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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 figyelem előterébe, hogy az állami sportfinanszírozás kérdése számos gonddal
terhelt. A tanulmány célja, hogy feltárja, kik a befektetők a magyar sportban, mekkorák asportvállalkozások,
veszteséget vagy nyereséget termelve
működnek-e és mekkora asportpiac.
A publikáció dokumentumelemzésre
épül, olyan adatsorokat vizsgál, amelyek asportvállalkozások adóbevallásaiból kerültek kigyűjtésre. Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdasági
törvények, illetve asporttörvény sportvállalkozás fogalma erősen eltér a betéti társaságok vonatkozásában, pedig
ezek igen nagy számban léteznek e
gazdasági szektorban.
Kulcsszavak: sportgazdaság, sportvállalkozás, sporttörvény, betéti társaság, 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 invest 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 paper is based on document analysis.
Data collected from tax return by sport
entreprises are studied. The results
show that the concept of sport entreprises by the sport law and by laws in
economy differ from each other significantly concerning deposit companies,
although the latter exist to a high number in the economic sector.
Key-words: sport economy, sport
enterprise, sport law, deposit company, sport market

Bevezetés
Az olimpiai felkészülés, illetve az athéni szereplés szakmai kihívása és

média nyilvánossága mellett alig jut figyelem az eredmények "termelését"
biztosító, vagy biztosítani igyekvő gazdasági háttérre, noha fontosságát senki nem vitatja. Az érdeklődés jellemző
en megreked az állami sport-költségvetés egyes tételeinek vitája körül, de
a sport gazdasági szerepe ritkán kerül
áttekintésre, noha számos sajátosságot hordoz. E téma kezelése szakmailag hasonlatos az élsport/tömegspore
kérdéshez, amikor mindenki tudja elvileg, hogy az egészséges életmód milyen fontos, foglalkozni kellene vele,
széles társadalmi kérdés, de a cikkek
és műsorok az élsportról, annak is inkább felszíni jelenségeiről szólnak.
A sportot, mint üzleti élet egy szerves részét ritkán tárják fel a megjelenő
publikációk kellően objektív és átlátható adatbázisokra épitő módszerekkel. A gazdasági lapokban - pl. HVG,
Világgazdaság - jellemzően eseti
ügyek leírása, néhány, szűk körből
származó tapasztalat révén kerül bemutatásra a sportüzlet. A sportgazdaság-tudomány igényességének megfelelő írásként e cikk szerzőjének korábbi publikációja ajánlható, mely e folyóiratban 2üü3-ban jelent meg "Szegények a gazdagok is" címmel.

Célok, módszerek
A sport gazdasági szerepének bemutatását nehezíti, hogyelvétve lehet e területről megbízható adatokat szerezni,
mivel a statisztikai rendszer fogyatékos, s e homályt okozó tényező mellett
ködösít az érintett szereplők egy részének 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 sportüzletben, 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 államnak?

A jelen írás szerzője az adóbevallások Feldolgozott statisztikáját vette adatbázisként górcső alá, hogy
megpróbáljon képet adni a Fentebb
említett kérdésekről. Megítélésem
szerint ma ugyanis ez a legmegbízhatóbb adatbázis e téren, bár tudjuk, hogy az adóbevallásokban sem
jelenik meg minden, de az már egy
más műFajú publikációt igényeIne.
E "becsület Faktor" terén Feltételezem, hogya sporttal Foglalkozók
adózási hajlandósága-őszintesége
megegyezik a gazdaság egyéb területein ténykedőkével.
Az adatok elemzését ugyanakkor
nehezíti, hogya számvitel, az adótörvények változásai miatt komolyabb időtávok összevetése egyszerű eszközökkel szinte lehetetlen,
ezért inkább a jelenre szorítkozik
ezen írás. Több esetben azért van
néhány összevetés bizonyos tendenciák érzékeltetése céljából, s
ilyenkor az 1999-es évről készült
adatokhoz viszonyulnak a 2002-ről
kapott adatoJC.
A sportgazdaság adatait a társasági
adóbevallásokon keresztül lehet legjobban feltárni azon vállalkozások
elemzésével, akik fő tevékenységként
a sportot jelölték. Egyébként is e vállalkozásokat 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 cégnyilvánosságrói és a bírósági cégeljárásról szóló
1997. évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett fő tevékenysége
sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység
szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy
vagy több sportágban.

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 feletársasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve mű
ködhet a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szabályai
szerint.
(3) A fogyatékosok sportja, illetve-a
szabadidősport területén sporttevékenység 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 cégek adatait, így ezek teljesítményét is
tartalmazzák a következő számsorok.
lősségű

A gazdasági társaságokról
a Gtv. (1997. évi ex LIV.
törvény) szerint
2. § (1) Gazdasági társaság csak e
törvényben szabályozott formában alapítható.
(2) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: a közkereseti és abetéti
társaság. Jogi személyiségű gazdasági
társaság: a közös vállalat, a korlátolt
felelősségű társaság és a részvénytársaság.
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység
folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
egyaránt alapíthatnak, működő ilyen
társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
Az, hogy mi is a "sporttevékenység",
amit az Stv. használ, azt a statisztikai
besorolási rend határozza meg, s ez jelenik meg az adótörvényekben is.
Alapvetően két tiszta "üzletág" különíthető el e szerint, nevezetesen a sportlétesítmény működtetés és az egyéb
sporttevékenység (pl. sportszervezés,
rendezvény lebonyolítás, sportesemény promóciója, stb.). Asportbiznisz
azonban ennél szélesebb a gyakorlatban, hisz nem szabad megfeledkezni
3
sportárú (kis)kereskedelemrőI - benne a nem elkülöníthető kerékpár forgaJmazásról - 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
ban4 7 306 sporttal foglakozó vállalkozás létezett, az összes cég 2,4%-a.
Számuk 1 300-zal emelkedett négy é/
alatt, ami egyértelmű növekedésről tanúskodik, ami a sportterület iránti érdeklődés növekedésére, illetve az Stv.
hatására vezethető vissza. Ezen belül a
6
nagy cégek száma számottevően
7
(67%-kkal) emelkedett, a kicsiké
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 növekedést meghaladó piacbővülésre
utal. A sport business tehát egy fellendülést hozó időszakot tudhat maga
mögött, ami a sportos életmód térhódításának megindulását feltételezi. A
legnagyobb fogyasztó asportpiacon
ugyanis maga a lakosság, hisz a növekedés döntő tömegét adó sporteszközés kerékpár kiskereskedelmi forgalom
100 Mrd Ft-ot kitevő felfutása jellemzően ebből a keresletből származik.
Asportszektor méretét a sporteszköz-kerékpár kiskereskedelem határozza meg a maga 318 Mrd Ft-os árbevétel ével. Súlyában nála jóval kisebb a
17,6 Mrd Ft-ot kitevő egyéb sporttevékenység, bár ez jelenti tartaimát tekintve az igazi élő sportot. E téren a növekedés üteme kíván figyelmet, mivel
ennek mértéke 63% volt! Kisebb súlyt
jelent, de még dinamikusabb bevétel
növekedést produkált a sportszergyártás és a létesítményműködtetés a maga 7.7-, illetve 7 Mrd Ft-os forgalmával
és 250-, illetve 140 %-os növekedéséveI.
A sportszektor árbevétele a nemzetgazdaság egészén be/ül 0.9%-ot képvisel, 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 árbevételének, azok mintegy 37,5%-át
teszik ki. Méretükben tehát nem nagyok asportvállalkozások.

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

Sajnos jövedelmezőségükről is ez
mondható el. A társasági adók vonatkozásában adózás előtti eredményükkel
(6 Mrd Ft) 0.32%-ot képviselnek a
nemzetgazdaság egészéből. A nyereséggel gazdálkodók aránya 34.5% a
sportágazatban, ami alatta marad az
egyéb területek átlagának. 2519 vállalkozás fizette be az emlitett adótömeget.
A sportpiacon tehát viszonylag sokan küzdenek kis gazdasági eredményt felmutatva, bár nem szabad feledni, hogy ezek az átlagok a nyereségesek és a veszteséges átlagából származnak. Elmondható, hogya kis
sportcégek közt nagyobb a veszteségesen gazdálkodók aránya, mint a nagyok köz, hisz náluk még az átlag is
veszteséget mutat. Az átlagos eredmény ráta 1,7% mindössze, azaz ezer
Ft árbevételből 17 Ft nyereség keletkezik, szemben a nemzetgazdasági 41
Ft-os átlaggal.
A legráfizetésesebb terület a létesítmény-működtetés, ahol érdekes - bár
józanul indokolható módon - a nagyoktól ered e szakterület 1,8 Mrd Ftos vesztesége. (Négy évvel korábban
viszont még egyensúlyban voltak e
vállalkozások!)
A sporttevékenységet szolgáltatók
körében szintén a nagyok mutatnak
veszteséget, mintegy 0,9 Mrd Ft nagyságban. Ők korábban is e kategóriába
tartoztak, amiben benne van az egyesületi vállalkozások számtalan gondja is.
A sportszer/kerékpár-kiskereskedelem 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 eredmény(nyereség) tömeg növekedés 48
%-a a forgalomból, 52 %-a jobb gazdálkodásból 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 befizetésnek. Ezen adónemben az ágazat
adóterhelése jóval magasabb másokénál. 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, elvétve tudnak élni velük.

Tulajdonosok és befektetök
Az anya-várost gond nélkül váltó
klubcsapatok mozgolódását látva fel-
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hogy kik is a cégtulajdonosok, befektetők ma a sportvállalkozásokban. A saját szurkolóit elhagyni képes "telephely váltók" jellegüket tekintve valóban cégek, csak éppen
ügyfélkörük - azaz a néző - nem mobil.
A kabaréba illő hazai gyakorlat kapcsán szinte érthetetlen a külföldé: miért nem költözik már a MU Londonba,
ha ott jobbak a feltételek, mint a szegényebb északi iparvárosban, s DélOlaszországban hogyhogy még van foci, amikor északon minden fényesebb?
Ezt a titkot ők tudják, de kívülről meg
ők nem értenek minket. Nem is tolonganak 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 külföldi érdekeltségben, azaz kimondható : a
magyar sport a magyaroké! Érdemes
emlékeztetni, hogya külföldi tulajdoni
hányad 40,8%-os a magyar gazdaságban...
Miért-miért nem a bankszektor is ellenállt a sportbefektetések kis haszonnal, de nagy kockázattal járó talmi
csábításának. Jelenleg gyakorlatilag
befektetőként távol maradnak a sporttól, mindössze megrendelői minőség
ben, szponzorként segítik az általuk érdemesnek talált klubokat, rendezvényeket, versenyzők et.
Ha ők nem, akkor kik látnak fantáziát, hordoznak nemes kényszert a
sportüzlet működtetése terén? Mert azt
már a fenti gazdasági adatokból érzékelni lehet, hogya gazdasági szempont nem tud elsődleges lenni a rossz
nyereség mutatók láttán.
A sportlétesítményeket jellemzően
veszteségesen működtető cégekben
42,1 %-kal az állam, 24,8%-kal az önkormányzatok és 17,9%-kal a társasági tulajdon van jelen. Valójában e téren
a veszteségek átvállalása részükről a
sportélet fenntartását segíti elő az
adott településen.
A leginkább nyereséges kiskereskedelmi sportvállalkozások 87,6% magánkézben van. A sporttevékenységet
szervező cégeknél a társasági tulajdon
a jellemző 63,7%-ban, de e téren is jelentős a magánszemélyi tulajdon,
mintegy 25,6%.
A tulajdonosok elégedettsége mellett fontos, hogy sokaknak munkahelyet jelent a sportvállalkozás. Több
mint 20 500 a foglalkoztatottak száma.
Négy év alatt a kis cégeknél valamelyest csökkent, anagyoknál érdemlegesen nőtt ez a szám. A nemzetgazdaság összes foglalkoztatottjából 0,9%

dolgozik a sportban, ami megfelel az
árbevételek terén képviselt számaránynak. Egy sportcégnél alkalmazásban álló tehát ugyanakkora árbevéteit produkál, mint más téren mások, a
nyereségesség tehát nem rajtuk múlik
elsősorban, hanem az ágazat sajátosságain.

Asportgazdaság
költségvetési kapcsolata
A fentiekből látható, hogy hazánkban egyre izmosodik a sportpiac annak 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 szektorban foglalkoztatottak személyi ráforditásában jelentős tétel az SZJA,
mely a minimái bérrel számítva is több
Mrd Ft-ot évente. Megállapítható tehát,
hogyasportágazat a sporttal foglalkozó vállalkozások révén nettó költségvetési 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 sportvállalkozásokban 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 meghatározza sportpiaci forgalom mérete.
Jelenleg a kínálati oldal már nem sok
eltérést mutat a legfejlettebb sporthagyományokkal bíró nemzetek gyakorlatától. A piacbővülést a keresleti oldal·
forráshiánya akadályozza leginkább,
ezért olyan konstrukciók kimunkálását
kell elvégezni, mely fogyasztói helyzetbe hoz mind szélesebb társadalmi réteget, de meghagyja számukra a szabad
felhasználás választási lehetőségét is.
Igyadotációval ösztönzött forgalom
odavinné a bevételeket, ahol színvonalas és értékarányos szolgáltatást kapna érte a fogyasztó.
A yégső sportfogyasztók által befizetett 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 bevezetése történhetne meg, ami 10 millió
db 300Ft-os csekkben ölthetne testet.

minősített

sporthelyeken, misportrendezvényeken lehetne
beváltani nevezési díj, részvételi díj,
sportóradíj, pályabérlet, sportszerkölcsönzés esetén. Szétosztása, terítése,
az elfogadó helyek minősítése a nemzeti sportszövetségek kereteiben mű
ködő sportszervezetek feladata lehetne.
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 adókedvezmény határig, az adomány 50%-ának
mértékéig.
Fontos lenne továbbá a médiák számára ösztönzést adni a sport közvetítéséhez a sport általános közszolgálativá
minősítésével, a hivatásos sport kivételével.
Elengedhetetlen szükség van továbbá a KSH besorolások korszerűsítésére
is, mivel annak fogyatékosságai multipJikálódva okoznak gondot a sport
gazdasági alapjai körül.
Ezeket

nősitett
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Testnevelő tanárnak
készülő egyetemi hallgatók

környezeti tudatossága
Environment-consciousness
of Hungarian University s tudents with PE Majors
fDosek Alroston

l

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Abstract
Students of PE teacher training course at TF filled in a questionnaire in relation to sport and environment. It was
supposed that students can be effectively educated for environment consciousness in nature camps. Our aim was
to assess the opinion of the students in
an objective, numerical way. The gained results might help in handling
sports done in the nature. These results could be later compared to the
opinions of other students of different
school types. It can be stated that family and school formed an important
hinterland to educating environment
conservation. The majority of the students accept environmental prohibitions, and consider educating of environment as the most important factor
in environmental conservation. Those
trusting in their own positive roles are
more sensitive to environment consciousness. This is a pedagogical task to
form environment awareness by exploiting camp conditions.
Key-words: environmental-education, environment-consciousness, attitude, environmental effects of sport

Összefog lalás
A TF tanári szakos hallgatóival a
sport és környezet vonatkozására irányuló kérdőívet töltöttünk ki. Feltételeztük, hogy a természeti táborokban
hatékonya n lehet a környezettudatosságra nevelni. Célunk volt a hallgatók
véleményeit számszerűsíthető módon,
objektívan felmérni. Eredményeink segíthetik a természetben űzött sportok
kezelését és a későbbiekben más iskolatípus diákjainak véleményével is
összevethetők.

Megállapítottuk, hogya család és az
iskola a környezeti nevelés fontos hátterét képezi, a hallgatók többsége elfogadja a természetvédelmi tiltásokat,
továbbá, hogy hallgatóink az ismeretterjesztést, oktatást tartják a környezeti nevelés legfontosabb tényezőjének.
A saját pozitív szerepükben bízók kiméletesebbek a környezettel. Pedagógiai feladat tehát a tábori körülmények
kihasználásával az életviteIt környezettudatossá alakítani.
Kulcsszavak: környezeti nevelés,
környezettudatosság l, beáJlítódás, a
sport környezeti hatásai

Bevezetés
A

testnevelő

tanárok képzése - és
munkája - során több alkalom
kínálkozik a környezeti tudatosság kialakítására. Ezek között természeti környezetben lezajló sporttáborok is vannak. 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 pedagógiai munka hatékonyságának esélyét,
hiszen a "táborrendet" csak a diákok
közreműködésével lehet és kell kialakítani. Ezt az írott és íratlan szabályokon
túl a közösség által követendő normák
elfogadtatásával érhetjük el. Azzal, hogy
a táborozók cselekedeteit a helyi körülményeknek megfelelően terelgetjük,
egyben megvetjük az alapját a környezetre figyelő, tudatos magatartásnak.
Ebben a diákok - elsősorban a szokatlan környezetben adódó útkeresés·
később

miatt - jó partnerek, nagy eséllyel haladhatunk a fenntartható fejlődés irányába. Bár a környezeti szempontoknak nagy jelentősége van a városi körülmények között is, úgy gondoljuk,
hogy a természeti táborok keretében
különleges hatásfokkal és jó esélyekkel tevékenykedhetünk a környezettudatossági kialakításán.
Egy korábbi felmérésben sítáborozó
és nem sítáborozó középiskolások és
egyetemisták csoportjainak (4 x 60 fő)
azonos kérdőívre adott válaszait hasonlítottuk össze. Feltételeztük, hogya
sítáborokban kifejtett tudatos nevelőmunka legalább a kognitív válaszokban
megjelenik.
(DOSEK,
2000/1-2) Ez így is történt, mindkét sítáborozó 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 tanulókénál. (Ok például mind levinnék szemetüket a hegyről, szemben a középiskolásokkai, akik között akadnak olyanok, akik eldobnák vagyelrejtenék. )
A külföldi példák és felmérésünk
alapján a természeti sportokban érdekeltek felé azt jeleztük, hogy "a teljes
tiltással nem érhető el eredmény, sokkal ésszerűbb az ilyen extrém sportra
irányuló igényeket kordában tartva a
megfelelő mederbe terelni. Ez egyben
lehetőség is a veszélyeztetett és védendő területek megóvására, a tiltó
szabályok következetes és szigorú betartására." Azóta megvalósultak olyan
projektek, amelyek megfelelnek ennek
az elvnek. A Pilis és a Budai-hegység
erdeiben például kerékpározásra kijelölt útvonalakat létesítettek, azokról in-

l Környezettudatosság : olyan magatartásforma, amely az egyén felelős viselkedését határozza meg a környezet védelmével kapcsolatos feladatok megvalósításában, a természeti értékek megőrzésében. (Láng I. 2002, szerk. 635)
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formációs táblák és sporttérképek készültek. Az akkori felmérés szerint a
három legjellemzőbb környezetvédelemmel foglalkozó információforrás az
elektronikus média, újságok és a család volt. Nem volt jelentős a tanórai és
a tanórán kívüli foglalkozások hatása.
Megállapítottuk, hogy a tanórán kívüli
foglalkozásoknak a hatékonyságát érdemes kihangsúlyozni a testnevelő k
képzésében. Az Eu-csatlakozás előké
szítése a környezetvédelem terén is jelentős publicitást kapott az elmúlt
években. A csatlakozás 2004 május lén megtörtént.
Célkitűzések

Vizsgálni szándékoztam, hogy a
2000-ben felmért állapothoz képest
történt-e változás az Eu- csatlakozásig
a pedagógusi pályára felkészülő hallgatók körében.
Ezért nagyobb létszámmal folytattam a felmérést, a korábbi kérdőív néhány elemét meghagyva, de új megközelítésű kérdéseket fogalmazva
meg.
Jelen dolgozatban a természetjáró
táborban részt vett hallgatók körében
végzett helyzetfelmérés adatait dolgozom föl, jelezve azt, hogy későbbiek
ben ezeket az adatokat össze fogom
hasonlítani az azonos időszakban magyar és osztrák középiskolások körében összegyűjtött válaszokkal.
További terv, hogy az EU-csatlakozást követő időszak változásait a
későbbiekben összehasonlítsuk a jelenlegi felmérés eredményeivel. Erre
annál inkább szükség van, mert a környezeti neveléssel kapcsolatos kutatási eredmények többsége nem longitudinális vizsgálat.
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1. ábra/Fig. 1. Társítások a "környezet" szóhoz/ Associations to the word
"environment"
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2. ábra/Fig.2. Társítások a "környezet" szóhoz/ Associatíons to the word
"environment"

Kömyezetvédelemmel kapcsolatos infonnációk
forrásai egyetemistáknál
(n=200, 3 forrás

Módszer
Felmérésünket 200 fő testnevelő-ta
nár szakos hallgatónak (100 nő, 100
férfi) a 2002-2003 és 2003-2004-es
tanévben kitöltött kérdőíve alapján készitettük. A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
(TF) tanári szakos hallgatóinak kötelező tantárgyként oktatott "természetjáró táborának" tíz napja alatt céltudatos pedagógiai munkával, a természeti
körülményeket kihasználva és a természetben űzhető rekreációs tevékenységekre irányuló felkészítés ben
információkat adunk, cselekvési mintákat és attitűdöket alakítunk ki.
A hallgatók a természetjáró táborban való részvételüket követően, az
egyetem tantermeiben, kulturált körülmények között töltik ki a "környezetés természetvédelem illetve a sporto-
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3. ábra/Fig. 3. Információforrások/Sources of information
lás" összefüggéseire irányuló kérA kérdőív eredetileg a környezettudatosságra nevelés egyik eszközeként készült, későbbiekben viszont felmérésünk idején - a tudományos
kutatás szempontjaira is figyelmet fordítottunk.
dőívet.

