko
zott károkozással kapcsolatos felfogás
összevetése.

Azok közül, akik a kerékpárokkal
okozott taposási kárt elfogadhatónak
tartják:

40,7 %,50 fő fenntartások nélkül el
fogadja a tiltást és elkerüli a területet,

22,8 % 28 fő elkerüli a területet, bár
kételyei vannak a letiltással kapcsolat
ban,

26,0 % 32 fő döntene saját belátása
szerint, esetleg be is Jépne,

10,6 % 13 fő szerezne engedélyt a
belépéshez.

Azok közül, akik a kerékpárokkal
okozott taposási kárt nem tartják elfo
gadhatónak:

40,9 %, 27 fő fenntartások nélkül el
fogadja a tiltást és elkerüli a területet,

25,8 % 17 fő elkerüli a területet, bár
kételyei vannak a letiltással kapcsolat
ban,

28,8 % 19 fő döntene saját belátása
szerint, esetleg be is lépne,

4,5 % 3 fő szerezne engedélyt a be
lépéshez.

A természetvédelmi terület elfogadá
sa 73 %-os, jóval nagyobb, mint a me
redek hegyoldalak elkerülésére való
feltétlen készség, utóbbi csak 34,9 %.
A tények ismerete mindazonáltal opti
mizmusra adhat okot, pedagógiai esz
közökkel, felvilágosítással valószínűleg

eredmény érhető el. Továbbá a kérde
zési technikán is sok múlik, jelen eset
ben, sportos közegben ugyanis a ke
rékpározás tiltása első látásra elrettent,
és nem zavaró kerékpáros ösvények
megjelenése.

A banánhéj vagyalmacsutka eldo
bását elfogadhatónak tartja a termé
szetjárók fele, (50,7%) a természetben
nem járóknak viszont 61 %-a.

A saját pozitív szerepben bízók fele
fele (77-77 fő) arányban tartják, illetve
nem tartják elfogadhatónak erdei kör
nyezetben eldobott banánhéjat vagy
almacsutkát.

(Ebben az esetben nem károsításról,
hanem viselkedési kultúráról van szó,
ahol a természetes anyagok elbomlá
sával és a természet örök körforgásá
val kapcsolatos érvek megvitatása
gyakori tábortűzi téma.)

A környezeti tudatosság egyik
mérőeszköze lehet a különböző anya
gok, természeti körülmények közötti
lebomlási idejének ismerete.

Az üveg meghatározhatatlan idejű2

elbomlását helyesen választotta az
egyetemi hallgatók közel fele 92 fő (46
%). 100 évet adott a lebomlásra 33 fő

(16,5 %), 350-et 25 fő (12,5 %), 500
évet 31 fő (15,5 %).

1 évet adott rá 8 fő (4%) nem vála
szolt 11 fő (5,5 %).

Üdítős alumínium doboz elbomlásá
ra 200-500 éves intervallumot helye
sen) adott meg

86 hallgató (43%).
Meghatározhatatlan időre tippelt to

vábbi 50 fő (25 %).
1 évet 13 fő, 100 évet 39 fő saccolt,

összesen 52 fő (26%).
A műanyag (kemény vödör) teljes

elbomlására helyesen 46 fő (23%)
adott 350-600 évet, 53-an (26,5 %)
meghatározhatatlannak ítélték ezt az
időt, 1 fő mellényúlt mert 3 hétre gon-
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dolt, 7 főnek nem tartott még ki egy
évig a vödre, 40 fő 100 évre, 42 pedig
200-350 év közé teszi egy kidobott vö
dör lebomlásának az idejét.

A buszjegy elbomlására kaptuk a
legtöbb elfogadható választ. 3 hétre
taksálta az elbomlást 53 fő, 1 évre to
vábbi 98 fő. A kritériumok tisztázatlan
sága folytán mindkettőt elfogadható
nak tartjuk. 49 fő, majdnem minden
negyedik hallgató adott ettől eltérő vá
laszt!

Arról a természetjáróról, aki szeme
tet hagy maga mögött elítélő véle
ményt mondott:

133 fő TF-es természetbarát (3 fő hí
ján az összes, tehát a természetet járók
97,8 %-a) egyben a teljes minta 71,1
%-a. A természetet nem járó TF-esek
között is hasonló volt az arány, 54 fő

ítéli el a szemetelést és csak 2 fő nem!
A teljes létszám 97,4 %-a elítélí a

szemetelést.
A maga mögött szemetet hagyó ter

mészetjáró viselkedését összességé
ben csak 5 fő fogadta el, 187 fő elítél
te azt.

E 187 fő közül 145 fő (77,5 %) gon
dolja úgy, hogy saját pozitív szerepével
csökkentheti a természet pusztítását és
hozzájárul a környezet védelméhez.
Ennek a körnek 22,5 %-a (42 pedagó
gusi pályára készülő hallgató) viszont
nem hisz abban, hogy hétköznapi tet
teivel maga is segítheti ezt a törekvést.

Hallgatóink közül 191 fő nyilatkozott
úgy, hogya hegyeket járva levinné
szemetét az első gyűjtőíg, szemben az
eldobná, elrejtené lehetőségekkel.

A szelektív szemétgyűjtés 156 hall
gató (a megkérdezettek 78 %-a) sze
rint hasznos dolog!

A saját pozitív szerepben bízók 44,8
%-a (69 fő) gondolja úgy, hogya sze
lektív szemétgyűjtés csak akkor hasz
nos, ha mindenki igy gyűjti aszemetét.
A többiek (85 fő) 55,2 % nem tartja
fontosnak a megkötést! A saját pozitív
szerepükben nem bízók közül a "csak
ha mindenki így gyűjti" megkötéshez
59,1 % ragaszkodik, a többiek 40,9 %
nem.

A trendek fordítottak, de az arányok
nem szélsőségesek. A szelektív sze
métgyűjtés fontosságáról az egyéni
cselekedeteikkel pozitív hatásban bízók
közül többen gondolják úgy, hogy ha
mások nem szelektíven gyűjtik szeme
tüket, akkor is van értelme a dolognak.

Fogyasztói szokások egyetemisták
körében

A természetben járóknak 67,6 %-a ,
a nem természetjáróknak 66,1 %-a is
merte már föl, hogy reklámfogásokkal
rászedték már vásárlásra. Nincs kü
lönbség a két csoport válaszai között.

A saját pozitív szerepben bízók 79,2
%-a (126 fő) vásárlási szokásaival
megerősíti ezt a vélekedését, hiszen
velük előfordul, hogyavisszaváltható
palack, a visszaforgatható, környezet
kímélő csomagolás miatt döntenek
valamilyen termék kiválasztása mel
lett. Örvendetes ugyanakkor, hogy a
saját szerepét a környezet védelmében
nem meghatározónak tartó csoport
nak, 44 főnek többsége (75 %-a) szin
tén részesítette már előnyben a kör
nyezetbarát termékeket! (Lappangó
tudatosság, felvilágosító reklámok tu
datalatti hatása)

A természetet járók 82,9 %-a válasz
tott már környezetbarát termékeket
vásárlásainál (116 fő), míg a nem ter
mészetjáróknak 75,9 %-a (44 fő).

Hallgatóink összességéből csak 19,2
% (38 fő) nem választott még tudato
san környezetkímélő csomagolású
vagy környezetbarát terméket.

A környezetbarát terméket tudato
san vásárlók közül 107 fő (67,7 %)
már vásárolt reklám alapján úgy, hogy
később megbánta azt. 51 fő (32,3%)
nem bánta meg a reklám alapján tör
ténő vásárlást.

Hasonló arányban alakult a környe
zetbarát termékeket nem keresők kö
zött is a reklámozott termékek vásárlá
sának beválása, 37 főből 24 (64,9%)
bánta már meg reklámozott termék
megvásárlását.

Környezettel kapcsolatos jövőkép

TF-es egyetemi hallgatók körében
A megkérdezett hallgatók 82,5 %-a,

165 fő tisztában van vele, hogy az em
beriség tönkre teheti a természetet.

Az így nyilatkozók 77,6 %-a 128 fő

bízik a folyamatot ellensúlyozó, befo
lyásoló saját pozitív szerepében, míg
22,4 %, 37 fő jelentéktelennek tartja
saját szerepét

A lányok 74, a fiúk 80 %-a bízik hét
köznapi tetteinek pozitív szerepében.

A természet és az ember viszonyáról
feltett kérdésekre az alábbi létszámban
adtak igenlő választ a hallgatók:

Az ember apró pont, kiszolgáltatott a
természetben: 71 fő (35,5%)

Az ember úrrá lehet a természet ere
jén: 22 fő (11 %)

Az emberiség minden technikájával
együtt sokáig kiszolgáltatottja marad a
természetnek

55 fő (27,5 %)
Arra a kérdésre, hogya természet

rombolása, pusztulása megállítható fo
lyamat e? - a saját pozitív befolyásoló
szerepükben bízók 81,6 %-a (124 fő)

mondott igent és csak 18,4 %-uk (28
fő) nemet.

A saját pozitív befolyásukban nem
bízóknak 72,7 %-a (32 fő) tartja meg-

állíthatónak a természet pusztulását,
míg 27,3 %-a nem.

A hallgatók összesítve 79,6 %-ban
156 fővel bíznak abban, hogya termé
szet pusztulása megállítható folyamat,
40 fő, (20,4 %) nem bízik ebben, 4 fő

nem válaszolt.
A természet rombolását, pusztulását

megállítható folyamatnak tartja azok
közül, akik úgy vélekednek, hogy "az
emberiség tönkre teheti a természetet"
84,8 % 134 fő, míg 18,8 %-uk, 31 fő

nem bízik a folyamat megállíthatósá
gában.

33 fő (az erre a kérdésre válaszolók
16,7 %-a) nem gondolja azt, hogy az
emberiség tönkre teheti a természetet.
Ugyanakkor ezzel ellentmondóan nyí
latkozott közülük az a 9 fő, akik a ter
mészet rombolását, pusztulását nem
tartják megállíthatónak!

Arra a kérdésre, hogy lehetőségük

van-e a vezető politikusoknak és je
lentős termelőknek a környezet védel
mére 191 fő (95,5 %) válaszolt igenneI.

Ugyanakkor arra, hogy érdekükben
áll-e a környezetet védő döntés meg
hozatala már csak

96 igen válasz érkezett 100 nem
mellett. (4 fő nem válaszolt)

Állásfoglalások a környezet védeI
mét szolgáló eljárásokTól

A természetben kárt okozó sportok
kezelésére a testnevelői pályára ké
szülő hallgatók nagy többsége:

183 fő (91,5 %) gondolja úgy, hogy
sporttereket kell kijelölni (építeni) az
adott tevékenységek számára,

9 fő gondolja úgy, hogy ezeket a
sportokat fokozatosan le kell építeni
tiltások bevezetésével,

5 fő szerint a teljes tiltást vezetne
eredményhez,

3 fő szerint nem kell foglalkozni vele,
ha jogszabályokba nem ütközik a tevé
kenység.

(7. ábra / Fig. 7.)
Tanulságos a pedagógusi szakmára

készülők véleménye arról, hogy mivel
foghatók az emberek leginkább a kör
nyezet védelmére: a felkínált lehetősé

gek közül a három leghasznosabbat
kellett/Iehetett kiválasztani, vagyis
összesen 600 lehetséges válaszhelyre
a leadott 516 után alakult ki az aláb·
bi sorrend (8. ábra / Fig. 8.)

131 voks szerint a természet (kör
nyezeti értékek) ismertetésével, szak
szerű látogatásokkal, oktatással,

104 voks szerint a környezetben kárt
okozók büntetésével,

94 voks szerint a védett területek nö
velésével, a magatartás szabályozásával,

69 voks szerint elrettentő hírekkel,
amelyek a természet jelenlegi és
jövőbeni pusztulását emelik ki,
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Javaslat kárt okozó sportok kezelésére (n=200) 18 % jutott a látogatás megtiltása le
hetőségre,

52 %jutott a látogatás korlátozására,
30 %jutott a korlátozás nélküli láto

gatásra. (9. ábra / Fig. 9)

TF hallgatók utazási szokásai (10.
ábra / Fig. 10.)

Budapesti hallgatóink utazási szoká
sait leginkább a tömegközlekedési esz
közök igénybevétele 141 fő, és a gya
loglás jellemzi 119 fő, 13 fő jár gépko
csival, 12 kerékpáron, 4 fő P+R mód
szert követ, és senki nem motorozik.

Zárókérdésként a fenntartható
fejlődés legszabatosabb definícióját,
mint "lehetőséget" választotta 102 fő,

"eszközként" értékeli 49 fő, "célként"
gondol rá 34 fő, nem kaptunk választ
15 főtő\.

50

150-

fő 100

o
hagyni kell, teljesen be fokozatos sporttereket

ha nem kell tiltani tiltással le kijelölni,
tiltott kell épfteni kiépfteni

jogilag

7. ábrajFig. 7. Javaslatok kárt okozó sportok kezelésére/Suggestions for
handling sports causing harm

200

Lista a környezetvédelem hatásos motivációiról
(200 hallgató x 3 szavazat alapján) Következtetések

fő

8. ábrajFig. 8. A környezetvédelem hatásos motivációi/Effective motiva
tions for environmental protection

Hogyan szabályoznák TF hallgatók a
természetvédelmi területek látogathatóságát

(n=151)

ellenörzött
látogatás

52%

9. ábrajFig. 9. Védett területek látogatásának szabályozása/Regulations of
the visits on protected areas

A jelen viszonyainak értékeléséhez,
előremutató cselekvési terv készítésé
hez segítséget adhat, ha a sport gyakor
latából indulunk ki, ha objektíven érté
kelhető adatokat gyűjtünk a megvizs
gálandó tárgykörről. Erre annál is in
kább szükség van, mert Nádori (2004.
22) szerint "a környezetvédelemről szó
ló törvény, a természetvédelmet érintő

kormányprogramok egyelőre mellőzik

a környezettudatos nevelés sport által
felkínált lehetőségeit."

A TF hallgatókkal végzett gyakorlati
munkánk során felismertük, hogy a
természeti környezetben zajló tantár
gyak oktatása közben nagyon hatéko
nyan tudjuk átszármaztatni a jövő pe
dagógusai felé a Nemzeti Alaptanterv
NAT (2003) környezeti nevelésre vo
natkozó fejlesztési irányelveit. Ez "...
úgy valósítható meg, ha a tanulók ér
zékennyé válnak környezetük állapota
iránt, és így képesek lesznek a környe
zet sajátosságainak, minőségi változá
sainak megismerésére és elemi szintű

értékelésére, a környezet természeti és
ember alkotta értékeinek felismerésére
és megőrzésére, a környezettel kap
csolatos állampolgári kötelességeik
vállalására és jogaik gyakorlására. A
környezet ismeretén és a személyes fe
lelősségen alapuló környezetkímélő

magatartás egyéni és közösségi szin
ten egyaránt a tanulók életvitelét meg
határozó erkölcsi alapelv."

A helyzetkép leírásával folyamatos
tevékenységünk eredményeit igyekez
tünk megosztani a pedagógusképzés
iránt érdeklődőkkel.

Megállapíthatjuk, hogya család
és az iskola a környezeti nevelés fontos
társadalmi háttérét jelentik, hiszen a
környezet szóhoz mindkét fogalmat
sokan társították és a környezettel

100 120 14080

látogatás
megtiltása

18%

60

A természetvédelmi területek látoga
tásának szabályozására a hallgatók %
os arányokat alakíthattak ki, három le
hetséges szabályozási formát használ
va. (200 fő közül 151-en adtak választ,
az alábbi átlagot számoltuk ki az érvé
nyes válaszokból)
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oktatás. vezetett látogatás

védett ter. növelése, tiltások

pozitiv h/rek

reális tartalmú hlrek

elrettentö hlrek

védett ter. növelése, szabályok

büntetés

65 voks szerint reális tartalmú hírek
kel,

39 voksot kaptak a jelen pozitívu
mait kiemelő meggyőző hírek,

14 voksot kapott a védett területek
növelése és a belépés megtiltása le
hetőség.
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sportolási gyakorlatot tükrözik, kerék
páros táboraink felmérése szerint hall
gatóínk 10-20 százaléka érkezik csak
saját kerékpárral a "kerékpáros tábo
rainkba", és azok többsége is fiú.

Mindazonáltal a vélemények segítik
a pedagógiai munkánkat, tudjuk, hogy
a kérdéskört alaposan elemeznünk kell
a kerékpáros táborban.

Pozitívan értékelhető, hogya termé
szetjáró tábort követően hallgatóink 77
%-a bízik abban, hogy apró tetteivel te
het a környezet pusztulása ellen.

E felmérés másik szignifikáns kü
lönbséget mutató eredménye, hogya
saját pozitív szerepükben bízók kimé
letesebbek a környezettel, mint azok,
akik a kis tetteiknek nem tulajdoníta
nak jelentőséget.

Ezek szerint nem értelmetlen hallga-

4020o
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fő

10. ábra/Fíg. 10. Utazási szokások/Traveli ing habits

gépkocsival
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P+ R kombinációban @J
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TF hallgatók utazási jellemzői,
(n=200) több módozat is megadható

mészet védelme és kímélése nem tar
tozik a visszatartó tényezők közé" ami
kor a kijelölt pályák elhagyásáról dön
tenek a fiatalok, bár ezzel párhuzamo
san "fontosnak tartják ezt a szempon
tot". Miközben az erkölcsi ítéletek ked
vezőek a magatartás ezzel nem egye
zik feltétlenül.

Jelenlegi felmérésünkben a meredek
hegyoldalakon történő kerékpározás
sai kapcsolatos állásfoglalásokon ke
resztül értékeltük hallgatóinkat. Több
ségük (64,9%) elviselhető következ
ménynek tartja a taposási károkat.

A TF hallgatók körében ezen a kér
désen belül találtunk szignifikáns kü
lönbséget, mégpedig a lányok na
gyobb létszámban fogadták el ezt a faj
ta károkozást, mint a fiúk. Az állásfog
lalások szerencsére nem a hétköznapi

kapcsolatos információk forrásai kö
zött is ez a két helyszín dominál! Ezek
a megállapítások egyaránt vonatkoz
nak a négy évvel ezelőtti és a mostani
felmérésünkre.

A legfontosabb környezeti vonatko
zású tanóraként a hallgatók továbbra
is a biológiát, a környezetismeretet és
a földrajzot emlitik. Nyilvánvaló, hogy
a "természetjáró tábor" tantárgy e té
makörben kifejtett tevékenységét is
sokan megemlítették forrásként. Ez,
eredeti elképzelésünknek megfelelően

azt jelzi, hogya természetben lezajló
táborok a pedagógusképzés szem
pontjából jól kihasználhatók.

HaJlgatóinknak csupán 27 %-a esik
gondolkodóba, ha egy természetvédel
mi tábla tiltásának eleget kell tennie,
73 %feltételek nélkül elfogadja a tiltást.

Nagyon fontos, hogya környezetvé
delem hatásos motivációjának rangso
rát (1. táblázat)

az "ismeretterjesztés, szakszerű lá
togatás, oktatás" egység vezeti a hall
gatók körében.

A büntetés továbbra is második a
sorban, jelezve a társadalom jogi esz
közökkel történő szabályozásának - és
ellenőrzésének- fontosságát.

A "védett területek növelése és a
magatartás szabályozása" a mostani
vizsgálatban résztvevők szerint fonto
sabb, mint évekkel ezelőtt, ezzel szem
ben a negatív híreknek nincs akkora
jelentősége, mint korábban. (1. táblá
zat / Table 1.)

A felmérés 2000-ben az alpesi síelés
környezeti vonatkozásaira koncentrált,
és akkor megállapítottuk, hogy "a ter-
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Tudományos igényű munkánk a
közeljövőben magyar és osztrák gim
nazisták azonos kérdőívre, azonos
időszakban adott véleményeit dolgoz
za majd föl. Az összehasonlító elemzé
sekből oktató-nevelő munkánk haté
konyságát szeretnénk felmérni. A hall
gatók körében elvégzett felmérés után
még nem lehetünk biztosak benne,
hogya vélemények hátterében mek
kora szerepe van a mi pedagógiai
munkánknak. Erre a kérdésre a
későbbiekben adhatunk hiteles vá
laszt.
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bekapcsolódást, a személyes tapaszta
latszerzést a konfliktuskezelésben.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a
gyakorlati munkában testnevelő kollé
gáink az adott szituációhoz alkalmazva
megtalálják a leghatásosabb eszközö
ket. Ehhez ismét Varga (2004. 10) ad
jól használható segítséget. "A környe
zeti nevelésnek hatnia kell a diákok
következő pszichés jellemzőire:

- magatartására, életvitelére, szoká
saira (viselkedés, cselekvés)

- érzékenységére, érzelmi viszonyu
lásaira (érzelmi attitűd)

- megismerő tevékenységére (gon-
dolkodás, vélemények)

- jövőképeikre

- erkölcsi ítéleteikre
- együttműködési készségükre
- konfliktuskezelő képességükre"
Egy-egy táborozás ebből a szem

pontból olyan projekt, amely során az
összes pszichés jellemző érvényesül és
alakítható.

e c ange o e ectlve motlvatlons o enVlronmenta. protection amon stu ents
Motiváló lehetőség / 2003 2000 változás

választások a megkérdezettek százalékában (n=200, %) (n=65, %)
Ismeretteriesztés, szakszeru látogatások, oktatás, 65,5 65,6 nincs
Büntetés 52,0 59,2 csökken
védett területek növelése, a magatartás szabályozása 47,0 30,4 nő

elrettentő, negatív hírek 34,5 60,0 csökken
reális tartalmú hírek 32,5 36,0 -
pozitív, meggyőzö hírek 19,5 15,2 -
Tiltások 7,0 15,2 csökken

1. táblázat / Table 1.
A környezetvédelem hatásosnak vélt motivációinak változása egyetemisták körében /
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tóink meggyőzése és természeti táborok
során életvitelük ilyen irányba terelése.

Ezt még az is alátámasztja, hogy a
természet rombolását, pusztulását kö
zülük többen tartják megállíthatónak,
mint a kis tetteikben nem bízók köré
ben.

Hallgatóink nagy többsége (91,5 %
a) foglal állást úgy, hogyasportterek
kijelölésévellehet ideális módon kezel
ni a természetben kárt okozó ilyen jel
legű tevékenységeket. Ez a válasz a
választott sportvezetői szakmának felel
meg. A sport szakmai feladatai közé
tartozik, hogya sport társadalmi érté
kének megfelelően, az érdekek és
konfliktusok kezelésében fenntartható
megoldást találjon.

Ehhez a tanárképzésben, azon belül
pedig a természeti táborok programjá
ban is alkalmaznunk kell a NAT-ban
felsorolt pedagógiai módszereket (Var
ga, A. 2004. 10): az ismeretátadást, a
gyakorlati tevékenységbe való aktív
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Általánosan elmondható, hogy a XX.
század végéig a normál és a speciális
tantervű oktatási rendszerek egymás
sal párhuzamosan, de egymástól telje
sen függetlenül fejlődtek. Ezen külön
álló rendszerek a történelem folyamán
bizonyítottan nem tudtak hatékony út
mutatót és megoldásokat ajánlani a ta
nulók összetett pedagógiai problémái
ra. Az inklúzív oktatás és nevelés gon
dolata erre az akadályra próbál megol
dást mutatni.

Már a gondolatmentünk elején le kell
szögeznünk, hogy a fogyatékos gyere
kek nevelésében az integráció nem köte
lező érvényű, csak egy lehetséges alter
natíva. Az inklúziv oktatás legfontosabb
célja a korábbi két egymástól elkülönült
normál és speciális oktatási rendszer öt
vözése úgy, hogy egyiknek se vesszenek
el az erősségei, hanem inkább a gyenge
pontok erősödjenek meg.

Ennek megvalósítása érdekében ki
emelten fontos szempont, hogy az
adott intézmény vezetése aktív irányító
szerepet töltsön be a megvalósítási fo
lyamatban. Így az nem csak hozzájá
rul a fogyatékos tanuló intézménybe
kerüléséhez, hanem különböző dönté
seket és intézkedéseket is tesz az okta
tás-nevelés teljes értékű megvalósítá
sához. Ez jelenthet pontosan megha
tározott módszertani változtatásokat, a
tanitás-tanulás folyamatában az objek
tív akadályozó tényezők minél telje
sebb felszámolását, illetve a szociális
beilleszkedést gátló tényezők mind tel
jesebb elhárítását. Pető (2003) szerint
csak a megvalósítható és alkalmas tör
vények, a jóakarat hiánya, valamint a
társadalmi változásoktól való félelem
állíthat akadályokat az inklúzív okta
tással szemben. A tapasztalat szerint a
probléma másik részét az jelenti, hogy
az együttneveléshez szükséges előírá

sok nagy részét az iskolák nem, vagy
csak felszínesen ismerik (Illyés, 2001).

Az együttnevelés irányzata azt kép
viseli, hogya fogyatékos gyerekeknek
nem a külvilágtól elzárt, minden szem
pontból védett környezetben kell felké
szülnie a számára elérhető legjobb tel
jesítmények elérésére, hanem az isko
lák szolgáltatta élethelyzetekben. Az
iskolák saját maguk, tanulóik és a tár-

cow-Muncey, 1991; Slavin és társai,
1994; Ainscow-Tweddle, 1989). En
nek hatására sok helyen, mint például
Anglia vagy Finnország, már kötelező

az ép és a speciális szükségletű diákok
együttnevelése.

Hazánkban azonban az inklúzió,
vagyis együttnevelés még szinte gyer
mekcipőben jár. Az együttnevelést
érintő legfontosabb előfeltételek ugyan
többé-kevésbé megvalósultak, de a
hazai szakirodalomban kevés a téma
elméleti és gyakorlati megközelítése,
és az eddigi kutatások összegzése (Gi
ta és Rigler, 2003). Ez a hiány, mint
majd a későbbiekben olvashatjuk, saj
nálatos módon még inkább jellemző a
testnevelés területére.

A cikk megirásával kapcsolatosan fő

célunk a szakirodalmi hiányosság egy
kisebb szeletének pótlása. Terveink
ben az is szerepelt, hogy a fogyatékos
tanulók integrált oktatásával kapcsola
tos már feltárt legfontosabb adatokat,
kutatási eredményeket összegezzük, s
ezen információk közreadásával segít
sük az integráció hatékony megvalósí
tását, illetve magát a tanári gyakorla
tot.

A témában számunkra az egyik fő

vezérelv az 1994-es "Salamancai" nyi
latkozat volt. Ennek kiindulópontja a
fogyatékos személyek esélyegyenlő

ségének biztositásárói szóló 1993-as
hivatalos ENSZ állásfoglalás. A nyi
latkozat az inklúzív oktatás egy alap
dokumentumának számít, mely sze
rint a fogyatékos tanulók oktatásá
nak az általános oktatási rendszer in
tegráns részévé kell válnia. Ezen kívül
az is megfogalmazásra került, hogy
teljes mértékben támogatni szükséges
minden olyan törekvést, melyek az
alapfokú oktatást valamennyi gyer
mek számára elérhetővé teszi. A "Sala
mancai" nyilatkozat szerint az inklúzió
az oktatásban emberi jog, minden
gyermek egyformán értékes és azo
nos státusszal rendelkezik. E szerint
gyermekek kizárása az általános alap
fokú oktatásból tanulási nehézségek
vagy fogyatékosság miatt diszkrimi
natív.

Abstract

Összefoglaló

Glta bilvi Booár József Dorogi László, Kilblt Katalin, Rigler Endre
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudomány Kar (TF), Budapest

Az integráció helye és szerepe a
hazai pedagógiai gyakorlatban

Place and function of integration in Hungary's pedagogical practice
Együttnevelés hazánkban

A fogyatékos gyerekek többségi is
kolákban való integrált oktatásának
gondolata nem új keletű, már évtize
dek óta központi helyet foglal el az eu
rópai pedagógiai gondolkodásban
(Ainscow, 1993; Allport, 1977; Ains-

Issues regarding people with disabili
ties have recently been discussed a lot
in the Hungarian public education set
ting. As we ali know physical educati
on and its teachers play an important
role in this process. Our purpose in this
article was to find out how orders and
laws concerning integration affect tea
chers' work and how schools realize
the place, functions and realities of in
tegration. In this study we present the
progression of integrative education
research and we also gave meaning to
its most important results. Based upon
general education, recommendations
are given to the physical education
setting.

Key-words: disabilities, integration,
pedagogical practice

A fogyatékkal élők oktatása-nevelé
se egyre fontosabb szerepet kap a ma
gyar közoktatás irányításában. Mint
ahogy mindannyian tudjuk, ebben a
folyamatban természetesen fontos sze
rep jut a testnevelésnek és a testneve
lő tanároknak is. Cikkünkben arra ke
restük a választ, hogy vajon a pedagó
gusi munkában hogyan használatosak
a fogyatékosokkal kapcsolatos rende
letek és törvények, és mindezidáig is
koláinkban hogyan valósult, illetve va
lósulhat meg az inklúzíó. Tanulmá
nyunkban bemutatjuk, hogy miként
alakultak az integrált oktatással kap
csolatos kutatások, és hogy mit je
lentenek a főbb kutatási eredmények.
Az általános pedagógiára épitve test
nevelés területére is megfogalmazód
nak ajánlások.

Kulcsszavak: fogyatékosok, integrá
ció, pedagógiai gyakorlat
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sadalom szempontjából is abban érde
keltek, hogy nevelőik-oktatóik haszno
sítsák azon módszerek és eszközök
széles spektrumát, amellyel hatéko
nyan taníthatnak minden tanulót. Ide
értve természetesen azokat a tanulókat
is, akiknek valamely szempontból ne
hézségeik vagy hátrányaik vannak.