Adatgyűjtés

A 4 oldalas kérdőív összesen 81 számozott kérdést tartalmaz. A kérdések
között 59 eldöntendő kérdés van. 22
kérdés választásos, amelyek között
többszörös választások, aránykialakí-

8

2005/2

LektoÚllt közl.mén

tás, sorba rendezések szerepelnek. További 4 kérdésre kifejtendő válaszokat
vártunk a diákoktól.
A kérdésekre adott válaszok:
• hétköznapi helyzetekkel kapcsolatos állásfoglalásokat,
• a természeti környezettel kapcsolatos állásfoglalásokat,
• a sport és környezet összefüggéseivei kapcsolatos állásfoglalásokat
adnak.
Akitöltendő kérdőíven szerepeltek a
2000-ben befejezett kutatásban is szereplő kérdések,
(Dosek, 2000) abból a célból, hogy
hosszabb időszakra vonatkozó következtetéseket is levonhassunk.
A számítógépes értékelés a "Statisticai Program for Social Scienses"
(SPSS 12,0 for Wíndows) programmal, alapstatisztikai módszerekkel a
gyakoriság vizsgálatából és kereszttáblák értékeléséből állt.

Eredmények
A kérdőÍv első kérdésként a "környezet" 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 erre 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 megválaszolatlan kérdésekre való visszatéréssel a
hallgatók nem törődtek.
Az együtt töltött természetjáró táborozás 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 körben, majd a család a lakóhely, az iskola, 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 tájszavak.
A szószedet nagyon hasonlít a már
említett felmérés eredményeihez (DOSEK2000/l-2), amelyben a sort a család, erdő, természet, növényzet, levegő
szavak indították.

Környezetvédelemmel kapcsolatban
egyetemisták által információforrásként
megnevezett tanórák (n=200)
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4. ábra/Fig. 4. Környezeti információt adó tanórák/Lessons with environmenta I information

Hallgatók által üzött természeti sportágak (n=200)
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5. ábra/Fig. 5. Természeti sportaktivitások/Sport activities in the nature
A 2000-es felmérés eredményeihez
hasonló válaszokat kaptunk arra a kérdésre, hogy milyen forrásokból táplálkozik 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 konkrét óra megnevezése nélkül a tanórákat
a megkérdezettek 71 %-a beikszelte a
három legfontosabb környezetvédelemmel kapcsolatos információforrás
között. Az egyetemi képzés órái közül a
turisztika tábor és a rekreáció keretében kapott információk jutottak a hallgatók eszébe. (4. ábra / Fig. 4.)
A tanterv szerint később teljesítendő,
természeti környezetben zajló táborainkat az első évet befejező hallgatók
még nem ismerhetik, de a kerékpáros,
sí- és vízitáborban még markánsan
megjelennek környezeti vonatkozású
ismeretek, követelmények, illetve kialakul a társas környezetben elfogadható viselkedési rutin.

A természethez a TF hallgatói különsportágak űzése közben is közel
kerülhetnek. Megkérdeztük, szoktak-e
rendszeresen a természetben járni! A
megkérdezettek 9 %-a, (18 fő) válaszolt nemmel. Ezt követően a sportolási formákra kérdeztünk rá. Grafikonunk mutatja az aktuális trendet, segíti a környezettudatosságra nevelés
támadáspontjainak megtalálását. (5.
ábra / Fig. 5.)
A hallgatóknak több mint fele kerékpározik, úszik és kirándul gyakorta. A
kerékpározás és úszás környezete nem
szükségképpen természeti környezet!
A kérdőív alapján nem tudjuk biztosan,
hogy városi kerékpározás, illetve uszodai úszás van-e a háttérben.
A korcsolyázás népszerűsége is magas, a hallgatók 45 %-a űzi többé kevésbé rendszeresen ezt az idénysportot. A jégpályák készítésének helyzetét
ismerve a korcsolyázással sem hozható feltétlenül kapcsolatba az igazi természeti környezet. Az uszodákhoz hasonlóan itt is épített környezetben: mű
jégen folyik a sportolás.
böző
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Milyen komolyan veszed a természetvédelmi
terület, belépni tilos táblát? (n=200 TF hallgató)

Lelki tényezők hangsúlyozásával:
dicsérni a környezettudatos viselkedést,
a rohanó életmódból kiszakadni a
nyugodt természetbe,
megszerettetni a természetet,
a természeti környezet értékeinek
kihasználásával (többek javaslata),

fő

magam
kételkedem,
döntök, lehet de elfogadom
belépek

Kereszttáblázatok segitségével a kömegállapításokhoz jutottam:

vetkező

6. ábra/Fig. 6. Tiltások elfogadása/Accepting prohibitions
A kirándulás (57,5 %) és komolyabb
formája a gyalogos természetjárással
definiált túrázás (43 %) nyilvánvaló
egyszerűsége folytán sokak által megjelölt tevékenység. Minden túrázónk kirándul is, de fordítva ez nem igaz.
Feltételezhető, hogy az önkéntesen
választott rekreációs tevékenységekkel kapcsolatos dolgok érdeklik is a
hallgatókat, ezért bizhatunk benne,
hogya természetjáró tábor tematikájába 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 létesítmény-együttesek megközelítését, és
még a TF hallgatói sem különítik el a
kettőt egymástól. (A kérdőív megválaszolása megelőzi a hivatalos sítáborozás időpontját.)
A környezet, természet védelmére
szolgáló eljárások közötti válaszlehetőségek után feltettük a kérdést,
hogy van-e önálló ötlete diákjainknak.
200 megkérdezett közül 40 választ kaptunk, tehát a hallgatók 20 %-a érezte
úgy, hogyakérdőívben felkínált eshetőségeken 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 felsorolás mindazonáltal jó mintája az
egyetemi korú hallgatóink gondolkodásának és egyben a pedagógusi pályára történő irányultságának.
Ismeretterjesztéssel kapcsolatos ötletek:
média megjelenést erőltetni,
reklámokkal és felhívásokkal,
a pusztítás bemutatása,
a pusztulás megmutatása mellett kiutat jelentő megoldást vázolni,

a veszélyek bemutatásával,
reklámfilmeket készíteni,
reális érveket publikálni- szabályokat hozni,
reális jövőkép kialakításával, (többek javaslata)
pl. a túlhasználat nem fér össze a
biztos jövővel
tájékoztatás- apró ötletek megbecsülésével,
fe lvii ágositás-oktatás- büntetés,
Oktatással kapcsolatos ötletek:
oktatás, folyamatos tervszerű iskolai
programmal,
iskolai tanórákon hangsúlyt váltani,
legyen tantárgy a környezetvédelem,
erdei iskolai programok,
a természettel kapcsolatos tárgyak
oktatása felhívó jelleggel,
általános iskolai kirándulások kihasználásával,
elhivatott pedagógusok képzésével,
A csoport
tek:

avagy szemetesek és információs
táblák kihelyezése,
törvényi úton büntetéssel,
a pénzbírságok behajtásával és környezetvédelemre fordításával,

előnyeit

kihasználó ötle-

Szemétgyűjtő akciókat ösztönözni,
együttes csoportos tevékenységeket
szervezni,
példát mutatni,

Családi keretek hangsúlyozása:
gyerekkori nevelés hangsúlyváltásával (többek javaslata),
saját szemetelésre ügyelni -mindenki a maga portáján,
generációk egymásra hatásávalnagyszülők, szülők, unoka,
Törvényi háttér és feltételek biztosítása:
elrettentés, fenyegetés (!?),
károkozókat büntetni,
a környezetvédelem feltételeinek
megteremtésével-pl. működő szelektív
szemétgyűjtés,

A hallgatók viszonyulása a civilizáció 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 (együttesen a hallgatók 55,5 %-a) tudja elképzelni azt, hogy heteken keresztül
egészségesen, tisztán élhetne melegvi.
zes fürdőszoba nélkül.
A természetjárók között nagyobb
arányban 58,6 %, (82 fő) vannak olyanok, akik melegvizes fürdőszoba nélkül 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 komoIyan veszed a "természetvédelmi terület, belépni tilos táblát" négy különböző választ lehetett adni. (6. ábra)
Fenntartások nélkül elfogadja a tiltást és elkerüli a területet a válaszadók
42,3 %-a (lányok 39,8 és fiúk 44,8 %).
Kételyei vannak a letiltással kapcsolatban, de elkerüli a területet 23,2 %
(lányok 26,5 és fiúk 12,8 %).
Saját belátása szerint döntene, esetleg 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 nyilatkozik arról, hogy betartja a tiltást.
(6. ábra / Fig. 6.)
Az előző kérdéskört a természetet járó és nem járó hallgatók vonatkozásában is kiértékeltük.
Fenntartások nélkül elfogadja a tiltást és elkerüli a területet a természetjáró 137 főnek 43,8 %-a azaz 60 fő, a
természetet nem látogatók 56 főjéből
annak 39,3 %-a, 22 fő viselkedik
ugyanígy.
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Kételyei vannak a letiltással kapcsolatban, de elkerüli a területet a természetjárók 24,8%-a, 34 fő, míg a természetet nem látogatók közül 11 fő,
19,6% nyilatkozott ugyanígy.
Saját belátása szerint döntene, esetleg be is lépne a természetjárók 26,3
%-a 36 fő, míg hasonló arányban 25,0
%-ban vannak ugyanezen az állásponton a természetet nem járók körében is!
Az előző három válaszban a természetjárók és a természetben nem járók
válaszai hasonló gyakoriságot mutatnak, az utolsó válaszlehetőséget, a legális látogatás meg szervezését a természetet nem járók köréből választották nagyobb %-ban, összesen 9 fő,
16,1 % szemben a természetjárók 5,1
%-val 7 fővel.
Megvizsgáltam a "természetvédelmi
terület, belépni tilos tábla" láttán választott megoldásokat a saját pozitív
szerepüket vallók viszonylatában, ők
azok, akik bíznak abban, hogy kis tetteikkel hozzájárulnak a környezet védelméhez (154 fő, 77%):
Fenntartások nélkül elfogadja a tiltást és elkerüli a területet a pozitív szerepben bízók
41,1 %-a, (62 fő)
Kételyei vannak a letiltással kapcsolatban, de elkerüli a területet 25,2 %
(38 fő)
Saját belátása szerint döntene, esetleg 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 saját pozitív szerepben nem bízók 69 %-a
is betartaná a tiltást.
A természetben űzött sportok környezeti hatásaival kapcsolatos állásfoglalások
A meredek lejtőkön kerékpárral vágott ösvényeket a sportolással járó természetes és elviselhető következménynek tartja a hallgatók 64,9 %-a,
szemben a többiekkel, akik elfogadhatatlan következményként könyvelik ezt
el.
Érdekes, hogya lányok közü] nagyobb létszámban 73,2 % fogadják el
ezt a fajta károkozást, mint a fiúk közül
(56,7%) .
E vonatkozásban szignifikáns különbséget találtunk: (Chi 2= 5,796
(szf.l) p<0,016)
A saját pozitív szerepben bízók és
nem bízók viszonylatában is megvizsgáltuk a meredek hegyoldalakban kerékpározással okozott taposási károkról 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 bízóknál eltérnek az arányok 81 %-uk találja elfogadhatónak a kerékpáros nyomok kialakulását.
A két csoport véleménye szignifikánsan tér el egymástól, a saját pozitív
szerepükben bízók kíméletesebbek a
környezettel. (Chi 2= 5,943 (szf.l)
p<0,015). A saját pozitív szerepben bízók 81,6 %-a (124 fő) gondolja úgy,
hogy megáJlítható folyamat a természet rombolása és pusztulása, míg a
többi saját pozitív szerepében bízó hallgató 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 témakörrel 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 elviselhető ez a következmény.
A felfogás a környezethasználatról
tehát nem különbözik jelentősen a két
csoport esetében.
Érdekesnek ígérkezett a "természetvédelmi terület, belépni tilos tábla" láttán választott megoldások és a kerékpárral meredek hegyoldalakban okozott károkozással kapcsolatos felfogás
összevetése.
Azok közül, akik a kerékpárokkal
okozott taposási kárt elfogadhatónak
tartják:
40,7 %,50 fő fenntartások nélkül elfogadja a tiltást és elkerüli a területet,
22,8 % 28 fő elkerüli a területet, bár
kételyei vannak a letiltással kapcsolatban,
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 elfogadhatónak:

40,9 %, 27 fő fenntartások nélkül elfogadja a tiltást és elkerüli a területet,
25,8 % 17 fő elkerüli a területet, bár
kételyei vannak a letiltással kapcsolatban,
28,8 % 19 fő döntene saját belátása
szerint, esetleg be is lépne,
4,5 % 3 fő szerezne engedélyt a belépéshez.
A természetvédelmi terület elfogadása 73 %-os, jóval nagyobb, mint a meredek hegyoldalak elkerülésére való
feltétlen készség, utóbbi csak 34,9 %.
A tények ismerete mindazonáltal optimizmusra adhat okot, pedagógiai eszközökkel, felvilágosítással valószínűleg
eredmény érhető el. Továbbá a kérdezési technikán is sok múlik, jelen esetben, sportos közegben ugyanis a kerékpározás tiltása első látásra elrettent,
és nem zavaró kerékpáros ösvények
megjelenése.
A banánhéj vagyalmacsutka eldobását elfogadhatónak tartja a természetjárók fele, (50,7%) a természetben
nem járóknak viszont 61 %-a.
A saját pozitív szerepben bízók felefele (77 -77 fő) arányban tartják, illetve
nem tartják elfogadhatónak erdei környezetben eldobott banánhéjat vagy
almacsutkát.
(Ebben az esetben nem károsításról,
hanem viselkedési kultúráról van szó,
ahol a természetes anyagok elbomlásával és a természet örök körforgásával kapcsolatos érvek megvitatása
gyakori tábortűzi téma.)
A környezeti tudatosság egyik
mérőeszköze lehet a különböző anyagok, természeti körülmények közötti
lebomlási idejének ismerete.
Az üveg meghatározhatatlan idejű
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 válaszolt 11 fő (5,5 %).
Üdítős alumínium doboz elbomlására 200-500 éves intervallumot helyesen) adott meg
86 hallgató (43%).
Meghatározhatatlan időre tippelt további 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-

2 az üveg nem bomlik le
) az aludobozok lebomlása, pl. a hazai talajok többségében a megadottnál jóval gyorsabb lehet
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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 vödör lebomlásának az idejét.
A buszjegy elbomlására kaptuk a
legtöbb elfogadható választ. 3 hétre
taksálta az elbomlást 53 fő, 1 évre további 98 fő. A kritériumok tisztázatlansága folytán mindkettőt elfogadhatónak tartjuk. 49 fő, majdnem minden
negyedik hallgató adott ettől eltérő választ!
Arról a természetjáróról, aki szemetet hagy maga mögött elítélő véleményt mondott:
133 fő TF-es természetbarát (3 fő híján 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 természetjáró viselkedését összességében csak 5 fő fogadta el, 187 fő elítélte azt.
E 187 fő közül 145 fő (77,5 %) gondolja úgy, hogy saját pozitív szerepével
csökkentheti a természet pusztítását és
hozzájárul a környezet védelméhez.
Ennek a körnek 22,5 %-a (42 pedagógusi pályára készülő hallgató) viszont
nem hisz abban, hogy hétköznapi tetteivel 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 hallgató (a megkérdezettek 78 %-a) szerint hasznos dolog!
A saját pozitív szerepben bízók 44,8
%-a (69 fő) gondolja úgy, hogya szelektív szemétgyűjtés csak akkor hasznos, 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 szemétgyűjtés fontosságáról az egyéni
cselekedeteikkel pozitív hatásban bízók
közül többen gondolják úgy, hogy ha
mások nem szelektíven gyűjtik szemetüket, akkor is van értelme a dolognak.
Fogyasztói szokások egyetemisták
körében
A természetben járóknak 67,6 %-a ,
a nem természetjáróknak 66,1 %-a ismerte már föl, hogy reklámfogásokkal
rászedték már vásárlásra. Nincs különbség a két csoport válaszai között.
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A saját pozitív szerepben bízók 79,2
%-a (126 fő) vásárlási szokásaival
megerősíti ezt a vélekedését, hiszen
velük előfordul, hogyavisszaváltható
palack, a visszaforgatható, környezetkímélő csomagolás miatt döntenek
valamilyen termék kiválasztása mellett. Örvendetes ugyanakkor, hogy a
saját szerepét a környezet védelmében
nem meghatározónak tartó csoportnak, 44 főnek többsége (75 %-a) szintén részesítette már előnyben a környezetbarát termékeket! (Lappangó
tudatosság, felvilágosító reklámok tudatalatti hatása)
A természetet járók 82,9 %-a választott már környezetbarát termékeket
vásárlásainál (116 fő), míg a nem természetjáróknak 75,9 %-a (44 fő).
Hallgatóink összességéből csak 19,2
% (38 fő) nem választott még tudatosan környezetkímélő csomagolású
vagy környezetbarát terméket.
A környezetbarát terméket tudatosan 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 történő vásárlást.
Hasonló arányban alakult a környezetbarát termékeket nem keresők között is a reklámozott termékek vásárlásának 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 emberiség tönkre teheti a természetet.
Az így nyilatkozók 77,6 %-a 128 fő
bízik a folyamatot ellensúlyozó, befolyásoló saját pozitív szerepében, míg
22,4 %, 37 fő jelentéktelennek tartja
saját szerepét
A lányok 74, a fiúk 80 %-a bízik hétköznapi 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 erején: 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 folyamat 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 természet 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 megállíthatóságában.
33 fő (az erre a kérdésre válaszolók
16,7 %-a) nem gondolja azt, hogy az
emberiség tönkre teheti a természetet.
Ugyanakkor ezzel ellentmondóan nyílatkozott közülük az a 9 fő, akik a természet rombolását, pusztulását nem
tartják megállíthatónak!
Arra a kérdésre, hogy lehetőségük
van-e a vezető politikusoknak és jelentős termelőknek a környezet védelmére 191 fő (95,5 %) válaszolt igenne I.
Ugyanakkor arra, hogy érdekükben
áll-e a környezetet védő döntés meghozatala már csak
96 igen válasz érkezett 100 nem
mellett. (4 fő nem válaszolt)
Állásfoglalások a környezet védeImét szolgáló eljárásokTól
A természetben kárt okozó sportok
kezelésére a testnevelői pályára készülő 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 tevékenység.
(7. ábra / Fig. 7.)
Tanulságos a pedagógusi szakmára
készülők véleménye arról, hogy mivel
foghatók az emberek leginkább a környezet 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 (környezeti értékek) ismertetésével, szakszerű látogatásokkal, oktatással,
104 voks szerint a környezetben kárt
okozók büntetésével,
94 voks szerint a védett területek növelésével, a magatartás szabályozásával,
69 voks szerint elrettentő hírekkel,
amelyek a természet jelenlegi és
jövőbeni pusztulását emelik ki,
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7. ábrajFig. 7. Javaslatok kárt okozó sportok kezelésére/Suggestions for
handling sports causing harm
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Hogyan szabályoznák TF hallgatók a
természetvédelmi területek látogathatóságát
(n=151)
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9. ábrajFig. 9. Védett területek látogatásának szabályozása/Regulations of
the visits on protected areas
65 voks szerint reális tartalmú hírekkel,
39 voksot kaptak a jelen pozitívumait kiemelő meggyőző hírek,
14 voksot kapott a védett területek
növelése és a belépés megtiltása le-

A jelen viszonyainak értékeléséhez,
cselekvési terv készítéséhez segítséget adhat, ha a sport gyakorlatából indulunk ki, ha objektíven értékelhető adatokat gyűjtünk a megvizsgálandó tárgykörről. Erre annál is inkább szükség van, mert Nádori (2004.
22) szerint "a környezetvédelemről szóló 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 tantárgyak oktatása közben nagyon hatékonyan tudjuk átszármaztatni a jövő pedagógusai felé a Nemzeti Alaptanterv
NAT (2003) környezeti nevelésre vonatkozó fejlesztési irányelveit. Ez "...
úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota
iránt, és így képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű
értékelésére, a környezet természeti és
ember alkotta értékeinek felismerésére
és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik
vállalására és jogaik gyakorlására. A
környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv."
A helyzetkép leírásával folyamatos
tevékenységünk eredményeit igyekeztünk 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
előremutató

I

elrettentö hlrek

TF hallgatók utazási szokásai (10.
ábra / Fig. 10.)
Budapesti hallgatóink utazási szokásait leginkább a tömegközlekedési eszközök igénybevétele 141 fő, és a gyaloglás jellemzi 119 fő, 13 fő jár gépkocsival, 12 kerékpáron, 4 fő P+R módszert 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\.