Általános az egyetértés abban, hogy
az iskoláknak be kell vonni a speciális
nevelési szükségletű gyermekeket
azokba az oktatási-nevelési folyama
tokba, amelyeket a gyermekek több
sége számára rendelkezésre állnak
(Kerben, 1999). Ez a gondolat vezet el
minket a befogadó iskola fogalmához. A
befogadó iskolák feladata olyan gyer
mek-centrikus pedagógiai környezet
kialakítása és fenntartása, amely al
kalmas valamennyi gyermek optimális
fejlesztésére. A tanulók oldaláról ez
nem jelent mást, csak hogy mind
egyiknek lehetősége legyen sikereket
elérni, tanulni, fejlődni, az iskola utáni
életre felkészülni. A befogadó iskolák
előnye nemcsak az, hogy minden
gyermek számára minőségi tanulási
tevékenységet biztosítanak, hanem lét
rehozásuk nagy lépést jelent a társada 
lom diszkriminatív attiWdjeinek meg
szüntetése, az elfogadó közösségek és
a befogadó társadalom kialakítása
szempontjából is.

Törvényi szabályozás

Nyilvánvaló, hogy az integráció csak
akkor valósulhat meg, ha az intéz
ményben adottak a személyi és tárgyi
feltételek (Illyés, 2001). Lényeges esz
ménygazdagodásnak tudható be, hogy
mára már elméletben elfogadott az ép
és a fogyatékos gyerekek együttneve
lése. Azonban a gyakorlat ma még
mást mutat. Még akkor is igaz ez, ha
tudjuk, hogy az 1993. évi LXXIX. Kö-

zoktatási Törvény rögzítette azokat a
jogi útmutatásokat és elvárásokat,
amelyek mellett az együttnevelés
megvalósulhat.

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a köz
oktatásról kimondja, hogy a fogyaté
kos gyermeknek joga van a különleges
gondozásra és állapotának megfelelő

pedagógiai ellátásra attól kezdődően,

hogya fogyatékosságát megállapítot
ták. A fogyatékosság megítélése egy
hivatalos állapotfelmérésen történik,
melyet a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságok végeznek. Ez egyrészről

hasznos és előnyös, mert így a tanuló
állapotához jobban illeszkedő szolgál
tatásokhoz és lehetőségekhez juthat.
Másrészről viszont a bizottságok dönté
se szociálisan nem kívánatos emberi
állapotra mutat rá.

A fogyatékosság megítélése nyo
mán gyógypedagógiai ellátásra jogo
sultak a testi és érzékszervi fogyatéko
sok (mozgáskorlátozottak, siketek, na
gyothallók, vakok, alig látók, gyengén
látók), az értelmi fogyatékosok, a be
szédfogyatékosok és az úgynevezett
"más" fogyatékosok. Összegezve a
"speciális nevelési szükségletűek" fo
galma kiterjed mindazokra a gyerme
kekre, akik külön fejlesztést igényeI
nek fogyatékosságuk vagy tanulási ne
hézségük miatt.

A magyar közoktatási törvény a fo
gyatékos gyerekek neveléséhez és ok
tatásához a gyógypedagógusok kizá
rólagos kompetenciáját rögzíti. Ez a
kizárólagosság más országok közokta
tási törvényében nem szerepel.

Ahhoz, hogy az integrált nevelés
megvalósuljon az 1. táblázatban össze
foglaltuk azokat a szükségleteket és a
funkciókat, melyek nélkülözhetetlenek
a folyamatban.

Az együttnevelés sajátossága, hogy
a speciális szükségletű tanulók általá-

ban nem tudnak azonos gyorsasággal
és minőségbenels,ajátítani bizonyos is
meretanyagot. Eppen ezért tartjuk
fontosnak megemlíteni, hogy a Nem
zeti Alaptanterv (NAT) az első olyan
magyarországi tanterv, amely az ép és
fogyatékos gyerekek számára egya
ránt alkalmazható. A fogyatékosok
számára a NAT-ban ugyanis nincs kü
lön tantervi útmutató.

Az inklúzióban lényeges, hogy a
NAT lehetőséget biztosít a pedagógus
nak, hogy követelményben, időben és
tartalomban eltérjen a NAT útmutatá
saitóI. Mindez lehetővé teszi a differen
ciált oktatás sikeres lebonyolítását, s
ezáltal azoknak a tanulóknak a fejlődé

se is biztosított, akiknek nehézséget je
lent az osztállyaI való együtthaladás.

Szemelvények
a fogyatékosok helyzetéről

Az Országos Közoktatási Intézet
Program- és Tantervfejlesztési köz
pontjában két jelentős kutatás zajlott le
2000/2001-ben. Az egyik a szegre
gáit, elkülönült nevelés-oktatás terüle
tét érintette, a másik az integráltan ne
veit-oktatott fogyatékos tanulók hely
zetének feltárásával foglalkozott (Sal
né-Kőpatakiné, 2001). Az 1998-1999.
tanév októberi statisztikája kimutatta,
mely intézményekben nevelnek integ
ráltan fogyatékos gyermeket. A fővá

rosban 60, Baranya és Hajdú-Bihar
megyében 27, illetve 29 intézményben
folytak a vizsgálatok. Témánk szem
pontjából itt fontos megemlíteni a ku
tatások fő eredményeit.

Budapesten összesen 20 intézmény
pedagógiai programjában jelennek
meg a fogyatékosok, ebből 17 intéz
mény rendelkezik a fogyatékosok in
tegrációját segítő egyéni fejlesztő

programmal. Baranya megyében ez

1. táblázat / Table 1.
Az inkluzív oktatáshoz szüksé

U E
Gyógypedagógus

Speciális tankönyvek

Speciális tanterv

Akadálymentes környezet

es feltételek és annak funkciói. / Required conditions and functions of inclusive education.
FUNK

jelenlétét törvény írja elő

segíti a fogyatékkal élő tanulót a tanórán
differenciált oktatást ismeri
gyógypedagógiai ismereteket alkalmaz
inkluzív oktatás elősegítése (pl. vakok)
tanárok számára nélkülözhetetlen oktatási segédanyagok, feladatok
feladatok inklúzív feltételekre
oktatás segítése
differenciálás
speciális igények figyelembe vétele
megengedi az eltérést, módosítást
elsősorban szöveges értékelés
könnyű elérhetőség

iskola nyitottságát mutatja
földszinti osztályok létrehozása
lift beépítése, mindennapos használata
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2. táblázat / Table 2.
SZINT
1. Helyi

2. Szociális
3.Funkcionális

Az inteqrált oktatás szintjei / Levels of inteqration (Kende, 2004).
JELENTESE
Egy épületben tartózkodnak ugyan, de külön nevelik,
oktatják a gyerekeket.
A tanításon kivüli időt töltik együtt a gyerekek.
Ez a közös oktatást, az azonos tanterv szerinti haladást jelenti.

3; táblázat / Table 3. Az integráció tipusai / Types Hof integratíon
TIPUSOK JELLEMZO
1. Teljes vagy kizárólagos A szegregált intézmények csak a legsúlyosabb esetek számára maradnak fent
2. Széles körű Párhuzamosan működnek integrált és speciális intézmények
3. Kutatási-fejlesztési stádium Kísérletek folynak a megvalósításra

az arány 15 és 9, míg Hajdú-Bihar me
gyében 15 és 10. Az intézmények je
lentős része legalább kétéves tapaszta
lattal rendelkezik a fogyatékos gyer
mekek együttnevelésével kapcsolatos
tevékenységekben. Érdekesség, hogy
Budapesten a "más" fogyatékosság és
a beszédfogyatékosság fordul elő a
legnagyobb számban, míg a két vizs
gáit megyében jelentős számú az eny
he értelmi fogyatékosok integrálása.
Az integráció az alsó tagozatra jellem
zőbb, Budapesten a 2. és az 5. évfo
Iyamban, Baranyában és Hajdú-Bihar
ban a 3-4. évfolyamokon fordult elő a
legnagyobb arányban.

A tanulmány (Salné-Kőpatakiné,

2001) szerint sok esetben maguk a
szülők kezdeményezték gyermekük
beiskolázását az inklúzív iskolába. A
gyermekük fejlődése szempontjából
többen lényegesnek tartották, hogy ép
tanulótársaikkal együtt, egy iskolában
és osztályban tanuljanak, nevelkedje
nek. Az inklúzív iskolát preferáló dön
tést indokolva 124 válaszadóból 90 je
lölte meg első helyen a gyermeke ér
dekét. Mindezek alapján tévesnek bi
zonyul az a korábbi megítélés, mely

szerint a szülők lennének a legnagyobb
ellenségei az együttnevelés gondolatá
nak. Ezekben az iskolákban a fogya
tékkaI élők tanulmányi követelményei
azonosak az épekével, sehol sem jele
nik meg relevánsan a fogyatékos tanu
lók speciális tantervei szerinti követel
mények figyelembevétele.

Sajnálatos tény, hogy mindhárom
helyszínen egyöntetűen alacsony
arányban vannak jelen a szakirányú
képesítéssel rendelkezők. Ehhez kap
csolódva, a válaszadó intézmények az
integráció legfőbb akadályait anyagi
(36%), személyi (34%) és tárgyi (30%)
feltételek hiányában látták leginkább.

A felmérésből az is világosan kide
rült, hogy erőteljes változtatásra van
szükség az intézményi hozzáállásban
és dokumentációban, mert ezek nélkül
az integrált nevelés nem valósulhat
meg. Az intézményi hozzáállás az elhí
vatottságban, együttműködésben, va
lamint a változás tervezésében és
megvalósításában mutatkozik meg
leginkább. A dokumentáció megvál
toztatása azt jelenti, hogy az alapító
okirat kerül módosításra. Ez a fenntar
tók és az iskolaigazgatók egyetértésé-

nek és döntésének eredménye. Az in
tézmény csak az alapító okirat módosí
tása után igényelheti a helyi önkor
mányzaton keresztül a finanszírozást.
Erre épitve az íntézet pedagógiai prog
ramja is tartalmazza a fogyatékos ta
nuJók egyedi igényeit és szükségleteit,
valamint integrációhoz szükséges
egyéni fejlesztő programokat.

A gyors és feltétel nélküli íntegráció,
bármilyen szinten (2. táblázat) valósul
jon is meg célszerűtlenés alkalmatlan.
Először stabil feltétel rendszert kell ki
dolgozni, majd a környezethez legal
kalmasabb integrációt megvalósítani
(3. táblázat). Ennek a tétje nem más,
mint hogya fogyatékos gyermek me
lyik oktatási formában tud eredménye
sebben haladni.

Megvalósult álmok

A teljesség igénye nélkül mutatunk
be példákat különböző fokokon és is
kolatípusban megvalósult integrációra.
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Is
kola, Szakiskola és Diákotthon hallás
sérült gyerekek együttnevelésére sza
kosodott a többségi pedagógia eszkö
zeivel. Tudvalevő, hogya hallássérü
lés egyensúlybizonytalansággal társul,
tehát hiányzik a mozgás összerende
zettsége, gyenge a tanuló térorientáci
ója. Epp ezért az intézményben me
goldották, hogy nem csak a testneve
lés órán foglalkoznak mozgástanítással
és mozgásfejlesztéssel.

A mozgástanulás hatékony megva
lósulása érdekében fejlesztőhelyisége

ket hoztak létre, amelyekben nagy tük
rök segítségéveliátható a mozgás kivi
telezése, a tanuló maga ís megfigyel
heti saját tevékenységét, mozgásának
összerendezettségét. A fejlesztőhelyi

ségeken kívül van még egy 100 négy
zetméteres tornaterem is, ahol 6 ill. 12
fős kiscsoportban folyhat az oktatás.
Az iskola 28 csoportjának heti három
testnevelés óra megvalósítására nyílik
igy lehetőség.

Az intézményben fogyatékosok óvo
dája is működik, amelynek kiemelke-
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dő szerepe van a fejlesztésben. Speci
ális fejlesztő játékokat és mozgásfej
lesztő eszközöket is sikerült beszerez
niük. A mozgásneveJés komplex kere
tek között történik, beleértve a finom
motorikát és a beszédmotorikát is.

Az oktatók már az óvodában meg
próbálják megalapozni a mozgás biz
tonságát, igy könnyebben alakulnak ki
a gyermekkorra jellemző különböző

koordinációs mozgások, motoros tevé
kenységek és játékok. A fogyatékos
gyerekek számára a következő lépés 
az épekhez hasonlóan - a rendszeres
sporttevékenység elkezdése lehet, és
ha sikereket érnek el, akkor az pozití
van hat vissza a testi-lelki-szociális fej
lődésükre. Az intézmény két éve sike
resen bevezetett egy új fórumot: a szü
lők iskoláját. Itt pedagógusok és szü
lők megbeszélik elképzeléseiket töb
bek között a gyerekneveléssel, a fej
lesztéssel, és az igényeikkel, otthoni le
hetőségeikkel kapcsolatosan. Az optí
mális fejlesztéshez szükségük lenne
egy uszodára, de a kerületi tanuszoda
túlzsúfolt, egyelőre nincs lehetőség a
használatára.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
alapító okiratában enyhe fokban sérült
tanulók részleges integrációja és a fej
lesztő foglalkozások rendszere szere
pel. Ez az általános iskola szintjén mu
tat kiváló példát az integrációra (Koz
ma, 2002).

Még két példaértékű inkluzív intéz
ményt emelnén~ ki. Az egyik a Kle
belsberg Kunó Altalános Iskola része
ként működő Gyermekek Háza Alter
natív Alapozó Program, ami önálló pe
dagógiai programmal rendelkező egy
ség (Locsmándi, 2004). Az iskolai
csoportok nem kis létszámú osztályok,
hanem 22-24 fő is lehet, amelyből ál
talában 2-3 tanuló sajátos nevelési igé
nyű. Az ő oktatásukat-nevelésüket tel
jes és valós integrációval oldják meg.
A fogyatékos gyerekek a befogadó
osztály állandó tagjai és minden foglal
kozáson együtt vesznek részt ép társa
ikkal.

A másik a Neumann János Számí
tástechnikai Szakközépiskola, mely
1990-ben indította programját és vak,
gyengénlátó, hallássérült fiatalok szá
mára teszi lehetővé az informatikai is
meretek elsajátítását. Huszonöt fogya
tékos gyermeket nevelnek az intéz
ményben. A Mozgásjavító Iskolával
közösen foglalkoztatnak egy gyógype
dagógust is, aki az intézmény mozgás
sérült diákjaival dolgozik. Az épületet
alkalmassá kellett tenniük kerekesszé
kesek számára is, amely azt jelentette,
hogy rámpák, kapaszkodók, alacso
nyabb kilincsek beszerelését végezték
el az iskolában.

Pedagógusképzés

Az említett iskolákat mi kiemeltük a
példák közül, azonban az nyilvánvaló,
hogya sort nem lehetne túl sokáig
folytatni. A pedagógusok többsége
szerint a hagyományos osztályok nem
alkalmasak a fogyatékos tanulók ellá
tására, mert jelenlétük hátráltatja a
normál osztályok előrehaladását (Pető,

2003). Elképzelhető, hogy többségi
pedagógus enyhe értelmi fogyatékos
gyerekeket kiválóan tud nevelni össze
vont órán, ám integrált környezetben
sokkal több képzett gyógypedagógus
ra van szükség (Kerben, 1999). Ha
sonlóan, az általános iskolában tanító
pedagógusok többsége nem érzi ma
gát felkészültnek az integráció felada
taira (Kerben, 1999).

Mindezek alapján felmerülhet a kér
dés, hogyapedagógusképzés mennyi
re felkészült a változásokra és igények
kielégítésére. ÁltaJánosan elfogadott
tény, hogyatanárképzés ma még
nincs felkészülve az integrált oktatás
követelményeinek teljesítésére (Pető,

2003; Salné, 1999). Véleményünk
szerint olyan típusú tanár- és tanító
képzésre lenne igény, amely nagyon
erős gyógypedagógiai alapokat ad, il
Ietve fordítva, a gyógypedagógusok
nak sokkal több információt kellene el
sajátítani az épek pedagógiájából.
Minden arra mutat, hogy a tanárképző

intézeteket váratlanul és felkészületle
nül érte az inklúziós nevelés koncepci
ójának ilyen mértékű elterjedése. A
képző intézmények általában a speciá
lis nevelést ajánlják, azaz a szegregált
oktatási formát, jelen idő szerint csak
néhány pedagógusképző intézmény
programja tartalmazza az inklúzió is
meretanyagát. A jövő érdekében az
lenne fontos, hogy az inklúzió elmélete
és gyakorlata minden leendő és jelen
legi pedagógushoz eljusson.

Lehetségesnek tűnik, hogy posztgra
duális képzés keretén belül sikeresen
megoldható a továbbképzés. Így azok
a pedagógusok, akik a hiányokkal tisz
tában vannak, tovább tudnák képezni
magukat. Az is megvalósítható öletle
nek tűnik, hogy az alapképzésben is
elinduljon a differenciált oktatás tanítá
sa (Kerben, 1999).

Jelen és jövő

Az adott intézmény vezetésének aktiv
és irányító szerepén kívül az inklúzió a
tervezés és oktatás folyamán jelentős

kiscsoportos tervezői munkát igényel.
Többek között esetmegbeszéléseket,
amelyeknek nagy jelentősége van pél-

dául a differenciált oktatás megvalósí
tásában. Így nem egy tanárra hárul az
oktatás megszervezése, hanem egy
szakértőkből álló csoportra.

A kormányzat nagy erőfeszítéseket

tesz, hogy fogyatékosokat integráljon,
ugyanakkor az integráltan oktatott ta
nulók létszáma az általános iskola fel
ső tagozatán és a középiskolákban
egészen alacsonynak mondható (OM
statisztika, 2004). Ezen létszámot két
módon lehetne bővíteni. Az egyik a
közoktatás irányító apparátusátóJ az
iskolák felé irányuló szabályzatokkal,
követelményekkel és anyagi ösztön
zőkkel. A másik az iskolák gyakorla
tából adódhat, amikor is maguk kény
szerítik ki az irányító szervek együttne
velést támogató határozatait és dönté
seit. Az eddig tapasztalatok azt mutat
ják, hogy nem elég, ha mindkét fél vál
lalja az inklúzív oktatást, a megvalósu
láshoz az intézmény pedagógiai gya
korlatának átalakítása, pozitív tanári
hozzáállás, speciális szakértelem, illet
ve természetesen megfelelő létesít
mény és eszközük szükségesek.

Mint már említettük, az integrált ok
tatás nem kötelező érvényű hazánk
ban. Sokan úgy gondolkodnak, hogy
ha gyermekük hasonló fogyatékosság
gal élő gyerekek között nő fel, akkor
nem érzi azt a megkülönböztetést és az
esetleges kellemetlenségeket, ame
lyekkel az együttnevelés során szem
besülhetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy
ha a szülőket rendszeresen tájékoztat
ják, illetve bevonják az iskola életébe,
akkor ők is könnyebben és tudatosab
ban válnak az integrált oktatás támo
gatóivá.

Azonban le kell szögeznünk, hogy
ahogy az inklúziónak, úgy az elkülönü
lésnek is vannak előnyei. Beszélhe
tünk például az egyénre szabott fejlesz
tési lehetőségekről, a szakpedagógus
jelenlétéről, a társadalomba való beil
leszkedésre való fokozatos felkészítés
ről. Ezen kívül az is megnyugtató tény
lehet, hogy biztos nem okozunk káro
kat a gyermek érzelmi, értelmi, szoci
ális és pszichomotoros fejlődésében

(Zsebe és Biró, 2002). Sok család
ezen indokok következtében dönt a
szegregált nevelés mellett. A szülők

nek azonban ezen kívül alaposabban
meg kellene ismerni az együttnevelés
elméletét és gyakorlatát is, hogya be
iskolázás kapcsán gyermekük érdeké
ben megfelelő döntést tudjanak hozni.
Talán a leglényegesebb ezek közül,
hogy a közös oktatás során egy más
szintre emelkednek az interakciók,
szociális kölcsönhatások, és az együtt
működés új formáit ismerhetik meg a
gyerekek, ehhez kapcsolódva új érté
kek fejlődnek ki.
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A testnevelő szerepe

Ahogy már említettük, az integrált
oktatás helyzetét, lehetőségeit kevés
tudományos igényű cikk elemzi.
Azonban ez különösen jellemző az ink
lúzió és az iskolai testnevelés, valamint
az inklúzió és a testnevelő tanárok
kapcsolataira. A fogyatékosok sport
ját érinti Legeza (2003), aki szerint a
témában fel kell kelteni a tudományos
élet érdeklődését, s ennek legjobb
módja a tudományos kutatások ered
ményeinek közzéadása, ismertetése.
A versenysport azonban nem minden
tanuló számára lehetséges megoldás.
Ennek ellenére a testnevelő tanárok ki
emelkedő szerepet játszanak a sport
mozgások megszerettetésében, és ab
ban is, hogy valaki élethosszig elköte
lezett legyen egy adott sport iránt.

Olyan sportprogramok, versenyek
szervezésében tudnak a testnevelők

hatékonyan munkálkodni, amelyben
nem csak az ép gyerekek, hanem a fo
gyatékosok is részt vehetnek. Utat kell
nyitni olyan sportágak felé, amelyben
mind az épek, mind a fogyatékkal élők

versenyezhetnek. Gondolhatunk itt
többek között asztaliteniszre, ülőröp

labdára vagy éppen tollaslabdára. A
fogyatékosok részére létrehozott
sportprogramok mind az iskolai kere
teken belül, mind a sportklubokban je
lentős szereppel bírnak, hiszen vannak
olyan helyek, ahol az ép és fogyatékos
versenyzők együtt készülhetnek na
gyobb versenyekre (Gita, Kalbli, Bi
csérdy, 2005). Ezáltal egészséget,
mozgásminőségetfejlesztünk, vélhető

en pozitivan alakítjuk a sporthoz való
viszonyt, és segítjük a tanulókat egy
más elfogadásában.

Amikor a fogyatékosok inklúzív kör
nyezetben tanulnak, barátságok ala
kulhatnak ki a fogyatékkal élők és ép
társaik között, amelyben a tanárok egy
karmester szerepét játsszák (Pető,

2003). A tanulók értékeket és érték
rendszereket alakítanak ki, ami hozzá
járul a teljesebb személyiség kifejlődé

séhez. Mindehhez természetesen a
szülők, családok közreműködése is
hozzájárulhat.

Nádori (2005) arra utal, hogy az
együttnevelés folyamatában a tanár
nak problémamegoldó módszerekben
kell gondolkodnia, ahol különböző

helyzetek és feladatok önálló megoldá
sára van szükség. A játékok komplex
nevelő hatásának ki- és felhasználása
további lehetőséget nyújt a tanári tevé
kenység hatékonyságának növelésé
hez. Nádori (2005) példaként az esz
tétikai, művészeti nevelést, ezen belül
a táncot említi, melynek lépései az
épek és fogyatékosok számára is elsa-

játíthatók. Az együttes gyakorlások
közös élményt eredményeznek, mely
nek a szerző szerint teljesítménymoti
váló hatása van.

A testnevelés olyan teret biztosít,
melyben kötetlenül, felszabadultan,
mégís bizonyos szabályrendszer alap
ján tevékenykedhetnek a tanulók.
Olyan örömforrást okoz, mely alapot
teremt az oktatás más területein törté
nő eredményes aktivitásnak. Az em
beri személyiség teljes és kiegyensú
lyozott fejlődése és kibontakozása ér
dekében mindenki számára lehetővé

kell tenni a tág értelemben vett testkul
túra értékeinek mind teljesebb elsajátí
tását. A hagyományos testkultúra-ér
tékek mellett fontos, hogy a tanuló ért
se és vállalja a felelősséget saját testi
fejlődéséért is. Ezt tudatosítva
könnyebben juthatunk el a rendszeres
fizikai aktivitásig. Ha tanulóink - akár
fogyatékos vagy ép - megszeretik a
testmozgást, akkor egy olyan motivá
ciós bázist biztosítunk számukra,
amely egy élethosszig tartó rendszeres
sporttevékenységre ösztönzi őket.

A pszichomotoros fejlesztés mind
tanórai és tanórán kívüli iskolai tevé
kenységben megvalósulhat. A különbö
ző programok együttesen hatnak a ta
nulók fejlődésére és ezt a hatást tudjuk
kihasználni az oktatás más területein.
Célunk az is, hogyatanulók tapasztala
tai és ennek megfelelően testkulturális
igényei minőségileg változzanak.

Összefoglalás

Ma nagyobb az esély az együttneve
lésre, mert a törvényi szabályozások
és a változóban lévő társadalmi igé
nyek lehetővé teszik azt (Gita és Rigler,
2003). Már nyitottabbnak tűnik a tár
sadalom az új irányzatok felé, és ter
mészetesen az európai pedagógiai
irányzatok is nagy hatással vannak a
fejlődésre.

A problémaérzékenység az együtt
nevelés iránt napjainkban jelentősnek

mondható. Egyre több kutatási terv
készül az integrált nevelés bizonyos
kérdéseit érintve. A kutatásoknak
amellett, hogy feltárják az előírt feltéte
lek hiányát, arra is kellene irányulniuk,
hogy az együttnevelés előírásokban

rögzített feltételeit nem teljesítő, de az
előfokait mégis megvalósító megoldá
sokat is bemutassák. A fokozatossá
got bemutató, átgondolt eljárások min
den bizonnyal elősegítenék az együtt
nevelés szélesebb körű elterjedését.

Egyre több kezdeményezés alakul a
megvalósítás helyes útjának kialakítá
sa érdekében, és csak remélni tudjuk,
hogy ez hazánkban is sikeresen fog
megvalósulni. Ez azonban már a jövő

nagy kérdése. Hasznos lenne a fent
említettek alapján a fogyatékos sze
mélyek jogairól és esélyegyenlőségük

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
Törvény alaposabb tanulmányozása és
hatásainak alaposabb felmérésére.

Azt is fontos feladatnak tartjuk, hogy
a fogyatékos tanulók és a többségi is
kolába járó tanulók együttnevelésének
speciális sajátosságait, nevelési prob
lémáit részletesebben feltárjuk. A köl
csönös elfogadás és az együttnevelés
lehetőségeinek kimunkálására van
szükség, ezen belül annak feltérképe
zése is fontos lehet, hogy az együttne
velés által kialakult speciális interakci
ók és társas kapcsolatok hogyan fo
kozzák a nevelői hatékonyságot.
Minderre a testnevelés kiváló lehetősé

get adna.
Új, adekvát nevelési program kidol

gozására kellene ösztönözni az iskolá
kat, az oktatásszervezőket, a felelős in
tézményeket. Fontos feladat lenne a
fogyatékosok integrálása által a mikro
szociális környezet alakulásának beha
tó vizsgálata, ennek megfelelő irányba
történő formálása, illetve az oktatás fo
lyamán kialakult tapasztalatok széles
körű hasznosítása. Ennek következté
ben növekedne azon tanárok, testne
velők száma, akik hozzáértő módon
tudják oktatni, nevelni a vegyes cso
portokat.

Oda kell figyelnünk, hogya közokta
tási törvény módosításakor bekerülje
nek azok a feltételek, melyek biztosít
ják az integrált oktatás megvalósulásá
nak különböző lehetőségeit. Így nem
szabad figyelmen kívül hagyni a test
nevelő tanárok képzését, továbbkép
zését sem. A testnevelő mindennapos
tevékenysége nagy jelentőséggel bír
egy fogyatékkal élő tanuló előrehala

dását és beilleszkedését illetően. Ha
megvalósul az épek és fogyatékkal
élők együtt tanulása és sportolása, ak
kor a tanulók is közelebb kerülnének
egymáshoz, vélhetően a tanári kar is
nyitottabbá válna és megkönnyítenék
a befogadást mind a gyermek, mind
pedig a szülő számára.
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Könyvismertetö

Nádas Pál szerkesztésében, a Magyar Paralimpi
ai Bizottság kiadásában megjelent a Paralimpiai tör
ténetek című könyv, 75 esztendő (1929-2004) hazai
és nemzetközi történései alcímmel. A könyv érté
keit hűen jellemzik dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti
Sporthivatal elnökének köszöntő sorai:

"Az első szó amely ennek a csodálatos kötetnek
a kapcsán az eszembe jutott. így hangzik: ÉRTÉK! És
- elnézést a szerzőktől, szerkesztőktől - ezúttal nem
elsősorban a könyv kézzel fogható értékére, a ké
pekre, táblázatokra, tudósításokra gondolok, hanem
mindarra a gazdag tartalomra, amely a sorok, illuszt
rációk mögött meghúzódik. 75 év küzdelmes, sike
rekben és néha bizony kudarcokban gazdag történe
tére. Jól tudom, hogya kudarcokat elsősorban nem
a sportversenyeken kellett elszenvedni. Ezek a hét
köznapok legyőzni való megpróbáltatásai voltak.
Harc a teljesítmény elismeréséért, a megfelelő felté
telek biztosításáért.

A paralimpia sportolóinak versenysportja a ma
gyar sport szerves része. Gondolom, nem kell
hangsúlyozni, hogy mekkora hiányt pótol ez a kötet,
amely immár a magyar sportirodalom része is. Ga- "-__
ranciát nyújt. A halhatatlanság garanciáját. Lehető

séget arra, hogy mindazok, akik tettek valamit a fo
gyatékos emberek sportjáért, örök szereplői legye- r.-......
nek a magyar sport történetének."