Következtetések

l

I

reális tartalmú hlrek

hetőség.

18 % jutott a látogatás megtiltása lehetőségre,

52 %jutott a látogatás korlátozására,
30 % jutott a korlátozás nélküli látogatásra. (9. ábra / Fig. 9)
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A természetvédelmi területek látogatásának szabályozására a hallgatók %os arányokat alakíthattak ki, három lehetséges szabályozási formát használva. (200 fő közül 151-en adtak választ,
az alábbi átlagot számoltuk ki az érvényes válaszokból)
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kapcsolatos információk forrásai között is ez a két helyszín dominál! Ezek
a megállapítások egyaránt vonatkoznak a négy évvel ezelőtti és a mostani
felmérésünkre.
A legfontosabb környezeti vonatkozású tanóraként a hallgatók továbbra
is a biológiát, a környezetismeretet és
a földrajzot emlitik. Nyilvánvaló, hogy
a "természetjáró tábor" tantárgy e témakörben kifejtett tevékenységét is
sokan megemlítették forrásként. Ez,
eredeti elképzelésünknek megfelelően
azt jelzi, hogya természetben lezajló
táborok a pedagógusképzés szempontjából jól kihasználhatók.
HaJlgatóinknak csupán 27 %-a esik
gondolkodóba, ha egy természetvédelmi tábla tiltásának eleget kell tennie,
73 %feltételek nélkül elfogadja a tiltást.
Nagyon fontos, hogya környezetvédelem hatásos motivációjának rangsorát (1. táblázat)
az "ismeretterjesztés, szakszerű látogatás, oktatás" egység vezeti a hallgatók körében.
A büntetés továbbra is második a
sorban, jelezve a társadalom jogi eszközökkel történő szabályozásának - és
ellenőrzésének - fontosságát.
A "védett területek növelése és a
magatartás szabályozása" a mostani
vizsgálatban résztvevők szerint fontosabb, mint évekkel ezelőtt, ezzel szemben a negatív híreknek nincs akkora
jelentősége, mint korábban. (1. táblázat / Table 1.)
A felmérés 2000-ben az alpesi síelés
környezeti vonatkozásaira koncentrált,
és akkor megállapítottuk, hogy "a ter-

mészet védelme és kímélése nem tartozik a visszatartó tényezők közé" amikor a kijelölt pályák elhagyásáról döntenek a fiatalok, bár ezzel párhuzamosan "fontosnak tartják ezt a szempontot". Miközben az erkölcsi ítéletek kedvezőek a magatartás ezzel nem egyezik feltétlenül.
Jelenlegi felmérésünkben a meredek
hegyoldalakon történő kerékpározássai kapcsolatos állásfoglalásokon keresztül értékeltük hallgatóinkat. Többségük (64,9%) elviselhető következménynek tartja a taposási károkat.
A TF hallgatók körében ezen a kérdésen belül találtunk szignifikáns különbséget, mégpedig a lányok nagyobb létszámban fogadták el ezt a fajta károkozást, mint a fiúk. Az állásfoglalások szerencsére nem a hétköznapi

sportolási gyakorlatot tükrözik, kerékpáros táboraink felmérése szerint hallgatóínk 10-20 százaléka érkezik csak
saját kerékpárral a "kerékpáros táborainkba", 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 természetjáró tábort követően hallgatóink 77
%-a bízik abban, hogy apró tetteivel tehet a környezet pusztulása ellen.
E felmérés másik szignifikáns különbséget mutató eredménye, hogya
saját pozitív szerepükben bízók kiméletesebbek a környezettel, mint azok,
akik a kis tetteiknek nem tulajdonítanak jelentőséget.
Ezek szerint nem értelmetlen hallga-

TF hallgatók utazási jellemzői,
(n=200) több módozat is megadható
P+ R kombinációban @J
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1. táblázat / Table 1.
A környezetvédelem hatásosnak vélt motivációinak változása egyetemisták körében /
The ch ange o f e fli'
..
'
I protection
. amon PE stu dents
ectlve motlvatlons
of
enVlronmenta.
2000
változás
2003
Motiváló lehetőség /
(n=65, %)
választások a megkérdezettek százalékában (n=200, %)
nincs
Ismeretteriesztés, szakszeru látogatások, oktatás,
65,5
65,6
59,2
Büntetés
52,0
csökken
védett területek növelése, a magatartás szabályozása
30,4
nő
47,0
elrettentő, negatív hírek
34,5
60,0
csökken
32,5
36,0
reális tartalmú hírek
pozitív, meggyőzö hírek
19,5
15,2
Tiltások
7,0
15,2
csökken

tóink meggyőzése és természeti táborok
során életvitelük ilyen irányba terelése.
Ezt még az is alátámasztja, hogy a
természet rombolását, pusztulását közülük többen tartják megállíthatónak,
mint a kis tetteikben nem bízók körében.
Hallgatóink nagy többsége (91,5 %a) foglal állást úgy, hogyasportterek
kijelölésévellehet ideális módon kezelni a természetben kárt okozó ilyen jellegű tevékenységeket. Ez a válasz a
választott sportvezetői szakmának felel
meg. A sport szakmai feladatai közé
tartozik, hogya sport társadalmi értékének megfelelően, az érdekek és
konfliktusok kezelésében fenntartható
megoldást találjon.
Ehhez a tanárképzésben, azon belül
pedig a természeti táborok programjában is alkalmaznunk kell a NAT-ban
felsorolt pedagógiai módszereket (Varga, A. 2004. 10): az ismeretátadást, a
gyakorlati tevékenységbe való aktív

bekapcsolódást, a személyes tapasztalatszerzést a konfliktuskezelésben.
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a
gyakorlati munkában testnevelő kollégáink az adott szituációhoz alkalmazva
megtalálják a leghatásosabb eszközöket. Ehhez ismét Varga (2004. 10) ad
jól használható segítséget. "A környezeti nevelésnek hatnia kell a diákok
következő pszichés jellemzőire:
- magatartására, életvitelére, szokásaira (viselkedés, cselekvés)
- érzékenységére, érzelmi viszonyulásaira (érzelmi attitűd)
- megismerő tevékenységére (gondolkodás, vélemények)
- jövőképeikre
- erkölcsi ítéleteikre
- együttműködési készségükre
- konfliktuskezelő képességükre"
Egy-egy táborozás ebből a szempontból olyan projekt, amely során az
összes pszichés jellemző érvényesül és
alakítható.

Tudományos igényű munkánk a
magyar és osztrák gimnazisták azonos kérdőívre, azonos
időszakban adott véleményeit dolgozza majd föl. Az összehasonlító elemzésekből oktató-nevelő munkánk hatékonyságát szeretnénk felmérni. A hallgatók körében elvégzett felmérés után
még nem lehetünk biztosak benne,
hogya vélemények hátterében mekkora szerepe van a mi pedagógiai
munkánknak. Erre a kérdésre a
későbbiekben adhatunk hiteles választ.
közeljövőben
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Az integráció helye és szerepe a
hazai pedagógiai gyakorlatban
Place and function of integration in Hungary's pedagogical practice
Glta bilvi

Booár József Dorogi László, Kilblt Katalin, Rigler Endre

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudomány Kar (TF), Budapest

Összefoglaló
A fogyatékkal élők oktatása-nevelése egyre fontosabb szerepet kap a magyar közoktatás irányításában. Mint
ahogy mindannyian tudjuk, ebben a
folyamatban természetesen fontos szerep jut a testnevelésnek és a testnevelő tanároknak is. Cikkünkben arra kerestük a választ, hogy vajon a pedagógusi munkában hogyan használatosak
a fogyatékosokkal kapcsolatos rendeletek és törvények, és mindezidáig iskoláinkban hogyan valósult, illetve valósulhat meg az inklúzíó. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy miként
alakultak az integrált oktatással kapcsolatos kutatások, és hogy mit jelentenek a főbb kutatási eredmények.
Az általános pedagógiára épitve testnevelés területére is megfogalmazódnak ajánlások.
Kulcsszavak: fogyatékosok, integráció, pedagógiai gyakorlat

Abstract
Issues regarding people with disabilities have recently been discussed a lot
in the Hungarian public education setting. As we ali know physical education 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 teachers' work and how schools realize
the place, functions and realities of integration. In this study we present the
progression of integrative education
research and we also gave mean ing to
its most important results. Based upon
general education, recommendations
are given to the physical education
setting.
Key-words: disabilities, integration,
pedagogical practice
A fogyatékos gyerekek többségi iskolákban való integrált oktatásának
gondolata nem új keletű, már évtizedek óta központi helyet foglal el az európai pedagógiai gondolkodásban
(Ainscow, 1993; Allport, 1977; Ains-

cow-Muncey, 1991; Slavin és társai,
1994; Ainscow-Tweddle, 1989). Ennek 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 gyermekcipőben 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 (Gita és Rigler, 2003). Ez a hiány, mint
majd a későbbiekben olvashatjuk, sajnálatos módon még inkább jellemző a
testnevelés területére.
A cikk megirásával kapcsolatosan fő
célunk a szakirodalmi hiányosság egy
kisebb szeletének pótlása. Terveinkben az is szerepelt, hogy a fogyatékos
tanulók integrált oktatásával kapcsolatos már feltárt legfontosabb adatokat,
kutatási eredményeket összegezzük, s
ezen információk közreadásával segítsük az integráció hatékony megvalósítását, illetve magát a tanári gyakorlatot.
A témában számunkra az egyik fő
vezérelv az 1994-es "Salamancai" nyilatkozat volt. Ennek kiindulópontja a
fogyatékos személyek esélyegyenlő
ségének biztositásárói szóló 1993-as
hivatalos ENSZ állásfoglalás. A nyilatkozat az inklúzív oktatás egy alapdokumentumának számít, mely szerint a fogyatékos tanulók oktatásának az általános oktatási rendszer integráns részévé kell válnia. Ezen kívül
az is megfogalmazásra került, hogy
teljes mértékben támogatni szükséges
minden olyan törekvést, melyek az
alapfokú oktatást valamennyi gyermek számára elérhetővé teszi. A "Salamancai" nyilatkozat szerint az inklúzió
az oktatásban emberi jog, minden
gyermek egyformán értékes és azonos státusszal rendelkezik. E szerint
gyermekek kizárása az általános alapfokú oktatás ból tanulási nehézségek
vagy fogyatékosság miatt diszkriminatív.

Együttnevelés hazánkban
Általánosan elmondható, hogy a XX.
század végéig a normál és a speciális
tantervű oktatási rendszerek egymással párhuzamosan, de egymástól teljesen függetlenül fejlődtek. Ezen különálló rendszerek a történelem folyamán
bizonyítottan nem tudtak hatékony útmutatót és megoldásokat ajánlani a tanulók összetett pedagógiai problémáira. Az inklúzív oktatás és nevelés gondolata erre az akadályra próbál megoldást mutatni.
Már a gondolatmentünk elején le kell
szögeznünk, hogy a fogyatékos gyerekek nevelésében az integráció nem kötelező érvényű, csak egy lehetséges alternatíva. Az inklúziv oktatás legfontosabb
célja a korábbi két egymástól elkülönült
normál és speciális oktatási rendszer ötvözése úgy, hogy egyiknek se vesszenek
el az erősségei, hanem inkább a gyenge
pontok erősödjenek meg.
Ennek megvalósítása érdekében kiemelten fontos szempont, hogy az
adott intézmény vezetése aktív irányító
szerepet töltsön be a megvalósítási folyamatban. Így az nem csak hozzájárul a fogyatékos tanuló intézménybe
kerüléséhez, hanem különböző döntéseket és intézkedéseket is tesz az oktatás-nevelés teljes értékű megvalósításához. Ez jelenthet pontosan meghatározott módszertani változtatásokat, a
tanitás-tanulás folyamatában az objektív akadályozó tényezők minél teljesebb felszámolását, illetve a szociális
beilleszkedést gátló tényezők mind teljesebb elhárítását. Pető (2003) szerint
csak a megvalósítható és alkalmas törvények, a jóakarat hiánya, valamint a
társadalmi változásoktól való félelem
állíthat akadályokat az inklúzív oktatással 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 képviseli, hogya fogyatékos gyerekeknek
nem a külvilágtól elzárt, minden szempontból védett környezetben kell felkészülnie a számára elérhető legjobb teljesítmények elérésére, hanem az iskolák szolgáltatta élethelyzetekben. Az
iskolák saját maguk, tanulóik és a tár-
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sadalom szempontjából is abban érdekeltek, hogy nevelőik-oktatóik hasznosítsák azon módszerek és eszközök
széles spektrumát, amellyel hatékonyan taníthatnak minden tanulót. Ideértve természetesen azokat a tanulókat
is, akiknek valamely szempontból nehézségeik vagy hátrányaik vannak.
Általános az egyetértés abban, hogy
az iskoláknak be kell vonni a speciális
nevelési szükségletű gyermekeket
azokba az oktatási-nevelési folyamatokba, amelyeket a gyermekek többsége számára rendelkezésre állnak
(Kerben, 1999). Ez a gondolat vezet el
minket a befogadó iskola fogalmához. A
befogadó iskolák feladata olyan gyermek-centrikus pedagógiai környezet
kialakítása és fenntartása, amely alkalmas valamennyi gyermek optimális
fejlesztésére. A tanulók oldaláról ez
nem jelent mást, csak hogy mindegyiknek 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 létrehozásuk nagy lépést jelent a társada lom diszkriminatív attiWdjeinek megszüntetése, az elfogadó közösségek és
a befogadó társadalom kialakítása
szempontjából is.

Törvényi szabályozás
Nyilvánvaló, hogy az integráció csak
akkor valósulhat meg, ha az intézményben adottak a személyi és tárgyi
feltételek (Illyés, 2001). Lényeges eszménygazdagodásnak tudható be, hogy
mára már elméletben elfogadott az ép
és a fogyatékos gyerekek együttnevelése. 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 közoktatásról kimondja, hogy a fogyatékos gyermeknek joga van a különleges
gondozásra és állapotának megfelelő
pedagógiai ellátásra attól kezdődően,
hogya fogyatékosságát megállapították. 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 szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez juthat.
Másrészről viszont a bizottságok döntése szociálisan nem kívánatos emberi
állapotra mutat rá.
A fogyatékosság megítélése nyomán gyógypedagógiai ellátásra jogosultak a testi és érzékszervi fogyatékosok (mozgáskorlátozottak, siketek, nagyothallók, vakok, alig látók, gyengén
látók), az értelmi fogyatékosok, a beszédfogyatékosok és az úgynevezett
"más" fogyatékosok. Összegezve a
"speciális nevelési szükségletűek" fogalma kiterjed mindazokra a gyermekekre, akik külön fejlesztést igényeInek fogyatékosságuk vagy tanulási nehézségük miatt.
A magyar közoktatási törvény a fogyatékos gyerekek neveléséhez és oktatásához a gyógypedagógusok kizárólagos kompetenciáját rögzíti. Ez a
kizárólagosság más országok közoktatási törvényében nem szerepel.
Ahhoz, hogy az integrált nevelés
megvalósuljon az 1. táblázatban összefoglaltuk 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 minőségben els,ajátítani bizonyos ismeretanyagot.
Eppen ezért tartjuk
fontosnak megemlíteni, hogy a Nemzeti Alaptanterv (NAT) az első olyan
magyarországi tanterv, amely az ép és
fogyatékos gyerekek számára egyaránt alkalmazható. A fogyatékosok
számára a NAT-ban ugyanis nincs külön tantervi útmutató.
Az inklúzióban lényeges, hogy a
NAT lehetőséget biztosít a pedagógusnak, hogy követelményben, időben és
tartalomban eltérjen a NAT útmutatásaitóI. Mindez lehetővé teszi a differenciált oktatás sikeres lebonyolítását, s
ezáltal azoknak a tanulóknak a fejlődé
se is biztosított, akiknek nehézséget jelent az osztállyaI való együtthaladás.

Szemelvények
a fogyatékosok helyzetéről
Az Országos Közoktatási Intézet
Program- és Tantervfejlesztési központjában két jelentős kutatás zajlott le
2000/2001-ben. Az egyik a szegregáit, elkülönült nevelés-oktatás területét érintette, a másik az integráltan neveit-oktatott fogyatékos tanulók helyzetének feltárásával foglalkozott (Salné-Kőpatakiné, 2001). Az 1998-1999.
tanév októberi statisztikája kimutatta,
mely intézményekben nevelnek integráltan fogyatékos gyermeket. A fővá
rosban 60, Baranya és Hajdú-Bihar
megyében 27, illetve 29 intézményben
folytak a vizsgálatok. Témánk szempontjából itt fontos megemlíteni a kutatások fő eredményeit.
Budapesten összesen 20 intézmény
pedagógiai programjában jelennek
meg a fogyatékosok, ebből 17 intézmény rendelkezik a fogyatékosok integrációját segítő egyéni fejlesztő
programmal. Baranya megyében ez

1. táblázat / Table 1.
Az inkluzív oktatáshoz szüksé es feltételek és annak funkciói. / Required conditions and functions of inclusive education.