A könyv megvásárolható a Libri könyvesboltok- ........-
ban, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság irodájá
ban (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 4900,- Ft
os egységáron.
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A testnevelés az iskolai
nevelés rendszerében'

fFrtss Péter

•"Az értekelés és osztályozás jelentősége az iskolai testnevelésben" cimü konferencián (Budapest. TF. 2005.
március 9.) elhangzott előadáa szerkesztett változata.

Oktatási Minisztérium, Budapest

Az elmúlt év őszén több módosítási
javaslat között a közoktatási törvény
hez benyújtott egyik kezdeményezés a
testnevelés értékelésének kialakult ha
gyományos megoldása megváltoztatá
sát célozta. A kezdeményezés - amely
jelentős közérdeklődést is kiváltott a
szakmai viták mellett - végül nem kap
ta meg az országgyűlési képviselők

többségének támogatását.
A radikális - vagy annak tűnő - kez

deményezések hatása mindig többré
tű. Kiválthatnak érzelmi reakciókat, de
- s ezt tartom szakmai értelemben ter
mékenynek - a témáról, a felvetés ér
telméről, a tényleges helyzetről való
gondolkodást is. Gondolom, remélem,
hogy a mai és a hasonló alkalmak ezt
a célt szolgálják, s a szakszerű végig
gondolás esélyét adják.

Az iskola világa - ha kínál is szellemi
izgalmakat, a felfedezés lehetőségét 
jó néhány évtizede a mozgásszegény
ségről is szól. Ebben a helyzetben a
testnevelés - ha kellően vonzó, ha
tényleg sokat megőriz kezdeti kedvelt
ségéből - komoly kompenzáló szere
pet tölthet be. Kompenzáló, kiegyenlí
tő, tehát a teljességet - az életmód ki
egyensúlyozottságát, segítő szerepet.
Az igazi kérdés, amire az oktatásban
dolgozóknak, elsődlegesen a testneve
lést tanítóknak, s a munkájuk feltétele
it biztosítóknak egyaránt válaszolni
kell, hogy ezek közül mit és mennyire
fejleszt a mai iskola, mit mennyire te
kint egyáltalán feladatának?

A téma iránti érdeklődést és össze
tettségét jól jelzi egy internetes véle
mény, amely egy sport témájú honla
pon olvasható, s az Oktatási Miniszté
riumhoz érkezett vélemények ismere
tében meglehetősen tipikusnak mond
ható, nem egyedülálló tartalmú véle
mény:

"Ugy gondolom, a heti 3-4 testneve
lési óra - osztályzattal vagy osztályzat
nélkül - nagyon kevés ahhoz, hogy egy
érettségizett diák azzal a meggyőző

déssel hagyja el az iskolát, hogy a
rendszeres mozgás elengedhetetlen és
fontos része az életének. Naponta lá
tom az irodám ablakából a szomszé-

dos középiskola testnevelési óráit, si
ralmas!!! Itt nem az osztályzattal van
gond, hanem azzal, hogya diákok ...
ua lexikális tudás"-on kívül semmi út
ravalótpem kapnak az iskolától a nagy
betűs Elethez, semmit!

Az idézet által felvetett kérdés arra is
utal: a testnevelés szerepe túlmutat
azon, hogy csupán a tantárgyak egyi
kének tekintsük.

Mi is rejlik a mögött a javaslat mö
gött, ami akkora vihart váltott ki, s
amelyben talán csak az nem volt hall
ható, hogy mi is a szándék, mi is az ok.

Röviden fogalmazva - egy vízió: az
iskola sportolni szerető, a mozgást ter
mészetes örömét megőrző, a mozgás
gazdag életmódot magától értetődő

természetességgel megélő nemzedé
ket nevel fel, kell hogy felneveljen, kell,
hogy a maga eszközeivel ezt segítse. S
az a meggyőződés, hogy az iskola ké
pes erre. Képes olyan sportéletet te
remteni, ahol azért sportolnak, mozog
nak, mert az jó, annak fontosságát és
nagyszerűségét az iskola (is) képes
közvetíteni és belenevelni a gyerekek
be, fiatalokba.

Ehhez - gondolták az osztályzás
megszüntetésnek hívei - nem a szám
jegyek ketrecén keresztül vezet az út.
Erre a gondolatra rávezethettek a té
nyek és tapasztalatok:

Nem igazán játszik szerepet az "osz
tályzat-fétis" ott, ahol a testnevelés je
gyek a legmagasabb tantárgyi osztály
zat-átlagot mutatják, miközben folya
matos a panasz a fiatalok motiválat
lanság~ról, lustaságáról, eltunyultsá
gáról. Erdemes megvizsgálni, hogy a
testnevelés megszerettetése szem
pontjából az osztályzás gátló vagy se
gitő szerepet játszik.

A javaslattevők olyan testnevelés
órákat szeretnének az iskolában, ahol
a részvétel, a közös munka, a közös já
ték örömét és nevelőszerepét lehet át
élni, s nem olyanokat, ahol kevesen él
vezik a részvételt, ahol sok a ténylege
sen magát kivonó, a részvételre nem
motivált tanuló.

Életvidám, egészséges gyerekek az
iskola mindennapi, - s jól tudjuk, sok-

szor egyoldalú terhelést adó = tevé
kenységei során - elfáradnak. Ezért
különösen fontos az a kérdés, hogy
milyen egyensúlyt biztosít az iskolai
élet a fizikai, testi és a szellemi tevé
kenységek között, s ebben már a moz
gásigény megőrzésének, a mozgás
iránti motiváltságnak jelentős a szere
pe, s az iskolának ezen a téren nagy a
lehetősége és a felelőssége.

Ebben az értelemben vélem úgy, a
testnevelés nem csak egy tantárgy, ha
nem annál nagyobb jelentőségű mű

veltségi területe az oktatásnak, a sze
mélyiség nevelésének. Ezt elismeri az
oktatási jogi szabályozás. Lássunk erre
néhány példát!

Nincs még egy műveltségi terület,
amelyre ennyi önálló jogi norma lenne
előírva. Más műveltségi területek ará
nyaira csak ajánlást ad a Nemzeti
alaptanterv, míg a testnevelésre köte
lező óraszám előírások vonatkoznak a
közoktatási .. törvénynek megfelelően.

Szeretném Onöket emlékeztetni, hogy
semmilyen más tantárgyra, műveltségi
területre nincsenek még csak hasonló
előirások sem. (Pl.: semmi nem irja elő

a napi éneklést, vagy éppen a min
dennapi matematikatanítást sem)

Nézzük meg konkrétan is a törvényi
szabályozás néhány - korántsem vala
mennyi - elemét. A közoktatásról szó
ló törvény 48.§ kimondja:



2005/2

2.
elvégzésének, az óra
(a kellő motiválás és
alapvető eszköze az

"Az iskola első-negyedik évfolya
mán a helyi tantervbe évfolyamonként
legalább heti három, a többi évfolya
mán heti átlagban két és fél testneve
lési órát be kell építeni. A helyi tan
tervbe - a nem kötelező tanórai foglal
kozások időkeretének terhére - továb
bi egy vagy több testnevelési óra is
beépíthető. A többlet testnevelési
órákkal az e törvény 52. §-ának (3)
bekezdésében meghatározott tanulói
kötelező tanórai foglalkozások száma
megnövelhető. "

Azt a felfogást, hogyatestnevelés
kitüntetett helyen szerepel, az is jelzi,
hogya közoktatási törvény külön elő

írja az általános iskola első-negyedik

évfolyamán biztosítani kell a minden
napos testmozgást. Nyilván az iskolák
lehetőségei miatt nem kevés kompro
misszumos lehetőséget kénytelenek
alkalmazni ennek érdekében, - de ez a
szándékon és a céllényegén mit se
változtat.

"Az általános iskola első-negyedik

évfolyamán biztosítani kell a minden
napos testmozgást. A mindennapos
testmozgás a helyi tantervben megha
tározott legalább heti három testneve
lési óra és a játékos testmozgás kere
tében valósul meg. "Kt. 52. §. (10)
bek.

A testnevelés helyére, időkeretére

vonatkozó előírás - ugyancsak más
tantárgyaktól eltérő módon - még a
tanórán kívül szervezett iskolai foglal
kozásokra (napközi, kollégium) is ki
terjed.

"Az összefüggő, a napi három órát
meghaladó napközis, tanulószobai és
a kollégiumi foglalkozások között, is
kolaotthonos nevelés és oktatás ese
tén minden olyan délutáni tanítási idő
szakban, amelyben nincs testnevelési
óra, biztosítani kell a tanuló életkorá
hoz és fej/ettségéhez igazodó játékos,
egészségfejlesztő testmozgást. " Kt.
53. §. (9)bek.

A közoktatási törvény által kiemeit
helyen szereplő fontosságát további
jogi szabályozások is erősítik. Jól is
mert, hogy külön, önálló előírás vo
natkozik a mérés rendszerességére és
tartalmára - más tárgyak esetében ezt
kizárólag az iskolai helyi döntésére
bízzák az előírások.

Vagy például - s erre is nehezen
tudnának más példát mondani - önál
ló közös miniszteri rendelet szól az is
kolai sporttevékenységről. (16/2004.
(V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet
az iskolai sporttevékenységről)

Jelen előadásnak nem célja a jog
szabályok ismertetése, elemzése, csak
jelezni szerettem volna, hogy egyetlen
más tantárgyra, műveltségi területre s

nem találnak ilyen és ilyen számú ön
álló szabályt, ami azt bizonyítja, hogy
az oktatási kormányzat az iskolai test
nevelés egészének kiemeit jelentősé

get tulajdonít.

Ebben a kiemeit szabályozási kör
nyezetben jelent meg a javaslat az osz
tályzás megszüntetésére.

Lázas viták zajlottak az Országgyű

lésnek benyújtott javaslatról. Ez érthe
tő, de - s ezt jó lenne 40 fokon izzó vi
ták hevében sem elfelejteni - elfogad
hatatlan és ízléstelen az az érvrend
szer, amiben ilyenek fordulhatnak elő:

"az oktatási kormányzat által felvonul
tatott érvek .... ideológiai alapot pró
bálnak teremteni a testnevelés mód
szeres ellehetetlenítéséhez "... " adaIé
kul szolgál a testnevelés módszeres
tönkretételéhez, ellehetetlenítéséhez"
... A nemzetvesztés eszköze"

Nyílván sokféle szakmai érv sora
koztatható fel egy vitában, de a felek
jó szándékát ilyen otromba megjegy
zésekkel kétségbe vonni - ráadásul
érvek helyett használva őket - aligha
fér bele egy elfogadható vitakultúrá
ba.

Az egymás iránti tisztelet persze
nincs ellentétben a szakmai vitával, az
érvek ütköztetésével, az érvrendszer
elemzésével. A továbbiakban néhány
tipikus érvet mutatok be, amelyek az
Oktatási Minisztériumhoz érkezet vita
és tiltakozóiratokban szerepeltek.
Nem titkolt szándékom, hogy rávilá
gítsak - ezek szakmai megalapozott
ságát a tények nem igazán erősítik. Az
adott érveket néhány tipikusnak
mondható - mert több iratban is
visszatérő - idézettel mutatom be.

l.
• Az értékelés azonos az osztály

zássai
• Igazi értékelés csak osztályzással

lehetséges
Erre a logikára épül a vitaérvek je

lentős hányada.
"ha nincs osztályzat, visszaigazolás,

nincs értékelés, úgy nincs átgondolt,
szakszerű pedagógiai folyamat sem"

"tekintélyt biztosít a testnevelő ta
nár számára"

Természetesen nem alap nélküli ez,
ha valaki legalább úgy fogalmazná,
hogy az ötfokú skála mindenhatósá
gára szocializált és a számokban ob
jektív értékelő eszközt látó magyaror
szági tanári társadalom ezt így gondol
ja. Azonban pontosan tudjuk, hogy az
osztályzatok mögött sokféle teljesít
mény és értékrend húzódik meg. S
azt is pontosan tudjuk, hogy az értéke
lésnek megszokott, de nem nélkülöz-

hetetlen eszköze az osztályzás. Ezt
tudja és praktizálja sok hazai iskola, s
számos iskolarendszer más országok
ban.

Külön is érdemes megfontolni, hogy
milyen tanári szerepfelfogást tükröz
az a gondolat, hogy az osztályzás biz
tosít tekintélyt bármelyik tanár számá
ra. Tényleg tekintélyről van itt szó,
nem pedig hatalomról? A szelekció
eszközei - így az osztályzat, s ami mö
götte van - ténylegesen hatalmi esz
közök. Ezek hozzátartoznak a tanári
szerephez és felelősséghez, hiszen ta
nárként dönteni kell a tanulók előreha

ladásárói vagy éppen ennek időbeni

megnyújtásáról, de nem hiszem, hogy
a tekintélyünk megalapozásában erre
a hatalmi eszközre kellene építkez
nünk.

• A munka
megtartásának
fegyelmezés)
osztályzás

"Ha megszűnik az osztályzás, a ta
nár nem lesz képes arra, hogya gye
rekek többségét rávegye a szükséges
intenzitású mozgás végrehajtására"

"Az osztályzás köztudottan jobb tel
jesítményre sarkallja agyerekeket. "

Vajon tényleg igaznak gondoljuk ezt,
kollégák? Olyan látszatot teremtünk
ennek az érvnek a használatával (s
ezt magam tanárként is őszinte szo
morúsággal mondom), hogya tanu
lók jelentős százalékát csak az osz
tályzat kényszerítő eszközével tudjuk
rávenni arra, amiért az egész szak
mánkat szeretjük és fontosnak tartjuk.
Egyfajta szakmai kishitűséget sugall
ez a gondolat, azt, hogy nem a szak
mai tudásunk, emberi tekintélyünk,
pedagógiai tapasztalatunk, nevelői el
hivatottságunk, hanem a kezünkben
lévő hatalmi eszközök a meghatározó
ak. Meggyőződésem, hogy ez a felfo
gás nem igazán megalapozott, ennél
jóval többet tud nyújtani a testnevelői

szakma. Kérem, fontolják meg azt is,
hogy milyen módon értelmezí ezt az
érvet egy, a szakmában nem jártas,
külső érdeklődő.

Ugyanakkor igazi szakmai kihívást
jelent, hogy milyen eszköztárral ren
delkeznek a testnevelést tanító szak
emberek arra, hogy érdekes, vonzó,
változatos testnevelési órákkal moti
válják, fejlesszék a rájuk bízott tanuló
kat.

3.
• A tanulói motivációt az osztály

zattai történő értékelés tartja fenn
,,[az osztályzat eltörlése} Az egészsé

ges mozgásvággyal rendelkező Fiatal
ságot eltávolítaná a testnevelés szoci-
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aJizáló, jellemnevelő, akaratfejlesztő

és kedvező élettani változásokat kivál
tó sajátos pedagógiai hatásaitól. "

Természetesen, ha a visszajelzést,
az értékelést azonosítjuk egy szám
jegy létével vagy nem létével, akkor
felvethető ez a kérdés. De szeretném
ebben a szakmai körben jelezni, hogy
az ilyen és rokon gondolatok könnyen
vezethetnek olyan megítéléshez 
mondjuk a szakmán kívüli világban 
hogy képtelenek vagyunk a mozgás
vágyat a mozgás, az erőfeszítés, a si
ker biztosításával erősíteni, fenntarta
ni. Ha ez így lenne - s biztos vagyok
benne, hogy akik ezt leírták, maguk se
gondolták végig - gyakorlatilag alkal
matlannak nyilvánítanák a testnevelő

ket arra, hogy építve a gyerekek ter
mészetes mozgásigényére, azt erősít

sék, motiválják. Azt kellene hinnünk 
s ezt én nem tudom és nem is fogom
elfogadni - hogy a magyar testnevelők
pedagógiai eszköztára olyan szegé
nyes, hogy csak az osztályzással ké
pesek elérni, hogya gyerekek sportol
janak. Olyan ez, mintha az olvasás
szeretetére nem az érdekes könyvek
kel, izgalmas játékokkal, gazdag moti
vációs bázissal igyekeznénk nevelni,
hanem a magyar irodalom osztályzat
tal.

Mások ezt még nyíltabb, brutáli
sabb őszinteséggel mondják ki "az
osztályzat biztosíték arra a tanár szá
mára, hogya diákok nem fognak la
zsálni, mivel az osztályzat motiválja
őket arra, hogy aktívan vegyenek részt
az órán".

Magunk közt szólva, ha ez így lenne,
az a totális szakmai kudarc beismeré
se lenne. Biztos vannak e szakmai ke
serűséget mutató mondat mögött pél
dák - de azok már egy folyamat ered
ményei. Nekünk erről a folyamatról
kellene igazából szakmai reflexiókkal
bírni, közös gondolatokat cserélni.

4.
• Az osztályzat eltörlése a tanári

szabadságot korlátozza

"a közoktatási törvény 70.§ (3) be
kezdése már erre felhatalmazza a tan
testületeket"

"az iskolák számára biztosított de
mokratikus szakmai szabadságjogo
kat a minisztérium központi direktí
vákkaI kívánta volna csorbítam1"

Az utalás arra a törvényi helyre vo
natkozik, amely a szöveges értékelés
re felhatalmazza az iskolákat. Igaz,
ugyanez a hely egyben elő is írja a kö
telező szöveges értékelést az 1-3. év
folyamon és a negyedik évfolyam első

félévében, tehát - ha úgy tetszik, már
korlátoz. Ugyanakkor érdemes arra is

felhívni a figyelmet, hogy ez az érvelés
sajátos önellentmondást tartalmaz az
egész eddigi érvrendszerrel szemben:
ugyanis azt mondja, hogy persze lehet
osztályzat nélkül is értékelni, lehet
más megoldást is választani, ami azt
jelenti, hogy mégiscsak érvénytelen az
egész eddigi érvrendszer az osztályzat
mellett.

Mert vagy az igaz, hogya pedagó
gus szabadsága az értékelés módja, s
ez többféle lehet, vagy az, hogy osz
tályzattaJ lehetséges csak a nemzet
egészségét fenntartani, tehát aki nem
ezt az utat választja, az nyilván a test
nevelés tantárgy ellehetetlenítésén,
sőt a nemzet megrontásán dolgozik.

Elnézést a kicsit ironikusan ható - s
annak is szánt - mondatokért.

Nyilván az osztályzással kapcsola
tos elgondolások ismertetésénél, érv
rendszerénél az OM számos hibát el
követett. Nem volt megfelelő a szak
mai konzultáció, nem volt elég világos
még a javaslat bemutatása sem. Saját
magam számára is tanulságos volt,
amikor volt tanítványom- jelenleg a
Testnevelési Egyetem hallgatója - aki
aláírta a tiltakozást, kérdésemre, hogy
ismeri-e a szöveget, ami ellen aláírá
sát adja, elmondta, hogy nem. Szá
momra ez ott vált gyanússá, amikor
arról beszélt, hogy "nem lehet majd
érettségizni, mert nincs osztályozás te
siből." Aki ilyet mond, az nyilvánvaló
an nem ismeri a benyújtott törvényja
vaslat szövegét. Ez persze egy egye
temistánál bocsánatos, ha egyszer
csak azt kérték, hogy írjon (mármint
alá), s nem azt, hogy olvasson ..... De
mondjuk egy tanári egyesület eseté
ben az ilyen szarvashiba már nem erő

síti az érvelést.
Mégis, a 4. pontban hivatkozott érv

hallatlanul fontos, mert párbeszédet
teremt többféle értékelési eljárás élet
képessége, elfogadhatósága között.
Elismeri, hogy többféle szakmailag el
fogadható értékelési megoldás lehet
séges, ami ugyan szakmai közhely, s
akár a nemzetközi, akár a magyaror
szági értékelési gyakorlatban jelen
van, mégis, ebben a vitában sajátos
helyi értéket kap ez a gondolat. A vi
tát a szabályozás egyöntetűségére

vagy pluralitásának elfogadására irá
nyítja, s nem arra, hogy osztályzás
nélkül nincs testnevelés, nincs iskolai
sport, nincs tanári igényesség stb., hi
szen ezek - lássuk be - egyszerűen

nem állják meg a helyüket.
Hogy nem vagyunk készek másféle

értékelési gyakorlatra, hogy az esetleg
többletmunkával jár, amit nem érde
mes elvégezni, mert nem fizetik meg,
vagy mert nincs annyi haszna, mint a

befektetett energia, nos az ilyen és ha
sonló kérdések, amin érdemes elgon
dolkodni, amit lehet mérlegelni, s ami
valódi párbeszédet teremt, mert szak
mai, oktatáspolitikai, iskolaszervezési
szempontból egyaránt értelmezhetők.

A testnevelés értékelésének sokféle
útja lehetséges. Ennek bemutatása ér
dekében a közeljövőben eljuttatunk az
iskolákba többféle értékelési eljárást,
megoldást ismertető, lehetővé tevő

módszertani kiadványt, cd-t. A cd-n
ismert és további szöveges értékelési
eljárásokat mutatunk be, illetve felkér
tük az érintett szakembereket, hogya
már ismert fittségi méréseket érdemi
szöveges értékeléssel egészítsék ki,
ezzel is segítve az iskolai munkát. Is
mert, alkalmazott lehetőségeket sze
retnénk eljuttatni a kollégákhoz, ab
ban a meggyőződésben, hogya jó ér
tékelés valóban motivál, segít, 5 pon
tos mondat még egy ötösnél is többet
mond a tanuló és a szülő számára
egyaránt, illetve több, segítő, fejlesztő

információ átadására ad lehetőségeta
tanárok számára is.

Igyekszünk szakmai konferenciák,
szakmai konzultációk keretében minél
többféle érvet bemutatni, megvitatni
az értékelés és a testnevelés kapcso
latát.

Magától értetődő, hogy az osztályzat
megtartása vagy megszüntetése mel
lett komoly érvek vitatandók. Látnunk
kell, hogy ezek jó része nem pedagógi
ai igazság, még ha pedagógiai közhely
is, ami persze elválaszthatatlan a ma
gyarországi oktatási tradícióktól. Jól
tudjuk, hogy a világban, Európában
működnek az értékelést más módon
felfogó oktatási rendszerek - bizonyít
hatóan nem kevésbé sikeresen, mint a
miénk. Ugyanakkor tisztában vagyunk
azzal, hogya pedagógiai, s benne az
értékelési szemlélet és felkészültség
megváltoztatása hosszabb folyamat.
Hogy megkerülhetetlen feladat, arra
számos jel figyelmeztet. Végig kell
gondolnunk, milyen erősségekkel, s
milyen gyengeségekkel rendelkezik a
magyar oktatás rendszere. Lehet, hogy
türelmetlennek, gyors iramot választó
nak bizonyulnak olykor egyes oktatás
politikai lépések. E mögött mégiscsak
a versenyképes, felzárkózni képes, te
hát versenyképes tudással és a helyt
állás képességeivel - bennük az egész
ségtudatos magatartás megélésének
képességeivel - rendelkező generációk
iránti elkötelezettség munkál. Nem hi
szem, hogy ebben vitánk lenne. A vá
lasztott eszközökkel kapcsolatban nyil
ván inkább vannak eltérő felfogások.
Egy a közelmúltban megjelent tanul
mányban olvasható:
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"Ahol a szakmailag jól átgondolt,
élettanilag és pedagógiailag megala
pozott, tervszerű és szervezett testne
velési órát az "örömszerző mozgás"
váltja fel, ott nem csupán az osztályzat
szűnik meg, hanem a közoktatásban
feleslegessé válik a jól felkészült, szak
mailag elhivatott testnevelő tanár is."
Meggyőződésem, hogy a jeles szerző

mesterséges ellentétet hoz létre. A tu
dásszerzés, a képességek fejlődése, az
eredményes erőfeszítés maga is öröm
forrás, s ennek megléte esetén a sikert
megalapozó terhelés, készülés is értel
met nyer. Kevés nagyobb, erőteljesebb

motivációs erő van, mint az, hogy va
lamire képes vagyok, amire korábban
nem. Minden tanóra végén az ember
nek fel kellene tenni a kérdést: sikeres

volt-e az együtt töltött 45 perc. Sikeres
pedig akkor lesz, ha az óra végén a
gyerekek valami olyat tudnak, amit
előtte nem, valami olyanra képesek,
amire előtte nem. Vagyis tanultak vala
mit. Azt pedig őszintén nem tudom
megérteni, hogy miért baj, ha ez örö
möt is jelent - esetleg nem csak a gye
rekeknek. A jól felkészült, szakmailag
elhivatott testnevelő tanár nélkül nincs
szakszerű fejlesztés. S szakmailag· jól
átgondolt, élettanilag és pedagógiailag
megalapozott, tervszerű és szervezett
testnevelési órát az erre felkészült test
nevelők fognak tudni csak tartani. So
kan hivatkoznak arra, hogya testneve
lés órán nem a centimétereket, a kiló
kat mérik, hanem az önmagához mért
fejlődést. Ennek azonban szakmai -

sőt etikai alapja is - csak ott van, ahol
fejlesztés is történt "szakmailag jól át
gondolt, élettanilag és pedagógiailag
megalapozott, tervszerű és szervezett"
módon. Ez a szakmai igényesség és
tudás s annak alkalmazása - tényleg
az osztályzáson múlik?

Mi egy olyan oktatási rendszerben
vagyunk érdekeltek, ahol sok nyertes
van. Bár vannak, akik azt vallják, hogy
a kapitalista embertípus kialakítása
szempontjából döntő szerepe van a
versengésre építő sportnak, én mégis
inkább a sport, a testnevelés sportsze
rűségre, szolidaritásra, egymás, a tel
jesítmény és a mögötte álló munka
tiszteletére nevelő szerepét szeretném
inkább érvényesülni látni. Biztos, hogy
ebben nem vagyok egyedül.

A. Sieron: Mágneses terek alkalmazása az orvostudományban
Előszó a magyar kiadáshoz

A világmindenség természetes mágneses terei már az el
ső életformák megjelenése elótt is léteztek. Szerepük az
evolúcióban vitathatatlan. Az emberi szervezetben számos
olyan folyamat megy végbe, amelynek irányításában elektro
mos erők vesznek részt, s ezeket természetes mágneses te
rek működése hozza létre... ,

Aleksander Sieron professzor és munkatársai az elsők kö
zött teremtették meg a lüktető mágneses terek és orvosi al
kalmazásuk megfelelően dokumentált. tudományos alapját. A
munkacsoport által megalkotott VIOFOR.JPS mágneses sti
mulációs készülék világszerte ismert találmány. Az általuk ed
dig megjelentetett tudományos közlemények, könyvek és
monográfiák a mágneses tereknek a klinikai gyakorlatban va
ló alkalmazásáról szólnak.

A könyv a téma részletes szakirodalmi feldolgozását is tar
talmazza. s a gyakorlati munka eredményeit nemzetközi
összehasonlításban is értékeli. Ismerteti a magnetoterápia és
a magnetostimuláció alkalmazásának, valamint mellékhatá
sainak ellenjavallatait. A könyv magyarországi megjelenése,
valamint a Viofor magnetostimulációs készülék elterjedése
és működtetése az eddigi tapasztalatok alapján sikeres lesz,
s javítani fogja az emberek életminőségét. hiszen jól kiegészí
ti a gyógyszeres kezeléseket.

Dr. Pucsok József egyetemi tanár

A fordító előszava

Az utóbbi években egyre több és színvonalasabb közle
mény ad hírt a főleg a biorezonancia elvét kihasználó ingerek
biológiai egységekre gyakorolt hatásáról. Több szaklap (példá
ul Journal of Bioelectricity, Bioelectrochemistry and Bioener
geering, Bioelectromagnetics, Biochemistry and Bioenerge
tics, stb.) valamint tudományos társaság (European Bioelect
romagnetics Association) kiemelten foglalkozik e tárgykörrel.
Számtalan az orvostudomány egyes ágai tekintélyes szakIap
jainak száma, melyekben e témájú közlemények jelentek
meg (pl. Journal of Bone and Joint Surgery, JAMA, Radio
logy, Lancet. Clinical Orthopedics, Teratology, Nature, Ameri
can Journal of Epidemiology, International Journal of Neuros
cience, Journal of Cell Biochemistry, Cell Tissue Research,
Archives of Otolaringology, Head and Neck Surgery, Life Sci
ences, Brain Research, Carcinogenesis, Journal of Foot and
Ankle Surgery, European Journal of Ophtalmology, Clinical
Rheumatology, stb.) Sajnos igen csekély az e témát érintő

magyar nyelvű forrásmunka.
Sieron professzor munkája egyrészt ismerteti az alapokat,

azaz hasznos lehet azok számára is, akik érdeklődése mosta
nában fordul a non-invazív eljárások e területe felé. Ugyanak
kor széles irodalmi áttekintést és irodalomjegyzéket nyújt a
témában haladónak számítók számára is.

Dr. Dabas József
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Ára 9,900.- Ft + postaköltség

Utánvétellel megrendelhető:
a kiadótól: Farkas Jánostól +3620450-2886 valmint a

Med & Life Kft -nél tel: +36 1 212-0714, medandlife@mail.datanet.hu,
megvásárolható

Medicina országos könyvesbolt hálózatánál,
a Mediprint orvosi könyvesboltban : Budapest, V Múzeum krt.17.

és a MELANIA Orvosi szaküzletben 1088 Budapest Bródy S. utca 23/a
Pannon könyvesboltban: Keszthely, Kossuth u 40..

Megrendelhet6: Magyar Sporttudományi Társaság
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tel/fax: 460-6980, mobil: 06-30991-0203

M.gnosost..ok
alk.lm.z6s.

oz orvo......om.nyIo.n

prof. dr hobo A1ok••ndor Sloron

mailto:medandlife@mail.datanet.hu


2005/2

Testsúlycsökkentő diéta
és mozgásprogram kialakítása

számítógépes szoftver segítségével
Diet and motion program for bodymass reduction by PC software

Kacsándl Ann~ Tolnay' Pál, Szab' S. András
~udapestiCorvinus Egyetem, Élelmiszertudományi kar,
Elelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest

l. táblázat A vizsgált két személy antropometriai adatai a diéta előtt

PARAMf:1EREK L.B. ESETEBEN K.A. ESEfÉBEN
Testmagasság (cm) 158 172
Testsúly (kg) 64,0 63,0
Csípőkörfogat (cm) 93 93
Derékkörfogat (cm) 76 77
Csuklókörfogat (cm) 15 15
Könyökkörfogat (cm) 24 23
Bórredóvastagság (mm)
Bicepsz 13 6
Tricepsz 17 8
Mellizom 15 7
Lapocka alatt 18 6
Köldök mellett 22 10
Csípőcsont felett 15 7
Combon 27 12
Testzsír% 31,7 22,5
BMI 25,6 21,3

Összefoglalás

Az egészséges életmód alapvető ele
mei a megfelelően kialakított étrend,
valamint a rendszeres fizikai aktivitás.
Napjainkban a népesség nagy részénél
hiányzik legalább az egyik kompo
nens, amely az egyensúly felbomlásá
hoz - ezáltal számos betegség kialaku
lásához - vezet. A probléma megoldá
sához nem elég a helyes táplálkozással
és mozgással kapcsolatos ismeretek
birtoklása, hanem ezek gyakorlati al
kalmazása is szükséges. Céljaink el
érését egy táplálkozás- és energia-be
vitel optimáló program segítheti elő,

mely folytonos visszajelzést adhat ar
ról, hogya helyes úton járunk-e. Kísér
letünkben testsúlycsökkentő diétát és
mozgásprogramot terveztünk számító
gépes szoftver segítségével, amely biz
tonságos, hatékony fogyást eredmé
nyezett.

Kulcsszavak: diéta, egészség, moz
gásprogram, pulzus, testsúlycsökkenés

Abstract

Adequate diet and regular sport acti
vities are the basic elements of healthy
life. Recently minimum one of these

components is missing at dominant
part of the population, producing un
balanced state and possibility of for
mation of severaJ diseases. To solve
the problem it is not enough the know
ledge of correct nutrition and approp
riate physical activity, but we need the
practical application, as weil. A soft
ware for optimation of nourisment and
energy intake can help to hit the tar
get, providing continuous response of
being on the right track. A diet and
motion program for bodymass reducti
on by PC software was created and
applied successfully for safe and effici
ent weight-decrease.

Key-words: bodyweight reduction,
diet, health, physical activity, pulse

Bevezetés

Az egészségtelen életmód, a kie
gyensúlyozatlan táplálkozás, az élve
zeti szerek mértéktelen fogyasztása, a
mindennapi stresszhatások, a környe
zeti ártalmak együttesen és külön-kü
lön is kockázati tényezőként szerepel
nek a krónikus, nem fertőző kórképek
(elsősorban kardiovaszkuláris betegsé
gek, metabolikus szindróma, dagana
tos betegségek) kialakulásában. A

rendszeres sport, testedzés megfelelő

en kialakított étrenddel párosítva nem
csak az energia bevitel és felhasználás
egyensúlyát teremti meg - elősegítve

így a normál testtömeg megtartását -,
de emellett növeli az izomtömeget,
ugyanakkor arányában, s mennyiségé
ben csökkenti a zsírszövetet, és fejlesz
ti a fizikai teljesítőképességet, keringé
si állóképességet is. Ezek azok az ele
mek, amelyek az életminőség javításá
nak alapját képezik. A minőség foga/
mának azonban szerves része a nyo
mon követhetőség is, hogy azáltal ki
tudjuk küszöbölni a hibákat.

Ennek szellemében az Élelmiszerké
miai és Táplálkozástudományi Tanszé
ken kifejlesztett Táplálék-és energia
bevitel optimáló program (a további
akban TEBOP) segítségéveI egy olyan
testsúlycsökkentő diétát terveztünk
meg, amely megfelel a jelenlegi diete
tikai elveknek, valamint olyan pulzus
mérővei kontrollált mozgásprogramot
alakítottunk ki, melyek kombinációja
biztonságos, hatékony, s eredményhez
vezet.

Anyag és módszer

A vizsgálatban két személy vett
részt: KA és L.B., akik a Budapesti
Corvinus Egyetem hallgatói.

A kísérlet 21 nap időtartamú volt, ez
az időtartam elegendő ahhoz, hogy a
fogyás megkezdődjön, és a rendelke
zésre álló eszközökkel mérhető legyen
a csökkenés.

A megfelelő étrend kialakításához
elengedhetetlen volt a táplálkozás (ét
kezési szokások) és a tápláltsági álla
potot jellemző adatok vizsgálata (ant
ropometriai adatok Id.l. és 2. táblázat),
a "táplálkozási diagnózis" felállítása. Az
étrend kialakítás szempontjai a követ
kező kritériumoknak feleltek meg:

• A célnak megfelelő energia bevi
tel - negatív energiamérleg

• A tápanyagok megfelelő mennyi
ségének és arányának biztosítása

• Rendszeres étkezési ritmus kiala
kitása

• Változatos; a mindennapi életfor
mába beilleszthető; az egyéni ízléssel,
szokásokkal összhangban lévő étrend
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1. ábra Az élelmiszercsoportok tömeg %-os megoszlása diéta előtt

Az éleJmiszercsoportok tömeg%-os megoszlása
diéta elött

Tej és
tejlcrmékek; 26%

Hús-,
halicnnékck; 7%

Erősítő edzés

lesz nyugalmi helyzetben, ami hosz
szabb távon kíméli a szívet. Futás köz
ben az oxigénfelvétel jelentősen maga
sabb, mint nyugalmi helyzetben, vagy
alacsony terhelés esetén (pl. séta),
amely megfelelő táplálkozás esetén a
zsírraktárakban kötött zsír mobilizáció
jához, oxidációjához (energiává, szén
dioxiddá és vízzé alakulásához) vezet.
A futás sebességétől- és a testsúlytól
függően a szervezetünk egy óra alatt
500-800 kilokalóriát (2000-3000 kj)
éget el (egy kg zsírból történő testtö
meg-csökkenéshez egyébként átlagos
esetben mintegy 7000 kcal /29000
kJ/ negatív energia-mérleg szüksé
ges). Ehhez más kedvező mellékhatá
sok is társulnak: azt, aki rendszeresen
kocog, kevésbé érzi az éhséget, és idő

vel kisebb adagokat eszik, ezen kívül a
kocogástól feszesebbé válnak az iz
mok és a bőr, különösen a hason, a
fartájékon és a combokon.

Aerobic

Maga az aerobic szó azt jelenti: oxi
génnel. Aerobic edzés közben a sziv
és véredényrendszer úgy reagál a
megnövekedett fizikai aktivitási szint
re, hogy növelí a szervezet számára
hozzáférhetőoxigént. Az aerobic edzés
olyan hosszan tartó gyakorlatsort fog
lal magába, melyek a nagy izomköte
geket mozgatják meg. A rendszeres
aerobic edzés javítja az erőnléti szintet.

Az erősités célja az izomtömeg meg
tartása volt, ugyanis fogyókúra során a
kevesebb energia-bevitel miatt az
izomtömeg is jelentősen csökkenhet,

ÉlkC71si zsil'ldék;

3%

Hozúadott cukor;
5%

Zöldségck,

mulékJélék; 15%

Gyümölcsük; 21-/0

A futás

Kcnyt'rfélék,

gabonalcnnt'kck;
21-/0

A nyújtás izmaink regenerálódását
segíti elő, ezáltal nemcsak a sérülésve
szélyt csökkenti, hanem a következő

edzés hatékonyságát is növelheti, va
lamint szellemileg is elJazít.

A nagyobb zsirégetéshez a kis- és
közepes intenzitású gyakorlatok a
megfelelőek, ugyanakkor a magasabb
intenzitású edzések az összes zsír
mennyiség nagyobb százalékának elé
getését segítik elő. Az előbbiek alapján
a futást választottuk a mozgásprogram
fő elemének, valamint kiegészítésnek
aerobic jellegű és erősítő edzést.

A legtöbb kutató egyetért abban,
hogy - ha nem visszük túlzásba - a fu
tás befolyásolja a legkedvezőbben a
szívet és a vérkeringést. Javul a szív és
az izomzat oxigénellátása, emeJJett a
szívverés frekvenciája alacsonyabb

kialakítása (a táplálkozási piramis
ajánlásainak figyelembe vételévell).

A diéta előtt és alatt átlagosan bevi
telre került ételcsoportok tömegszáza
lékos mennyiségeit a 1. és 2. ábrák
mutatják.

A mozgásprogram megtervezéséhez
előzetesen aerob állóképességi tesztet
végeztünk a vizsgálatban résztvevő

személyekkel, mivel a fizikai terhelést
az életkorhoz-, az egészségi állapot
hoz- és az edzettséghez kel.l igazítani.
A fittség i szint megállapítását a "térd
hajlítás álló helyzetből guggoló táma
szig 20-szoros ismétlésével" mértük
fel, melynek során a pulzus megnyug
vásának időtartamát követtük nyo
mon. L.B. esetében 9 percen be
lül,K.A. esetében 6 percen belül egye
zett meg a pulzus a kiindulási értékkel,
ami közepes teljesítőképességreutal.

A zsírégetés szempontjából haté
kony zónát a TEBOP a nyugalmi pul
zus segítségével határozza meg. A
nyugalmi pulzus a percenkénti szivüté
sek szaporasága nyugodt állapotban.
Ezt az amerikai gyártmányú Sunbeam
(model 7655) vérnyomásmérővelha
tároztuk meg, mely alkalmas a pulzus
megállapítására is, a mérést reggeli
ébredés után végeztük el.

A mozgásprogram elemei a követ
kezők voltak: aerob mozgás, erőedzés

és nyújtás (stretching).
Kezdő vagy kevésbé aktív egyének

esetén elsőként a szív- és érrendszeri,
azaz keringési állóképességet kell
megteremteni. A keringési állóképes
ség az aerob kondíció alapja. Aerob
edzés során hosszantartó testi terhelést
végzünk közepes intenzitással, mely
nek során tehát az energia termelése
oxidatív úton történik. Ilyen edzések,
pl. futás, aerobic, kerékpározás.

Az erőedzés az izmok erejét, tónusát
fokozza, s a fogyókúra során segít az
izomtömeg megtartásában.

2. táblázat A vizsgált két személy antropometriai adatai a diéta utál)
PARAMf:TEREK L.B. ESEfEBEN KA ESETEBEN
Testmagasság (cm) 158 172
Testsúly (kg) 62,5 62,0
Csipőkörfogat (cm) 92 92
Derékkörfogat (cm) 75 76
Csuklókörfogat (cm) 15 15
Könyökkörfogat (cm) 24 23
Bőrredővastagság(mm)

Bicepsz 11 4,5
Tricepsz 14 7,5
Mellizom 8 4,5
Lapocka alatt 16 4,5
Köldök mellett 19 7,0
Csipőcsont felett 13 6
Combon 24 10
Testzsír% 30,7 19,6
BMI 25,0 21,0
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Az egyik vizsgált személy esetében
(L.B.) a következő eredmények szület
tek:

Az -1500 kcal-ás diéta tartható volt.
A bevitelből energiára számítva 16 %
volt fehérje, 62 % szénhidrát és 22 %
zsír. A fizikai aktivitás fokozásából adó
dóan az egyensúlyi energiaszükséglet
megnőtt. A fogyás üteme kerekítve 0,5
kg/hét volt, ami a szakirodalom szerint
kisebb súlytöbblet esetében ideális
mértékű. A pszichés közérzet, állapot
az energiamegvonás következtében
nem romlott. A makro és mikroele
mek, valamint a vitaminok esetében
egyedül a kalciumbevitel bizonyult kis
mértékben kevesebbnek a szükséges
nél. A kalcium és foszfor aránya ideá
lis: 0,9 értéknek adódott, a (Na + Ca)
/ (K + Mg) arány 1,5 volt, ami megfe
lelőnek számít.

A 40 perces futóedzések eredmé
nyeként L.B. átlagos pulzusa 159
ütés/perc volt, és átlagosan alkalman
ként 475 kcal energiafogyasztást je
lentett, ami körülbelül 25 %-a volt a
napi egyensúlyi energiaszükségleté
nek.

L.B.-nél a derék- és a csípőkörfogat

is l-l cm-t csökkent, az összbőrredő

vastagság pedig közelítőleg 30 %-kal
volt alacsonyabb, mint a diéta előtt. A
test zsíraránya is mérséklődött kb. 1 %
kal, s a testtömeg is mintegy másfél
kg-mal.(ld. 1. és 2. táblázat)

Eredmények

munka későbbi fázisában fokozódik je
lentősen. Ennek tekintetében a futóed
zéseket 40 perc időtartamra, az aero
bic edzéseket l órás időtartamra ter
veztük meg. Heti 3-4 alkalommal tör
ténő mozgásprogramot alakítottunk ki,
hiszen a rendszeresség még talán az
intenzitásnál is fontosabb elemét képe
zi a hatékony testsúlycsökkentőprog
ramnak.

70

Tej és
tcjlcnoékck: 21 %

60

Ke 0)<" dé lé k.
gabonatermékek;

14%

Ihis-.
ballcrmékckj S%

(Target Heart Rate = THR) kiválasztá
sát a 3. ábra segítségével tehetjük
meg. Jelen esetben az ideális zsírége
tés zónáját céloztuk meg. A program
által megadott tartományok (Ameri
can College of Sports Medicine által
javasolt képlet alapján): L.B. esetében:
119-142 ütés/perc; KA esetében
125-148 ütés/perc. A szakirodalom
szerint többnyire minimum 30 perces
edzés után kezdődhet el a zsírégetés.
Az izommunka kezdetén ugyanis az
energia legnagyobb része a keringés
ben lévő glükóz és az izomsejtekben
felhalmozódott glikogén lebontásából
származik. Ennek oka, hogyazsirok
mobilizációja a zsírszövetből lassú fo
lyamat és a zsírok égetése az izom-
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2. ábra Az élelmiszercsoportok tömeg %-os megoszlása diéta alatt

Az élelmiszercsoportok tömeg%-os megoszlása
diéta alatt

3. ábra A különböző célok eléréséhez szükséges pulzustartományok az életkor
függvényében

melyet súlyzós edzésekkel többé-ke
vésbé kompenzálni lehet, ha a fehérje
bevitel szintje elégséges.

A futóedzések hatékonyságát pul
zusmérő órák segítségével követtük
nyomon. (Az aerobic és erősítő gya
korlatokra nem alkalmaztuk az órát,
mivel ezekre a mozgásformákra nincs
korrekt függvénykapcsolat meghatá
rozva a pulzus és az energiafogyasztás
között.) A szervezetünk azonban csak
akkor nyúl a zsírraktáraihoz, ha megfe
lelő idejű és intenzitású mozgást vég
zünk. Az optimális intenzitás a pulzus
folytonos ellenőrzésével határozható
meg. A megfelelő célok eléréséhez
szükséges pulzustartományokat kísér
letileg állapították meg. Acélzóna
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11. MITT Kongresszus, Pécs
A Magyar Idegtudományi Társaság Pécsett tartotta ll. kongresszusát 2005.

január 25-29 között. A kitűnően megrendezett és magas szakmai színvonalú
kongresszus keretében Mozgásszabályozás címmel szimpóziumot szerveztünk.
A szimpóziumon összesen nyolc előadás hangzott el, amelyek közül hatot
olyan előadók tartottak, akik tagjai a Magyar Sporttudományi Társaságnak.
Három előadást a Semmelwei~ Egyetem, TSK, Biomechanikai Tanszékének-,
három előadást pedig a PTE, AOK, Mozgástani Intézetének a munkatársai tar
tottak. A következő előadók és előadások szerepeltek a programban: Ángyán
Lajos: A kinaesthesia szerepe a mozgástanulásban és a tanult mozgások
végrehajtásában. Tihanyi József: Proprioceptív reflexműködés izomnyújtás és
vibráció hatására. Csende Zsolt: Az emberi mozgás idegi szabályozása. Laczkó
József: A több-ízületi )Tlozgás idegi vezérlésének matematikai modellje.
Téczely Tamás, Petőfi Aron és Angyán Lajos: A sztatikus és a dinamikus
egyensúly vizsgálata kosárlabdázókon. Gyurkó Zoltán és Ángyán Lajos: A
reakcióidő vizsgálatának jelentősége az erőnlét-diagnosztikában.

Dr. Ángyán Lajos

A másik vizsgált személy esetében
(KA) a következő eredmények szület
tek:

Az -1600 kcal-ás diéta szintén tart
ható volt. A bevitel ből energiára szá
mítva 16 % volt fehérje, 63 % szénhid
rát és 21 % zsír. A fizikai aktivitás vál
tozatlanul megmaradt. Az étkezés
rendszeressége, valamint minősége ja
vult. A pszichés közérzet, állapot az
energiamegvonás következtében nem
romlott. Az ásványi anyagok tekinteté
ben vasbevitel esetén némi hiány volt
tapasztalható. A kalcium foszfor ará
nya l, l, tehát az ideálishoz közeli érték
volt, míg a (Na + Ca) / (K + Mg) ará
nya 1,4, ami nagyjából megfelelő, de
jelentősen jobb, mint a hazai átlag.

A 40 perces futóedzések eredmé
nyeként K.A. átlagos pulzusa 162
ütés/perc volt, és átlagosan alkalman
ként 50 l kcal energiafogyasztást je
lentett, ami körülbelül 25 %-a volt a
napi egyensúlyi energiaszükségleté
nek.

KA-nál a derék és csípőkörfogat

szintén l-l cm-rel mérséklődött, az
összbőrredő-vastagság 20 %-kal csök
kent, s a test zsíraránya közel 3 %-al
volt alacsonyabb a diéta végén, mint
kiinduláskor, a testtömeg pedig l kg
mal. (Id.l. és 2. táblázat). KA-nál a
kismértékű testtömegcsökkenés és a
jelentősebb mértékű zsíraránycsökke
nés gyakorlatilag azt jelenti, hogy kb.
fél-egy kg-nyi izomszövetbeli növeke
dést tudott elérni a diéta ellenére is.

Összegzés

"A test a lélek temploma." Biblia
A népesség egészségi állapota egyre

romlik, amit a csökkenő átlagéletkor
és egyéb egészségi állapotot jellemző

mutatók jeleznek. A fiatalok életmód
ját, fizikai aktivitását a felnőttekéhez
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mozgásszegény életmód, helytelen
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étrend és mozgásterápia kombinálása
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Alétszámfölényes támadójáték
elemzése a 200S-ös
férfi kézilabda vb-n

Analysis of the numerical advantage situations
on the male Handbal! World Championship, 2005

Okrös Csaba I
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. ~udapest

Összefoglaló

A 2005 évi tunéziai Világbajnokság
csapataira - hasonlóan az elmúlt évtized
világversenyeihez - az élesedő küzde
lem, a mezőny kiegyenlítődésének ten
denciája volt jellemző. A játék felgyor
sulásával megnőtt azoknak a szabályta
lanságoknak is a száma, melyek szank
cionálása nyomán a vétlen csapat tartó
san (2 percre) emberelőnybe került.
Feltételezésem szerint, a mérkőzések

vég kimenetelét gyakran döntően befo
lyásolta a csapatok emberelőnyben töl
tött ideje és ennek az időnek a kihaszná
lása. Ennek igazolására mérkőzés meg
figyeléseket végeztem, s arra kerestem
választ, hogy a világbajnokság legsike
resebb csapatai (az első 3 helyezett) ho
gyan szervezik játékukat az ilyen szituá
ciókban. Azt tapasztaltam, hogy az elit
többször került ilyen kedvezményezett
helyzetbe, azonban számukra sem volt
egyszerű ezt az előnyt kihasználni. A mi
nősitett csapatok 12 tetszőlegesen kivá
lasztott mérkőzésén, összesen 105 kiál
litás esett, mely azt jelenti, hogya csa
patok egyenlőtlen létszámban, átlago
san 14.8 percet játszottak, ami majd
nem egynegyede volt a rendes játékidő

nek. Szinte minden csapatnál, amely
emberelőnybe került, játék-koncepció
jában az alap (6:6 elleni) játékfelfogás
tükröződött, vagyis megfigyelhető volt
az indítás-lerohanás és az átlövő játék
dominanciája. A támadás-szervezések
és a gólok területi eloszlása szempontjá
ból, az él-csapatok közel egyenlő mér
tékben játszották be a pálya góIveszé
lyes területeit.

Kulcsszavak: férfi kézilabda, Világ
bajnokság, emberelőnyös játék, mér
kőzés megfigyelés.

Abstract
For ali the teams who had taking

part of the Handball World Champions
hip in Tunis, had characteristic the

sharp struggle to each other, and the
tendency of equalizing in the competi
tion field. By the accelerate of team
handball the numbers of commits a fo
ul had increase. Punishing of these
contraventions caused the fact, that in
nocent team, get in permanent nume·
ricaI advantage (2 minutes) during the
game. In my suppose, the playing time
and the utiJization of numerical advan
tage decisively influence the final out
put of the match. In this respect the
examination used match observation
proceeding, to find the way of organi
zing the attacks by the best teams (first
three places). I experienced that the
elite had the numerical advantage se
veral times and the utiJization was not
success. The study employed 12 mat
ches and happened 105 suspensions
on it. It means that teams were almost
playing quarter part of the norma! pla
ying time, with different number of pla
yers. Ali the teams who were in advan
tage had the same style of play Iike in
normal circumstances (6 against 6). It
means that they were forced to finish
their actions by fast breaks and the
backcourt players cast prevails the ga
me. From the point of view the organi
zation of attack and the scoring in the
fact of territorial distribution brought a
different result between the teams. The
best teams were playing ali the parts of
the goal-dangerous area, but the "mo
derate level teams" were trying main ly
in the middie of the 6-meter line.

Key-words: male handball, World
Championship, numerical advantage,
match observation

Bevezetés

A világversenyek mérkőzéseinek

elemzése mindig alkalmat ad arra,
hogyasportágat mélyebb szakmai
elemzésnek vessük alá. A 2005. évi tu
néziai Világbajnokság - akárcsak a ko-

rábbi világversenyek - mérföldkövet
jelentett a kézilabda játékban, ugyanis
a nemzetközi élmezőny játéktudásá
nak kiegyenlítődéseolyannyira jellem
ző volt, hogya hosszú évek óta tekin
télyes pozíciót elfoglaló, de igazán ko
moly eredménnyel nem büszkélkedhe
tő spanyol válogatott, idén felért a
csúcsra.

Köztudott, hogy a kézilabdázás lát
ványos fejlődésének irányát és ütemét,
a támadó és védőjáték egyensúlyának
fenntartását, alapvetően a játékszabá
lyok értelmezése és alkalmazása hatá
rozza meg.

A modern támadójáték legfőbb cél
ja, a védők együttműködésének mind
három dimenzióban (szélességben,
mélységben, magasságban) történő

megbontása. A támadó lábmunka fej
lődésével, a védők közötti területek ki
használására és az ebből következő

pillanatnyi létszámfölény kialakítására
fókuszál a támadó csapat. Ez a taktikai
törekvés, a rendezett védelem elleni
támadójáték egyik vezérelve. A kiállí
tás nyomán keletkezett "tartós" Jét
számfölényben, ennek megvalósítása,
látszólag könnyebbnek tűnik.

A vizsgálat bemutatása

A vizsgálat célja, hogy a kiállítások
alatti létszámelőnyös (LE) helyzetben
történő játékesemények rögzítésével és
értékelésével, összefüggéseket állapít
sak meg a vizsgálati mintára vonatko
zóan. A történéseket táblázatban rögzí
tettem a következő szempontok szerint:

• A kiállítások száma és időtartama

(Iétszámelőnyben,létszámhátrányban,
támadásban, védekezésben)

• A létszámelőnyös támadások be
fejezési módjai

• A létszám előnyös támadás-befe
jezések területi eloszlása.

A témával kapcsolatos megfigyelé
seimet, a tunéziai VB (2005) 1-3 he
lyezett csapatainak (spanyol, horvát,
francia) 12 mérkőzésén végeztem. (1.
sz. táblázat)
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1. sz. táblázat: A megfigyelt mérkőzések (The sample of the research)

Sorszám Csapatok Végeredmény
l. Spanvolorszáq-Svédorszáq 33:26
2. Spanyolorszáq-Németorszáq 32:28
3. Spanyolorszáq-Norvéqia 31:24
4. Spanyolorszáq-Szerb-Monteneqró 28:28
5. Horvátorszáq-Németorszáq 29:26
6. Horvátorszáq-Norvéqia 25:28
7. Horvátorszáq-Szerb-Monteneqró 24:23
8. Horvátorszáq-Spanvolorszáq 34:40
9. Franciaorszáq-Göröqorszáq 19:20

10. Franciaorszáq-Oroszorszáq 25:20
ll. Franciaorszáq-Tunézia 26:26
12. Franciaország-Horvátország 32:35

2. sz. táblázat: A kiállítások számának
csapatonkénti eloszlása (Distríbution
of the suspensions by the teams)
LF=létszámfölény (numerical advanta
ge), LH=létszámhátrány (numerical di
sadvantage)

Csapatok iF ui Osszesen
Spanvolorszáa 20 11 31
HOlVátország 22 10 32
Franciaorszáa 25 17 42
Osszesen 67 38 105

A kiállítások számát a 2. számú
táblázat mutatja. A három választott
csapat esetében meglehetősen ma
gas gyakoriságban (105 eset) jelez
eltérő létszámú küzdelmet. Úgy tűnik
a létszám különbözőség, főleg az el
lenfelek szabálytalankodása miatt jöt
tek létre, így a vizsgált csapatok él
hettek többször a létszámfölény hely
zetével. Tekintettel arra, hogy átlago
san, közel 15 perc a mérkőzésből el
térő létszám mellett zajlik, csöppet
sem mindegy, hogy ezekhez a külön
leges helyzetekhez, a csapatok ho
gyan alkalmazkodnak, vagyis szak
mailag indokolt, hogy mind a lét
számfölényre, mind a hátrányra ala
posan fel kell készülni.

A kiállítási alkalmak száma mérkő

zésenként átlagosan kilenc. Ebben a
tekintetben, a később dobogóra került
csapatok számára jelentős előny adó
dott, hiszen 67 esetben (az összes kiál
lítás 63%-ában!) létszám-fölényes
helyzetből lőhették góljaikat, illetve
sz~rmazott előnyük a védekezésben.