U

E

Gyógypedagógus

Speciális tankönyvek

Speciális tanterv

Akadálymentes környezet

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

2005/2 ::===~IM§aiia!irl]S~o!!rttui!i~dl!o!!m~ainiiYj·OSz~.!i!m!lI.!J.[Le~kt~orá~ItDk~ö~zI~.!!mi6í!n~======

17

2. táblázat / Table 2. Az inteqrált oktatás szintjei / Levels of inteqration (Kende, 2004).
SZINT
JELENTESE
Egy épületben tartózkodnak ugyan, de külön nevelik,
1. Helyi
oktatják a gyerekeket.
A tanításon kivüli időt töltik együtt a gyerekek.
2. Szociális
Ez a közös oktatást, az azonos tanterv szerinti haladást jelenti.
3.Funkcionális
3; táblázat / Table 3. Az integráció tipusai / Types Hof integratíon

TIPUSOK

JELLEMZO

1. Teljes vagy kizárólagos
2. Széles körű
3. Kutatási-fejlesztési stádium

A szegregált intézmények csak a legsúlyosabb esetek számára maradnak fent
Párhuzamosan működnek integrált és speciális intézmények
Kísérletek folynak a megvalósításra

az arány 15 és 9, míg Hajdú-Bihar megyében 15 és 10. Az intézmények jelentős része legalább kétéves tapasztalattal rendelkezik a fogyatékos gyermekek együttnevelésével kapcsolatos
tevékenységekben. Érdekesség, hogy
Budapesten a "más" fogyatékosság és
a beszédfogyatékosság fordul elő a
legnagyobb számban, míg a két vizsgáit megyében jelentős számú az enyhe értelmi fogyatékosok integrálása.
Az integráció az alsó tagozatra jellemzőbb, Budapesten a 2. és az 5. évfoIyamban, Baranyában és Hajdú-Biharban 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, nevelkedjenek. Az inklúzív iskolát preferáló döntést indokolva 124 válaszadóból 90 jelölte meg első helyen a gyermeke érdekét. Mindezek alapján tévesnek bizonyul az a korábbi megítélés, mely

szerint a szülők lennének a legnagyobb
ellenségei az együttnevelés gondolatának. Ezekben az iskolákban a fogyatékkaI élők tanulmányi követelményei
azonosak az épekével, sehol sem jelenik meg relevánsan a fogyatékos tanulók speciális tantervei szerinti követelmények figyelembevétele.
Sajnálatos tény, hogy mindhárom
helyszínen egyöntetűen alacsony
arányban vannak jelen a szakirányú
képesítéssel rendelkezők. Ehhez kapcsolódva, a válaszadó intézmények az
integráció legfőbb akadályait anyagi
(36%), személyi (34%) és tárgyi (30%)
feltételek hiányában látták leginkább.
A felmérésből az is világosan kiderült, hogy erőteljes változtatásra van
szükség az intézményi hozzáállásban
és dokumentációban, mert ezek nélkül
az integrált nevelés nem valósulhat
meg. Az intézményi hozzáállás az elhívatottságban, együttműködésben, valamint a változás tervezésében és
megvalósításában mutatkozik meg
leginkább. A dokumentáció megváltoztatása azt jelenti, hogy az alapító
okirat kerül módosításra. Ez a fenntartók és az iskolaigazgatók egyetértésé-

nek és döntésének eredménye. Az intézmény csak az alapító okirat módosítása után igényelheti a helyi önkormányzaton keresztül a finanszírozást.
Erre épitve az íntézet pedagógiai programja is tartalmazza a fogyatékos tanuJók egyedi igényeit és szükségleteit,
valamint integrációhoz szükséges
egyéni fejlesztő programokat.
A gyors és feltétel nélküli íntegráció,
bármilyen szinten (2. táblázat) valósuljon is meg célszerűtlen és alkalmatlan.
Először stabil feltétel rendszert kell kidolgozni, majd a környezethez legalkalmasabb integrációt megvalósítani
(3. táblázat). Ennek a tétje nem más,
mint hogya fogyatékos gyermek melyik oktatási formában tud eredményesebben haladni.

Megvalósult álmok
A teljesség igénye nélkül mutatunk
be példákat különböző fokokon és iskolatípusban megvalósult integrációra.
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon hallássérült gyerekek együttnevelésére szakosodott a többségi pedagógia eszközeivel. Tudvalevő, hogya hallássérülés egyensúlybizonytalansággal társul,
tehát hiányzik a mozgás összerendezettsége, gyenge a tanuló térorientációja. Epp ezért az intézményben megoldották, hogy nem csak a testnevelés órán foglalkoznak mozgástanítással
és mozgásfejlesztéssel.
A mozgástanulás hatékony megvalósulása érdekében fejlesztőhelyisége
ket hoztak létre, amelyekben nagy tükrök segítségéveliátható a mozgás kivitelezése, a tanuló maga ís megfigyelheti saját tevékenységét, mozgásának
összerendezettségét. A fejlesztőhelyi
ségeken kívül van még egy 100 négyzetméteres 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 óvodája is működik, amelynek kiemelke-
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szerepe van a fejlesztésben. Specifejlesztő játékokat és mozgásfejlesztő eszközöket is sikerült beszerezniük. A mozgásneveJés komplex keretek között történik, beleértve a finommotorikát és a beszédmotorikát is.
Az oktatók már az óvodában megpróbálják megalapozni a mozgás biztonságát, igy könnyebben alakulnak ki
a gyermekkorra jellemző különböző
koordinációs mozgások, motoros tevékenységek és játékok. A fogyatékos
gyerekek számára a következő lépés az épekhez hasonlóan - a rendszeres
sporttevékenység elkezdése lehet, és
ha sikereket érnek el, akkor az pozitívan hat vissza a testi-lelki-szociális fejlődésükre. Az intézmény két éve sikeresen bevezetett egy új fórumot: a szülők iskoláját. Itt pedagógusok és szülők megbeszélik elképzeléseiket többek között a gyerekneveléssel, a fejlesztéssel, és az igényeikkel, otthoni lehetőségeikkel kapcsolatosan. Az optímális 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 fejlesztő foglalkozások rendszere szerepel. Ez az általános iskola szintjén mutat kiváló példát az integrációra (Kozma, 2002).
Még két példaértékű inkluzív intézményt emelnén~ ki. Az egyik a Klebelsberg Kunó Altalános Iskola részeként működő Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program, ami önálló pedagógiai programmal rendelkező egység (Locsmándi, 2004). Az iskolai
csoportok nem kis létszámú osztályok,
hanem 22-24 fő is lehet, amelyből általában 2-3 tanuló sajátos nevelési igényű. Az ő oktatásukat-nevelésüket teljes és valós integrációval oldják meg.
A fogyatékos gyerekek a befogadó
osztály állandó tagjai és minden foglalkozáson együtt vesznek részt ép társaikkal.
A másik a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, mely
1990-ben indította programját és vak,
gyengénlátó, hallássérült fiatalok számára teszi lehetővé az informatikai ismeretek elsajátítását. Huszonöt fogyatékos gyermeket nevelnek az intézményben. A Mozgásjavító Iskolával
közösen foglalkoztatnak egy gyógypedagógust is, aki az intézmény mozgássérült diákjaival dolgozik. Az épületet
alkalmassá kellett tenniük kerekesszékesek számára is, amely azt jelentette,
hogy rámpák, kapaszkodók, alacsonyabb kilincsek beszerelését végezték
el az iskolában.

Pedagógusképzés

ális

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 ellátására, mert jelenlétük hátráltatja a
normál osztályok előrehaladását (Pető,
2003). Elképzelhető, hogy többségi
pedagógus enyhe értelmi fogyatékos
gyerekeket kiválóan tud nevelni összevont órán, ám integrált környezetben
sokkal több képzett gyógypedagógusra van szükség (Kerben, 1999). Hasonlóan, az általános iskolában tanító
pedagógusok többsége nem érzi magát felkészültnek az integráció feladataira (Kerben, 1999).
Mindezek alapján felmerülhet a kérdés, hogyapedagógusképzés mennyire 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 tanítóképzésre lenne igény, amely nagyon
erős gyógypedagógiai alapokat ad, ilIetve fordítva, a gyógypedagógusoknak sokkal több információt kellene elsajátítani az épek pedagógiájából.
Minden arra mutat, hogy a tanárképző
intézeteket váratlanul és felkészületlenül érte az inklúziós nevelés koncepciójának ilyen mértékű elterjedése. A
képző intézmények általában a speciális nevelést ajánlják, azaz a szegregált
oktatási formát, jelen idő szerint csak
néhány pedagógusképző intézmény
programja tartalmazza az inklúzió ismeretanyagát. A jövő érdekében az
lenne fontos, hogy az inklúzió elmélete
és gyakorlata minden leendő és jelenlegi pedagógushoz eljusson.
Lehetségesnek tűnik, hogy posztgraduális képzés keretén belül sikeresen
megoldható a továbbképzés. Így azok
a pedagógusok, akik a hiányokkal tisztában vannak, tovább tudnák képezni
magukat. Az is megvalósítható öletlenek tűnik, hogy az alapképzésben is
elinduljon a differenciált oktatás tanítása (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 megvalósításában. 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 tanulók létszáma az általános iskola felső 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 ösztönzőkkel. A másik az iskolák gyakorlatából adódhat, amikor is maguk kényszerítik ki az irányító szervek együttnevelést támogató határozatait és döntéseit. Az eddig tapasztalatok azt mutatják, hogy nem elég, ha mindkét fél vállalja az inklúzív oktatást, a megvalósuláshoz az intézmény pedagógiai gyakorlatának átalakítása, pozitív tanári
hozzáállás, speciális szakértelem, illetve természetesen megfelelő létesítmény és eszközük szükségesek.
Mint már említettük, az integrált oktatás nem kötelező érvényű hazánkban. Sokan úgy gondolkodnak, hogy
ha gyermekük hasonló fogyatékossággal élő gyerekek között nő fel, akkor
nem érzi azt a megkülönböztetést és az
esetleges kellemetlenségeket, amelyekkel az együttnevelés során szembesülhetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy
ha a szülőket rendszeresen tájékoztatják, illetve bevonják az iskola életébe,
akkor ők is könnyebben és tudatosabban válnak az integrált oktatás támogatóivá.
Azonban le kell szögeznünk, hogy
ahogy az inklúziónak, úgy az elkülönülésnek is vannak előnyei. Beszélhetünk például az egyénre szabott fejlesztési lehetőségekről, a szakpedagógus
jelenlétéről, a társadalomba való beilleszkedésre való fokozatos felkészítésről. Ezen kívül az is megnyugtató tény
lehet, hogy biztos nem okozunk károkat a gyermek érzelmi, értelmi, szociális 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 beiskolázás kapcsán gyermekük érdekében megfelelő döntést tudjanak hozni.
Talán a leglényegesebb ezek közül,
hogy a közös oktatás során egy más
szintre emelkednek az interakciók,
szociális kölcsönhatások, és az együttműködés új formáit ismerhetik meg a
gyerekek, ehhez kapcsolódva új értékek 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 inklúzió és az iskolai testnevelés, valamint
az inklúzió és a testnevelő tanárok
kapcsolataira. A fogyatékosok sportját érinti Legeza (2003), aki szerint a
témában fel kell kelteni a tudományos
élet érdeklődését, s ennek legjobb
módja a tudományos kutatások eredményeinek közzéadása, ismertetése.
A versenysport azonban nem minden
tanuló számára lehetséges megoldás.
Ennek ellenére a testnevelő tanárok kiemelkedő szerepet játszanak a sportmozgások megszerettetésében, és abban is, hogy valaki élethosszig elkötelezett legyen egy adott sport iránt.
Olyan sportprogramok, versenyek
szervezésében tudnak a testnevelők
hatékonya n munkálkodni, amelyben
nem csak az ép gyerekek, hanem a fogyatékosok 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 kereteken belül, mind a sportklubokban jelentős szereppel bírnak, hiszen vannak
olyan helyek, ahol az ép és fogyatékos
versenyzők együtt készülhetnek nagyobb versenyekre (Gita, Kalbli, Bicsérdy, 2005).
Ezáltal egészséget,
mozgásminőségetfejlesztünk, vélhető
en pozitivan alakítjuk a sporthoz való
viszonyt, és segítjük a tanulókat egymás elfogadásában.
Amikor a fogyatékosok inklúzív környezetben tanulnak, barátságok alakulhatnak ki a fogyatékkal élők és ép
társaik között, amelyben a tanárok egy
karmester szerepét játsszák (Pető,
2003). A tanulók értékeket és értékrendszereket alakítanak ki, ami hozzájárul a teljesebb személyiség kifejlődé
séhez. Mindehhez természetesen a
szülők, családok közreműködése is
hozzájárulhat.
Nádori (2005) arra utal, hogy az
együttnevelés folyamatában a tanárnak problémamegoldó módszerekben
kell gondolkodnia, ahol különböző
helyzetek és feladatok önálló megoldására van szükség. A játékok komplex
nevelő hatásának ki- és felhasználása
további lehetőséget nyújt a tanári tevékenység hatékonyságának növeléséhez. Nádori (2005) példaként az esztétikai, művészeti nevelést, ezen belül
a táncot említi, melynek lépései az
épek és fogyatékosok számára is elsa-

játíthatók. Az együttes gyakorlások
közös élményt eredményeznek, melynek a szerző szerint teljesítménymotiváló hatása van.
A testnevelés olyan teret biztosít,
melyben kötetlenül, felszabadultan,
mégís bizonyos szabályrendszer alapján tevékenykedhetnek a tanulók.
Olyan örömforrást okoz, me ly alapot
teremt az oktatás más területein történő eredményes aktivitásnak. Az emberi személyiség teljes és kiegyensúlyozott fejlődése és kibontakozása érdekében mindenki számára lehetővé
kell tenni a tág értelemben vett testkultúra értékeinek mind teljesebb elsajátítását. A hagyományos testkultúra-értékek mellett fontos, hogy a tanuló értse 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 motivációs bázist biztosítunk számukra,
amely egy élethosszig tartó rendszeres
sporttevékenységre ösztönzi őket.
A pszichomotoros fejlesztés mind
tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenységben megvalósulhat. A különböző programok együttesen hatnak a tanulók fejlődésére és ezt a hatást tudjuk
kihasználni az oktatás más területein.
Célunk az is, hogyatanulók tapasztalatai és ennek megfelelően testkulturális
igényei minőségileg változzanak.

Összefoglalás
Ma nagyobb az esély az együttnevelésre, mert a törvényi szabályozások
és a változóban lévő társadalmi igények lehetővé teszik azt (Gita és Rigler,
2003). Már nyitottabbnak tűnik a társadalom az új irányzatok felé, és természetesen az európai pedagógiai
irányzatok is nagy hatással vannak a
fejlődésre.

A problémaérzékenység az együttnevelés iránt napjainkban jelentősnek
mondható. Egyre több kutatási terv
készül az integrált nevelés bizonyos
kérdéseit érintve. A kutatásoknak
amellett, hogy feltárják az előírt feltételek hiányát, arra is kellene irányulniuk,
hogy az együttnevelés előírásokban
rögzített feltételeit nem teljesítő, de az
előfokait mégis megvalósító megoldásokat is bemutassák. A fokozatosságot bemutató, átgondolt eljárások minden bizonnyal elősegítenék az együttnevelés szélesebb körű elterjedését.
Egyre több kezdeményezés alakul a
megvalósítás helyes útjának kialakítása 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 személyek 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 iskolába járó tanulók együttnevelésének
speciális sajátosságait, nevelési problémáit részletesebben feltárjuk. A kölcsönös elfogadás és az együttnevelés
lehetőségeinek kimunkálására van
szükség, ezen belül annak feltérképezése is fontos lehet, hogy az együttnevelés által kialakult speciális interakciók és társas kapcsolatok hogyan fokozzák a nevelői hatékonyságot.
Minderre a testnevelés kiváló lehetősé
get adna.
Új, adekvát nevelési program kidolgozására kellene ösztönözni az iskolákat, az oktatásszervezőket, a felelős intézményeket. Fontos feladat lenne a
fogyatékosok integrálása által a mikroszociális környezet alakulásának beható vizsgálata, ennek megfelelő irányba
történő formálása, illetve az oktatás folyamán kialakult tapasztalatok széles
körű hasznosítása. Ennek következtében növekedne azon tanárok, testnevelők száma, akik hozzáértő módon
tudják oktatni, nevelni a vegyes csoportokat.
Oda kell figyelnünk, hogya közoktatási törvény módosításakor bekerüljenek azok a feltételek, melyek biztosítják az integrált oktatás megvalósulásának különböző lehetőségeit. Így nem
szabad figyelmen kívül hagyni a testnevelő tanárok képzését, továbbképzését 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, akkor 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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A testnevelés az iskolai
nevelés rendszerében'
fFrtss Péter
Oktatási Minisztérium, Budapest

Az elmúlt év őszén több módosítási
javaslat között a közoktatási törvényhez benyújtott egyik kezdeményezés a
testnevelés értékelésének kialakult hagyományos megoldása megváltoztatását célozta. A kezdeményezés - amely
jelentős közérdeklődést is kiváltott a
szakmai viták mellett - végül nem kapta meg az országgyűlési képviselők
többségének támogatását.
A radikális - vagy annak tűnő - kezdeményezések hatása mindig többrétű. Kiválthatnak érzelmi reakciókat, de
- s ezt tartom szakmai értelemben termékenynek - a témáról, a felvetés értelméről, a tényleges helyzetről való
gondolkodást is. Gondolom, remélem,
hogy a mai és a hasonló alkalmak ezt
a célt szolgálják, s a szakszerű végiggondolás esélyét adják.
Az iskola világa - ha kínál is szellemi
izgalmakat, a felfedezés lehetőségét jó néhány évtizede a mozgásszegénységről is szól. Ebben a helyzetben a
testnevelés - ha kellően vonzó, ha
tényleg sokat megőriz kezdeti kedveltségéből - komoly kompenzáló szerepet tölthet be. Kompenzáló, kiegyenlítő, tehát a teljességet - az életmód kiegyensúlyozottságát, segítő szerepet.
Az igazi kérdés, amire az oktatásban
dolgozóknak, elsődlegesen a testnevelést tanítóknak, s a munkájuk feltételeit biztosítóknak egyaránt válaszolni
kell, hogy ezek közül mit és mennyire
fejleszt a mai iskola, mit mennyire tekint egyáltalán feladatának?
A téma iránti érdeklődést és összetettségét jól jelzi egy internetes vélemény, amely egy sport témájú honlapon olvasható, s az Oktatási Minisztériumhoz érkezett vélemények ismeretében meglehetősen tipikusnak mondható, nem egyedülálló tartalmú vélemény:
"Ugy gondolom, a heti 3-4 testnevelési 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 látom az irodám ablakából a szomszé-

dos középiskola testnevelési óráit, siralmas!!! Itt nem az osztályzattal van
gond, hanem azzal, hogya diákok ...
ua lexikális tudás"-on kívül semmi útravalótpem 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 egyikének tekintsük.
Mi is rejlik a mögött a javaslat mögött, ami akkora vihart váltott ki, s
amelyben talán csak az nem volt hallható, hogy mi is a szándék, mi is az ok.
Röviden fogalmazva - egy vízió: az
iskola sportolni szerető, a mozgást természetes örömét megőrző, a mozgásgazdag életmódot magától értetődő
természetességgel megélő nemzedéket nevel fel, kell hogy felneveljen, kell,
hogy a maga eszközeivel ezt segítse. S
az a meggyőződés, hogy az iskola képes erre. Képes olyan sportéletet teremteni, ahol azért sportolnak, mozognak, mert az jó, annak fontosságát és
nagyszerűségét az iskola (is) képes
közvetíteni és belenevelni a gyerekekbe, fiatalokba.
Ehhez - gondolták az osztályzás
megszüntetésnek hívei - nem a számjegyek ketrecén keresztül vezet az út.
Erre a gondolatra rávezethettek a tények és tapasztalatok:
Nem igazán játszik szerepet az "osztályzat-fétis" ott, ahol a testnevelés jegyek a legmagasabb tantárgyi osztályzat-átlagot mutatják, miközben folyamatos a panasz a fiatalok motiválatlanság~ról, lustaságáról, eltunyultságáról. Erdemes megvizsgálni, hogy a
testnevelés megszerettetése szempontjából az osztályzás gátló vagy segitő szerepet játszik.
A javaslattevők olyan testnevelés
órákat szeretnének az iskolában, ahol
a részvétel, a közös munka, a közös játék örömét és nevelőszerepét lehet átélni, s nem olyanokat, ahol kevesen élvezik a részvételt, ahol sok a ténylegesen magát kivonó, a részvételre nem
motivált tanuló.
Életvidám, egészséges gyerekek az
iskola mindennapi, - s jól tudjuk, sok-

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

szor egyoldalú terhelést adó = tevékenységei során - elfáradnak. Ezért
különösen fontos az a kérdés, hogy
milyen egyensúlyt biztosít az iskolai
élet a fizikai, testi és a szellemi tevékenységek között, s ebben már a mozgásigény megőrzésének, a mozgás
iránti motiváltságnak jelentős a szerepe, s az iskolának ezen a téren nagy a
lehetősége és a felelőssége.
Ebben az értelemben vélem úgy, a
testnevelés nem csak egy tantárgy, hanem annál nagyobb jelentőségű mű
veltségi területe az oktatásnak, a személyiség 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 arányaira csak ajánlást ad a Nemzeti
alaptanterv, míg a testnevelésre kötelező 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 mindennapi matematikatanítást sem)
Nézzük meg konkrétan is a törvényi
szabályozás néhány - korántsem valamennyi - elemét. A közoktatásról szóló törvény 48.§ kimondja:
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"Az iskola első-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként
legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe - a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére - további 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 mindennapos testmozgást. Nyilván az iskolák
lehetőségei miatt nem kevés kompromisszumos lehetőséget kénytelenek
alkalmazni ennek érdekében, - de ez a
szándékon és a céllényegén mit se
változtat.