Erdemes, a példaként választott há
rom csapat esetében, a kiállítások so
rán előidézett létszám különbség idő

beli alakulását kissé részletesebben is
megfigyelni, hiszen nem mindegy,
hogy az így keletkezett előny (vagy
hátrány) a támadás vagy a védekezés
során érvényesül-e. A VB alatt, az
adott csapatok létszám különbség
ben, másodpercben mért idejét össze
sítve látjuk a 3. számú táblázatból. A
létszámfölényben lévő csapatok

tam, a vizsgált három csapat támadás
befejezéseinek elemzésére. A legalap
vetőbb információ, hogy egy csapat
nak hány alkalommal volt támadás be
fejezésre lehetősége (értsd lövési kí
sérlete), majd ebből mennyit tudott si
keresen, azaz gólokban realizálni.
Amennyiben arra is módunk van, hogy
az egyes játékosokat a saját pozíciójá
ban, illetve szerepkörében nézve is
nyomon kövessük, úgy az akciók
eredményessége a szerepkörök vi
szonylatában is elemezhető. A 4. szá
mú táblázatban, a fenti elgondolások
gyakorlati megvalósulására látunk

támadásra fordított ideje általában ke- számszerű adatokat a kiválasztott há
vesebb, mint amit védekezésben tölt. rom csapat VB-n nyújtott teljesítménye
Értelemszerűen a tendencia megfor- alapján. A táblázat első oszlopából
dullétszámhátrányban. (lásd a 3. sz. megtudjuk, hogy a minősített csapatok
táblázat összesítő sora) A táblázat, a milyen módon kísérlik meg az akció
létszám különbség típusának megosz- befejezést. Az átlövés, ellentámadás,
lását is jelzi, melynek értelmében, a szélsőjáték és a többi játékhelyzet (be
létszámfölényes (LF) védekezés tűnik állóból, betörésből, büntetőből történő

a leghosszabbnak és létszámhátrá- kapura lövés) sorrendje jelzi, hogy feJ
nyos (LH) védekezés a legrövidebb. állt védelem ellen az átlövő játékot és a
Ennek oka, hogy a hátrányban tám- szélső játékosok helyzetbe hozását for
adó csapatok a labdabirtoklás meg- szírozzák a csapatok, de gyakran élnek
hosszabbításával próbálják kontroll a gyorsindítás lehetőségével is. A pozi
alatt tartani a játék menetét, vagyis dók értékét azonban az adja, hogy mi
lassítani a ritmust, míg a fölényben Iyen mértékben lehet általuk a lehető

védekező csapatok részére, a labda ségeket sikerré érlelni. A táblázat siker
megszerzését követő gyors-ellentá- % oszlopa erre is választ ad.
madások indítása, rövid támadás be- A támadás befejezésekben, megkü
fejezéseket eredményezett, amely le- lönböztetett figyelem illeti, a létszám
hetőséget adott, az l létszámelőnyös különbségben vezetett akciók alakulá
időtartamra eső támadások számá- sát. Bátran állíthatjuk, hogya létszám
nak növelésére. hiányos állapotban egy eredményre

Végezzünk bármilyen statisztikát is, törekvő klasszis csapat elsődlegesen

a mérkőzés lényege a gólok alapján ki- nem a támadás erőltetéséttűzi ki célul,
vívott győzelem, illetőleg a vereség el- hiszen indokolatlan a felesleges koc
kerülése. Megfigyelésemben éppen káztatás (kivéve, amikor az eredmény
ezért kiemeit jelentőséget tulajdonítot- és az idő állása számára kedvezőtlen),

3. sz. táblázat: Kiállítások időtartamának csapatonkénti eloszlása (Distribution of
the suspension's period by the teams)

Létszámelőnv Létszámhátránv Összesítés
Támadás Védekezés Támadás Védekezés

Spanvolorszáa 832" 1388" 662" 518" 3400"
HOlVátorszáa 796" 1226" 596" 387" 3005"
Franciaorszáa 1012" 1586" 997" 676" 4271 "
Osszesítés 2640" 4200" 2255" 1581" 10676"
Megoszlási % 24.7 39.4 21.1 14.8 100

4. sz. táblázat: ESP, CRO, FR. csapatok támadás befejezési módjai létszámelőny

ben.
(Distribution of ESP, CRO and FR attack completions by the way of finishing in
numerical advantage)

Támadás Kísérleti Sikeresség Megoszlás
befeiezési mód aól (%) (%)

AtJövésbőJ 40/15 30 22
Ellentámadásból 25/17 19 25
Szélről27/14 20 20
Beállóból, 40/23 31 33
Betörésból 7m
Osszesen 132/69 100 100
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5. sz. táblázat: A létszámelőnyös támadások területi eloszlása (Distribution of the
attacks and areas in numerical advantage)

Oldal Baloldal Közép Jobb oldal lKihasz-
Támadó poszt Szélsó A t/övó At/ővó Atlövó Szélsé nálás
Távolsáa 6m 6m 9m 6m 9m 6m 9m 6m

ESP 2:2 4:3 6:2 9:4 5:2 7:4 1:1 10:6 44:24
CRO 4:1 3:0 5:1 7:6 6:4 - 6:2 9:6 40:20
FR 3:3 6:3 3:0 13:11 6:2 5:1 7:2 5:3 48:25

Kihasználás
9:6 13:6 14:3 29:21 17:8 12:5 14:5 24:15 132:69Aránv

Kihasználási % 67 46 21 72 47 42 36 62 ~2

Támadás befo
7 10 11 22 13 9 11 18 100Eloszlás %

Gól
8.5 8.5 4 30 13 7 7 22 100Eloszlás %

így inkább a létszám-fölényes helyze
tek kihasználása lehet számunkra so
katmondó. Az 5. számú táblázatban, a
pálya szélességi és mélységi tagolásá
ban láthatjuk az egyes csapatok meg
kísérelt és eredménnyel végződő tá
madás befejezéseinek alakulását. A
szélességi tagolásban a szélső - átlö
vési helyzeteket könnyű megkülönböz
tetni, a pálya közepéről viszont inkább
az átlövések és ziccer lövések változa
taival találkoztunk. A mélységi tago
lásban, a leggyakoribb lövő-hely a ka
puelőtér közvetlen környéke (6 m), íI
letve a védőfal előtti átlövések távolsá
ga (9 m). A táblázat, a három csapat
támadás-befejezési törekvéseit mutat
ja, és az eredményességét is megtud
hatjuk. Jól megfigyelhető,hogya spa
nyol, horvát és francia csapat, ember
előnyös támadásaikat legnagyobb
eredményességgel a pálya közepén és
a jobb szélen vezették. A közép-átlövő

ben (irányítóban) szereplő játékosok
nál tapasztalt jobb kezesség dominan
ciája, felismerhető a bal oldalról indí
tott, húzások és súlypont váltások ked
vező alakításában, illetve a hiteles be
törési és átlövési szándékérvényesítés
ben. A számadatokban tükröződík az
átlövő játékos meghatározó taktikai
szerepe (hasonlóan a 6:6 elleni játék
hoz): a támadás-befejezés mellett, a
beálló és a szélső játékosok helyzetbe
hozása is döntően tőle függött.

Összefoglalás

• A felmérés azt bizonyítja, hogya
létszámelőnyös helyzetek kihasználási
eredményessége (52%), még a nem
zetközi elit csapatok teljesítményében
is a várakozás alatt van, tehát még ki
aknázatlan területek nyílnak a legjob
bak számára is.

• Megállapíthatjuk, hogya létszáme
lőnyös helyzetekben a széles vonalú
támadási elv szellemében történő já
tékmegoldások alkalmazása az egyik

legfontosabb követelmény, mint takti
kai feladat, mert ezzel lényeges zavart
lehet okozni egy eredményes védő

munka megszervezésében.
• Az átlövő játékosok a támadások

középső zónájában védőkre ható erő

teljes nyomása (vagyis a veszélyezte
tés fenntartása), az említett taktikai
feladatok megoldásának alapja. Ennek
következtében ki kell hangsúlyoznunk,
hogy létszámelőnyös helyzetben a gól
helyzetteremtés sikere és a befejezés
eredményessége, nagyrészt az átlövő

játékos taktikai feladat-megoldó ké
pességén múlik, és a góleloszlások azt
is mutatják, hogyadobogósok szélső

játéka azért volt kiemelkedő (különö
sen a jobbszélen), mert az átlövőjáték

középen történő kezdeményező ereje,
szélső irányba tolta a támadás befeje
zését.

• A játék logikáját követve megálla
píthatjuk, hogya védők széthúzásával,

megnő az esély a (kedvező) középső

területekről történő befejezésre, majd a
védők tömörülése nyomán a szélsők·

nek nyílik lehetősége. Ha mind emel·
lett a védők mélységi tagolása is jel
lemző, akkor a bejátszások és a betö
rések lehetőségével is élhet a támadó
csapat.
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A fedett pályás és szabadtéri
hosszú vágtaszámok taktikai

sajátságainak összehasonlítása
Comparison of the tactical and technical characteristics

of indoor and outdoor long sprint events

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Összefoglaló

Vizsgálatunkban különböző fedett
pályás és szabadtéri világversenyek
200- és 400m-es futamait elemeztük
több szempontból. Megpróbáltuk
összegyűjteniés elemezni azokat a kü
lönbségeket, melyek a szabadtéri és
fedett pályás 400m-es futás között ta
lálhatók, illetve párhuzamokat próbál
tunk kimutatni a két fedett pályás
hosszú vágtaszám között. Mintegy 36
rövid és hosszú sugarú pályán teljesí
tett 200- és 400m-es futam statisztiká
jának elemzésével igyekeztünk tárgyi
lagos következtetéseket levonni azok
ról a technikai, taktikai sajátosságok
rói, melyek a két fedett pályás hosszú
sprint számot jellemzik.

Kulcsszavak: biomechanika; sprint
futás

Abstract

Background: After 2005 the 200m run
ning will be canceled from the official
programme of the IMF indoor World
Championships. It has been revealed that
because of differed biomechanical condi
tions the runners on the outside lanes pos
sess considerable advantage compared to
their rivals positioned inside. Since 400m
running race occurs in similar circumstan
ces as the 200m, it's future existance is al
so questined. Collecting and valuating
statistical datas of 36 indoor and outdoor
200- and 400m runnig heats of internatio
nal competitions, this study tries to find
tactical and technical differences between
the long sprint events performed on short
and long radius curved track.

Key-words: biomechanics, sprint
running

Bevezetés

A legtöbb fedett pályás atlétikai
szám szabálya, lebonyolításának mód
ja nem különbözik szabadtéri megfele-

lőjétől. Ez alól kivételt jelent a 400 m
es síkfutás, melynek fedett pályás és
kinti szabályai kissé eltérnek egymás
tól. A fedett pályás 400 m bizonyos ér
telemben specifikus versenyszámnak
tekinthető, hiszen a versenyszabály
módosulás miatt, a technikai, taktikai,
és ebből következően felkészülési sa
játságai különböznek a szabadtéri 400
m-től. E népszerű, látványos, és nagy
hagyományokkal rendelkező futószám
mindmáig az egyik legizgalmasabb ré
sze a fedett pályás viadaloknak és lét
jogosultságát senki nem vitatja. Pedig
nem szabad megfeledkezni arról, hogy
a rövidebb vágtaszám, ami sok tekin
tetben hasonló a 400m-hez, nemrégi
ben végérvényesen eltűnt az atlétika
"fedett színpadáról".

Az IMF 2004-töl törölte a fedett pá
Iyás világversenyek programjából a
200m-es síkfutást. A döntés oka, hogy
a rövid sugarú futópályákon, a kanyar
ban futó versenyzőre ható centrifugális
erő mértéke nagyban különbözik a
belső, illetve a külső pályák között, va
lamint az, hogya külső pályák ver
senyzői a döntött kanyarok miatt ked
vezőbb pozícióból (emelt helyről egye
nesen, majd lefelé) indulhatnak. Ezál
tal olyan jelentős és látványos előny

höz jutottak a külső pályákon futó atlé
ták, hogya testület úgy döntött, mivel
nem valósul(hat) meg az atlétika egyik
alapszabálya, mindenki számára
egyenlő feltételek biztosítása, inkább
"száműzi" ezt a tradicionális verseny
számot a hivatalos rövidpályás IMF
világversenyekről.

Mivel a fedett pályás 400m első kö
re kimért pályán zajlik, majd kb. 150m
(két kanyar) megtétele után történik
csak a bevágás, joggal merül fel a kér
dés, nem kell-e ennél a számnál is
szembenézni hasonló problémával. A
legnagyobb különbség a 200- és a
400m-es futószám között a sebesség
ben van, valamint abban, hogy az

utóbbiban a versenytáv felét (a bevá
gást követően) azonos feltételek között
teszik meg a versenyzők. Nyilvánvaló
an e két különbség okán gondolja úgy
a nemzetközi szövetség, hogy ezt a
versenyszámot nem érinti a korábbiak
ban fölvázolt probléma.

Vajon tényleg nem?

Számos hazai és nemzetközi verseny
megfigyelése alapján úgy tűnik, hogy
a fedett pályás 400m-es teljesítményt,
vagy még inkább a verseny végkime
neteIét döntően meghatározza az első

kör utáni bevágás. Miután a második
körben, az egyenesek rövidsége miatt,
kevés lehetőség van az előzésre (ka
nyarban ritkán fordul elő előzés), így a
200m utáni bevágási sorrend sokszor
a végső sorrendet is jelenti egyben. Ha
ez valóban így van, azt jelenti, hogya
korábban említett, külső pályák elő

nyös pozíciójával kapcsolatos problé
ma, ha kevésbé direkt módon is, ennél
a futószámnál is fennáll.

Annak érdekében, hogy saját méré
sekre és megfigyelésekre támaszkod
va objektív véleményt tudjunk kialaki
tani a témában, elvégeztünk egy egy
szerű statisztikai elemzést, melyben
összevetettük az elmúlt három fedett
pályás világverseny és néhány rendel
kezésünkre álló szabadtéri világver
seny 200- és 400m-es síkfutó szám bi
zonyos adatait. Megpróbáltuk össze
gyűjteni és elemezni azokat a különb
ségeket, melyek a szabadtéri és fedett
pályás 400m-es futás között találha
tók, illetve párhuzamokat próbáltunk
kimutatni a fedett pályás 200- és 400
m között. A vizsgálatok elvégzésében
páratlan lehetőséget nyújtott a 2004
es hazai rendezésű fedett pályás VB,
valamint a Bécsi fedett pályás EB, me
lyeken alkalmunk nyílt a közvetlen ta
pasztalatgyűjtésre. Emellett, videó
elemzéses módszerrel vizsgáltuk az
idei Madridi fedett pályás Európa-baj
nokságot, a '88-as Seouli olimpiai já
tékok atlétikai versenyeit, a '94-es Hel-
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1. ábra. 3 fedett pályás és 3 szabadtéri világverseny férfi 200m-es előfutamai

nak átlag időeredményei pályánként.

A '94-es Helsinki EB, a '97-es Athéni és '99-es Sevillai VB
200m-es férfi előfutamainakátlag időeredményei

pályánként
(18 futam alapján)
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pott valaki, annál jobb helyezést ért el
a futamban.

Férfi 200m Az összehasonlítás kedvéért elvé
A rendelkezésünkre álló fedett pá- geztük a pályabeosztás és helyezés kö

lyás versenyek 200m-es férfi előfuta- zötti korrelációs együttható kiszámítá-
maíban megvizsgáltuk az egyes futa- sát három szabadtéri világverseny, a
mok pályabeosztása, illetve a futam- '94-es Helsinki EB, valamint a'97 -es
ban való helyezés kapcsolatát. A pon- Athéni és '99-es Sevillai VB. 200m-es
tos következtetések levonása érdeké- férfi előfutamainál. Ebben az esetben
ben annyit kell tudni, hogy az előfuta- nem találtunk statisztikailag kimutat-
mok pályabeosztása, a versenyzők az ható összefüggést a pályabeosztás és a
évi fedett pályás, vagy előző évi sza- futamban elért helyezés között.
badtéri, tehát "hozott" ideje alapján A helyezésnél pontosabb informáci-
történik. ót közöl az időeredmény, ezért az emlí-

A vizsgált fedett pályás férfi 200m- tett fedett pályás és szabadtéri világ
es eJőfutamokban erősen szignifikáns versenyek 200m-es férfi előfutamai-

(p < 0,001) negatív korrelációt talál- nak pályánkénti átlag időeredményeit

tunk (a korrelációs együttható értéke: diagramos formában összesítettük (1.
>IR" = -0,81, n = 83) a pálya beosztás ábra).
és a célba érkezés sorrendje között, A diagramokon jól látszik, hogy míg
vagyis minél inkább külső pályát ka- a vizsgált fedett pályás versenyeken

Az elmúlt három fedett pályás világverseny 200m-es férfi
előfutamainakátlag időeredményeipályánként

(19 futam alapján)
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Módszer

Vizsgálatunkban különböző fedett
pályás és szabadtéri világversenyek
200- és 400m-es futamait elemeztük
több szempontból. A vizsgált verse
nyek túlnyomó többsége VHS kazettán
állt csak rendelkezésünkre, ez alól ki
vételt jelentett a 2004-es Budapesti fe
dett pályás atlétikai világbajnokság,
ahol személyes megfigyelésekre is le
hetőség nyílt.

A vizsgálatban szereplő szabadtéri
világversenyek adatait, korábban ké
szült és publikált elemző munkákból
nyertük (Brüggemann és mtsai. 1997,
Brüggemann és Müller 1988, Ferro és
Campos 1999).

Miután a dolgozatban csupán idő- és
részidőeredmény, valamint helyezési
adatok szerepelnek, igy a mérési eljá
rás egyszerű volt. Ezekhez az adatok
hoz többnyire a videó kazettára felvett
futamok utólagos megtekintésével ju
tottunk hozzá. Az időeredmények fel
dolgozásához igénybe vettük a televízi
ós közvetítések közölt adatai.

Néhány összehasonlító adat (pl..
'94-es Helsinki EB) csak írott formá
ban állt rendelkezésünkre, képanya
gunk nem volt róla. Ezeknél az esetek
nél használtuk fel a korábban közölt,
többnyire biomechanikai tárgyú elem
ző publikációkat.

Statisztikai analízis

A 200- és 400m-es futamok pálya
beosztása és helyezési sorrendje közti,
valamint a 400m-es futamok táv felé
nél és végén megállapitott helyezési
sorrendje közti összefüggés megállapí
tását a két-két adatsor korrelációs
együtthatójának kiszámításával végez
tük. A fedett pályás és szabadtéri
400m-es futamok első és második
200m-e közti sebesség visszaesés kü
lönbségeinek megállapítására kétmin
tás t-próbát alkalmaztunk. Ahol magas
volt a szórás, előzetes f-próbával elle
nőriztük a t-próba alkalmazásának jo
gosságát.

A szignifikancia szintjét mindkét sta
tisztikai módszernél p < 0,05-nél hatá
roztuk meg.

sinki Európa Bajnokságot illetve a '97
es Athéni és '99-es Sevillai világbaj
nokságot.

Mintegy 36 fedett és szabadtéri pá
1yán teljesített 200- és 400m-es futam
statísztikájának elemzésévei megpró
báltunk tárgyilagos következtetéseket
levonni azokról a technikai, taktikai sa
játosságokról, melyek a két fedett pá
Iyás hosszú sprint számot jellemzik.
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Első és második 200m-ek átlag időeredményei fedett
pályán és szabadtéren

fe d e t t sza b a d té r

pálya
2. ábra. A férfi 400 m-es síkfutás első és második 200 m-ének átlag időered

ményei fedettpályán és szabadtéren (12 világ- és európabajnoki futam alapján)

exponenciálisan romlanak az időered

mények a belső pályák felé haladva,
addig a szabadtéri futamoknál nincs
ilyen összefüggés. Mindhárom szabad
téri versenyen a 6-os pályán érték el a
legjobb eredményeket, de a trend nem
folytatódik, hiszen a 7-es pálya már
gyenge átlagokat mutat. Még egyszer
szeretnénk hangsúlyozni, hogy csak
előfutamokatvizsgáltunk, hiszen a ké
sőbbi körök pályabeosztása már az ak
tuális forma alapján történik, vagyis
azok kapnak jobb (külső) pályát, akik
a legjobb eredményt érik el az előfuta

mokban.
Női 200 m
Mindhárom vizsgált fedett pályás vi

lágversenyen (Budapest, Bécs, Mad
rid) szignifikáns kapcsolatot (p <

0,005) kaptunk az előfutamban kapott
pálya és a helyezés között, de mindhá
rom esetben úgy találtuk, hogy az R
érték, vagyis a korreláció szorossága
kisebb, mint a férfiaknál (Budapest - R
= -0,69 - n = 24; Bécs - R = -0,72 - n
= 27; Madrid - R = -0,67 - n = 26). Ez
arra utal, hogya női 200m-en is döntő

a pályabeosztás, de - valószínűleg a
kisebb tömeg- és sebességértékek mi
att - ez kevésbé határozza meg a vég
ső eredményt, mint a férfiaknál.

A férfiakhoz hasonlóan a nőknél sem
találtunk korrelációt szabadtéri 200-as
előfutamokpályabeosztása és helyezé
se között (Helsinki - R = 0,12 - n = 32;
Athén - R = 0,14 n = 46).

Férfi 400 m
Bennünket is meglepett, hogy még

ennél a versenyszámnál is, ahol elvileg
nem szabadna különbségnek lennie az
egyes pályák között, erős szignifikáns
kapcsolatot találtunk apályabeosztás
és a futamhelyezés között. A Budapes
ti VB előfutamaiban R = -0,78 - n = 24
P < 0,001 volt a szignifikancia szintje,
ugyanez Bécsben és Madridban vala
mivel kevesebb R = -0,57 - n =21; R=
-0,48 - n = 24: p < 0,005). Ilyen erős

összefüggés még annak tudatában is
meglepő, hogy az aktuális forma alap
ján sorsolják a legjobb külső pályákra
a versenyzőket. A szoros összefüggés
azért is meglepő, mert ne feledjük, a
távnak több mint a felét egyenlő felté
telek közt teszik meg a versenyzők,

vagyis mindannyian a belső pályán. E
szoros korreláció arra utal, hogya má
sodik körben már nem nagyon változik
a sorrend. Ennek érdekében megvizs
gáltuk az egyes futamoknál az első kör
utáni bevágás, és a célba érkezés sor
rendjének összefüggését.

Akorrelációs számitás erősen szig
nifikáns összefüggést mutatott mind
három fedett pályás világversenynél a
férfi 400m-es futamok bevágási és
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végső sorrendje között. A Budapesti
VB. férfi 400-as előfutamai p < 0,001
erősségű kapcsolatot mutattak a két
sorrend között (R = 0,83 - n = 24).
Ugyanez az összefüggés az elődöntő

ben szintén szignifikáns (p < 0,001 - R
= 0,81 - n = 12) a döntőben pedig tel
jes (R = 1). A másik két vizsgált fedett
pályás világversenyen hasonlóan erős

szignifikáns kapcsolatot találtunk a fér
fi 400 m-es síkfutó futamok (elő-, kö
zépfutam, döntő) bevágás és a célba
érkezés sorrendje között (Bécsi EB.: p
< 0,005 - R = 0,64 - n = 21; Madridi
EB.: p < 0,001 - R = 0,80 - n = 24).
Ezekből az eredményekbő! az a kö

vetkeztetés vonható le, hogy várható
an az nyeri a futamot, aki 200 m-nél
elöl van. Vajon ez fedett pályás specifi
kum, vagy hasonló a helyzet a szabad
téri versenyeken is? Ennek a kérdés
nek az eldöntéséhez megvizsgáltuk
összehasonlításként 3 szabadtéri világ
verseny férfi 400 m-es döntőjénekelső

200 m-nél fennálló és végső sorrend
jét. A három világverseny a '88-as Se
ouli Olimpiai döntő, valamint a '97 -es
Athéni és '99-es Sevillai VB. A vizsgált
futamokban nem találtunk összefüg
gést a 200m-nél és a célban elért he
lyezés sorrendje között. Illusztrációként
megmutatjuk a Sevillai szabadtéri és a
Budapesti fedett pályás VB 400 m-es
férfi döntőjének 200 m-nél és a célban
elért helyezési sorrendjét (1. táblázat).

A fenti adatok egy érdekes, elgon
dolkodtató jelenségre hívják fel a fi
gyelmet, mégpedig a fedett pályás és a
szabadtéri 400 m-es futások taktikai el
téréseire. A statisztika szerint egyértel
műen azok érnek el jobb eredményt a
fedett pályás 400 m során, akik jobb
első 200 m-t futnak. Ugyanez nem vo-

1.200m

.2.200m

natkozik a szabadtéri versenyekre, hi
szen a 200 m-nél nem azoknak a futók
nak volt a legjobb részideje, akik aztán
a célban diadalmaskodtak. Ezt a gon
dolatmenetet folytatva merült föl ben
nünk a következő kérdés, aminek meg
válaszolása matematikailag is igazolja
az iménti felvetést. Véleményünk sze
rint a fedett pályás 400 m-es futás más
taktikát követel meg a versenyzőktől,

ami az erősebb kezdésben nyilvánul
meg. Ha ez igy van, akkor várhatóan
nagyobb sebesség visszaesés lesz ta
pasztalható a benti versenyek első és
második 200 more között, mint ugya
nez a szabadtéri versenyeknél. Ezt iga
zolandó összehasonlítottuk a rendelke
zésünkre álló összes fedett pályás és
szabadtéri 400 m-es síkfutás első és
második 200 more közötti sebességkü
lönbséget (2. ábra). Összesen 11 futam
összehasonlítása után (ebből 8 fedett
pályás és 3 szabadtéri) átlag 2,41 mp
es sebesség különbséget találtunk a fe
dett pályás 400 m első és második
200m-e között, ugyanez szabadtéren
1,82 mp. A két érték között szignifi
káns a különbség (p < 0,05).
Női 400 m
A női 400 m-es síkfutásnál is hason

ló adatokat vizsgáltunk, mint a férfiak
nál. Mindenekelőtt a pályabeosztás és
a futam helyezés kapcsolatát néztük
meg, először a fedett pálya, majd sza
badtér esetében. A Budapesti VB és a
Bécsi, majd Madridi EB női 400-as elő

futamaiban szignifikáns korrelációt ta
láltunk a pályabeosztás és a futamban
elért helyezés között (Budapesti VB: p
< 0,001 - R = -0,74 n = 24; Bécsi EB:
p < 0,001 - R = -0,77 - n = 26; Madri
di EB: p < 0,001 - R = -0,73 - n = 23).
Akárcsak a férfiaknál, ez esetben is
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1. táblázat.
A '99-es Sevillai szabadtéri és a '04-es Budapesti fedett pályás VB 400 m-es
férfi síkfutás döntőjének 200 m-nél és célban elért helyezési sorrendje, vala
mint a 2 mutató közti összefüggés mértéke (R).

programjából. A megszüntetés indok
lása az volt, hogya rövid sugarú, 200
m-es futópályákon a kanyarban futó
versenyzőre ható centrifugális erő mér
téke eltér a belső és a külső pályák kö
zött, illetve, hogya külső pályák ver
senyzői kedvezőbb pozícióból startol
hatnak.

Megvizsgáltuk az elmúlt három fe
dett pályás világverseny férfi és női

200 m-es előfutamait és - a vártnak
megfelelően - igen szoros kapcsolatot
találtunk a pálya beosztás és a végső

helyezés között. Azonnal felmerül, per
sze, a kérdés, hogy ez a szoros korre
láció nem azért alakuJ-e ki, mert eleve
azok kapják a legjobb pályákat, akik a
legjobb időket "hozzák" magukkal.
Nyilván ez is nagymértékben oka az
általunk kapott eredménynek, de úgy
gondoljuk, hogy ez nem lehet az egye
düli magyarázat. Ha megnézzük példá
ul az egyes pályákhoz tartozó átlag
időeredményeket, akkor az derül ki,
hogya teljesítmény nem lineárisan ja
vul a külső pályák felé haladva, hanem
exponenciálisan, vagyis hatványozot
tan jobb eredményeket érnek el kívül,
mint belül. Ezen kívül, összevetve a
kinti 200 m-es futamok pályabeosztási
és helyezési adatait az derül ki, hogy 
annak ellenére, hogy szabad téren is
próbálják a hozott idők alapján sorsoI
ni a pályákat - nincs ehhez hasonló
szoros kapcsolat a két mutató között.

A fedett pályás női 200 mesetében
valamivel kisebb mértékű, de egyértel
műen szignifikáns a kapcsolat a pálya
beosztás és a helyezés között. Itt is vár
hatóan jobb helyezést érnek el a ver
senyzők a külső pályákon. Eredmé
nyeink szerint a női futamokban fordí-

tott a viszony az 5-ös és 6-os pálya kö
zötti eredmény tekintetében, mint a
férfiaknál, hisz itt gyakrabban érnek el
jobb eredményeket az 5-ös pályán.
Ebből az a következtetés vonható le,
hogya női versenyzők testsúly és se
besség adatai mellett kevesebb előnyt

jelent a hosszabb sugarú kanyar, mint
az az inkább pszichés könnyebbség,
hogy nem a legkülső pályán fut az ille
tő, így "van kire futni". A női szabadté
ri 200 m-es versenyeknél sem talál
tunk a fedett pályához hasonló szoros
kapcsolatot a pályabeosztás és a he
lyezés között.

Statisztikai elemzésünk eredményei
is azt igazolják, hogya fedett pályás
200 m eredményét nagymértékben
határozza meg a pályabeosztás, még
pedig oly módon, hogya külső páJyá
kon jobb időeredményeket érnek el a
futók. Ezt azzal együtt is állítjuk, hogy
nyilvánvalóan a verseny szervezői

igyekeznek a legjobb versenyzőket a
külső pályákra sorsolni. E két, egy
mást erősítő feltétel okozza azt az egy
oldalúságot, ami jellemzi a 200 m-es
síkfutást. Oly nagyarányban dominál
épp ezért a külső pályán futó verseny
ző, hogy joggal vonta le a következte
tést a nemzetközi szövetség a verseny
szám sorsával kapcsolatban.

Érdekes a helyzet a másik hosszú
vágta számmal, a 400 m-es sikfutás
sal. Mivel a táv első felét kimért pá
lyán, nagy sebességgel teszik meg a
versenyzők, elvileg itt is hasonló prob
lémával kell szembenéznünk. A 400
m- es férfi élvonalbeli futók 10 mis-ot
meghaladó sebességgel kezdik el a táv
első felét. Ez nem sokkal marad el a
200 m-es síkfutás sebességétől. Ha-

azok értek el jobb helyezést, akik kül
ső pályákról indultak. A szabadtéri ver
senyeken nem találtunk szignifikáns
kapcsolatot a kapott pálya és a helye
zés között. A '94-es Helsinki EB, a '97
es Athéni VB női 400-as előfutamainál

(B előfutam - n = 67) az R értéke 0,15
volt, ami nem mutat korrelácíót a pá
lya és a helyezés között.

Ezúttal is megvizsgáltuk az egyes
pályákhoz tartozó átlag időket a fedett
pályás és szabadtéri 400-as előfuta

mokban. A három fedett pályás ver
seny esetében úgy találtuk, hogy fo
lyamatosan - inkább exponenciálisan,
mintsem lineárisan - romlanak az
eredmények a belső pályák felé halad
va. A szabadtéri versenyeknél nem ez
a helyzet, hiszen a kinti futamokban
nem találtunk ehhez hasonló összefüg
gést a pályák és az időeredmények kö
zött.

A fedett pályás 400 m taktika vizs
gálataként a nőknél is megnéztük a
bevágás és célba érkezés kapcsolatát.
Hasonlóan a férfiakhoz, itt is erősen

szignifikáns korrelácíót találtunk a két
mutató között, vagyis a futamok nagy
részében nem változik a sorrend a má
sodik körben. (Budapesti VB: p <

0,001 - R = 0,B1 - n = 24; Bécsi EB: p
< 0,001 - R = 0,7B n = 26; Madridi EB:
p < 0,001 - R = O,BO - n = 23). Termé
szetesen megnéztük az első 200 m
utáni pozíció és a célba érkezés kap
csolatát szabadtéri 400 m esetében is.
A három vizsgált világverseny döntő

esetében ('94 Helsinki, '97 Athén, '99
Sevilla) nem találtunk statisztikailag
kimutatható kapcsolatot a táv felénél
és a végén elért pozició között

Következtetés

Vizsgálatunkban megpróbáltuk
összegyűjteni és elemezni a fedett pá
Iyás és szabadtéri "hosszú sprint" szá
mok között található különbségeket.
Könnyen belátható, hogy a rövid suga
rú kanyarral rendelkező és a kinti futó
pályák közti eltérések ezeket a ver
senyszámokat sújtják leginkább, hi
szen a rövid sprinteket kint is és bent is
egyenesben futják, a hosszabb távo
kon pedig minden versenyző a belső

pályán fut. Aki behatóbban foglalkozik
atlétikával, mind tudja, hogy még a
400 m-es páJyákon is sorsdöntő jelen
tőségű a 200- és 400 m-es verseny
számoknál, hogy ki milyen pályát kap.
Fedett pályás hosszú vágta számoknál
még fokozottabb a páJyabeosztás sze
repe.