"Az általános iskola első-negyedik
évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos
testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében valósul meg. "Kt. 52. §. (10)
bek.
A testnevelés helyére, időkeretére
vonatkozó előírás - ugyancsak más
tantárgyaktól eltérő módon - még a
tanórán kívül szervezett iskolai foglalkozásokra (napközi, kollégium) is kiterjed.

"Az összefüggő, a napi három órát
meghaladó napközis, tanulószobai és
a kollégiumi foglalkozások között, iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délutáni tanítási idő
szakban, amelyben nincs testnevelési
óra, biztosítani kell a tanuló életkorához 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 ismert, hogy külön, önálló előírás vonatkozik 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 - önálló közös miniszteri rendelet szól az iskolai sporttevékenységről. (16/2004.
(V. 18.) OM-Gy ISM együttes rendelet
az iskolai sporttevékenységről)
Jelen előadásnak nem célja a jogszabályok ismertetése, elemzése, csak
jelezni szerettem volna, hogy egyetlen
más tantárgyra, műveltségi területre s

nem találnak ilyen és ilyen számú önálló szabályt, ami azt bizonyítja, hogy
az oktatási kormányzat az iskolai testnevelés egészének kiemeit jelentősé
get tulajdonít.
Ebben a kiemeit szabályozási környezetben jelent meg a javaslat az osztályzás megszüntetésére.
Lázas viták zajlottak az Országgyű
lésnek benyújtott javaslatról. Ez érthető, de - s ezt jó lenne 40 fokon izzó viták hevében sem elfelejteni - elfogadhatatlan és ízléstelen az az érvrendszer, amiben ilyenek fordulhatnak elő:
"az oktatási kormányzat által felvonultatott érvek .... ideológiai alapot próbálnak teremteni a testnevelés módszeres ellehetetlenítéséhez "... " adaIékul szolgál a testnevelés módszeres
tönkretételéhez, ellehetetlenítéséhez"
... A nemzetvesztés eszköze"
Nyílván sokféle szakmai érv sorakoztatható fel egy vitában, de a felek
jó szándékát ilyen otromba megjegyzésekkel kétségbe vonni - ráadásul
érvek helyett használva őket - aligha
fér bele egy elfogadható vitakultúrába.
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 vitaés tiltakozóiratokban szerepeltek.
Nem titkolt szándékom, hogy rávilágítsak - ezek szakmai megalapozottságát a tények nem igazán erősítik. Az
adott érveket néhány tipikusnak
mondható - mert több iratban is
visszatérő - idézettel mutatom be.

l.
• Az értékelés azonos az osztályzássai
• Igazi értékelés csak osztályzással
lehetséges
Erre a logikára épül a vitaérvek jelentős hányada.

"ha nincs osztályzat, visszaigazolás,
nincs értékelés, úgy nincs átgondolt,
szakszerű pedagógiai folyamat sem"
"tekintélyt biztosít a testnevelő tanár számára"
Természetesen nem alap nélküli ez,
ha valaki legalább úgy fogalmazná,
hogy az ötfokú skála mindenhatóságára szocializált és a számokban objektív értékelő eszközt látó magyarországi tanári társadalom ezt így gondolja. Azonban pontosan tudjuk, hogy az
osztályzatok mögött sokféle teljesítmény és értékrend húzódik meg. S
azt is pontosan tudjuk, hogy az értékelésnek megszokott, de nem nélkülöz-

hetetlen eszköze az osztályzás. Ezt
tudja és praktizálja sok hazai iskola, s
számos iskolarendszer más országokban.
Külön is érdemes megfontolni, hogy
milyen tanári szerepfelfogást tükröz
az a gondolat, hogy az osztályzás biztosít tekintélyt bármelyik tanár számára. Tényleg tekintélyről van itt szó,
nem pedig hatalomról? A szelekció
eszközei - így az osztályzat, s ami mögötte van - ténylegesen hatalmi eszközök. Ezek hozzátartoznak a tanári
szerephez és felelősséghez, hiszen tanárként dönteni kell a tanulók előreha
ladásárói vagy éppen ennek időbeni
megnyújtásáról, de nem hiszem, hogy
a tekintélyünk megalapozásában erre
a hatalmi eszközre kellene építkeznünk.

2.
• A munka elvégzésének, az óra
megtartásának (a kellő motivál ás és
fegyelmezés)
alapvető eszköze az
osztályzás

"Ha megszűnik az osztályzás, a tanár nem lesz képes arra, hogya gyerekek többségét rávegye a szükséges
intenzitású mozgás végrehajtására"
"Az osztályzás köztudottan jobb teljesítményre sarkallja agyerekeket. "
Vajon tényleg igaznak gondoljuk ezt,
kollégák? Olyan látszatot teremtünk
ennek az érvnek a használatával (s
ezt magam tanárként is őszinte szomorúsággal mondom), hogya tanulók jelentős százalékát csak az osztályzat kényszerítő eszközével tudjuk
rávenni arra, amiért az egész szakmánkat szeretjük és fontosnak tartjuk.
Egyfajta szakmai kishitűséget sugall
ez a gondolat, azt, hogy nem a szakmai tudásunk, emberi tekintélyünk,
pedagógiai tapasztalatunk, nevelői elhivatottságunk, hanem a kezünkben
lévő hatalmi eszközök a meghatározóak. Meggyőződésem, hogy ez a felfogás 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 rendelkeznek a testnevelést tanító szakemberek arra, hogy érdekes, vonzó,
változatos testnevelési órákkal motiválják, fejlesszék a rájuk bízott tanulókat.

3.
• A tanulói motivációt az osztályzattai történő értékelés tartja fenn
,,[az osztályzat eltörlése} Az egészsé-

ges mozgásvággyal rendelkező Fiatalságot eltávolítaná a testnevelés szoci-
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aJizáló, jellemnevelő, akaratfejlesztő
és kedvező élettani változásokat kiváltó sajátos pedagógiai hatásaitól. "
Természetesen, ha a visszajelzést,
az értékelést azonosítjuk egy számjegy 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 mozgásvágyat a mozgás, az erőfeszítés, a siker biztosításával erősíteni, fenntartani. Ha ez így lenne - s biztos vagyok
benne, hogy akik ezt leírták, maguk se
gondolták végig - gyakorlatilag alkalmatlannak nyilvánítanák a testnevelő
ket arra, hogy építve a gyerekek természetes 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 szegényes, hogy csak az osztályzással képesek elérni, hogya gyerekek sportoljanak. Olyan ez, mintha az olvasás
szeretetére nem az érdekes könyvekkel, izgalmas játékokkal, gazdag motivációs bázissal igyekeznénk nevelni,
hanem a magyar irodalom osztályzattal.
Mások ezt még nyíltabb, brutálisabb őszinteséggel mondják ki "az
osztályzat biztosíték arra a tanár számára, hogya diákok nem fognak lazsálni, mivel az osztályzat motiválja
őket arra, hogy aktívan vegyenek részt
az órán".
Magunk közt szólva, ha ez így lenne,
az a totális szakmai kudarc beismerése lenne. Biztos vannak e szakmai keserűséget mutató mondat mögött példák - de azok már egy folyamat eredményei. 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) bekezdése már erre felhatalmazza a tantestületeket"
"az iskolák számára biztosított demokratikus szakmai szabadságjogokat a minisztérium központi direktívákkaI kívánta volna csorbítam1"
Az utalás arra a törvényi helyre vonatkozik, amely a szöveges értékelésre felhatalmazza az iskolákat. Igaz,
ugyanez a hely egyben elő is írja a kötelező szöveges értékelést az 1-3. évfolyamon 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 pedagógus szabadsága az értékelés módja, s
ez többféle lehet, vagy az, hogy osztályzattaJ lehetséges csak a nemzet
egészségét fenntartani, tehát aki nem
ezt az utat választja, az nyilván a testnevelés tantárgy ellehetetlenítésén,
sőt a nemzet megrontásán dolgozik.
Elnézést a kicsit ironikusan ható - s
annak is szánt - mondatokért.
Nyilván az osztályzással kapcsolatos elgondolások ismertetésénél, érvrendszerénél az OM számos hibát elkövetett. Nem volt megfelelő a szakmai 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 aláírását adja, elmondta, hogy nem. Számomra ez ott vált gyanússá, amikor
arról beszélt, hogy "nem lehet majd
érettségizni, mert nincs osztályozás tesiből." Aki ilyet mond, az nyilvánvalóan nem ismeri a benyújtott törvényjavaslat szövegét. Ez persze egy egyetemistánál bocsánatos, ha egyszer
csak azt kérték, hogy írjon (mármint
alá), s nem azt, hogy olvasson ..... De
mondjuk egy tanári egyesület esetében az ilyen szarvashiba már nem erő
síti az érvelést.
Mégis, a 4. pontban hivatkozott érv
hallatlanul fontos, mert párbeszédet
teremt többféle értékelési eljárás életképessége, elfogadhatósága között.
Elismeri, hogy többféle szakmailag elfogadható értékelési megoldás lehetséges, ami ugyan szakmai közhely, s
akár a nemzetközi, akár a magyarországi értékelési gyakorlatban jelen
van, mégis, ebben a vitában sajátos
helyi értéket kap ez a gondolat. A vitát a szabályozás egyöntetűségére
vagy pluralitásának elfogadására irányítja, s nem arra, hogy osztályzás
nélkül nincs testnevelés, nincs iskolai
sport, nincs tanári igényesség stb., hiszen ezek - lássuk be - egyszerűen
nem állják meg a helyüket.
Hogy nem vagyunk készek másféle
értékelési gyakorlatra, hogy az esetleg
többletmunkával jár, amit nem érdemes elvégezni, mert nem fizetik meg,
vagy mert nincs annyi haszna, mint a

befektetett energia, nos az ilyen és hasonló kérdések, amin érdemes elgondolkodni, amit lehet mérlegelni, s ami
valódi párbeszédet teremt, mert szakmai, oktatáspolitikai, iskolaszervezési
szempontból egyaránt értelmezhetők.
A testnevelés értékelésének sokféle
útja lehetséges. Ennek bemutatása érdekében 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 felkértük az érintett szakembereket, hogya
már ismert fittségi méréseket érdemi
szöveges értékeléssel egészítsék ki,
ezzel is segítve az iskolai munkát. Ismert, alkalmazott lehetőségeket szeretnénk eljuttatni a kollégákhoz, abban a meggyőződésben, hogya jó értékelés valóban motivál, segít, 5 pontos mondat még egy ötösnél is többet
mond a tanuló és a szülő számára
egyaránt, illetve több, segítő, fejlesztő
információ átadására ad lehetőséget a
tanárok számára is.
Igyekszünk szakmai konferenciák,
szakmai konzultációk keretében minél
többféle érvet bemutatni, megvitatni
az értékelés és a testnevelés kapcsolatát.
Magától értetődő, hogy az osztályzat
megtartása vagy megszüntetése mellett komoly érvek vitatandók. Látnunk
kell, hogy ezek jó része nem pedagógiai igazság, még ha pedagógiai közhely
is, ami persze elválaszthatatlan a magyarországi oktatási tradícióktól. Jól
tudjuk, hogy a világban, Európában
működnek az értékelést más módon
felfogó oktatási rendszerek - bizonyíthatóan 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 választónak bizonyulnak olykor egyes oktatáspolitikai lépések. E mögött mégiscsak
a versenyképes, felzárkózni képes, tehát versenyképes tudással és a helytállás képességeivel - bennük az egészségtudatos magatartás megélésének
képességeivel - rendelkező generációk
iránti elkötelezettség munkál. Nem hiszem, hogy ebben vitánk lenne. A választott eszközökkel kapcsolatban nyilván inkább vannak eltérő felfogások.
Egy a közelmúltban megjelent tanulmányban olvasható:
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"Ahol a szakmailag jól átgondolt,
élettanilag és pedagógiailag megalapozott, tervszerű és szervezett testnevelési órát az "örömszerző mozgás"
váltja fel, ott nem csupán az osztályzat
szűnik meg, hanem a közoktatásban
feleslegessé válik a jól felkészült, szakmailag elhivatott testnevelő tanár is."
Meggyőződésem, hogy a jeles szerző
mesterséges ellentétet hoz létre. A tudásszerzés, a képességek fejlődése, az
eredményes erőfeszítés maga is örömforrás, s ennek megléte esetén a sikert
megalapozó terhelés, készülés is értelmet nyer. Kevés nagyobb, erőteljesebb
motivációs erő van, mint az, hogy valamire képes vagyok, amire korábban
nem. Minden tanóra végén az embernek 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 valamit. Azt pedig őszintén nem tudom
megérteni, hogy miért baj, ha ez örömöt is jelent - esetleg nem csak a gyerekeknek. 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 testnevelők fognak tudni csak tartani. Sokan hivatkoznak arra, hogya testnevelés órán nem a centimétereket, a kilókat mérik, hanem az önmagához mért
fejlődést. Ennek azonban szakmai -

sőt etikai alapja is - csak ott van, ahol
fejlesztés is történt "szakmailag jól átgondolt, 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 sportszerűségre, szolidaritásra, egymás, a teljesítmény 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 elSzerepük az
evolúcióban vitathatatlan. Az emberi szervezetben számos
olyan folyamat megy végbe, amelynek irányításában elektromos erők vesznek részt, s ezeket természetes mágneses terek működése hozza létre... ,
Aleksander Sieron professzor és munkatársai az elsők között teremtették meg a lüktető mágneses terek és orvosi alkalmazásuk megfelelően dokumentált. tudományos alapját. A
munkacsoport által megalkotott VIOFOR.JPS mágneses stimulációs készülék világszerte ismert találmány. Az általuk eddig megjelentetett tudományos közlemények, könyvek és
monográfiák a mágneses tereknek a klinikai gyakorlatban való alkalmazásáról szólnak.
A könyv a téma részletes szakirodalmi feldolgozását is tartalmazza. s a gyakorlati munka eredményeit nemzetközi
összehasonlításban is értékeli. Ismerteti a magnetoterápia és
a magnetostimuláció alkalmazásának, valamint mellékhatásai nak 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 kiegészíti a gyógyszeres kezeléseket.
Dr. Pucsok József egyetemi tanár
ső életformák megjelenése elótt is léteztek.

Budapest, 2003.

A fordító

előszava

Az utóbbi években egyre több és színvonalasabb közlemény ad hírt a főleg a biorezonancia elvét kihasználó ingerek
biológiai egységekre gyakorolt hatásáról. Több szaklap (például Journal of Bioelectricity, Bioelectrochemistry and Bioenergeering, Bioelectromagnetics, Biochemistry and Bioenergetics, stb.) valamint tudományos társaság (European Bioelectromagnetics Association) kiemelte n foglalkozik e tárgykörrel.
Számtalan az orvostudomány egyes ágai tekintélyes szakIapjainak száma, melyekben e témájú közlemények jelentek
meg (pl. Journal of Bone and Joint Surgery, JAMA, Radiology, Lancet. Clinical Orthopedics, Teratology, Nature, American Journal of Epidemiology, International Journal of Neuroscience, Journal of Cell Biochemistry, Cell Tissue Research,
Archives of Otolaringology, Head and Neck Surgery, Life Sciences, 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 mostanában fordul a non-invazív eljárások e területe felé. Ugyanakkor széles irodalmi áttekintést és irodalomjegyzéket nyújt a
témában haladónak számítók számára is.
Dr. Dabas József

235 old. 143 x 207 mm, fényes- fóliás keménytábla,
Ára 9,900.- Ft + postaköltség
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Testsúlycsökkentő

diéta
és mozgásprogram kialakítása
számítógépes szoftver segítségével
Diet and motion program for bodymass reduction by PC software
Ann~ Tolnay' Pál, Szab' S. András
~udapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi kar,
Elelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest

Kacsándl

Összefoglalás
Az egészséges életmód alapvető elemei a megfelelően kialakított étrend,
valamint a rendszeres fizikai aktivitás.
Napjainkban a népesség nagy részénél
hiányzik legalább az egyik komponens, amely az egyensúly felbomlásához - ezáltal számos betegség kialakulásához - vezet. A probléma megoldásához nem elég a helyes táplálkozással
és mozgással kapcsolatos ismeretek
birtoklása, hanem ezek gyakorlati alkalmazása is szükséges. Céljaink elérését egy táplálkozás- és energia-bevitel optimáló program segítheti elő,
mely folytonos visszajelzést adhat arról, hogya helyes úton járunk-e. Kísérletünkben testsúlycsökkentő diétát és
mozgásprogramot terveztünk számítógépes szoftver segítségével, amely biztonságos, hatékony fogyást eredményezett.
Kulcsszavak: diéta, egészség, mozgásprogram, pulzus, testsúlycsökkenés

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

components is missing at dominant
part of the population, producing unbalanced state and possibility of formation of severaJ diseases. To solve
the problem it is not enough the knowledge of correct nutrition and appropriate physical activity, but we need the
practical application, as weil. A software for optimation of nourisment and
energy intake can help to hit the target, providing continuous response of
being on the right track. A diet and
motion program for bodymass reduction by PC software was created and
applied successfully for safe and efficient weight-decrease.
Key-words: bodyweight reduction,
diet, health, physical activity, pulse

Bevezetés
Az egészségtelen életmód, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, az élvezeti szerek mértéktelen fogyasztása, a
mindennapi stresszhatások, a környezeti ártalmak együttesen és külön-külön is kockázati tényezőként szerepelnek a krónikus, nem fertőző kórképek
(elsősorban kardiovaszkuláris betegségek, metabolikus szindróma, daganatos betegségek) kialakulásában. A

l. táblázat A vizsgált két személy antropometriai adatai a diéta

PARAMf:1EREK
Testmagasság (cm)
Testsúly (kg)
Csípőkörfogat (cm)
Derékkörfogat (cm)
Csuklókörfogat (cm)
Könyökkörfogat (cm)
Bórredóvastagság (mm)
Bicepsz
Tricepsz
Mellizom
Lapocka alatt
Köldök mellett
Csípőcsont felett
Combon
Testzsír%
BMI

előtt

L.B. ESETEBEN

K.A. ESEfÉBEN

158
64,0
93
76
15
24

172
63,0
93
77
15
23

13
17
15
18
22
15
27
31,7
25,6

6
8
7
6
10
7
12
22,5
21,3

rendszeres sport, testedzés megfelelő
en kialakított étrenddel párosítva nemcsak az energia bevitel és felhasználás
egyensúlyát teremti meg - elősegítve
így a normál testtömeg megtartását -,
de emellett növeli az izomtömeget,
ugyanakkor arányában, s mennyiségében csökkenti a zsírszövetet, és fejleszti a fizikai teljesítőképességet, keringési állóképességet is. Ezek azok az elemek, amelyek az életminőség javításának alapját képezik. A minőség foga/mának azonban szerves része a nyomon követhetőség is, hogy azáltal ki
tudjuk küszöbölni a hibákat.
Ennek szellemében az Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszéken kifejlesztett Táplálék-és energia
bevitel optimáló program (a továbbiakban TEBOP) segítségéve I egy olyan
testsúlycsökkentő diétát terveztünk
meg, amely megfelel a jelenlegi dietetikai elveknek, valamint olyan pulzusmérővei 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 rendelkezésre álló eszközökkel mérhető legyen
a csökkenés.
A megfelelő étrend kialakításához
elengedhetetlen volt a táplálkozás (étkezési szokások) és a tápláltsági állapotot jellemző adatok vizsgálata (antropometriai adatok Id.l. és 2. táblázat),
a "táplálkozási diagnózis" felállítása. Az
étrend kialakítás szempontjai a következő kritériumoknak feleltek meg:
• A célnak megfelelő energia bevitel - negatív energiamérleg
• A tápanyagok megfelelő mennyiségének és arányának biztosítása
• Rendszeres étkezési ritmus kialakitása
• Változatos; a mindennapi életformába beilleszthető; az egyéni ízléssel,
szokásokkal összhangban lévő étrend
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2. táblázat A vizsgált két személy antropometriai adatai a diéta utál)
PARAMf:TEREK
L.B. ESEfEBEN
KA ESETEBEN
Testmagasság (cm)
158
172
Testsúly (kg)
62,0
62,5
92
Csipőkörfogat (cm)
92
Derékkörfogat (cm)
76
75
Csuklókörfogat (cm)
15
15
Könyökkörfogat (cm)
23
24
Bőrredővastagság(mm)

Bicepsz
Tricepsz
Mellizom
Lapocka alatt
Köldök mellett
Csipőcsont felett
Combon
Testzsír%
BMI
kialakítása (a táplálkozási piramis
ajánlásainak figyelembe vételévell).
A diéta előtt és alatt átlagosan bevitelre került ételcsoportok tömegszázalékos 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 állapothoz- és az edzettséghez kel.l igazítani.
A fittség i szint megállapítását a "térdhajlítás álló helyzetből guggoló támaszig 20-szoros ismétlésével" mértük
fel, melynek során a pulzus megnyugvásának időtartamát követtük nyomon. L.B. esetében 9 percen belül,K.A. esetében 6 percen belül egyezett meg a pulzus a kiindulási értékkel,
ami közepes teljesítőképességre utal.
A zsírégetés szempontjából hatékony zónát a TEBOP a nyugalmi pulzus segítségével határozza meg. A
nyugalmi pulzus a percenkénti szivütések szaporasága nyugodt állapotban.
Ezt az amerikai gyártmányú Sunbeam
(model 7655) vérnyomásmérővel határoztuk meg, mely alkalmas a pulzus
megállapítására is, a mérést reggeli
ébredés után végeztük el.
A mozgásprogram elemei a következők 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 állóképesség az aerob kondíció alapja. Aerob
edzés során hosszantartó testi terhelést
végzünk közepes intenzitással, melynek 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.