Mindenek előtt azt vizsgáltuk meg a
statisztika segítségével, hogy valóban
indokolt volt-e a 200 m-es síkfutás tör
lése a fedett pályás világversenyek

"Sevilla -
(R=0,47- Nem szignif.)
Johnson M. USA
Parella S. BRA
Cardenas A. MEX
Young J. USA
Pettigrew A. USA
Richardson M. GBR
Haughton G. JAM
BauIch J. GBR
Budapest-
(R= 1- Azonsság)
Francíque A. GRN
C1arke D. JAM
Kikaya G. COD
Labidi S. TUN
Campbell M. USA
Mendel J. USA

200 M UTANI
SORREND

4
1
3
7
3
5
4
6

200 M UTÁNi
SORREND

1
2
3
4
5
6

VEGSÓ
SORREND

1
2
3
4
5
6
7
B

VÉGSÖ
SORREND

1
2
3
4
5
6
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sonló tömegű és hasonló sebességű

futókra, természetesen, hasonló fizikai
erők hatnak a kanyarfutás közben is.
Hipotézisünk az volt a vizsgálatok
megkezdése előtt, hogy a 200 m-hez
hasonlóan, a 400 m-en is kedvezőbb

poúciót jelent a külső pálya. Méréseink
igazolták előfeltételezéseinket. A vizs
gáit fedett páJyás világversenyek férfi
és női 400 m-es előfutamaiban szigni
fikáns negatív korrelációt találtunk a
pályabeosztás és a végső sorrend kö
zött. A külső pálya előnye abban reali
zálódik, hogy az első, kimért pályás
200 m-t gyorsabban teljesítik az ott fu
tó versenyzők, vagyis hamarabb vág
hatnak be a belső pályára. Ez persze
még nem jelenti feltétlenül a futam
győzelmet, de egy másik mérésünk,
ami a bevágási és a végső sorrend kö
zötti kapcsolatra irányult, azt az ered
ményt hozta, hogy a második 200 m
en már nem nagyon módosul a sor
rend (szoros kapcsolatot találtunk a
bevágási és végső sorrend között a fe
dett pályás 400 m férfi és női futamai
ban). Ez utóbbi adat a fedett pályás
400 m taktikai sajátságaira utal, ami
egyértelműen az erős kezdés jelentő

ségét húzza alá.
Speciális fedett pályás taktikának is

nevezhetnénk az erős kezdést, hiszen

megvizsgálva néhány szabadtéri futa
mot, úgy találtuk, hogy a kinti, vagyis
bevágás nélküli 400 m során, nincs
összefüggés a 200 m-nél és a célban
elért helyezés között. Szöges ellentét
ben a fedett pályás versenyekkel, itt
nem feltétlenül az a futó ér el jó futam
helyezést, aki a táv felénél elöl van.

Ebből következik még egy jelentős

különbség a fedett pályás és szabadtéri
400 m között, mégpedig az irambeosz
tás kérdése. Mivel a rövid sugarú ka
nyarral rendelkező pályákon létkérdés a
táv második körének minél jobb pozíci
óból (vezető helyről) való megkezdése,
minden versenyző arra törekszik, hogy
gyors kezdéssel megszerezze ezt a pozí
ciót. Ez a törekvés óhatatlanul magával
hozza a második 200 m fokozottabb se
besség csökkenését, aminek jelenléte
statisztikailag bizonyható. Méréseink
során szignifikánsan nagyobb sebesség
differenciát találtunk a fedett pályás
400 m első és második 200 more kö
zött, mint szabadtéren.
Végső következtetésként levonhat

juk, hogy a fedett pályás hosszú vágta
egy speciális versenyszám csoport,
melynek technikai, taktikai, és felkész
ülési sajátságai különböznek ugyane
zen paraméterek szabadtéri megfelelő

itől. Amellett, hogya 200- és 400 m-es

síkfutás a leglátványosabb fedett pá
Jyás versenyszámok közé tartozik, a
különböző pályák adta előnyök és hát
rányok nyilvánvaló megjelenése a vég
ső sorrendben, nem növeli e számok
népszerűségét a versenyzők körében.
Az atlétika népszerűségénekegyik oka
mindig is az objektív mérésben, a min
denki számára biztosított egyenlő felté
telekben rejlett. Meggyőződésünk,

hogya sportág jövője szempontjából is
érdemes azokkal a vitatott kérdésekkel
foglalkozni, ami veszélyeztetheti a
sportág objektivitásába vetett hitet.
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Z. Vincze György: FERFIJAJ, avagy a prosztatavész
Magyarországon évente kéte

zer-négyszáz férfi azért hal meg
prosztatarákban, mert későn fe
dezték fel a betegséget. A szerve
zetten végzett megelőző vizsgála
tokra még mindig csak elképzelé
sek vannak, anyagi, pénzbeli fel
tételek nincsenek. Csökken a né
pességünk, s ebben a hazánkban
jelenleg negyedik haláloknak, a
prosztataráknak is szerepe van.

A könyv szerzője, Z. Vincze
György, a méltán népszerű és köz
tiszteletben álló kiváló sportújság
író-szerkesztő saját történetén ke
resztül ráz fel bennünket, időnként
megdöbbent és ad tanácsot. Néz
zünk szembe önmagunkkal és a
betegséggel! És semmiképpen ne
adjuk fel! Volt honnan erőt meríte
nie. Maga is remek, sokoldalú
sportember volt, még hajlottabb
korában is elsőrangú búvár, aki
egyebek között hosszú időn át
nemcsak vezette a Népsport ököl
vívórovatát, hanem ismerte is a
férfias küzdősport minden titkát.
Sőt! Évtizedeken át a sporttudo
mány ügyének igazi patrónusa,
híreinek, gondjainak, érdekeinek

lelkiismeretes közvetítője is volt
a sportlapnál. Azonban őt is le
lehetett persze győzni - kit nem?
-, de eddig egyetlen "meccset"
sem adott fel. Soha! A győzelem

be vetett hitet, a rendíthetetlen
küzdeni tudás erényeit kapta a
sporttóJ élet-halál harcához is, s
csodával határos felépülése a
sportból nyert értékek sikere is
egyben.

Z. Vincze György esete - s
nem különben remek könyve 
önmagáért beszél. Ezt írja: "Én
azonban nem akartam és a jövő

ben sem akarok a statisztikába
kerülni. Jövőre sem szeretnék
sem első, sem kétezer-négyszá
zadik lenni. S, hogy még élek, az
a leghitelesebb bizonyítéka an
nak, hogya statisztikákat és az
állapotokat sosem kell változtat
hatatlannak elfogadni. Csak a
bajhoz is pozitívan kell hozzááll
ni. Akkor le lehet gyűrni a szo
rongásokat, s még a megpróbál
tatásokat is könnyebb elviselni."

A könyv kapható a könyves
boltokbanl Ára bruttó 2490,- ft.,

---------' könyvklub tagoknak 2130,- Ft.
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Társadalmi nem és média:
A női sport megjelenítése

asportsajtóban
Gender &Media: Newspaper representation of women's sport

rGáldin' Gál Andrea -::J
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. Budapest

Összefoglaló

Az utóbbi évtizedekben a sportszocio
lógusok nagy figyelmet fordítanak a tár
sadalmi nem, a sport és a média viszo
nyának elemzésére. Atársadalmi nem, a
nemi identitás társadalmi konstrukciója
azokat a szerepfelfogásokat, tevékeny
ségeket és viselkedésformákat jelöli,
amelyeket az adott társadalom - legin
kább a tradíciók mentén- a nőkhöz vagy
a férfiakhoz köt. A sport még napjaink
ban is elsődlegesen a férfiak tevékeny
ségformája, amely a feminista kutatók
szerint a maszkulinitást és a férfiak fen
sőbbrendűségét hirdeti. A média pedig
döntő szerepet játszhat a két nem sport
jának eltérő bemutatásával abban, hogy
a társadalom miként ítéli meg és hogyan
értékeli a férfiak és nők sportjának sze
repét és fontosságát. Nemzetközi kutatá
si eredmények sora világít rá arra a tény
re, hogya nők sportja egyaránt keve
sebb figyelmet kap a nyomtatott és az
elektronikus médiától, mint a férfiaké, il
Ietve, hogya tömegkommunikációs esz
közök a női sportolókat erősen sztereoti
pizálva mutatják be. Nyugati médiae
lemzések a női sport marginalizálásá
nak, trivializálásának, a női sportolók
szexuális vágy tárgyaként való ábrázolá
sának számos mintázatát mutatták ki,
mely módszerekkel a televízió és a
sportsajtó közreműködik a sportban
meglévő nemi hiearchia fenntartásában.

Magyarországon eddig nem készült
a nőí sport és média kapcsolatát elem
ző kutatás. Jelen tanulmány célja az
ilyen témájú nemzetközi tudományos
munkák legfontosabb eredményeinek
összegzése, valamint a 24 ország 
köztük Magyarország - sportszocioló
gusainak közreműködésével jelenleg is
zajló, az athéni olimpiai játékok női

versenyzőinek sportsajtóját analizáló
vizsgálat előzetes bemutatása.

Kulcsszavak: társadalmi nem, női

sport, média

Abstract

ln the last decades sport sociologists
have paid considerable attention to the
relationships between gender, sport
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~ Nők a sportban I. Országos Konferencia kiadványa, ISM Bp., 2000..
Az idézett rész megtalálható Hadas M. (1995) szerk.: Férfiuralom. Irások

nőkről, férfiakról, feminizmusról. Replika Könyvek. Bp. p.10.

and media. Men and women are ex
pected to behave in different way and
fuifil different social functions in most
societies. These are the gender roles.
Sport is a human endeavour that is stil!
associated with a predominant male
participation. From a feminist perspec
tive sport has been viewed for a long ti
me as a sexist institution, which perpe
tuates male superiority and female in
feriority. The media can play a signifi
cant role in maintaining this gender hi
erarchy with different representation of
male and female athletes. In recent ye
ars mass media assume an even grea
ter importance since the majority the
spectators experience sporting events
in their mediated version. International
researches have pointed to the under
representation of women athletes and
their depiction through stereotypical
portrayals in the sport media. The less
attention and the quality of the repre
sentation by the media undermines the
status of women in sport. Different
analyses of the western media have
discovered various patterns of margi
nalization, trivialization and sexuaJizati-.
on of female athletes which can sug
gest that they "less" than their male
counterparts.

ln Hungary there was no analysis
made in this research topic. The main
goal of the present study is to summa
rize the results of international resear
ches concerning the relationship fema
le sport and the printed media, and to
present the preparations of a worldwi
de analysis

of women's sport by the printed me·
dia during the 2004 Olympic Games

Key-words: gender, women's sport,
media representation

Bevezetés

Napjainkban szinte nincs a társadal
mi életnek olyan területe, amelyre ne
lenne hatással a média - s ez alól a tár·
sadalmi, gazdasági, politikai és oktatá·
si funkciókat betöltő sport sem kivétel.
A sporttal kapcsolatos ismereteink
nagy részét is a televízióból, a rádióból
és a sajtóból szerezzük. A média atti·
tűdalakító és véleményformáló szere
pét a témával foglalkozó szakemberek
már régen felismerték, ennek ellenére
hazánkban nem készült a sport és a
média kapcsolatát elemző vizsgálat.

A női sport média álta)i reprezentá
ciója kutatásának az USA-ban és Ka
nadában nagy tradíciója van, de Nyu
gat-Európa országaiban is találkozhat
tunk már ilyen témájú vizsgálatokkal.
Elsősorban a feminizmus képviselői

foglalkoztak a kérdéssel az elmúlt évti-

zedekben, így érthető, hogy a kelet
európai országokban nem készültek
hasonló munkák. A "létező szocializ
mus" országaiban ugyanis a korábbi
feminista szervezeteket feloszlatták, és
a két nem politikai szerepéről folytatott
nyilvános viták megszakadtak. Ezek az
országok évtizedekre elszigetelődtek a
vasfüggönyön túl zajló emancipációs
mozgalomtól, ahol tovább folytatódott
a harc az egyenjogúságért (Popova et
al., 2002). Patriarchális szemléletű or
szágként lettünk tehát egy olyan kö
zösség - az Európai Unió - tagja,
amelynek értékrendjében kiemelkedő

en fontos szerepet kap a nemek közöt
ti esélyegyenlőség politikája. Az 1989
után létrejövő női civil szervezetek cél
jai közt a feminista gondolatok terjesz
tése, és számos kitűnő kezdeményezés
látott napvilágot (Lévai, 2003). A sport
területén azonban csak később indul
tak törekvések a nők esélyegyenlősé

gének megteremtésére, annak ellen
ére, hogy női sportolók száma az utób
bi évtizedekben - más országokhoz ha
sonlóan - hazánkban is rendkívüli mér
tékben megnövekedett. A 2000-ben
megrendezett "Nők a sportban" I. Or
szágos Konferencia már azért jött létre,
hogy választ keressenek a női sport
problémái, így többek között az esély
egyenlőség kérdésére is. Ennek meg
teremtésében a média nagy szerepet
játszhat a női sport népszerűsítéséntúl
azzal is, hogya hölgyek sportteljesít
ményét, eredményeit objektíven mu·
tatja be, miközben a sportolónő eszté
tikai. külső megjelenésétől elvonatkoz
tat l

•

A női sport médiareprezentációjának
vizsgálata során a kutatók elsősorban

kvantitatív, illetve kvalitatív tartalome
lemzésekkel próbálják feltárni azokat a
dimenziókat. amelyeken keresztül ele
mezni lehet a női sport és a média vi
szonyát. A tartalomelemzés tárgyai
leginkább a sajtótermékek, de igen
népszerű az elektronikus média - legin
kább a televízió - sporttartalmú műso

rainak analizálása. Az ilyen típusú em
pirikus felmérések tapasztalatait ele
mezve próbálnak a kutatók elméleti
kérdésekre választ kapni, illetve továb
bi kérdéseket megfogalmazni. Magyar
országon ez a terület fehér folt a sport
szociológiában, hiszen napjainkig még
nem készült a női sport és a média
kapcsolatát elemző kutatás. Érdemes
azonban megismerni azokat a releváns
kutatási eredményeket, amelyek a női

sportolók médiareprezentációjának

egy konzisztens mintázatát jelzik, s
melyek egyben írányadók az általam
tervezett hazai írott sportmédia-vizsgá
lathoz.

Társadalmi nem és sport

A társadalmi nem fogalma a férfiak
és a nők számára megfelelőnek és el
fogadottnak tartott énképpel és visel
kedéssel kapcsolatos társadalmi elvá
rásokra utal. Szemben tehát a biológi
ai tényekhez kapcsolódó fizikai tulaj
donságokkal, az egyén nemi szerepe,
férfiassága illetve nőiessége társadal·
milag kialakitott jellemzőkhöz kapcsol
ható. A "Gender Studies". a társadalmi
nemek kutatása - mely a nyugati világ
ban rendkívül intenzíven jelen van a
társadalomtudományi vizsgálatokban 
elsősorban a férfiak és a nők számára
előírt szerepek közötti különbségekre,
e szerepek egymáshoz való viszonyára
fókuszál. Emellett igyekszik feltárni,
hogy a nemi viszonylatok milyen mér
tékben ágyazódtak be a különböző tár
sadalmi intézményekbe - így többek
között a sportba is. Bourdieu2 szerint a
nemek megosztásának uralkodó
szemlélete objektivált formában van
jelen a társadalmi világban, és jelen
van, mintegy beépítve a habitusban is,
amelyben egyetemes szemléleti és
megosztási elvként, illetve az észlelési,
gondolkodási és cselekvési kategóriák
rendszereként működik.

Nem ismerünk olyan társadalmat,
ahol a férfiak és a nők közötti különb
ségek a társadalmi nemi szerepek
olyan elosztását jelentették volna, ami
a nőket hozza a férfiakénál kedvezőbb

helyzetbe (Giddens, 1995). Az emberi
kultúra és annak értékrendje többre
tartja a férfiakat és a férfiasságot, mint
a nőket és a nőiességet. Az uralkodó
férfiasság konstrukciója a maszkulini
tás kulturálisan jelentős formáira vo
natkozik, s a nőiesség, illetve az al
sóbbrendű férfias viselkedési formák 
pl. homoszexualitás- viszonylatában
képződik.

Connell (1987, 1990) szerint a kul·
túra által "jóváhagyott" femininitás a
"szolgálatkészséget, a nevelést és az
empátiás készséget" jelenti, és mindezt
összekapcsolja "az otthon és a háló
szoba privát birodalmával". Ezzel
szemben a maszkulin férfi uralkodó,
érzelemmentes és munkaorientált.

Norbert Elias-nak a civilizáció törté
nelmi folyamatáról kialakított felfogása
mentén vizsgálja Eric Dunning (1986)



2005/2

Női sport és média

A tömegkommunikációs eszközök 
mint a modern társadalmi élet fontos
szereplői - konzerválják, továbbítják il
Ietve önmaguk is formálják a fennálló
normákat és értékeket. Valójában a
médiát vizsgáló tanulmányok egyik
legfőbb feltételezése szerint azt, hogya
társadalom tagjai miképpen értékelik
saját magukat, illetve mások hogyan
tekintenek rájuk és kezelik őket, nagy
mértékban a média általi reprezentáci
ójuk határozza meg (Dyer, 1993). El
mondható, hogy amióta a média meg
jelent a sportban, a nézők döntő több
sége a sporteseményeket a tömeg
kommunikációs eszközök által prezen
tált formában "kapja", érzékeli (Cree
don 1994/a, 1994/b, Kane and Green
dorfer, 1994).

A média és a sport egyaránt hatal
mas fejlődésen ment keresztül az el
múlt évtizedek alatt, s kapcsolatukra
egyre inkább az egymásra utaltság lett
jellemző. A médiának jó eszköz a sport
arra, hogy növelje az újságok, magazi
nok példányszámát, hogy emelje a te
levízióműsorok nézettségét, és ezáltal
minél több reklámbevételhez jusson.
Ugyanakkor a sport a média áltai vál
hat igazán népszerűvé, és szerezhet
szponzorokat, mely működéséhez ko
runkban már elengedhetetlen (Hart
mann-Tews, Rulofs 2001).
Egyértelmű tehát, hogya médiának

rendkívül nagy szerepe van abban,
hogy miképpen ítéli meg a közvéle
mény a női sportot, s ezen keresztül
annak társadalmi általi elfogadottsá
gát, támogatottságát - erkölcsi, anya
gi - is befolyásolja.

Bár a női sport fejlődését elsősor

ban az élsport területén figyelhetjük
meg, ahol a versenyzők száma látvá
nyosan megemelkedett - míg pl.
1972-ben a müncheni olimpiai játéko
kon a résztvevők 14,7%-a volt nő, ad
dig 2000-ben Sydneyben ez az arány

már 30% felett volt (Lyberg,
2000).mégis mind a mai napig számos
olyan korlát akadályozza a női sport
kiteljesedését, amit a patriarchális tár
sadalmi rend alakított ki és tart fent.
Ilyen többek között a társadalmi elfo
gadottság és a nemi identitás, amely
meghatározza azt, hogy mit is értünk
korunkban a nőiesség fogalma alatt.

A témával foglalkozó szakemberek
szerint a társadalmi élet egyéb intéz
ményeihez képest a sportban állandó
sult talán a legjobban a férfiak fen
sőbbrendűsége a nőkkel szemben. Ez
az állítás azon alapszik, hogya sport
ban a biológiai és fizikai különbségek
szembeálInak a nemi szerepelvárások
társadalmi és kulturális interpretációi
val. Nem véletlen tehát, hogy számos
feminista kutató foglalkozott a média
nak a nemi különbségek nemi hiear
chiává konstruálásában betöltött sze
repével. Hargreaves (1994) szerint" a
test jelentős dolog a nemi különbsé
gekben, és a nemi különbségek ideoló
giája a média védjegye". Hall "Femi
nism and Sporting Bodies"( 1996) CÍ

mű könyvében arról ír, hogy a nemi
különbségek promóciójának legszem
léletesebb és leghatásosabb helye a
média, és mára a kutatások nagy része
azon kódok "feltörésére" irányul, ame
lyen keresztül a női sport alsóbbrendű
ségének ábrázolása folyik.

A női sport és a média viszonyát
elemző vizsgálatok zöme elsősorban

két fő vonalon halad. Ezek egyrészt a
médiában való szereplés mennyiségé
re, másrészt a női sport és a női spor
tolók média általi megjelenítésére fó
kuszálnak. Egyaránt népszerű a nyom
tatott (újságok, magazinok), illetve az
elektronikus média (televízió, rádió)
tartalmának elemzése. Emellett azon
ban már folyik olyan kutatás is, amely
a sportmédia intézményein belül vizs
gálja a "hírgyártás" , hírszelektálás fo
lyamatát, mint a női sport reprezentá
ciójának forrását. (Hartmann-Tews,
Rulofs 2002).

Nemzetközi kutatási
eredmények áttekintése

A külföldi kutatások, kritikai elemzé
sek szerzői számos tekintetben azonos
eredményekre jutottak a női sport mé
diareprezentációjának vízsgálata so
rán, és ezek az eredmények azt jelzik,
hogya sport férfidominanciájának
szemléletét a tömegkommunikációs
eszközökön keresztül is közvetítik a
társadalom felé. A kvantitatív kutatá
sok, melyek a női illetve férfi sport mé
dia általi reprezentációjának mennyi
ségét hasonlították össze, egyöntetűen
azt mutatták ki, hogya női sport meg-
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a sportnak, mint tipikusan patriarchá- sősorban a sport területén meglévő

lis rendszernek a funkcióját a nemi diszkrimináció érdekelte, nem próbáI
szerepek egymáshoz való viszonyának ták meg elméletileg tisztázni a sport
alakulásában. Véleménye szerint, szá- ban, illetve a sporton keresztül érvé
mos olyan jelenséggel találkozhatunk nyesülő férfiuralom formáit, s annak
a modern-sportban, melynek gyökerei változásait ( Dunning, 1986).
a nők társadalmi nyilvánossága és sze
repvállalása növekedésére a férfiak
sporton keresztül által adott válaszá
ban keresendők (a nőgúnyoló rögbi
klubok a 19. századi Angliában, illetve
a modern futballhuliganizmus jelensé
ge). Véleménye szerint a sport hagyo
mányosan egyike a férfiaknak fenntar
tott területeknek, mely így színtere le
het a férfiidentitás újratermelésének és
megerősítésének. Theberg és Birrell
(1989) rámutat arra, hogy bár a két
nem hatalmi viszonyának kulturális, és
nem biológiai eredete van, a sport
mégis a nők gyengébb fizikai felépíté
sét és erejét kihangsúlyozva a nemi
sztereotipizálás során a férfiak társa
dalmi felsőbbrendűségének eszméjét
konstruálja és legitimizálja. A férfiak
erőfölényének hangsúlyozása így a
nők sportra való alkalmatlanságára is
utal. Eszerint a sportolás a "férfiasság
utolsó bástyája", mellyel a férfiak fenn
tartják a status quot. A sportoló nők

tehát bizonyos szempontból "ellenál
lók"-nak is tekinthetők, mintegy meg
zavarni akarván a férfiak felsőbbren

dűségének logikáját. Ez viszont a férfi
asság mítoszának fenyegetettségét je
lenti, hiszen ha a nők egy jellegzetesen
férfiasnak tartott tevékenységet kezde
nek el művelni, akkor az elveszti kizá
rólagos férfias vonását. A megoldás a
férfiasság-nőiesség dichotómia meg
szüntetése, s a viszony újradefiniálása
lehetne (Hayes 2002). Erre azért van
meg a lehetőségünk, mert a társadalmi
nem tartaimát a társadalom, vagyis mi
magunk konstruáljuk. A nőiesség és a
férfiasság megnyilvánulási formái a
sportban sem egyetemes érvényűek

és változatlanok, hanem történetileg és
kulturálisan is meghatározottak, tehát
kutatásuk a jelenkori fejlett civilizáci
ókban mindenképpen indokolt (Hadas
2003).

A modern sport szerepét a férfihege
mónia konzerválásában egészen a '80
as évekig csak néhány feminista szer
ző kérdőjelezte meg, s mivel őket is el-
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jelenítésének mennYIsege messze el
marad a férfiak sportjáétól. Ez egya
ránt igaz az elektronikus és a nyomta·
tott médiára is.

Duncan. és Messner (1994) hat hé
ten keresztül vizsgálta három Los An
geles-i tévécsatorna késő esti sport
hírműsorait, és arra az eredményre ju
tott, hogy a műsoridő mindössze 5%
ban foglalkoztak csupán női sporttal,
míg ugyanez az adat a férfiak sportjá
nak esetében 94% volt.

Bernstein(2002) tanulmányában a
mindennapos sporttudósitásokat ele
mezve, több kutatás eredményét figye
lembe véve a nők sportjának "szimbo
likus megsemmisítésé" -ről beszél,
utalva arra a tényre, hogya vizsgála
tok szerint ezen a területen hatalmas
előnyt éJveznek a férfi sportolók a női

sportolókkal szemben. Egy 1998-as
angol analízis szerint például a BBC 1
csatorna sportvonatkozású programja
inak 90.2%-a férfisporttal foglalkozott,
s mindössze 6.7%-ban szenteltek fi
gyelmet a női sportnak.

Harris és Clayton(2002) tanulmá
nyában az angol képes sajtót vizsgálva
szintén arra a következtetésre jutott,
hogy a női sportolók alulreprezentáltak
a lapokban, hiszen a tudósítások mind
össze 5.9%-a foglalkozik a nők sportjá
val. 1348 cikkből a férfisportolókkal
illetve csapatokkal összesen 1157 cikk
foglalkozott (85.8%), míg a női sporto
lókkai csupán 80 (5.9%).

Fasting és Tangen( 1983) a norvég
lapokat, míg Theberg (1991) a kana
dai sajtót vizsgálva hasonló eredmé·
nyeket kapott a női sport alulreprezen
táltságára vonatkozólag.

A nagy sportesemények - pl. olim
piai játékok - közvetítése esetében po
zitív jelenség, hogy a televízió törek
szik egyenlő mértékben bemutatni a
férfi illetve női versenyeket. Negatí
vum viszont az a tény, hogy azoknak a
női sportolóknak, akik a hölgyek szá
mára "társadalmilag elfogadottabb"
egyéni sportágakban versenyeznek
(úszás, műugrás, torna), nagyobb fi
gyelmet kapnak a médiától, szemben
azokkal, akik tradicionálisan férfi
sportágakban szerepelnek (Bernstein
2002).

Wensing és Bruce (2003), akik a ne
mek nyomtatott média általi megjele
nítését vizsgálták a 2000. évi olimpiai
játékok alatt, Bernsteinhez hasonlóan
arra az eredményre jutottak, hogy a
nagy nemzetközi versenyeken a nők

reprezentációjának aránya és minősé

ge lényegesen javul a férfiakéhoz ké
pest. A legjobb példa erre az olimpiai
játékok, ahol a kutatások szerint ez az
arány akár ki is egyenlítődik.

A kvalitatív vizsgálatok eredményei
azt jelzik, hogya női sport megjelení
tése nemcsak mennyiségében, hanem
minőségében is elmarad a férfiak
sportjának reprezentációjától. Heyes
(2002) a sportsajtó vizsgálata során
jellegzetességként rámutatott, hogya
női sportolók ábrázolása során a mé
dia gyakran a versenyző attraktivitá
sára fókuszál, szemben a férfi sporto
lók jellemzésével, ahol a sportképes
ségek kihangsúlyozása van a közép
pontban. A sportolói kvalitásokra, a
tehetségre és eredményesség re ke
vésbé utalnak a női sportolók esetén a
médiákban, sokkal gyakoribb viszont
a női versenyzők külső tulajdonságai
ra, érzelmeire, nőiességére való cél
zás. Ezzel mintegy a férfiakéhoz ké
pest értéktelenebbnek, s így alsóbb
rendűnek áHítják be a női sportot. El
mondható tehát, hogy a méqia a női

sportolókat a nemhez tartozás alapján
sztereotipizálja. Szintén jellemző, hogy
a társadalom jobban elfogadja azokat
a sportolónőket, akik "nőies"-nek tar
tott sportágakban szerepelnek (pl. tor
na, RSG), míg triviali-
zálja azok teljesít
ményét, akik a
hagyományos
női szerep és a
nőiesség tradí
ciójával szem
beszállnak egy
"férfias" -nak tartott
sportágban való ver-
senyzéssel. Pirinen
(1997) kutatása szerint
azokat a női

versenyzőket,

akik hagyo
mányos férfi
sportágak
ban (rúdug
rás, ökölví
vás, hármas
ugrás) el
sőkként ver
senyeznek,
a média
sokszor ne
vetséges
nek ábrá
zolja, és
mint nő, a
sportágra
alkalmat
lannak festi
le.