11
14
8
16
19
13
24
30,7
25,0

4,5
7,5
4,5
4,5
7,0
6
10
19,6
21,0

A nyújtás izmaink regenerálódását
segíti elő, ezáltal nemcsak a sérülésveszélyt csökkenti, hanem a következő
edzés hatékonyságát is növelheti, valamint szellemileg is elJazít.
A nagyobb zsirégetéshez a kis- és
közepes intenzitású gyakorlatok a
megfelelőek, ugyanakkor a magasabb
intenzitású edzések az összes zsírmennyiség nagyobb százalékának elégetését segítik elő. Az előbbiek alapján
a futást választottuk a mozgás program
fő elemének, valamint kiegészítésnek
aerobic jellegű és erősítő edzést.

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

lesz nyugalmi helyzetben, ami hoszszabb távon kíméli a szívet. Futás közben az oxigénfelvétel jelentősen magasabb, mint nyugalmi helyzetben, vagy
alacsony terhelés esetén (pl. séta),
amely megfelelő táplálkozás esetén a
zsírraktárakban kötött zsír mobilizációjához, oxidációjához (energiává, széndioxiddá 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 testtömeg-csökkenéshez egyébként átlagos
esetben mintegy 7000 kcal /29000
kJ/ negatív energia-mérleg szükséges). Ehhez más kedvező mellékhatások is társulnak: azt, aki rendszeresen
kocog, kevésbé érzi az éhséget, és idő
vel kisebb adagokat eszik, ezen kívül a
kocogástól feszesebbé válnak az izmok és a bőr, különösen a hason, a
fartájékon és a combokon.

Aerobic
Maga az aerobic szó azt jelenti: oxigénnel. Aerobic edzés közben a szivés véredényrendszer úgy reagál a
megnövekedett fizikai aktivitási szintre, hogy növelí a szervezet számára
hozzáférhető oxigént. Az aerobic edzés
olyan hosszan tartó gyakorlatsort foglal magába, melyek a nagy izomkötegeket mozgatják meg. A rendszeres
aerobic edzés javítja az erőnléti szintet.
Erősítő edzés

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

Az éleJmiszercsoportok tömeg%-os megoszlása
diéta elött
Kcnyt'rfélék,
gabonalcnnt'kck;
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1. ábra Az élelmiszercsoportok tömeg %-os megoszlása diéta

előtt
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későbbi fázisában fokozódik jelentősen. Ennek tekintetében a futóed-

munka

Az élelmiszercsoportok tömeg%-os megoszlása
diéta alatt

zéseket 40 perc időtartamra, az aerobic edzéseket l órás időtartamra terveztük meg. Heti 3-4 alkalommal történő mozgás programot alakítottunk ki,
hiszen a rendszeresség még talán az
intenzitásnál is fontosabb elemét képezi a hatékony testsúlycsökkentő programnak.
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2. ábra Az élelmiszercsoportok tömeg %-os megoszlása diéta alatt
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3. ábra A különböző célok eléréséhez szükséges pulzustartományok az életkor
függvényében
melyet súlyzós edzésekkel többé-kevésbé kompenzálni lehet, ha a fehérjebevitel szintje elégséges.
A futóedzések hatékonyságát pulzusmérő órák segítségével követtük
nyomon. (Az aerobic és erősítő gyakorlatokra nem alkalmaztuk az órát,
mivel ezekre a mozgásformákra nincs
korrekt függvénykapcsolat meghatározva a pulzus és az energiafogyasztás
között.) A szervezetünk azonban csak
akkor nyúl a zsírraktáraihoz, ha megfelelő idejű és intenzitású mozgást végzünk. Az optimális intenzitás a pulzus
folytonos ellenőrzésével határozható
meg. A megfelelő célok eléréséhez
szükséges pulzustartományokat kísérletileg állapították meg. Acélzóna

(Target Heart Rate = THR) kiválasztását a 3. ábra segítségével tehetjük
meg. Jelen esetben az ideális zsírégetés zónáját céloztuk meg. A program
által megadott tartományok (American 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 keringésben lévő glükóz és az izomsejtekben
felhalmozódott glikogén lebontásából
származik. Ennek oka, hogyazsirok
mobilizációja a zsírszövetből lassú folyamat és a zsírok égetése az izom-

Eredmények
Az egyik vizsgált személy esetében
(L.B.) a következő eredmények születtek:
Az -1500 kcal-ás diéta tartható volt.
A bevitelből energiára számítva 16 %
volt fehérje, 62 % szénhidrát és 22 %
zsír. A fizikai aktivitás fokozásából adódóan 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 mikroelemek, valamint a vitaminok esetében
egyedül a kalciumbevitel bizonyult kismértékben kevesebbnek a szükségesnél. A kalcium és foszfor aránya ideális: 0,9 értéknek adódott, a (Na + Ca)
/ (K + Mg) arány 1,5 volt, ami megfelelőnek számít.
A 40 perces futóedzések eredményeként L.B. átlagos pulzusa 159
ütés/perc volt, és átlagosan alkalmanként 475 kcal energiafogyasztást jelentett, ami körülbelül 25 %-a volt a
napi egyensúlyi energiaszükségletének.
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)
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A másik vizsgált személy esetében
(KA) a következő eredmények születtek:
Az -1600 kcal-ás diéta szintén tartható volt. A bevitel ből energiára számítva 16 % volt fehérje, 63 % szénhidrát és 21 % zsír. A fizikai aktivitás változatlanul megmaradt. Az étkezés
rendszeressége, valamint minősége javult. A pszichés közérzet, állapot az
energiamegvonás következtében nem
romlott. Az ásványi anyagok tekintetében vasbevitel esetén némi hiány volt
tapasztalható. A kalcium foszfor aránya l, l, tehát az ideálishoz közeli érték
volt, míg a (Na + Ca) / (K + Mg) aránya 1,4, ami nagyjából megfelelő, de
jelentősen jobb, mint a hazai átlag.
A 40 perces futóedzések eredményeként K.A. átlagos pulzusa 162
ütés/perc volt, és átlagosan alkalmanként 50 l kcal energiafogyasztást jelentett, ami körülbelül 25 %-a volt a
napi egyensúlyi energiaszükségletének.
KA-nál a derék és csípőkörfogat
szintén l-l cm-rel mérséklődött, az
összbőrredő-vastagság 20 %-kal csökkent, s a test zsíraránya közel 3 %-al
volt alacsonyabb a diéta végén, mint
kiinduláskor, a testtömeg pedig l kgmal. (Id.l. és 2. táblázat). KA-nál a
kismértékű testtömegcsökkenés és a
jelentősebb mértékű zsíraránycsökkenés gyakorlatilag azt jelenti, hogy kb.
fél-egy kg-nyi izomszövetbeli növekedést 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 életmódját, fizikai aktivitását a felnőttekéhez
hasonló vonások jellemzik, úgymint:
mozgásszegény életmód, helytelen
táplálkozás, káros szenvedélyek. A
kockázati tényezők felismerése igen
lényeges, hiszen ez indíthatja el a helyes magatartásformák kialakítását és
betartását.
A testsúlycsökkentés érdekében a
legkedvezőbb eredményt a megfelelő
étrend és mozgásterápia kombinálása
adja. Ez bizonyítható volt mind igen
alacsony kalóriatartalmú (500-800
kcal/nap), mind alacsony kalóriatartalmú (1200 kcal/nap) diéta esetén is.
A sporttevékenység étrendi korlátozások esetében is segít kivédeni, vagy
mérsékel ni a testtömeg (izomzat)
egyébként bekövetkező csökkenését,
ahogyan az általunk végrehajtott kísérlet is igazolta. Szakértők szerint ugyan-

csak egyetértés van abban, hogya lefogyottak tekintetében a súlytartás
esélyei akkor a legjobbak hosszú távon, ha a fizikai aktivitás az életmód
részévé válik.
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végrehajtásában. Tihanyi József: Proprioceptív reflexműködés izomnyújtás és
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Dr. Ángyán Lajos
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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.

Összefoglaló
A 2005 évi tunéziai Világbajnokság
csapataira - hasonlóan az elmúlt évtized
világversenyeihez - az élesedő küzdelem, a mezőny kiegyenlítődésének tendenciája volt jellemző. A játék fel gyorsulásával megnőtt azoknak a szabálytalanságoknak is a száma, melyek szankcionálása nyomán a vétlen csapat tartósan (2 percre) emberelőnybe került.
Feltételezésem szerint, a mérkőzések
vég kimenetelét gyakran döntően befolyásolta a csapatok emberelőnyben töltött ideje és ennek az időnek a kihasználása. Ennek igazolására mérkőzés megfigyeléseket végeztem, s arra kerestem
választ, hogy a világbajnokság legsikeresebb csapatai (az első 3 helyezett) hogyan szervezik játékukat az ilyen szituációkban. Azt tapasztaltam, hogy az elit
többször került ilyen kedvezményezett
helyzetbe, azonban számukra sem volt
egyszerű ezt az előnyt kihasználni. A minősitett csapatok 12 tetszőlegesen kiválasztott mérkőzésén, összesen 105 kiállitás esett, mely azt jelenti, hogya csapatok egyenlőtlen létszámban, átlagosan 14.8 percet játszottak, ami majdnem egynegyede volt a rendes játékidő
nek. Szinte minden csapatnál, amely
emberelőnybe került, játék-koncepciójában 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 szempontjából, az él-csapatok közel egyenlő mértékben játszották be a pálya góIveszélyes területeit.
Kulcsszavak: férfi kézilabda, Világbajnokság, emberelőnyös játék, mérkőzés megfigyelés.

Abstract
For ali the teams who had taking
part of the Handball World Championship in Tunis, had characteristic the

~udapest

sharp struggle to each other, and the
tendency of equalizing in the competition field. By the accelerate of teamhandball the numbers of commits a foul had increase. Punishing of these
contraventions caused the fact, that innocent team, get in permanent nume·
ricaI advantage (2 minutes) during the
game. In my suppose, the playing time
and the utiJization of numerical advantage decisively influence the final output of the match. In this respect the
examination used match observation
proceeding, to find the way of organizing the attacks by the best teams (first
three places). I experienced that the
elite had the numerical advantage several times and the utiJization was not
success. The study employed 12 matches and happened 105 suspensions
on it. It means that teams were almost
playing quarter part of the norma! playing time, with different number of players. Ali the teams who were in advantage 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 game. From the point of view the organization 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 "moderate 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 tunéziai Világbajnokság - akárcsak a ko-

rábbi világversenyek - mérföldkövet
jelentett a kézilabda játékban, ugyanis
a nemzetközi élmezőny játéktudásának kiegyenlítődése olyannyira jellemző volt, hogya hosszú évek óta tekintélyes pozíciót elfoglaló, de igazán komoly eredménnyel nem büszkélkedhető spanyol válogatott, idén felért a
csúcsra.
Köztudott, hogy a kézilabdázás látványos fejlődésének irányát és ütemét,
a támadó és védőjáték egyensúlyának
fenntartását, alapvetően a játékszabályok értelmezése és alkalmazása határozza meg.
A modern támadójáték legfőbb célja, a védők együttműködésének mindhárom dimenzióban (szélességben,
mélységben, magasságban) történő
megbontása. A támadó lábmunka fejlődésével, a védők közötti területek kihasználására és az ebből következő
pillanatnyi létszámfölény kialakítására
fókuszál a támadó csapat. Ez a taktikai
törekvés, a rendezett védelem elleni
támadójáték egyik vezérelve. A kiállítás nyomán keletkezett "tartós" Jétszámfölényben, ennek megvalósítása,
látszólag könnyebbnek tűnik.

A vizsgálat bemutatása
A vizsgálat célja, hogy a kiállítások
alatti létszámelőnyös (LE) helyzetben
történő játékesemények rögzítésével és
értékelésével, összefüggéseket állapítsak meg a vizsgálati mintára vonatkozóan. A történéseket táblázatban rögzítettem a következő szempontok szerint:
• A kiállítások száma és időtartama
(Iétszámelőnyben,létszámhátrányban,
támadásban, védekezésben)
• A létszámelőnyös támadások befejezési módjai
• A létszám előnyös támadás-befejezések területi eloszlása.
A témával kapcsolatos megfigyeléseimet, a tunéziai VB (2005) 1-3 helyezett csapatainak (spanyol, horvát,
francia) 12 mérkőzésén végeztem. (1.
sz. táblázat)

2005/2
1. sz. táblázat: A megfigyelt

mérkőzések

Csapatok
Spanvolorszáq-Svédorszáq
Spanyolorszáq-Németorszáq
Spanyolorszáq-Norvéqia
Spanyolorszáq-Szerb-Monteneqró
Horvátorszáq-Németorszáq
Horvátorszáq-Norvéqia
Horvátorszáq-Szerb-Monteneqró
Horvátorszáq-Spanvolorszáq
Franciaorszáq-Göröqorszáq
Franciaorszáq-Oroszorszáq
Franciaorszáq-Tunézia
Franciaország-Horvátország

Sorszám
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.
12.

2. sz. táblázat: A kiállítások számának
csapatonkénti eloszlása (Distríbution
of the suspensions by the teams)
LF=létszámfölény (numerical advantage), LH=létszámhátrány (numerical disadvantage)
Csapatok
Spanvolorszáa
HOlVátország
Franciaorszáa
Osszesen

(The sample of the research)

iF

ui

20
22
25
67

11

10
17

38

Osszesen
31
32
42
105

A kiállítások számát a 2. számú
táblázat mutatja. A három választott
csapat esetében meglehetősen magas gyakoriságban (105 eset) jelez
eltérő létszámú küzdelmet. Úgy tűnik
a létszám különbözőség, főleg az ellenfelek szabálytalankodása miatt jöttek létre, így a vizsgált csapatok élhettek többször a létszámfölény helyzetével. Tekintettel arra, hogy átlagosan, közel 15 perc a mérkőzésből eltérő létszám mellett zajlik, csöppet
sem mindegy, hogy ezekhez a különleges helyzetekhez, a csapatok hogyan alkalmazkodnak, vagyis szakmailag indokolt, hogy mind a létszámfölényre, mind a hátrányra alaposan fel kell készülni.
A kiállítási alkalmak száma mérkő
zésenként átlagosan kilenc. Ebben a
tekintetben, a később dobogóra került
csapatok számára jelentős előny adódott, hiszen 67 esetben (az összes kiállítás 63%-ában!) létszám-fölényes
helyzetből lőhették góljaikat, illetve
sz~rmazott előnyük a védekezésben.
Erdemes, a példaként választott három csapat esetében, a kiállítások során 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 különbségben, másodpercben mért idejét összesítve látjuk a 3. számú táblázatból. A
létszámfölényben lévő csapatok

Végeredmény
33:26
32:28
31:24
28:28
29:26
25:28
24:23
34:40
19:20
25:20
26:26
32:35

támadásra fordított ideje általában kevesebb, mint amit védekezésben tölt.
Értelemszerűen a tendencia megfordullétszámhátrányban. (lásd a 3. sz.
táblázat összesítő sora) A táblázat, a
létszám különbség típusának megoszlását is jelzi, melynek értelmében, a
létszámfölényes (LF) védekezés tűnik
a leghosszabbnak és létszámhátrányos (LH) védekezés a legrövidebb.
Ennek oka, hogy a hátrányban támadó csapatok a labdabirtoklás meghosszabbításával próbálják kontroll
alatt tartani a játék menetét, vagyis
lassítani a ritmust, míg a fölényben
védekező csapatok részére, a labda
megszerzését követő gyors-ellentámadások indítása, rövid támadás befejezéseket eredményezett, amely lehetőséget adott, az l létszámelőnyös
időtartamra eső támadások számának növelésére.
Végezzünk bármilyen statisztikát is,
a mérkőzés lényege a gólok alapján kivívott győzelem, illetőleg a vereség elkerülése. Megfigyelésemben éppen
ezért kiemeit jelentőséget tulajdonítot-

tam, a vizsgált három csapat támadásbefejezéseinek elemzésére. A legalapvetőbb információ, hogy egy csapatnak hány alkalommal volt támadás befejezésre lehetősége (értsd lövési kísérlete), majd ebből mennyit tudott sikeresen, azaz gólokban realizálni.
Amennyiben arra is módunk van, hogy
az egyes játékosokat a saját pozíciójában, illetve szerepkörében nézve is
nyomon kövessük, úgy az akciók
eredményessége a szerepkörök viszonylatában is elemezhető. A 4. számú táblázatban, a fenti elgondolások
gyakorlati megvalósulására látunk
számszerű adatokat a kiválasztott három csapat VB-n nyújtott teljesítménye
alapján. A táblázat első oszlopából
megtudjuk, hogy a minősített csapatok
milyen módon kísérlik meg az akció
befejezést. Az átlövés, ellentámadás,
szélsőjáték és a többi játékhelyzet (beállóból, betörésből, büntetőből történő
kapura lövés) sorrendje jelzi, hogy feJállt védelem ellen az átlövő játékot és a
szélső játékosok helyzetbe hozását forszírozzák a csapatok, de gyakran élnek
a gyorsindítás lehetőségével is. A pozidók értékét azonban az adja, hogy miIyen mértékben lehet általuk a lehető
ségeket sikerré érlelni. A táblázat siker
% oszlopa erre is választ ad.
A támadás befejezésekben, megkülönböztetett figyelem illeti, a létszám
különbségben vezetett akciók alakulását. Bátran állíthatjuk, hogya létszámhiányos állapotban egy eredményre
törekvő klasszis csapat elsődlegesen
nem a támadás erőltetéséttűzi ki célul,
hiszen indokolatlan a felesleges kockáztatás (kivéve, amikor az eredmény
és az idő állása számára kedvezőtlen),

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

Támadás
Spanvolorszáa
832"
796"
HOlVátorszáa
1012"
Franciaorszáa
2640"
Osszesítés
24.7
Megoszlási %

Védekezés
1388"
1226"
1586"
4200"
39.4

Létszámhátránv
Támadás Védekezés
662"
518"
596"
387"
997"
676"
2255"
1581"
21.1
14.8

Összesítés
3400"
3005"
4271 "
10676"
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
befeiezési mód

AtJövésbőJ
Ellentámadásból
Szélről27/14

Beállóból,
Betörésból 7m
Osszesen

Kísérleti
aól
40/15
25/17
20

Sikeresség
(%)
30

40/23

31

33

132/69

100

100

19

Megoszlás
(%)
22
25

20
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5. sz. táblázat: A létszámelőnyös támadások területi eloszlása (Distribution of the
attacks and areas in numerical advantage)
Közép
Oldal
Baloldal
Támadó poszt Szélsó
A t/ö vó
At/ővó
9m
Távolsáa
6m 6m
9m 6m
ESP
2:2
6:2
5:2
4:3
9:4
CRO
4:1
3:0
5:1
7:6
6:4
3:3
3:0 13:11
6:2
FR
6:3
Kihasználás
9:6
13:6 14:3 29:21 17:8
Aránv
Kihasználási % 67
21
72
47
46
Támadás befo
7
10
22
11
13
Eloszlás %
Gól
8.5
4
8.5
30
13
Eloszlás %
így inkább a létszám-fölényes helyzetek kihasználása lehet számunkra sokatmondó. Az 5. számú táblázatban, a
pálya szélességi és mélységi tagolásában láthatjuk az egyes csapatok megkísérelt és eredménnyel végződő támadás befejezéseinek alakulását. A
szélességi tagolásban a szélső - átlövési helyzeteket könnyű megkülönböztetni, a pálya közepéről viszont inkább
az átlövések és ziccer lövések változataival találkoztunk. A mélységi tagolásban, a leggyakoribb lövő-hely a kapuelőtér közvetlen környéke (6 m), íIletve a védőfal előtti átlövések távolsága (9 m). A táblázat, a három csapat
támadás-befejezési törekvéseit mutatja, és az eredményességét is megtudhatjuk. Jól megfigyelhető, hogya spanyol, horvát és francia csapat, emberelőnyös támadásaikat legnagyobb
eredményességgel a pálya közepén és
a jobb szélen vezették. A közép-átlövő
ben (irányítóban) szereplő játékosoknál tapasztalt jobb kezesség dominanciája, felismerhető a bal oldalról indított, húzások és súlypont váltások kedvező alakításában, illetve a hiteles betörési és átlövési szándékérvényesítésben. A számadatokban tükröződík az
átlövő játékos meghatározó taktikai
szerepe (hasonlóan a 6:6 elleni játékhoz): a támadás-befejezés mellett, a
beálló és a szélső játékosok helyzetbe
hozása is döntően tőle függött.

Összefog lalás
• A felmérés azt bizonyítja, hogya
kihasználási
eredményessége (52%), még a nemzetközi elit csapatok teljesítményében
is a várakozás alatt van, tehát még kiaknázatlan területek nyílnak a legjobbak számára is.
• Megállapíthatjuk, hogya létszámelőnyös helyzetekben a széles vonalú
támadási elv szellemében történő játékmegoldások alkalmazása az egyik
létszámelőnyös helyzetek

Jobb oldal

lKihaszAtlövó
Szélsé nálás
6m
9m 6m
7:4
1:1
10:6 44:24
6:2
9:6 40:20
5:1
7:2
5:3 48:25
12:5

14:5 24:15 132:69

42

36

62

~2

9

11

18

100

7

7

22

100

legfontosabb követelmény, mint taktikai feladat, mert ezzel lényeges zavart
lehet okozni egy eredményes védő
munka meg szervezésében.
• Az átlövő játékosok a támadások
középső zónájában védőkre ható erő
teljes nyomása (vagyis a veszélyeztetés fenntartása), az említett taktikai
feladatok megoldásának alapja. Ennek
következtében ki kell hangsúlyoznunk,
hogy létszámelőnyös helyzetben a gólhelyzetteremtés sikere és a befejezés
eredményessége, nagyrészt az átlövő
játékos taktikai feladat-megoldó képességén múlik, és a góleloszlások azt
is mutatják, hogyadobogósok szélső
játéka azért volt kiemelkedő (különösen a jobbszélen), mert az átlövőjáték
középen történő kezdeményező ereje,
szélső irányba tolta a támadás befejezését.
• A játék logikáját követve megállapíthatjuk, 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 jellemző, akkor a bejátszások és a betörések 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
összegyűjteni és elemezni azokat a különbségeket, melyek a szabadtéri és
fedett pályás 400m-es futás között találhatók, illetve párhuzamokat próbáltunk kimutatni a két fedett pályás
hosszú vágta szám között. Mintegy 36
rövid és hosszú sugarú pályán teljesített 200- és 400m-es futam statisztikájának elemzésével igyekeztünk tárgyilagos következtetéseket levonni azokról a technikai, taktikai sajátosságokrói, melyek a két fedett pályás hosszú
sprint számot jellemzik.
Kulcsszavak: biomechanika; sprintfutás

Abstract
Background: After 2005 the 200m running will be canceled from the official
programme of the IMF indoor World
Championships. It has been revealed that
because of differed biomechanical conditions the runners on the outside lanes possess considerable advantage compared to
their rivals positioned inside. Since 400m
running race occurs in similar circumstances as the 200m, it's future existance is also questined. Collecting and valuating
statistical datas of 36 indoor and outdoor
200- and 400m runnig heats of international 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 módja nem különbözik szabadtéri megfele-

lőjétől. Ez alól kivételt jelent a 400 mes síkfutás, melynek fedett pály ás és
kinti szabályai kissé eltérnek egymástól. A fedett pályás 400 m bizonyos értelemben specifikus versenyszámnak
tekinthető, hiszen a versenyszabály
módosulás miatt, a technikai, taktikai,
és ebből következően felkészülési sajátságai különböznek a szabadtéri 400
m-től. E népszerű, látványos, és nagy
hagyományokkal rendelkező futószám
mindmáig az egyik legizgalmasabb része a fedett pályás viadaloknak és létjogosultságát senki nem vitatja. Pedig
nem szabad megfeledkezni arról, hogy
a rövidebb vágtaszám, ami sok tekintetben hasonló a 400m-hez, nemrégiben végérvényesen eltűnt az atlétika
"fedett színpadáról".
Az IMF 2004-töl törölte a fedett páIyás világversenyek programjából a
200m-es síkfutást. A döntés oka, hogy
a rövid sugarú futópályákon, a kanyarban futó versenyzőre ható centrifugális
erő mértéke nagyban különbözik a
belső, illetve a külső pályák között, valamint az, hogya külső pályák versenyzői a döntött kanyarok miatt kedvezőbb pozícióból (emelt helyről egyenesen, majd lefelé) indulhatnak. Ezáltal olyan jelentős és látványos előny
höz jutottak a külső pályákon futó atléták, hogya testület úgy döntött, mivel
nem valósul(hat) meg az atlétika egyik
alapszabálya, mindenki számára
egyenlő feltételek biztosítása, inkább
"száműzi" ezt a tradicionális versenyszámot a hivatalos rövidpályás IMF
világversenyekről.

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

utóbbiban a versenytáv felét (a bevágást követően) azonos feltételek között
teszik meg a versenyzők. Nyilvánvalóan e két különbség okán gondolja úgy
a nemzetközi szövetség, hogy ezt a
versenyszámot nem érinti a korábbiakban 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 végkimeneteIét döntően meghatározza az első
kör utáni bevágás. Miután a második
körben, az egyenesek rövidsége miatt,
kevés lehetőség van az előzésre (kanyarban 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 probléma, ha kevésbé direkt módon is, ennél
a futószámnál is fennáll.
Annak érdekében, hogy saját mérésekre és megfigyelésekre támaszkodva objektív véleményt tudjunk kialakitani a témában, elvégeztünk egy egyszerű statisztikai elemzést, melyben
összevetettük az elmúlt három fedett
pályás világverseny és néhány rendelkezésünkre álló szabadtéri világverseny 200- és 400m-es síkfutó szám bizonyos adatait. Megpróbáltuk összegyűjteni és elemezni azokat a különbségeket, melyek a szabadtéri és fedett
pályás 400m-es futás között találhatók, illetve párhuzamokat próbáltunk
kimutatni a fedett pályás 200- és 400
m között. A vizsgálatok elvégzésében
páratlan lehetőséget nyújtott a 2004es hazai rendezésű fedett pályás VB,
valamint a Bécsi fedett pályás EB, melyeken alkalmunk nyílt a közvetlen tapasztalatgyűjtésre. Emellett, videó
elemzéses módszerrel vizsgáltuk az
idei Madridi fedett pályás Európa-bajnokságot, a '88-as Seouli olimpiai játékok atlétikai versenyeit, a '94-es Hel-
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sinki Európa Bajnokságot illetve a '97es Athéni és '99-es Sevillai világbajnokságot.
Mintegy 36 fedett és szabadtéri pá1yán teljesített 200- és 400m-es futam
statísztikájának elemzésévei megpróbáltunk tárgyilagos következtetéseket
levonni azokról a technikai, taktikai sajátosságokról, melyek a két fedett páIyás hosszú sprint számot jellemzik.

Módszer
Vizsgálatunkban különböző fedett
pályás és szabadtéri világ versenyek
200- és 400m-es futamait elemeztük
több szempontból. A vizsgált versenyek túlnyomó többsége VHS kazettán
állt csak rendelkezésünkre, ez alól kivételt jelentett a 2004-es Budapesti fedett pályás atlétikai világbajnokság,
ahol személyes megfigyelésekre is lehetőség nyílt.
A vizsgálatban szereplő szabadtéri
világversenyek adatait, korábban készült 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 eljárás egyszerű volt. Ezekhez az adatokhoz többnyire a videó kazettára felvett
futamok utólagos megtekintésével jutottunk hozzá. Az időeredmények feldolgozásához igénybe vettük a televíziós közvetítések közölt adatai.
Néhány összehasonlító adat (pl..
'94-es Helsinki EB) csak írott formában állt rendelkezésünkre, képanyagunk nem volt róla. Ezeknél az eseteknél használtuk fel a korábban közölt,
többnyire biomechanikai tárgyú elemző publikációkat.

Statisztikai analízis

Eredmények
Férfi 200m
A rendelkezésünkre álló fedett pályás versenyek 200m-es férfi előfutamaíban megvizsgáltuk az egyes futamok pályabeosztása, illetve a futamban való helyezés kapcsolatát. A pontos következtetések levonása érdekében annyit kell tudni, hogy az előfutamok pályabeosztása, a versenyzők az
évi fedett pályás, vagy előző évi szabadtéri, tehát "hozott" ideje alapján
történik.
A vizsgált fedett pályás férfi 200mes eJőfutamokban erősen szignifikáns
(p < 0,001) negatív korrelációt találtunk (a korrelációs együttható értéke:
>IR" = -0,81, n = 83) a pálya beosztás
és a célba érkezés sorrendje között,
vagyis minél inkább külső pályát ka-

pott valaki, annál jobb helyezést ért el
a futamban.
Az összehasonlítás kedvéért elvégeztük a pályabeosztás és helyezés közötti korrelációs együttható kiszámítását három szabadtéri világverseny, a
'94-es Helsinki EB, valamint a'97 -es
Athéni és '99-es Sevillai VB. 200m-es
férfi előfutamainál. Ebben az esetben
nem találtunk statisztikailag kimutatható összefüggést a pályabeosztás és a
futamban elért helyezés között.
A helyezésnél pontosabb információt közöl az időeredmény, ezért az említett fedett pályás és szabadtéri világversenyek 200m-es férfi előfutamainak pályánkénti átlag időeredményeit
diagramos formában összesítettük (1.
ábra).
A diagramokon jól látszik, hogy míg
a vizsgált fedett pályás versenyeken

Az elmúlt három fedett pályás világverseny 200m-es férfi
előfutamainakátlag időeredményei pályánként
(19 futam alapján)
22
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A '94-es Helsinki EB, a '97-es Athéni és '99-es Sevillai VB
200m-es férfi előfutamainakátlag időeredményei
pályánként
(18 futam alapján)
21,1

A 200- és 400m-es futamok pályabeosztása és helyezési sorrendje közti,
valamint a 400m-es futamok táv felénél és végén megállapitott helyezési
sorrendje közti összefüggés megállapítását a két-két adatsor korrelációs
együtthatójának kiszámításával végeztük. A fedett pályás és szabadtéri
400m-es futamok első és második
200m-e közti sebesség visszaesés különbségeinek megállapítására kétmintás t-próbát alkalmaztunk. Ahol magas
volt a szórás, előzetes f-próbával ellenőriztük a t-próba alkalmazásának jogosságát.
A szignifikancia szintjét mindkét statisztikai módszernél p < 0,05-nél határoztuk meg.
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1. ábra. 3 fedett pályás és 3 szabadtéri világverseny férfi 200m-es
nak átlag időeredményei pályánként.

előfutamai
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exponenciálisan romlanak az időered
mények a belső pályák felé haladva,
addig a szabadtéri futamoknál nincs
ilyen összefüggés. Mindhárom szabadtéri 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
előfutamokat vizsgáltunk, hiszen a későbbi körök pályabeosztása már az aktuális 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 világversenyen (Budapest, Bécs, Madrid) szignifikáns kapcsolatot (p <
0,005) kaptunk az előfutamban kapott
pálya és a helyezés között, de mindhárom esetben úgy találtuk, hogy az R
érték, vagyis a korreláció szorosság a
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 miatt - ez kevésbé határozza meg a végső eredményt, mint a férfiaknál.
A férfiakhoz hasonlóan a nőknél sem
találtunk korrelációt szabadtéri 200-as
előfutamok pályabeosztása és helyezése 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 Budapesti VB előfutamaiban R = -0,78 - n = 24
P < 0,001 volt a szignifikancia szintje,
ugyanez Bécsben és Madridban valamivel 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 alapján sorsolják a legjobb külső pályákra
a versenyzőket. A szoros összefüggés
azért is meglepő, mert ne feledjük, a
távnak több mint a felét egyenlő feltételek közt teszik meg a versenyzők,
vagyis mindannyian a belső pályán. E
szoros korreláció arra utal, hogya második körben már nem nagyon változik
a sorrend. Ennek érdekében megvizsgáltuk az egyes futamoknál az első kör
utáni bevágás, és a célba érkezés sorrendjének összefüggését.
Akorrelációs számitás erősen szignifikáns összefüggést mutatott mindhárom fedett pályás világversenynél a
férfi 400m-es futamok bevágási és
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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)
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 teljes (R = 1). A másik két vizsgált fedett
pályás világversenyen hasonlóan erős
szignifikáns kapcsolatot találtunk a férfi 400 m-es síkfutó futamok (elő-, középfutam, 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 következtetés vonható le, hogy várhatóan az nyeri a futamot, aki 200 m-nél
elöl van. Vajon ez fedett pályás specifikum, vagy hasonló a helyzet a szabadtéri versenyeken is? Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez megvizsgáltuk
összehasonlításként 3 szabadtéri világverseny férfi 400 m-es döntőjének első
200 m-nél fennálló és végső sorrendjét. A három világverseny a '88-as Seouli Olimpiai döntő, valamint a '97 -es
Athéni és '99-es Sevillai VB. A vizsgált
futamokban nem találtunk összefüggést a 200m-nél és a célban elért helyezés 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, elgondolkodtató jelenségre hívják fel a figyelmet, mégpedig a fedett pályás és a
szabadtéri 400 m-es futások taktikai eltéréseire. A statisztika szerint egyértelműen azok érnek el jobb eredményt a
fedett pályás 400 m során, akik jobb
első 200 m-t futnak. Ugyanez nem vo-

natkozik a szabadtéri versenyekre, hiszen a 200 m-nél nem azoknak a futóknak volt a legjobb részideje, akik aztán
a célban diadalmaskodtak. Ezt a gondolatmenetet folytatva merült föl bennünk a következő kérdés, aminek megválaszolása matematikailag is igazolja
az iménti felvetést. Véleményünk szerint 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 tapasztalható a benti versenyek első és
második 200 more között, mint ugyanez a szabadtéri versenyeknél. Ezt igazolandó összehasonlítottuk a rendelkezésünkre álló összes fedett pályás és
szabadtéri 400 m-es síkfutás első és
második 200 more közötti sebességkülönbséget (2. ábra). Összesen 11 futam
összehasonlítása után (ebből 8 fedett
pályás és 3 szabadtéri) átlag 2,41 mpes sebesség különbséget találtunk a fedett pályás 400 m első és második
200m-e között, ugyanez szabadtéren
1,82 mp. A két érték között szignifikáns a különbség (p < 0,05).
Női 400 m
A női 400 m-es síkfutásnál is hasonló adatokat vizsgáltunk, mint a férfiaknál. Mindenekelőtt a pályabeosztás és
a futam helyezés kapcsolatát néztük
meg, először a fedett pálya, majd szabadtér esetében. A Budapesti VB és a
Bécsi, majd Madridi EB női 400-as elő
futamaiban szignifikáns korrelációt találtunk 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; Madridi EB: p < 0,001 - R = -0,73 - n = 23).
Akárcsak a férfiaknál, ez esetben is
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azok értek el jobb helyezést, akik külső pályákról indultak. A szabadtéri versenyeken nem találtunk szignifikáns
kapcsolatot a kapott pálya és a helyezés között. A '94-es Helsinki EB, a '97es Athéni VB női 400-as előfutamainál
(B előfutam - n = 67) az R értéke 0,15
volt, ami nem mutat korrelácíót a pálya 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 verseny esetében úgy találtuk, hogy folyamatosan - inkább exponenciálisan,
mintsem lineárisan - romlanak az
eredmények a belső pályák felé haladva. A szabadtéri versenyeknél nem ez
a helyzet, hiszen a kinti futamokban
nem találtunk ehhez hasonló összefüggést a pályák és az időeredmények között.
A fedett pályás 400 m taktika vizsgálataként 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 második 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). Természetesen megnéztük az első 200 m
utáni pozíció és a célba érkezés kapcsolatát 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
és elemezni a fedett páIyás és szabadtéri "hosszú sprint" számok között található különbségeket.
Könnyen belátható, hogy a rövid sugarú kanyarral rendelkező és a kinti futópályák közti eltérések ezeket a versenyszámokat sújtják leginkább, hiszen a rövid sprinteket kint is és bent is
egyenesben futják, a hosszabb távokon pedig minden versenyző a belső
pályán fut. Aki behatóbban foglalkozik
atlétikával, mind tudja, hogy még a
400 m-es páJyákon is sorsdöntő jelentőségű a 200- és 400 m-es versenyszámoknál, hogy ki milyen pályát kap.
Fedett pályás hosszú vágta számoknál
még fokozottabb a páJyabeosztás szerepe.
Mindenek előtt azt vizsgáltuk meg a
statisztika segítségével, hogy valóban
indokolt volt-e a 200 m-es síkfutás törlése a fedett pályás világversenyek
összegyűjteni

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, valamint a 2 mutató közti összefüggés mértéke (R).