A női sport
trivializálásának,
marginalizálásá
nak több eszközét
is feltárták a ku
tatások során.
Ilyen pl. a sike-

res női sportoJók úgymint "lány"-ként,
"kislány"-ként való említése, esetleg
csak a keresztnevén való szólitása,
mely úgymond "enyhíti" a férfisporto
lók felsőbbrendűségének fenyegetett
ségét (Duncan et al., 1990; Elueze and
Jones 1998).

Más esetekben a női versenyzőket

olyan kontextusban jelenítik meg,
amely nem kapcsolódík a sporttevé
kenységéhez, mint pl. a családí helyze
te, magánéletének titkai, stb. Ezzel
mintegy kihangsúlyozza a média, hogy
a sport a nők életében mindenképpen
legfeljebb másodrangú tevékenység.
Eitzen és Baca Zinn (1989) szerint ezt
a mechanizmust a női sportotók "spor
tolótlanítása" -ként lehetne interpretál
ni.

A nemi különbségek társadalmi
konstrukcióját és a nemek közötti hie
rarchiát a sportban nemcsak a sporto
lónők fizikai megjelenésének, külsejé
nek hangsúlyozása, hanem a verseny
zőnők mintegy szexuális vágy tárgya
ként való megjelenitése is jelzi. Leg
jobb példa erre a sportfotók elemzése,
ilyen jellegű vizsgálatában Duncan
(1990) azt tapasztalta, hogya sportoló
nőkről számos esetben olyan fotók ké
szülnek, amelyek egy soft-core kate
góriájú pornográf magazinban is meg

jelenhetnének. Egyes képek kiemel-
nek olyan testrészeket (mellek,
comb, csípő), amelyek révén a fel-

vétel erősen szexuális tartalmúvá
válik.

Bachmann (1998) az 1996
os nyári olimpiai játékokról

szóló tudósításokat elemez
ve azt találta, hogy az

osztrák napilapok és
sportmagazinok

gyakran "szexista"
módon adnak le

írást a sportoló
nőkről. A szer
ző kiemeli a
szörfösök és
strandröplab
dások esetét,
akiket sokszor
olyan pozíciók
ban ábrázol
nak, amelyek

ben testük intim
részei is láthatók.

Szintén gyakori, hogy
nem a sportolás, ha

nem öltözködés, készülő

dés, szörfdeszka-szerelés
közben mutatják a höl
gyeket, ezzel szemben
ugyanezen sportágak férfi
képviselőit túlnyomórészt
"akcióban", versenyzés
közben láthatók.
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3 A vizsgálat során a kutatók saját országuk legnagyobb példányszámban
megjelenő napilapjának sportrovatát elemzik. Az analízis célja az olimpián
résztvevő női és férfi sportolók reprezentációjának kvantitativ és kvalitatív vizs
gálata, tehát a hírek, tudósítások, kommentárok a két nem viszonylatában tör
ténő mennyiségi meghatározása, valamint azok előzetesen megválasztott
szempontok szerinti tartalomelemzése.

A férfiak felsőbbrendűségét az eltérő

leírásukon kívül az a jelenség is "őrzi",

amely a teljesítmény értékelésére, ilIet
ve a siker vagy kudarc szituációjának
megjelenitésére vonatkozik. Duncan és
Messner (1994) különbségeket fedezett
fel a férfi és női sportolók sikerének att
ribúciójában. A nők sikerét számos
esetben nemcsak a kemény munká
nak, tehetségnek illetve intelligenciá
nak, hanem a szerencsének, érzelmi ál
lapotnak, illetve a magánéleti háttér
nek tulajdonítják. Ez a férfiak esetében
nagyon ritka. A kudarc a nőknél sok
szor a gyengébb (női) képességek
számlájára írattatik, míg a férfiak ese
tében a sikertelenség okaként jellem
zően külső tényezőt emlitenek meg.

Zárógondolatok

A női sport és a média kapcsolatát
elemző kutatások eredményei felkeltet
ték érdeklődésemeta téma iránt, s mi
vel a magyar sport szakirodalomban
nem találtam ilyen jellegű anyagot, úgy
gondolom, érdemes lenne m€gvizsgál
ni, hogya hazai médiában a női sport
ábrázolásának hasonló, vagy esetleg
eltérő jellemzői tárhatók-e fel. Ezért ku
tatásom - melynek jelenleg kezdeti lé
péseinél tartok - a női sport magyar
írott sajtó általi megjelenítésének vizs
gálatára fókuszál. Célom nemcsak a
hazai napilapok kvantitatív és kvalitatív
tartalomelemzése, hanem ezzel párhu
zamosan a sportolónők médiarepre
zentációjukról alkotott véleményének
feltárása strukturált interjúk készítésé
vel, melyből kiderülhet, hogy ők ma
guk hogyan érzékelik és értékelik sze
replésüket asportsajtóban.

Kutatásom egyben egy 24 ország
részvételével zajló projekt része, mely
nek célja a női sportolók médiarepre
zentációjának nemzetközi vizsgálata az
athéni olimpiai játékok, illetve egy et
től eltérő időszak alate. Ezáltal lehető

ségem nyílik arra is, hogy ne csak a
hazai helyzetet tárjam fel, hanem nem
zetközi összehasonlítást is végezzek.
Ezek eredményeinek ismertetése a
2005-ös év során várható.
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The relationship between the
approach run speed and vaulting

performance in vaulting horse
..

Osszefüggés a lendületszerzés sebessége
és az ugrás teljesítménye között lóugrásban
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Abstract

The Study has been demonstrated
hereby an attempt to solve a problem
in gymnastics. The authors examined
the relationship between the approach
running speed and the performance of
vaulting.

Seven Turkish gymnasts have been
compared to 50 internationaly listed
gymnasts, participants of the World
Championship.

They found reasonable relationship
between the first and second 5 meters
of approach running speed and the va
ulting performance (p<0,5).

The different vaulting techniques
(facing and facing take offs) have be
en demonstrated from the aspect of
changes (increasing and decreasing)
of the running speed as the main inten
tion of the study.

The weight, height, and age of gym
nasts also have been taken into consi
deration. The results have been anaIy
zed by statistical program of SPSS,
and the Pearson Correlation analysis
has been made. The reason of the po
or performance of the Turkish gym
nasts have been concluded as the in
sufficient amount of training held to
improve specific speed, sprint and ac
celeration of the approach speed for
vaulting.

Key-words: va ul ting horse, gymnast,
competition, forward salto, handsp
ring, tsukahara

Összefoglaló

A tanulmány egy meglevő szakmai
problémára kíván megoldást találni a
torna sportágban.

A szerzők a lendületszerzés (nekifu
tás) sebessége és az ugrás technikája
(eredményessége) közötti összefüg-

gést vizsgálták. Az összehasonlítás
alapja a török tornászválogatott (a
vizsgált személyek száma - a váloga
tott csapat - alacsony, 7 fő), és 50 kü
lönböző tornász a világbajnokság
résztvevői közül. A vizsgálat eredmé
nyeként összefüggést mutatott ki a
lendületszerző szakasz első és második
öt méterének sebessége és az ugrás
teljesítménye között. Azaz a fent emli
tett szakasz sebessége hogyan befo
lyásolja az ugrás magasságát és
hosszát.

A vizsgálatának eredményeként be
mutatja a különböző ugrástechnikák
(nekifutás irányával megegyező, illetve
ellentétes arc-irányú elugrások eseté
ben) sebesség növekedésének, illetve
csökkenésének változásait. A méré
seknél figyelembe vette a tornászok
testsúlyát, testmagasságát az életkor
függvényében. SPSS számítógépes
statisztikai programot és a Pearson
Korrelációs analízist használta az ada
tok értékeléséhez.

A vizsgálat eredményeként végül
megállapították, hogya török torná
szok lemaradásának oka e szeren a
nem megfelelő futási sebesség, induló
gyorsaság, valamint a felgyorsulás ké
pesség.

Kulcsszavak: lóugrás, tornász, ver
seny, előre szaltó, kézenátfordulás, ké
zenátfordulás oldalra negyedfordulattal
és szaltó hátra (az ugrás neve japán
tornászról elnevezve)

Introduction

Gymnasts are required to make the
ir training organized according to a
specific training plan based on the tar
geted competitions they plan to parti
cipate. On basis of these plans, such
measures as the extent, intensity, dura
tion and frequency of training should

change by different periods of exercise
(2,3, 12, 13, 14, and 15) in order to let
the gymnasts build and preserve fit
ness to take part in the targeted com
petition.

Depending on the training periods of
gymnasts, the rise and fali in speed ta
ke place among the results expected.
ln vaulting horse, the role of vaulting
speed gained from approach run appe
ars to be rather crucial. The main in
tention of this study is to consider the
increases and decreases in approach
speeds varying by the techniques app
lied by gymnasts and how this differen
ce of speed is reflected upon vaulting
performance.

Departing from such considerati
ons, the measurements of the national
team of gymnastics made in between
the periods of their preparation and
competition have provided for questi
oning whether there exists any relati
onship between the Approach Run in
Vaulting Horse and the Vaulting Per
formance as weil as the existence of
those factors that may be affecting
this relationship.

Material and method
of study

ln this study, seven male gymnasts
of the national team to participate in
Mediterranean Games have been used.

The ages of the subjects included in
the study vary between 19.0 (+ 2.25)
years, heights between 160.57 (+
6.71) cm. and weights between 58.14
(+ 5.21) kg.

The subjects used in this study ha
ve been tested during the period inc
luding the time they have been taken
by the Gymnastics Federation to the
ir pre-competition training in Izmir
and their competitions (Test II). In the
mentioned tests, the skin thicknes
ses, Somatotype features and rate of
body fats by percentage have been
determined. In these tests, skin thick
nesses of the bodies have been mea-
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Rondat vaults, Handspring double for
ward salto and Tsukahara vaults res
pectively.

Discussion

• six electronic photocells have be
en placed at the last 10 meters, last 5
meters and at the level of the spring
board.

• The gymnasts have made the

sured by use of Holtain skinfold and
the lengths by Holtain Anthropo
metry. While for Somatotype, Heath
Carter (3) formulas have been used,
the measurements of body fat have
been calculated according to Durnin
and Womersley (4). The obtained re
sults have been analyzed in the statis
ticai program of SPSS. As for the
tests concerned with the determinati
on of speed, Pearson Correlation
analysis has been made.

Test protocol

ln the study, with regard to determi
ning the approach speeds of gym
nasts,

• the distance to the point of depar
ture for run has been fixed as 25 me
ters for ali gymnasts,

Findings
The results of the study have been obtained as given in the following.

Table 1. Properties of the Subjects Involved in Study

Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Aae 1700 2200 190000 251661
Heiaht 14600 168,00 160,5714 761265
Weiqht 51 00 65,00 58 1429 520988
% Fat rate 5,37 8,54 6,7771 1,39504

Table 2. Handspring Forward Salto Speed Properties of Subjects Involved in
Study

Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Handsprinq Forward Salto 10m. 714 893 76570 68251

Handspring Forward Salto 1st 7,14 8,93 7,6570 ,68251
five m.

Handspring Forward Salto 2nd
6,94 7,81 7,3944 ,29927

five m.

Table 3. Rondat Speed Properties of Subjects lnvolved in Study

Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Rondat 10 m. 685 806 73262 ,41252·

Rondat 1st five m. 676 877 72798 68585

Rondat 2nd five m. 6,67 8,93 7,4481 ,77415

Table 4. Tsukahara Speed Properties of Subjects Involved in Study

Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Tsukahara 10 m. 699 7,94 73656 ,33240

Tsukahara 1st five m. 694 877 73337 64422

Tsukahara 2nd five m. 7,04 8,06 7,4472 ,38042

Table 5. Pearson Correlation Results of the 1st Measurement Figures in Handsp
ring Forward Salto Vault

r P
HandsDrina Salto Forward 10m. ,250 P<0.05

Handsprina Salto Forward 1st five m. ,250 P<0.05

Handspring Salto Forward 2nd five m. ,764 P<0.05

During preparatíon period, it is natu
ral for the scope of tra in ing to be high,
volume to be low, gymnasts to weigh
many kilos and the body fat rates to be
high (2,3, 7, 15). In line with the stu
dies held, it is also an expected conse
quence that during the competition pe
riod training decreases in scope, volu
me increases and gymnasts finally re
ach their ideal form weights by getting
rid of excess fats. The low figures in
percentage of body fats are considered
important in gymnastics with regard to
attaining an aesthetic appearance and
practicability in movements (1).

As stated in its purpose, this study
has been determined within a yearly
calendar during which the team invol
ved in training for the targeted compe
tition has been taken to pre-season
training to be tested for as long as 7
months prior to the competitions, and
in line with the training held, relations
between the approach speed and app
roach performance together with the
changes taking place in physical profi
les of gymnasts have been evaJuated.
The findings concerning the physical
profiles have been published before
(5).

ln vauJting horse, the role of speed
attained horizontaIly (in run) is crucial
for the vaulting performance. The ki
netic energy gained in run provides a
forward movement following the vault.
The run and vault are the two factors
constituting the basis of value in vaul
ting. For this reason the run should be
fast and easy. In order to shape the run
as required by the determined purpo
se, it is considered that the inciusion of
sprints of 20-30 meters would be quite
beneficial (16).

Repeatedly, owing to the distinct
characteristic of vaulting on spring-
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Table 6. Pearson Correlation Results of the 2nd Measurement Figures in Handsp
ring Forward Salto Vault

r P
Handsprina Salto Forward 10 m. 248 P<0.05

Handsprin~ Salto Forward l st five m. ,248 P<0.05

Handspring Salto Forward 2nd fjve m. ,675 P<0.05

Table 7. Pearson Correlation Results of the l st Measurement Figures in Rondat
Vault

r P
Rondat 10 m. 596 P<0.05
Rondat l st five m. 179 P<0.05

Rondat 2nd five m. ,686 P<0.05

Table 8. Pearson Correlation Results of the 2nd Measurement Figures in Rondat
Vault

board, it should be taken into conside
ration that there appears to be no rol
ling movement from heels to tips of fe
et. This system in stepping is regarded
to be the prerequisite of training met
hodology. Any mistaken application of
such type of vaulting will definitely not
aid in horizontaIly gained speed to be
transferred to vertical axis. (8, ll)

ln some other study where the app
roach speed has been analyzed, Prof.
Krug and his team has found out that
the approach speeds of the first 50
gymnasts in World Championship of
1997 have been 8.48 m./see., as irres
pective of any techniques. This figure
has been calculated as 7.44 m./sec in
our case.

r P
Rondat 10 m. 564 P<0.05
Rondat l st five m. 155 P<0.05

Rondat 2nd fjve m. ,688 P<0.05

Difference between National
Team Sportsmen and Sportsmen

in World Listing by their
Approach Speed Figures in

Handspring Forward Salto Vault

1
• Mean ol lírs! 50 Spol1smen in World Usting
O Mean ol Spol1smen in National Team

6,5

As for the mean figures for approach
speed in Tsukahara, while mean of the
first 50 gymnasts in World listing is
8.19 m./sec, the same figure has been
measured as 7.11 m./sec. for national
team gymnasts in our case.

Table 9. Pearson Correlation Results of the l st Measurement Figures in Tsukaha- 9

ra Vault 8.5

8

7.5

7 -

r P
Tsukahara 10m. 201 P<0.05

Tsukahara l st five m. ,310 P<0.05

Tsukahara 2nd fjve m. ,525 P<0.05

Table 10. Pearson Correlation Results of the 2nd Measurement Figures in Tsuka
hara Vault

r P
Tsukahara 10m. 157 P<0.05

Tsukahara l st five m. 267 P<0.05

Tsukahara 2nd five m. ,488 P<0.05

Table 11. Mean Approach Speeds of Subjects in Handspring Forward Salto

Dl5TANCE 1st TEST 2nd TEST
Time (sec) Speed (m/sec) Time (sec) Speed (m/sec)

10 meters 1.37 7.29 1.33 7.51
l st fjve meters 0.69 7.24 0.67 7.46

2nd five meters 0.68 7.34 0.66 7.50

Mean Approach Speed in Handspring Forward Salto Vault

Difference between National
Team Sportsmen and Sportsmen

in World Listing by their
Approach Speed Figures in

Tsukahara Vault
9

8

6

The most important point in the
study held is that, although the method
of vaulting does not differ between the
Turkish gymnasts and those in world
standards, the main reason why they
get lower points appears to be their low
speeds in approach run. As manifest
hereby, unless the gymnasts take note
of the way how vaulting is accomplis
hed, we end up with mean figures of
6.90 m./see. and 7.40 m./see.

During vaulting, the inability to apply
the required amount of force on tram
poline because of low speeds in appro-

• Mean of lirsl 50 SpOl1smen in World Listing
O Mean of Spol1smen in National Team

7.52

7.51

I. Test 7,5

7,49

7,48

7,47

7.46

7,45

7,44

3
7,43

7.22-

7,24

1_ II. Test~ I. Test I

7.36,-----------------------------,-

7,3

7,32

7,2

7.34

7,18-'-----------------------------1-
2

Distance

II 7,28..,
E7,26 -
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to reach their highest level in speed
only at the 2nd five meters although
they take approximately 25 meters of
distance for run. Despite this, in ali
three of the techniques, consideration
of correlation values of speed in the
last 10 meters, 1st 5 meters and 2nd 5
meters and the vaulting performance
reveal that the figures of the 2nd 5 me
ters appear to be more meaningfui
than the others.

ln light of these figures, when we
consider that the gymnasts of the Nati
onal team have accomplished most of
the 10-12 factors required for their
success in vaulting horse, we find that
the first one of these factors, namely
the approach run speeds do not reach
the desired level. The reasons for not
reaching and/or not being able to re
ach this speed can be explained within
the science of training.

Another cruciaJ point is that within a
distance approximately of 25 meters
where those type of spring-related
sports which the angular transfer of
horizontaIly gained speed is made, the
gymnasts run particularly the final
meters in a controllable speed, mea
ning that the speed in the 2nd five me
ters appear to be slower than the 1st
five. However, we could not run into
such figures with our gymnasts. We
interpret this as a problem between
the approach run and the connection
of spring.

Coneiusion

The results of the tests held during
the pre-seasonal studies where the
male gymnasts of the national team
were prepared for an important com
petition as weil as during the compe
titions imply that our gymnasts have
not prepared themselves as required
by such an important competition
and that they have not been suffici
ently trained during the pre-seasonal
period.

ln our study, the training activities
held during periods of preparation and
competition in line with the science of
training, and especially the technical
training, which is presented to the Na
tional Gymnastics team as the pre-se
asonal period training, encompasses
the entire planning of training.

It can be sensed that the other motor
physical fitness properties that should
be included in training activity as weil
as in technical training do not take any
place due and that the sprint abilities of
gymnasts have not been developed in
relation with the branch involved. In
addition to development of sprint abili-

7,4

7,3

7,2

7,1

-7

-6,9

-6,B

6,7

3
6,6

and indicates that the movement of
body's centre of gravity, take-off, the
transfer of horizontally gained speed to
vertical axis, Janding and the tum of
the shoulder ali affect the performance
in competition(11-9).

Considerations of some research re
sults indicate the existence of 10- 12
factors that affect the vaulting perfor
mance (8,16,6,17).

Another point worth notice in this re
search is that, except for Handspring
Forward Salto, in use of the two rema
ining techniques, the gymnasts appear

Mean Approach Speed in Rondat Vault
7,3 7,2

•7,2 7,15

7,1
7,1

,,7

"., 7,05,
E

6,9

7
6,8

6,7 6,95

6,6 6,9
2 3

Distance
1_ II. Test ..... I. Test I

DISTANCE 1st TEST 2nd TEST
Time (sec) Speed (m/sec) Time (sec) Speed (m/sec)

10 meters 1.43 6.99 1.41 7.09
1st five meters 0.69 7.22 0.71 6.99
2nd five meters 0.72 6.87 0.70 7.14

7,4

Table 12. Mean Approach Speeds of Subjects in Rondat

6,4

117 -.,

7,2

Mean Approach Speed in Tsukahara Vault

DISTANCE 1st TEST 2nd TEST
Time (sec) Speed (m/sec) Time (SéC) Speed (m/sec)

10 meters 1.38 7.24 1.40 7.14
1st five meters 0.74 6.71 0.72 6.89
2nd five meters 0.67 7.40 0.68 7.35

Table 13. Mean Approach Speeds of Subjects in Tsukahara

1_ II. Test'" I. Test I

6,6

6,2 -'--------------2---------------'-

Distance

7,6 ,----------------------------,-

ach run results in stepping on the vaul
ting horse with insufficient speed and
insufficient vaulting force, which is
then followed by the second vaulting
that similarly lacks application of any
sufficient level of force, causing inabi
litY to attain a desired height in vault
and finishing the movement not in any
way desired.

The inability to finish the movement
in the desired way shall not be associ
ated with merely the approach run
speed. In his study, King divides this
into two as factors of the arm and body
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ties, the muscle force should also have
been built up accordingJy. It is also fo
und out that the gymnasts have not
made their due training sufficientJy eit
her. However a well-trained gymnasts
should be lifting weights of 380 - 600
tons per year and the majority of this
weight-Iifting activity should be held
during the preparation period (2).

As result of ali these data obtained,
the main reason our gymnasts are left
below the world standards in their field
Iies in insufficient amount of training
held for speed and force, which in tum
causes them to fail reach ing the requi
red level of horizontal speed. For this
reason, they face problems of vaulting
performance, which is affected by ot
her factors as weil.

ln result, the main point for gym
nasts to be more successful in Vaulting
Horse is to be conscious enough to de
velop their speed and force characte
ristics by changing their forms within
play and technical studies and study
hard to improve speed and force in re
al sense.
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Utópia vagy realitás
- élsport tisztán?

Utopia or reality - dopingfree top sport?
ISzabó S. András
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest

Összefoglalás

A cikk a következő témaköröket tár
gyalja: teljesitményigény és igény a
teljesítményfokozásra, a dopingvizsgá
latok megbízhatósága és manipuláci
ók, a dopingszerek hatásai. A követ
keztetés: liberalizáció szükséges, mert
a dopingellenes háború az ellenőrzések

szigorításával nem oldható meg.
Kulcsszavak: doping, élsport, mani

pulációk, teljesítményfokozás

Abstract

The paper deals with the followíng
topics: performance-demand and need
for performance-increase, confidence
in doping tests and manipulations, ef
fects of illegal substances. Conclusion:
Iiberalisation is necessray, there is no
chance to win in the war against do
ping with increased severity of doping
test control.

Key-words: doping, manipulations,
performance-increase, top sport

Bevezetés

A különböző teljesítményfokozó sze
rek elterjedt használata - nem csupán
az élsportban, de fitness termekben,
testépítő műhelyekben is - és a hasz
nálat ellenőrzése számos egészségi,
edzésmódszertani, analitikai, etikai és
financiális problémát is vet fel. A té
makörben sok hazai könyv és tanul
mány - pl. (1)(2)(3)(4) - is napvilágot
látott, s világszerte igen nagyszámú tu
dományos konferenciát, szakmai ta
nácskozást rendeznek, sőt új, adoping
elleni küzdelmet felvállaló ill. arra sza
kosodó nemzetközi szervezetet (WA
DA, World Anti-Doping Agency) hoz
tak létre. Ugyanakkor az is jól látható,
hogya probléma megnyugtató módon
történő kezelése ill. megoldása nem
várható a jelenlegi utat járva, azaz a
szigorítás fokozását, az ellenőrzés óriá
si pénzeket felemésztő kiterjesztését
célzó irány követésével.

A következtetés az, hogy "a járt utat
a járatlanért el ne hagyd" elvet félre

kell tenni, új, liberálisabb szemlélet
szükséges. Többek között azért, mert a
manipulációk miatt adopingellenőrzés
megbízhatósága (s ebből adódóan
szükségessége) erősen megkérdője

lezhető.

Teljesítményigény, igény
a teljesítményfokozásra

Schmitt Pál, a MOB elnöke egy TV
interjúban (2005. március) úgy fogal
mazott, hogy az a legfontosabb cél,
hogy magyar sportoló ne akadjon fenn
a dopingellenőrzésen. Ez biztosan igaz,
ha a minimális követelményt tekintjük,
de vajon valóban ez-e a valódi cél? Va
jon nem cseng-e ez a vélemény össze
Frenkl Róbert nézetével, aki azt írta a
Janus-arcú olimpia c. írásában(5),
hogy az olimpia kétarcúsága a sport
vezetés elvtelenségéből következik, hi
szen szavakban hirdeti a tiszta sportot,
de cselekedeteiben addig tolerálja a
manipulációkat, amig nincs lebukás.

Panta rhei - mondja a régi görög
mondás, azaz minden folyik, minden
módosul, minden folyamatos változás
ban van. A kor, a korszellem, a körül
mények, a társadalmi elvárások, a
technikai feltételek is módosulnak, s
ezáltal az ember nézetei is változnak.
20 éve még határozottan úgy véltem,
hogya do ping elleni harc feltétlenül
szükséges, s az ellenőrzések szigorítá
sával ez a harc sikeresen megvívha
tó(6). Ma már nem így látom a dolgo
kat.

Úgy vélem, hogy ma az élsportban
olyan hihetetlenül nagy pénzek forog
nak, olyan nagy a teljesítménykény
szer a szponzorok részéről, hogy min
denki arra törekszik, hogy a csúcsra
érjen. S lényegében bármilyen eszközt
alkalmasnak vél, ha az segíti e cél el
érését. Azaz, ahogya Loyolai Szent Ig
nác által alapított jezsuita rend képvi
selői vallották: a cél szentesíti az esz
közt. A sport nyelvére lefordítva ez
annyit jelent, hogy győzni bármi áron
(to win by ali means). Hogy van-e jo
gunk ilyen elveket hirdetni, nos erről

nem kívánok vitát nyitni. Csupán meg-

említeném, hogya világtörténelemben
nem éppen pozitívan értékelt Sztálin
(Joszif Viszarionovics Dzsugasvili) is
ezt az elvet vallotta.

A NOB intézményét több, mint 20
éven át vezető Juan Antonio Sama
ranch is azt állapította meg szomorú
an, sportvezetői pályafutása végéhez
közeledve, hogya dopíng elleni harc
ban csupán egy-egy ütközet nyerhető

meg, de a háború nem. El kéne hinni
ezt neki. S azt is, amit az ún. dopingér
zékeny sportágakra vonatkozóan a ne
ves újságíró, Szále László mondott, aki
szerint a dopingolót s a nem dopingo
lót nem az különbözteti meg, hogy az
egyik szed, a másik meg nem szed il
legális teljesitményfokozó szereket,
hanem az, hogy az egyik lebukott, a
másik meg nem.

A dopingvizsgálatok
megbízhatósága

Joggal merül fel a kérdés: van-e
éles határ a legális és az illegális telje
sítményfokozó szerek között? Vajon
azok a legális készítmények, amelyek
a jobb terhelhetőség, a gyorsabb rege
neráció biztosításával nagyobb terje
delmű és nagyobb intenzitású edzés
munka elvégzését teszik lehetővé,

azok vajon nem károsak az egészség
re? Az élsport igy önmagában, dopíng
szerek nélkül is vajon egészséges? Va
jon téved a jól ismert sportorvos
Lángfy György, aki azt mondta egy
előadásában, hogy a ma élsportolója a
jövő potenciális rokkantja? Ki ma a
dopingérzékeny sportágakban az iga
zán jó élsportoló? Az, aki nagyon ma
gas szintű természetes adottságokkal
(pl. alkati, ízületi paraméterek, kedve
ző izom- és izomrostarány, jó koordi
nációs képességek, pszichés terhelhe
tőség), jó edzővel, korszerű edzésme
todikával, kifogástalan táplálkozással
stb. rendelkezik, vagy pedig az, aki
esetleg ezen adottságokból és külső

feltételekből valamivel kevesebbet ka
pott, viszont szervezete rendkívül érzé
kenyen reagál az alkalmazott illegális
készítményekre, s ezáltal jelentős telje
sítményfejlődést tud felmutatni? Nyil
vánvalóan ez utóbbi lesz a sikeres él
sportoló.
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Az is jogos kérdés, hogy va!)-e értel
me a dopingellenőrzésnek. Eppen a
vizsgálati eredmények megbízhatat
lansága kapcsán. Itt persze nem az
analitikai technikákra gondolok - a ma
alkalmazott korszerű méréstechnikák
(pl. GC-MS) igen érzékenyeljárások, s
nagyon megbizható eredményeket ké
pesek szolgáitatni a rendkívül alacsony
koncentrációtartományok esetében is
- hanem a mintavétellel, a mintaadás
sal kapcsolatos manipulációkra. Azaz
a biológiai, mech~nikai, farmakológiai
manipulációkra. Es természetesen az
adminisztratív manipulációkra, amikor
valamilyen érdekből - sportkör, város,
megye, ország, hazai szövetség, nem
zetközi szövetség - a pozitiv eset nem
kerül napvilágra. Ezekből adódik, hogy
az elvégzett vizsgálatoknál csupán 1-2
% a pozitív arány, pedig a jéghegy
aránytalanul nagyobb része attól még
ott van, hogy a víz felett csak a csúcsa
látszik. Ezért, is látom szükségtelennek
és értelmetlennek adopingellenőrzést.

Meg azért, mert mindig van olyan, aki
olyan készítményeket használ, ami
(még?) nincs a dopinglistán. Van tehát
esélyegyenlőség? Van tehát valóban
fair play? Nincs, és ezt ki is kell mon
dani. A legális és az illegális szerek
kombinálásával - jó medicinális hát
térrel - elég nagy valószínűséggel el
kerülhető a lebukás, s a teljesítőképes

ség mégis igen magas szintű. S azért,
mert az illegális szerek alkalmazásával
megszerzett magas teljesítményszint
egy adott ideig a legjobb legális szerek
kombinációjának alkalmazásával is
fenntartható, addig, amíg a versenyre
sor kerül, amikorra a korábban alkal
mazott dopingszer metabolitjainak
koncentrációja már nagy valószínű

séggel a kimutathatósági határ alá
csökken. Sapienti sat.

nik. Ha nagyon őszinték akarunk lenni,
akkor viszont ki kell jelenteni, hogy fel
nőtt és egészséges szervezetű egyé
neknél a szteroidok, vagy hozzájuk ha
sonlóan anabolikus hatást produkáló
készítmények mérsékelt (de hatékony)
dózisú szedése nem jár komoly egész
ségi kockázattal akkor, ha a szedés
nem folyamatosan történik, s az adott
felkészülési időszakokra vonatkozó kú
rák között a szervezet tud regenerálód
ni az ún. üres időszakokban. Mondjuk
4 fontos versenyre 5 hetes támogatott
felkészülés történik - közte szünetek
kel - ez összesen 20 hét, s az év 52 he
téből 32 hét során a szervezetbe nem
jut illegájisnak minősített, a dopinglis
tán szereplő teljesitményfokozó gyógy
szer. Ennyit egy egészséges szervezet
többnyire különösebb károsodás nél
kül tolerálni képes.

Ezzel messze nem azt akarom mon
dani, hogy bátran nyúljunk a szteroi
dokhoz. Nem, szó sincs erről. Semmi
szükség nincs arra, hogya felnövekvő

ifjúság a konditermekben úgy gyara
podjon izomban és erőben, hogy ezt
szteroidokkal segítik. Tömegsport
szinten, rekreációs sport szinten az ille
gális teljesítményfokozó szerek szedé
sének semmi értelme nincs. S józan
propagandával fel is kell lépni e szerek
szedése ellen.

De az élsport nem rekreációs szintű

sporttevékenység. Az pénz- és teljesít
ményorientált világ, amelyről többen is
úgy vélekednek, hogy az élsport ott
kezdődik, ahol az egészség befejező

dik. De vajon jogunk van-e korlátozni
azt az emberileg igencsak érthető cél
kitűzést, ha valaki az ország, a konti
nens, esetleg a világ legjobbja akar
lenni valamelyik sportágban?

Következtetések

akár írásos formában - pl. részvétel tá
jékoztató előadáson, előadásokon,

eredményes tesztvizsga ennek anya
gából - is meg lehetne követelni az él
sportolóktól.

Hogy lesz-e élsport tisztán? - nos, ez
fogas kérdés. A közeljövőben - úgy vé
lem - biztosan nem. Többnyire a jósIá
sok esetén a tévedés valószínűsége

annál nagyobb, minél távolabbi időbe

li extrapolációt kivánunk. Én egyéb
ként el tudok képzelni dopingszer
mentes versenysportot is, de ehhez a
jelenlegitől eltérő társadalmi és morális
viszonyokra lenne szükség. Ez elsősor

ban az anyagi helyzet, a józanság, a
szellemi szint függvénye. Lényegében
annak függvénye, hogy ki tud-e ala
kulni egy, a tevékenységében és gon
dolkodásában is egészséges társada
lom. A mainál magasabb szintű erköl
csi tartással, kultúrával és szakmai-tu
dományos felkészültséggel.
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Nem vagyok optimista a doping elle
ni harc kilátásait tekintve, s úgy vélem
igencsak felesleges pénzkidobás
mondjuk elvileg egy A sportoló vizele
tét vizsgálni, holott a vizelet egy B
egyéntől származik. Valószínűleg libe
ralizáció szükséges e fronton, őszintén

be kellene vallani, hogy nincs reális
esély a doping elleni háború megnye
résére. Ez persze nem azt jelenti, hogy
a gyeplőt oda lehet dobni a lovak közé!
Nem, inkább azt, hogy józanság, reali
tás-érzék kell, s nem a tiltásra és ellen
őrzésre, hanem a prevencióra, az ob
jektív adatokat tartalmazó felvilágosító
s meggyőző tevéke!)ységre kellene
fektetni a hangsúlyt. Oszintén felhívni
a figyelmet a dopingszerek szedése
következtében esetleg előálló káros
hatásokra, s ezen ismeretek birtoklását

A dopingszerek hatása

A dopingszerek túlnyomó többsége
- kivétel akad, pl. a THG gyógyszer.
Aminek a kedvező hatása mellett van
mellékhatása is, s az egészségkárosító
hatás annál nagyobb, minél nagyobb
az alkalmazott dózis. (Jóból is megárt
a sok - allzuviel ist ungensund). Ana
bolikus androgén szteroidokból pedig
az élsportban a terápiás dózisok sok
szorosát használják, s gyakran e szere
ket kombináltan alkalmazzák. Manfred
Donike, a hires német dopingspecialis
ta a szteroidok szedését férfiaknál ké
miai kasztrálásnak minősítette, nőknél

pedig még ennél is drámaibb elválto
zásokra hívta fel a figyelmet. Igaz, csak
akkor, ha a szedés igen nagy dózisban,
s nagyon hosszú időn keresztül törté-
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Mi is a géndopping?
VESZÉLYES LEJTŐ - LEZÁRJUK A KÖZLEKEDÉST!

Képzeljük el azt a napot, amikor
nem kell már tovább aggódnunk a
Parkinson kórtól, vagy éppenséggel
a mai, még orvosolhatatlan izomsor
vadástól, számos gyógyithatatlan rá
kos betegségtől. Ez a nap reánk kö
szönthet a nem is olyan távoli jövő

ben, amikor ezek a félelmetes beteg
ségek és más hasonlók, amelyek el
keserítő pusztítást végeznek a föld la
kosságában, már csak rossz emlék
ként élnek majd a tudatunkban. Kö
szönhetően a génterápia csodáinak,
annak a képességnek, hogy génállo
mányunkban véghezvitt okos válto
zások révén részben megelőzzük, il
Ietve gyógyítjuk ezeket a súlyos be
tegségeket. Komoly, reális alapokon
nyugvó, de mégis csupán ígéret ez,
annak ellenére is, hogy manapság
(még nem túl sok helyen) a nagyvi
lágban korszerű laboratóriumok
munkálkodnak serényen. Lényegé
ben a tapasztalatszerzés stádiumá
ban folynak a kutatások. Nem, ma
még nem tartunk ott, hogya genetí
kus hibák, öröklött defektusok okoz
ta megbetegedések okán egyszerűen
elmegyünk a családi orvoshoz, ké
rünk egy injekciót és ezzel el is van
vetve minden gondunk, jóllehet né
hány becsvágyó orvoskutató azt jelzi
- nem vagyunk beláthatatJanul távol
ettől a megváltástól.

Csábít a génmanipuláció

Ugyanakkor a haladás az orvostu
dománynak ebben az ágában, sajnos,
azt a lehetőséget is magával hozza a
szintén nem túl távoli jövőben, hogya
legkorszerűbb eszközökkel igyekez
nek majd a sportolók drámai módon
megnöveini teljesítményüket a ver
senypályákon. l'lincsenek kevesen
azok, vélhetjük joggal, akik képtele
nek lesznek - nem is szándékoznak 
ellenállni a génmanipuláció lehetősé

gei által előidézett csábításnak, habo
zás nélkül vállalják, hogy ezen a ve
szedelmes úton is, minden áron job
bak legyenek ellenfeleiknél.

"A legtöbb tiltott teljesítménynövelő
szer tulajdonképpen visszaélés azok
nak az orvosságoknak - gyógyszerek,
tápszerek - a használatával, amelyek
rendeltetésszerűen,normálisan a gyó
gyászatban alkalmazottak - jelentette
ki Dr. Olivier Rabin, a WADA tudomá
nyos igazgatója. - Számos olyan

anyag, amelyet doppingként szednek,
gyakorlatilag korszakos előrelépést

jelent a tudomány és a gyógyítás szol
gálatában. S mint ahogyan ezek elíté
lendő, tiltott, ráadásul sporterkölcsbe
ütköző használata kétségkívül javuló
teljesítményt eredményez, a géndop
ping esetében is pontosan ugyanez a
helyzet."

Miközben vitatható, mennyire iga
zán realitás ma a géndopping veszé
lye, a WADA időben igyekezett elébe
menni a problémáknak, megelőzni a
gondokat, jó előre elsőbbséget bizto
sított kutatásaiban a géndopping el
lenőrizhetőségének, az ügynökség
2003 óta folyamatosan fokozott erő

feszítéseket tett és tesz ma is ezen a
téren.

"Nagyon jól tudjuk, hogya géndop
pinggal összefüggő veszélyeztetettség
realitás - jegyezte meg Richard Po
und, a WADA elnöke. - Tétovázás, vá
rakozás nélkül azonnal elkezdtük a
küzdelmet, mielőtt maga a gyakorlat
lenne realitás. Sokkal hatékonyabb,
egyszerűbb a bajt megelőzni, mint be
következte után küszködni vele."

Öröklődés és környezet

Ahhoz hogy alapvetően valaki meg
értse a géndopping lényegét, szüksé
ges előbb megismernie általában a
génterápiát. Amilyenek vagyunk,
ahogyan kinézünk, vagy történetesen
mennyire vagyunk éppenséggel jó
sportolók, illetve milyen betegségekre
van hajlamunk - mind-mind a génál
lományunk függvénye, legalábbis je
lentős részben. Egyéniségünk, lé
nyünk gyökerei bizonyos vonásokat,
tulajdonságokat előre meghatároz
nak. A fejlődésünket, mibenlétünket
méginkább meghatározó másik té
nyező a környezetünk természetesen.
Nem nehéz következtetni arra, hogya
két tényező, az örökölt, a genetikus,
valamint az állandóan formálódó, vál
tozó külső környezet együttes hatása
formál bennünket azzá, amik va
gyunk.

Az Egyesült Államok Egészségügyi
Minisztériuma 1990-ben indította útjá
ra az úgynevezett Génállomány Prog
ramot (Human Genome Project),
amely 13 évi intenzív kutatást követő
en feltárta a megközelítőleg mintegy
20-25 OOO génből álló teljes emberi
géntérképet (DI'lA).

Az árulkodó térkép

Ezt a térképet úgy képzelhetjük el
leginkább, mint az egyénről egy pon
tos tájékoztató lapot, amelyet a prote
int termelő gének rendszere kompo
nál meg és sok mindent elárul rólunk.
Az említett proteinek építik fel sejtje
inket és látják azokat el funkcionális
parancsokkal.

Mi történik azonban akkor, ha egy
meghatározott gén hibás és nem mű-

. ködik rende!tetésszerűen? Mi történik,
ha egy gén egyszeruen hiányzik a
szervezetből, vagy valamilyen oknál
fogva módosul, akár örökölt tulajdon
ság, jellegzetesség okán a szülőktől,

vagy vegyi hatás, netán rádióaktív su
gárzás eredményeként? Amikor a gén
nem képes eredeti funkcióját betölte
ni, s az előírt proteint előállítani, illet
ve szabályozni, a következmény - be
tegség, kór... Az izomsorvadást (mus
cular dystrophy) említettük korábban,
amely megállíthatatlanul emészti el,
"fogyasztja" az izomzatot. Tipikus ge
netikai rendellenesség: a gének, ame
Jyeknek felelőssége az izom növeke
déséhez és működtetéséhezelenged
hetetlen proteinfajta előállítása, vagy
hiányoznak, vagy hibásan dolgoznak.

Azon a bizonyos jövőbeni napon a
génterápia megsemmisíti ezeket az
átkos kórokat, mint amilyen a mus
cular dystrophy is. Mindenesetre a tu
dósok megfeszített erővel kutatják a
génterápia különféle útjait, megoldá
sait, lehetőségeit keresve. Bizonyos
esetekben egy normális, ép gén behe
Iyezhető az adott paciens sejtjeibe,
vagy közvetlenül a génállományba,
hogy helyettesítse a nem működőt,

vagy netán megjavítsa a nem megfe
lelően funkcionálót. Azokban az ese
tekben, amikor egy új, normális és ép
gén behelyezéséről van szó, a tudós
orvosnak ehhez egy génszállító metó
dust kell alkalmaznia, amelyet vector
nak neveznek. A legközismertebb
ilyen módszer esetén a beavatkozás
kor egy saját funkciójától megfosztott,
módosított vírus játssza a szállító sze
repét, s úgy működik valóban, mint
egy fuvarozó teherautó, semmi mást
nem tesz, mint normális DNA-t szállít
a sejtbe, egyébiránt ártalmatlan.

Csak leírva egyszerű

"A vírus olyan, mint a trójai fa ló 
mondja Dr. Theodore Friedmann, a
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Californiai San Diego Egyetem Génte
rápiás Programjának igazgatója, a
WADA speciális Gén-dopping Bizott
ságának elnöke. - A vírus odaszáJlitja
a megcélzott sejtekbe az egészséges
géneket, Jerámolja őket, amelyek at
tól kezdve normálisan végzik a dolgu-

. kat, termelik a megkivánt proteineket
és enzímeket. "

Bár a folyamat így leírva pofon egy
szerűnek tűnik, a gyakorlatban távol
ról sem ennyire az, s nincs még - több
száz ilyen beavatkozás nyomán - mér
tékadóan értékelhető tapasztalat a
beavatkozás esetleges káros követ
kezményeiről. Mindenesetre bizako
dásra késztetnek az első sikerek.

Francia tudósok génátültetést vé
geztek olyan gyerekek esetében, akik
súlyos immunbetegségben szenvedtek
(combined immune deficiency 
SCID). Ezek a gyerekek egy olyan gén
hiányában szenvedtek, amely normá
lis esetben kritikus fontosságú, sokol
dalú ellenállást eredményező proteint
termel az ember immunrendszere szá
mára. A kis betegek a kór következté
ben a külvilágtól tökéletesen izolált
környezetben képesek csak betegség,
baj nélkül élni. Amikor megkapták a
vector-kezelés révén az egészséges,
munkaképes géneket, szervezetük
utána már képes volt produkálni az
immunitást biztosító proteint. A siker
mégsem teljes, a hosszú távú hatások
tanulmányozása még nem vált lehető

vé, tele vagyunk tisztázatlan kérdések
kel, s tény, hogya kezelt gyerekek kö
zül többen a későbbiek során leukémí
ában betegedtek meg.

Az EPO után
a következő lépés...

A sport térségeiben a versenyző ter
mészetszerűen nem szenved semmi
féle betegségben. Gyógyítás helyett
ép géneket injekciózhat a szervezeté
be, hogy fokozza így a normális sejtek
műkÖdését. Dr. Lee Freeman és kuta
tó társai olyan génekkel kísérleteztek,
amelyek úgynevezett l-es faktorú in
zulin-serkentőt produkálnak (lGF-1),
amely elősegíti az izomnövekedést és
a regenerálódást. Ezek a gének, ame
lyeket ártalmatlan vírusok segítségé
vel juttatnak a szervezetbe, több IGF
l-et termelnek, mint amennyit a szer
vezet normális, átlagos módon produ
kálna, serkentve ekként az ízom
mennyiség növelését.

Freeman előrelát olyan helyzeteket
is, amikor egy-egy olyan sportoló, aki
adott testrészén sérülést szenved, ké
pes lesz IGF-l-et használni, s ezzel je
lentősen felgyorsítani a gyógyulás

menetét a sérült izomzatban. Mások
ugyanígy alkalmazhatják a géndop
pingot arra, hogy megerősítsék, pél
dának okáért, a meggyengült térdizü
letet, vagy károsodást szenvedett
egyéb ízületüket, más szöveteket, s
ezzel kedvezőbb versenyhelyzetbe ke
rülhetnek a sportpályán társaiknál.

Azok számára, akik erythropoetint
használtak teljesítményfokozásra ed
dig, a géndopping lehet minden való
színűség szerint a következő lépés.
Ahelyett, hogy magával az EPO-val
injekcióznák magukat, most azokkal
a génekkel töltik fel magukat, ame
lyek EPO-t termelnek, amely foko
zott, de természetes módon növeli a
vörösvérsejteket.

A szigor - elengedhetetlen

A veszélyek?
Nos, magától értetődően a génterá

pia nem annyira egyszerű, mint aho
gyan papírra vetve annak tűnik.

"Messze vagyunk még attól, hogya
terápia teljesen kidolgozott legyen 
állapította meg Dr. Olivier Rabin pro
fesszor. - A siker esélye egyelőre sze
rény, a kockázat viszont igen magas."

Valóban, a génterápia komoly veszé
lyeket hordoz, s nem csoda, hogy
olyan. szigorúan szabályozott az Egye
sült Allamokban és most már egyre
több más országban is. Mindenütt, ahol
a kérdéssel a kutatók klinikai-labora
tóriumi körülmények között foglalkoz
nak: Angliában, Németországban,
Franciaországban, Olaszországban,
Svédországban, Japánban, Kínában,
Ausztráliában és másutt. Amerikában
minden egyes emberen végzett génte
rápiához kizárólag a helyi egészség
ügyi intézetek, kórházak felelőseiből

összeállított különleges bizottság hoz
zájárulása szükséges, amelyről végül
az országos egészségügyi főhatóságok
döntenek (Food and Drug Administra
tion - FDA), sőt az esetek többségében
a DNA Tanácsadó Testület (RAC - Re
combinant DNA Advisory Committee)
is. Mindazonáltal egyáltalán nem nehéz
elképzelni, hogy hamarosan zug-labo
ratóriumok kezdenek működni a világ
különböző részein, amelyek készsége
sen - és minden ellenőrzés és engedély
nélkül - kísérleteznek majd a génterá
piával, illetve doppinggal, nem törődve

a leselkedő veszélyekkel, csak az el
lenszolgáltatás legyen busás.

A Banbury Centerben

A WADA 2üü2-től kötelezte el ma
gát és tesz rohamos lépéseket a gene
tikai eredetű doppingtevékenység el-

len, amikor Long Islandon - New York
- összehívta a Banbury Centerben azt
a két és félnapos nemzetközi konfe
renciát, amely a "Genetikai teljesít
ményfokozás a sportban" cimet visel
te, s ezen mind a tudomány, mind a
sportszakma elismert és kiváló képvi
selői vettek részt.

A résztvevők a záródokumentum
ban számos következtetést vontak le,
beleértve azt a felhívást is, miszerint a
géndopping kerüljön fel a tiltott telje
sítményfokozó szerek-módszerek lis
tájára, amely azután egy évvel később
be is következett. Továbbá felkérte a
kormányokat, hogy mozdítsák elő a
fejlesztésnek egy olyan szociális nem
zetközi működési keretét a terápia al
kalmazásában, amely egyben foglal
kozik a géntechnológia helytelen gya
korlatát kizárólehetőségekkel is a
versenysportban, s ennek a keretnek
a kidolgozására és annak elfogadásá
ra határidőt jelölt meg.

Ugyanezen a konferencián a WADA
elkötelezte magát arra, hogy a jövőben

több forrást biztosít azokra a kutatá
sokra, amelyek a géndopping körét
érintik. Ennek megfelelően a WADA
azóta öt olyan projektet finanszíroz,
amely kivétel nélkül a géndopping el
lenőrzés hatékonyságát célozza: Lon
donban a Royal Free and University
College Medical School keretei között
Dr. Geoffrey Goldspink irányításával
(növekedési hormon szerepe az izom
növelésében). Ausztriában az ARC Se
ibersdorf Kutatóközpontban Dr. Günter
Meier felügyelete alatt (a genetikus el
változások kimutathatósága). Az
Egyesült Államokbeli San Diegóban
székelő University of California labora
tóriumában Dr. Theodore Friedmann
vezetésével (hormonok és inzulin szár
mazékok kimutatásának módszerei),
továbbá Dr. Jordi Segura ellenőrzése

mellett a Barcelonai Gyógyszerkutató
Intézetben (állatkísérletekkel egybekö
tött kutatás az EPO genetikl!Js módsze
rekkel történő alkalmazásának felderí
tésére), s végül Dr. Jane Roberts veze
tésével az angliai Fordhamban műkö

dő HFL Laboratóriumban (a sejtek ké
miai vizsgálati módszerei a géndop
ping bizonyíthatóságára).

Friss, vagy régi gén?

A túlzottan becsvágyó sportolók
egy részének és a köréjük csoporto
suló edzőknek, szakembereknek,
sportvezetőknek a tudatában mintha
hamis elképzelés élne a géndopping
kimutathatóságának vonatkozásában,
túlzott biztonságérzet tapasztalható a
részükről, végtére is amikor a gének



2005/2

Megjelent!
Sportpedagógia

Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához

Szerkesztette: Bíróné dr, Nagy Edit
Megvásárolható vagy megrendelhető: a Semmelweis Egyetem

Testnevelési és Sporttudományi Kar Jegyzetboltjában, Christián Kláránál
1123 Budapest, Alkotás u, 44, barakk épület. Ára: 3980,- Ft

A szerzői kollektíva által írt kötet hangsúlya a sporttevékenység pedagógiai ha
tásainak és lehetőségeinek elemzése, a versenysportra és a szélesen vett sport
tevékenység, az egészség megőrzésében alapvető szerepet játszó fizikai aktivitás,
testedzés folyamatainak területeire is kiterjedően, így a szervezett sporttevékeny
ség mellett megjelennek egyéb, egyénileg és csoportosan végzett sport és sza
badidős tevékenységek is, Bíróné dr. Nagy Edit a SOTE Testnevelés- és Sporttu
dományi Kara (TF) ny, egyetemi tanára, professzor emeritus, Kandidátus, az MTA
Pedagógia Bizottság Testnevelési és Sportpedagógiai Szakbizottságának elnöke,
A TF-en korábban tanszékvezető és rektorhelyettesi funkciót is betöltött.

bevitele a szervezet génállományába
megtörténik, az teljességgel beépül
az egyén állományába. Miként is le
hetne megkülönböztetni, hogy melyik
gén régi, tehát eredeti és melyik az
újonnan beépitett?

"Azok, akik meg vannak győződve

arról, hogya géntranszportációs tech
nológia alkalmazásával kockázat
mentesen csalhatnak, csalódniuk kell
- mondta David Howman, a WADA fő

igazgatója. - A WADA és partnerei
számára legfőbb prioritás annak bizto
sítása, hogyagéndopping éppen úgy
kimutatható legyen, mint a korábbi,
hagyományos doppingeljárások. "

Az öt felsorolt projekt is ékes bizo
nyítéka ennek a törekvésnek, s jóile
het azt valóban roppant nehéz, ha
nem lehetetlen, egyelőre kimutatni,
hogy egy sajátságos gént juttat valaki
a szervezetbe, ám ennek a plusznak
azért olyan következményei támad
nak, amelyek láthatók és mérhetők,

tehát bizonyíthatók. Példának okáért
a gén azzal fejezi ki a jelenlétét, hogy
hatására megnövekszik egy fajta pro
tein, vagy enzim termelése, amely vi
szont kimutatható, mérhető, éppen
úgy, mint a tiltott teljesítménynövelő

szerek bevitele a szervezetbe. Ennek
az idegen, új anyagnak a jelenléte vál
tozásokat idéz elő a szervezetben,
amelyek szintén felfedhetők, követhe
tők. Gyakorlati példával élve, ilyen a
vörös vérsejtek megemelkedett szá
mának meghatározása.

Mint a csillagászok...

Visszatérve a gének területére, egy
egy gén szervezetbe juttatása küIön
féle hatást gyakorolhat számos más
génre, egyeseket serkenthet, másokat
leállásra, csökkent munkára késztet, s
ezeknek a hatása szintén kimutatható
mellékhatás. A bizonyítási eljárás né
miképpen hasonló a csillagászok
munkájához, akik új égitest jelenlété
re következtetnek. Meglátni képtele
nek ugyan, de pontosan következtet
nek arra, hogy van, s hogy pontosan
hol létezik, mert a hozzá közeli és lát
ható égitestek mozgása, gravitációja
tévedhetetlenül utal rá. A kutatók
olyan új irányokban szintén kutatnak,
hogy lehetővé tegyék: a vér elemzése
révén is kimutatható legyen a génállo
mányban foganatosított változtatás,
beavatkozás. Történtek már érdekes
kísérletek a mágneses rezonanciához
hasonló eljárások alkalmazása tekin
tetében is, amelyek segíthetnek pon
tosan meghatározni az esetlegesen
szokatlan, váratlan genetikus elválto
zás helyét, mibenlétét.

Végkövetkeztetés?

A géndopping kimutatható és va
lószínűsíthető... Friedmann pro
fesszor üzenete azokhoz, akik úgy
vélik, a géndoppingot lehetetlen ki
mutatni és bizonyítani, ennyi: "Azt
tanácsolom, ne legyenek egyáltalán

olyan biztosak! Ne induljanak neki
felelőtlenül a roppant súlyos kocká
zatokat, buktatókat rejtő útnak ....
Mert készen állunk és mindent elkö
vetünk annak érdekében, hogy ezen
a veszélyes lejtőn egyáltalán ne le
hessen közlekedni!"

Gallov Rezső
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Aerob testmozgás:
a napi harminc perc nagyon

sokat tesz az egészségért
Referátum

Apor Péter
rovata

A Mayo Klinika ismeretterjesztő köz
leményei (http://www.mayoclinic.com)
nem szaknyelven foglalják össze a tu
domány állását egyes kérdésekről. Az
invoke.cfm/hd=E00002 2005. március
4-én került a világhálóra. A jelentke
zőknek díjtalanul küldik a MayoCIi
nic.com leveleket.

Az aerob fittség, másként kardio
vaszkuláris fittség megjelölés a szív, az
erek és a tüdő azon képességét jelöli,
mellyel tartós igénybevétel alatt is el
tudják látni energiával a testet. Az ae
rob testmozgás során a végtagok és a
törzs nagy izmai ismételt mozgást vé
geznek. Aki aerob szempontból fitt,
több oxigénhez jut a szapora és mé
lyebb légzés révén. A szív szaporábban
ver és egy összehúzódással az erősebb

szív több vért lövell az izmok felé és
vissza a tüdőbe. Az iúnokhoz több vér
jut, mivel a kapilláris méretű kis erek
kitágulnak, így időben elszállítják a ter
melt széndioxidot és tejsavat. Idővel a
kapillárisok száma is szaporodik. A
test túlmelegedése ellen eredménye
sebben működnek a hőleadás mecha
nizmusai, a verejtékezés, a hőkisugár

zás. A rendszeres edzés megnöveli az
agyban termelődő, a hangulatot javító
úgynevezett endogén opiátokat. A tes
tünk bonyolult szerkezete erősebbé és
gazdaságosabban működővé válik az
edzés hatására.

Az aerob edzés hosszabb és egész
ségesebb élethez segít. Sok betegség
megelőzése, mások gyógyítása érhető

el.
Csökken a koronária betegség esé

lye, ezzel a vezető halálozási ok ritkul.
A második szívroham bekövetkezése
kivédhető az edzéssel. Csökken a ma
gas vérnyomás kifejlődésének esélye,
illetve csökken a meg lévő hipertónia.
A vérzsirokat kedvezően alakitja: nő a

HDL-koleszterin (ez a "jó koleszterin"),
csökken az éreltömődésben kulcssze
repet vivő LDL -koleszterin vérszintje,
ezzel az ereken belüli lerakódások,
plakkok képződése csökken az agyhoz
vezető erekben is: csökken a stroke
veszélye. A rendszeres testmozgás
mérsékli az elhízást, ezzel a 2. típusú
("felnőttkori") cukorbetegség esélye
csökken. Az immunrendszer is határo
zottabban védi a vírusok ellen azt, aki
rendszeresen edz.

A már megJévő kóros állapotok so
rában kedvező az aerob testmozgás. A
vércukor szinten belül tartását segíti,
így csökken a diabetes komplikációi
nak lehetősége. A testsúly csökken az
aerob és a megfelelő erőedzés során.
Megerősödik a szívizom, egy összehú
zódássai több vért juttat az izmokhoz,
így kisebb pulzusszámmal tudja a fel
adatát teljesíteni. A vér hatékonyabban
jut el a testünk egyes részeibe. A kise
rek fejlődésével csökkennek a rosszul
ellátott területek s ezzel a reumás jelle
gű, fibromyalgiás panaszok is csök
kennek. Javul a hangulatunk, csökken
a szorongás. A csontok erősödnek, az
osteoporozis mértéke kisebb az aktíva
kon, s az izületi gyulladások is javul
nak.

Érezd magad jobban és élvezd job
ban az életet! Az aerob edzéssel a mun
kavégző képességed, az állóképessé
ged javul, kevésbé leszel fáradékony. A
stresszes nap után nagyszerű feloldó
dást idéz elő egy jó edzés. A szexuális
vágyad és teljesítőképességed is fel
erősödik a rendszeres edzéstől.

Maradj aktív és független, ha öregszel.
Az edzés fenntartja a mozgékonysá

got. Mégha karosszékbe kényszerített
is a betegség, a karok-vállak erősítése

evezéssel és hasonló gyakorlatokkal
formában tartja a kardiorespiratorikus
rendszert és a fenti előnyöket nyújtja.
A rendszeresen edzésben lévők tovább
élnek.

A korodtól, a testsúlyodtól, a sport
beli járatosságodtól függetlenül - hasz
nos neked az aerob testmozgás! Szám
talan formája hozhat örömöt: gyalog
lás, tánc, úszás, kerékpározás, sífutás,
futás, kocogás, vizitorna, lépcsőn já
rás, elliptikus edzés, evezés...

A gyalogláshoz csak jó cipő kell,
szinte bármikor és bárhol gyalogolha
tunk. A mérsékelt hevességű testmoz
gás, a kertészkedés, a házimunka is
jobb a semmittevésnél.

Éljél jobban, hosszabban a napi har
minc perces testmozgás segítségével!
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