"Sevilla (R=0,47- Nem szignif.)
Johnson M. USA
Parella S. BRA
Cardenas A. MEX
Young J. USA
Pettigrew A. USA
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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
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programjából. A megszüntetés indoklása az volt, hogya rövid sugarú, 200
m-es futópályákon a kanyarban futó
versenyzőre ható centrifugális erő mértéke eltér a belső és a külső pályák között, illetve, hogya külső pályák versenyzői kedvezőbb pozícióból startolhatnak.
Megvizsgáltuk az elmúlt három fedett 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, persze, a kérdés, hogy ez a szoros korreláció 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 egyedüli magyarázat. Ha megnézzük például az egyes pályákhoz tartozó átlag
időeredményeket, akkor az derül ki,
hogya teljesítmény nem lineárisan javul a külső pályák felé haladva, hanem
exponenciálisan, vagyis hatványozottan 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 sorsoIni a pályákat - nincs ehhez hasonló
szoros kapcsolat a két mutató között.
A fedett pályás női 200 mesetében
valamivel kisebb mértékű, de egyértelműen szignifikáns a kapcsolat a pálya
beosztás és a helyezés között. Itt is várhatóan jobb helyezést érnek el a versenyzők a külső pályákon. Eredményeink szerint a női futamokban fordí-
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tott a viszony az 5-ös és 6-os pálya közötti 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 sebesség adatai mellett kevesebb előnyt
jelent a hosszabb sugarú kanyar, mint
az az inkább pszichés könnyebbség,
hogy nem a legkülső pályán fut az illető, így "van kire futni". A női szabadtéri 200 m-es versenyeknél sem találtunk a fedett pályához hasonló szoros
kapcsolatot a pályabeosztás és a helyezés között.
Statisztikai elemzésünk eredményei
is azt igazolják, hogya fedett pályás
200 m eredményét nagymértékben
határozza meg a pályabeosztás, mégpedig oly módon, hogya külső páJyákon 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, egymást erősítő feltétel okozza azt az egyoldalúságot, ami jellemzi a 200 m-es
síkfutást. Oly nagyarányban dominál
épp ezért a külső pályán futó versenyző, hogy joggal vonta le a következtetést a nemzetközi szövetség a versenyszám sorsával kapcsolatban.
Érdekes a helyzet a másik hosszú
vágta számmal, a 400 m-es sikfutással. Mivel a táv első felét kimért pályán, nagy sebességgel teszik meg a
versenyzők, elvileg itt is hasonló problémával 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-
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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 vizsgáit fedett páJyás világversenyek férfi
és női 400 m-es előfutamaiban szignifikáns negatív korrelációt találtunk a
pályabeosztás és a végső sorrend között. A külső pálya előnye abban realizálódik, hogy az első, kimért pályás
200 m-t gyorsabban teljesítik az ott futó versenyzők, vagyis hamarabb vághatnak be a belső pályára. Ez persze
még nem jelenti feltétlenül a futamgyőzelmet, de egy másik mérésünk,
ami a bevágási és a végső sorrend közötti kapcsolatra irányult, azt az eredményt hozta, hogy a második 200 men már nem nagyon módosul a sorrend (szoros kapcsolatot találtunk a
bevágási és végső sorrend között a fedett pályás 400 m férfi és női futamaiban). 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 futamot, úgy találtuk, hogy a kinti, vagyis
bevágás nélküli 400 m során, nincs
összefüggés a 200 m-nél és a célban
elért helyezés között. Szöges ellentétben a fedett pályás versenyekkel, itt
nem feltétlenül az a futó ér el jó futamhelyezést, aki a táv felénél elöl van.
Ebből következik még egy jelentős
különbség a fedett pályás és szabadtéri
400 m között, mégpedig az irambeosztás kérdése. Mivel a rövid sugarú kanyarral rendelkező pályákon létkérdés a
táv második körének minél jobb pozícióból (vezető helyről) való megkezdése,
minden versenyző arra törekszik, hogy
gyors kezdéssel megszerezze ezt a pozíciót. Ez a törekvés óhatatlanul magával
hozza a második 200 m fokozottabb sebesség csökkenését, aminek jelenléte
statisztikailag bizonyható. Méréseink
során szignifikánsan nagyobb sebesség
differenciát találtunk a fedett pályás
400 m első és második 200 more között, mint szabadtéren.
Végső következtetésként levonhatjuk, hogy a fedett pályás hosszú vágta
egy speciális versenyszám csoport,
melynek technikai, taktikai, és felkészülési sajátságai különböznek ugyanezen paraméterek szabadtéri megfelelő
itől. Amellett, hogya 200- és 400 m-es

síkfutás a leglátványosabb fedett páJyás versenyszámok közé tartozik, a
különböző pályák adta előnyök és hátrányok nyilvánvaló megjelenése a végső sorrendben, nem növeli e számok
népszerűségét a versenyzők körében.
Az atlétika népszerűségének egyik oka
mindig is az objektív mérésben, a mindenki számára biztosított egyenlő feltételekben 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 kétezer-négyszáz férfi azért hal meg
prosztatarákban, mert későn fedezték fel a betegséget. A szervezetten végzett megelőző vizsgálatokra még mindig csak elképzelések vannak, anyagi, pénzbeli feltételek nincsenek. Csökken a népességünk, s ebben a hazánkban
jelenleg negyedik haláloknak, a
prosztataráknak is szerepe van.
A könyv szerzője, Z. Vincze
György, a méltán népszerű és köztiszteletben álló kiváló sportújságíró-szerkesztő saját történetén keresztül ráz fel bennünket, időnként
megdöbbent és ad tanácsot. Nézzünk szembe önmagunkkal és a
betegséggel! És semmiképpen ne
adjuk fel! Volt honnan erőt merítenie. Maga is remek, sokoldalú
sportember volt, még hajlottabb
korában is elsőrangú búvár, aki
egyebek között hosszú időn át
nemcsak vezette a Népsport ökölvívórovatát, hanem ismerte is a
férfias küzdősport minden titkát.
Sőt! Évtizedeken át a sporttudomány 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-négyszázadik lenni. S, hogy még élek, az
a leghitelesebb bizonyítéka annak, hogya statisztikákat és az
állapotokat sosem kell változtathatatlannak elfogadni. Csak a
bajhoz is pozitívan kell hozzáállni. Akkor le lehet gyűrni a szorongásokat, s még a megpróbáltatásokat is könnyebb elviselni."
A könyv kapható a könyvesboltokbanl 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
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Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. Budapest

Összefoglaló
Az utóbbi évtizedekben a sportszociológusok nagy figyelmet fordítanak a társadalmi nem, a sport és a média viszonyának elemzésére. A társadalmi nem, a
nemi identitás társadalmi konstrukciója
azokat a szerepfelfogásokat, tevékenységeket és viselkedésformákat jelöli,
amelyeket az adott társadalom - leginkább a tradíciók mentén- a nőkhöz vagy
a férfiakhoz köt. A sport még napjainkban is elsődlegesen a férfiak tevékenységformája, amely a feminista kutatók
szerint a maszkulinitást és a férfiak fensőbbrendűségét hirdeti. A média pedig
döntő szerepet játszhat a két nem sportjának eltérő bemutatásával abban, hogy
a társadalom miként ítéli meg és hogyan
értékeli a férfiak és nők sportjának szerepét és fontosságát. Nemzetközi kutatási eredmények sora világít rá arra a tényre, hogya nők sportja egyaránt kevesebb figyelmet kap a nyomtatott és az
elektronikus médiától, mint a férfiaké, ilIetve, hogya tömegkommunikációs eszközök a női sportolókat erősen sztereotipizálva mutatják be. Nyugati médiaelemzések a női sport marginalizálásának, trivializálásának, a női sportolók
szexuális vágy tárgyaként való ábrázolásának 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 elemző kutatás. Jelen tanulmány célja az
ilyen témájú nemzetközi tudományos
munkák legfontosabb eredményeinek
összegzése, valamint a 24 ország köztük Magyarország - sportszociológusainak 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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and media. Men and women are expected 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 perspective sport has been viewed for a long time as a sexist institution, which perpetuates male superiority and female inferiority. The media can play a significant role in maintaining this gender hierarchy with different representation of
male and female athletes. In recent years mass media assume an even greater importance since the majority the
spectators experience sporting events
in their mediated version. International
researches have pointed to the underrepresentation of women athletes and
their depiction through stereotypical
portrayals in the sport media. The less
attention and the quality of the representation by the media undermines the
status of women in sport. Different
analyses of the western media have
discovered various patterns of marginalization, trivialization and sexuaJizati-.
on of female athletes which can suggest 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 summarize the results of international researches concerning the relationship female sport and the printed media, and to
present the preparations of a worldwide 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 társadalmi 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 szerepét 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 reprezentációja kutatásának az USA-ban és Kanadában nagy tradíciója van, de Nyugat-Európa országaiban is találkozhattunk már ilyen témájú vizsgálatokkal.
Elsősorban a feminizmus képviselői
foglalkoztak a kérdéssel az elmúlt évti-

zedekben, így érthető, hogy a keleteurópai országokban nem készültek
hasonló munkák. A "létező szocializmus" 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 országként lettünk tehát egy olyan közösség - az Európai Unió - tagja,
amelynek értékrendjében kiemelkedő
en fontos szerepet kap a nemek közötti esélyegyenlőség politikája. Az 1989
után létrejövő női civil szervezetek céljai közt a feminista gondolatok terjesztése, és számos kitűnő kezdeményezés
látott napvilágot (Lévai, 2003). A sport
területén azonban csak később indultak törekvések a nők esélyegyenlősé
gének megteremtésére, annak ellenére, hogy női sportolók száma az utóbbi évtizedekben - más országokhoz hasonlóan - hazánkban is rendkívüli mértékben megnövekedett. A 2000-ben
megrendezett "Nők a sportban" I. Országos Konferencia már azért jött létre,
hogy választ keressenek a női sport
problémái, így többek között az esélyegyenlőség kérdésére is. Ennek megteremtésében a média nagy szerepet
játszhat a női sport népszerűsítéséntúl
azzal is, hogya hölgyek sportteljesítményét, eredményeit objektíven mu·
tatja be, miközben a sportolónő esztétikai. külső megjelenésétől elvonatkoztat l •
A női sport médiareprezentációjának
vizsgálata során a kutatók elsősorban
kvantitatív, illetve kvalitatív tartalomelemzésekkel próbálják feltárni azokat a
dimenziókat. amelyeken keresztül elemezni lehet a női sport és a média viszonyát. A tartalomelemzés tárgyai
leginkább a sajtótermékek, de igen
népszerű az elektronikus média - leginkább a televízió - sporttartalmú műso
rainak analizálása. Az ilyen típusú empirikus felmérések tapasztalatait elemezve próbálnak a kutatók elméleti
kérdésekre választ kapni, illetve további kérdéseket megfogalmazni. Magyarországon ez a terület fehér folt a sportszociológiában, 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
~ Nők

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

Társadalmi nem és sport
A társadalmi nem fogalma a férfiak
és a nők számára megfelelőnek és elfogadottnak tartott énképpel és viselkedéssel kapcsolatos társadalmi elvárásokra utal. Szemben tehát a biológiai tényekhez kapcsolódó fizikai tulajdonságokkal, az egyén nemi szerepe,
férfiassága illetve nőiesség e társadal·
milag kialakitott jellemzők höz kapcsolható. A "Gender Studies". a társadalmi
nemek kutatása - mely a nyugati világban 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 mértékben ágyazódtak be a különböző társadalmi intézményekbe - így többek
között a sportba is. Bourdieu 2 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 különbségek 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 maszkulinitás kulturálisan jelentős formáira vonatkozik, s a nőiesség, illetve az alsóbbrendű 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 hálószoba privát birodalmával". Ezzel
szemben a maszkulin férfi uralkodó,
érzelemmentes és munkaorientált.
Norbert Elias-nak a civilizáció történelmi folyamatáról kialakított felfogása
mentén vizsgálja Eric Dunning (1986)

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.
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a sportnak, mint tipikusan patriarchális rendszernek a funkcióját a nemi
szerepek egymáshoz való viszonyának
alakulásában. Véleménye szerint, számos olyan jelenséggel találkozhatunk
a modern-sportban, melynek gyökerei
a nők társadalmi nyilvánossága és szerepvállalása növekedésére a férfiak
sporton keresztül által adott válaszában keresendők (a nőgúnyoló rögbi
klubok a 19. századi Angliában, illetve
a modern futballhuliganizmus jelensége). Véleménye szerint a sport hagyományosan egyike a férfiaknak fenntartott területeknek, mely így színtere lehet 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 felépítését és erejét kihangsúlyozva a nemi
sztereotipizálás során a férfiak társadalmi 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 fenntartják a status quot. A sportoló nők
tehát bizonyos szempontból "ellenállók"-nak is tekinthetők, mintegy megzavarni akarván a férfiak felsőbbren
dűségének logikáját. Ez viszont a férfiasság mítoszának fenyegetettség ét jelenti, hiszen ha a nők egy jellegzetesen
férfiasnak tartott tevékenységet kezdenek el művelni, akkor az elveszti kizárólagos férfias vonását. A megoldás a
férfiasság-nőiesség dichotómia megszüntetése, 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 civilizációkban mindenképpen indokolt (Hadas
2003).
A modern sport szerepét a férfihegemónia konzerválásában egészen a '80as évek ig csak néhány feminista szerző kérdőjelezte meg, s mivel őket is el-
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sősorban a sport területén meglévő
diszkrimináció érdekelte, nem próbáIták meg elméletileg tisztázni a sportban, illetve a sporton keresztül érvényesülő férfiuralom formáit, s annak
változásait ( Dunning, 1986).

Női

sport és média

A tömegkommunikációs eszközök mint a modern társadalmi élet fontos
szereplői - konzerválják, továbbítják ilIetve 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, nagymértékban a média általi reprezentációjuk határozza meg (Dyer, 1993). Elmondható, hogy amióta a média megjelent a sportban, a néző k döntő többsége a sporteseményeket a tömegkommunikációs eszközök által prezentált formában "kapja", érzékeli (Creedon 1994/a, 1994/b, Kane and Greendorfer, 1994).
A média és a sport egyaránt hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedek alatt, s kapcsolatukra
egyre inkább az egymásra utaltság lett
jellemző. A médiának jó eszköz a sport
arra, hogy növelje az újságok, magazinok példányszámát, hogy emelje a televízióműsorok nézettségét, és ezáltal
minél több reklámbevételhez jusson.
Ugyanakkor a sport a média áltai válhat igazán népszerűvé, és szerezhet
szponzorokat, mely működéséhez korunkban már elengedhetetlen (Hartmann-Tews, Rulofs 2001).
Egyértelmű tehát, hogya médiának
rendkívül nagy szerepe van abban,
hogy miképpen ítéli meg a közvélemény a női sportot, s ezen keresztül
annak társadalmi általi elfogadottságát, támogatottságát - erkölcsi, anyagi - is befolyásolja.
Bár a női sport fejlődését elsősor
ban az élsport területén figyelhetjük
meg, ahol a versenyzők száma látványosan megemelkedett - míg pl.
1972- ben a müncheni olimpiai játékokon a résztvevők 14,7%-a volt nő, addig 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 társadalmi rend alakított ki és tart fent.
Ilyen többek között a társadalmi elfogadottság 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 intézményeihez képest a sportban állandósult talán a legjobban a férfiak fensőbbrendűsége a nőkkel szemben. Ez
az állítás azon alapszik, hogya sportban a biológiai és fizikai különbségek
szembeálInak a nemi szerepelvárások
társadalmi és kulturális interpretációival. Nem véletlen tehát, hogy számos
feminista kutató foglalkozott a médianak a nemi különbségek nemi hiearchiává konstruálásában betöltött szerepével. Hargreaves (1994) szerint" a
test jelentős dolog a nemi különbségekben, és a nemi különbségek ideológiája a média védjegye". Hall "Feminism and Sporting Bodies"( 1996) CÍmű könyvében arról ír, hogy a nemi
különbségek promóciójának legszemléletesebb és leghatásosabb helye a
média, és mára a kutatások nagy része
azon kódok "feltörésére" irányul, amelyen 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 mennyiségére, másrészt a női sport és a női sportolók média általi megjelenítésére fókuszálnak. Egyaránt népszerű a nyomtatott (újságok, magazinok), illetve az
elektronikus média (televízió, rádió)
tartalmának elemzése. Emellett azonban már folyik olyan kutatás is, amely
a sportmédia intézményein belül vizsgálja a "hírgyártás" , hírszelektálás folyamatát, mint a női sport reprezentációjának forrását. (Hartmann-Tews,
Rulofs 2002).

Nemzetközi kutatási
eredmények áttekintése
A külföldi kutatások, kritikai elemzések szerzői számos tekintetben azonos
eredményekre jutottak a női sport médiareprezentációjának vízsgálata során, és ezek az eredmények azt jelzik,
hogya sport férfidominanciájának
szemléletét a tömegkommunikációs
eszközökön keresztül is közvetítik a
társadalom felé. A kvantitatív kutatások, melyek a női illetve férfi sport média általi reprezentációjának mennyiségét hasonlították össze, egyöntetűen
azt mutattá k ki, hogya női sport meg-
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jelenítésének mennYIsege messze elmarad a férfiak sportjáétól. Ez egyaránt igaz az elektronikus és a nyomta·
tott médiára is.
Duncan. és Messner (1994) hat héten keresztül vizsgálta három Los Angeles-i tévécsatorna késő esti sporthírműsorait, és arra az eredményre jutott, hogy a műsoridő mindössze 5%ban foglalkoztak csupán női sporttal,
míg ugyanez az adat a férfiak sportjának esetében 94% volt.
Bernstein(2002) tanulmányában a
mindennapos sporttudósitásokat elemezve, több kutatás eredményét figyelembe véve a nők sportjának "szimbolikus megsemmisítésé" -ről beszél,
utalva arra a tényre, hogya vizsgálatok 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 programjainak 90.2%-a férfisporttal foglalkozott,
s mindössze 6.7%-ban szenteltek figyelmet a női sportnak.
Harris és Clayton(2002) tanulmányában az angol képes sajtót vizsgálva
szintén arra a következtetésre jutott,
hogy a női sportolók alulreprezentáltak
a lapokban, hiszen a tudósítások mindössze 5.9%-a foglalkozik a nők sportjával. 1348 cikkből a férfisportolókkalilletve csapatokkal összesen 1157 cikk
foglalkozott (85.8%), míg a női sportolókkai csupán 80 (5.9%).
Fasting és Tangen( 1983) a norvég
lapokat, míg Theberg (1991) a kanadai sajtót vizsgálva hasonló eredmé·
nyeket kapott a női sport alulreprezentáltságára vonatkozólag.
A nagy sportesemények - pl. olimpiai játékok - közvetítése esetében pozitív jelenség, hogy a televízió törekszik egyenlő mértékben bemutatni a
férfi illetve női versenyeket. Negatívum viszont az a tény, hogy azoknak a
női sportolóknak, akik a hölgyek számára "társadalmilag elfogadottabb"
egyéni sportágakban versenyeznek
(úszás, műugrás, torna), nagyobb figyelmet kapnak a médiától, szemben
azokkal, akik tradicionálisan férfi
sportágakban szerepelnek (Bernstein
2002).
Wensing és Bruce (2003), akik a nemek nyomtatott média általi megjelenítését 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 képest. 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 megjelenítése nemcsak mennyiségében, hanem
minőségében is elmarad a férfiak
sportjának reprezentációjától. Heyes
(2002) a sportsajtó vizsgálata során
jellegzetességként rámutatott, hogya
női sportolók ábrázolása során a média gyakran a versenyző attraktivitására fókuszál, szemben a férfi sportolók jellemzésével, ahol a sportképességek kihangsúlyozása van a középpontban. A sportolói kvalitásokra, a
tehetségre és eredményesség re kevésbé utalnak a női sportolók esetén a
médiákban, sokkal gyakoribb viszont
a női versenyzők külső tulajdonságaira, érzelmeire, nőiességére való célzás. Ezzel mintegy a férfiakéhoz képest értéktelenebbnek, s így alsóbbrendűnek áHítják be a női sportot. Elmondható 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 tartott sportágakban szerepelnek (pl. torna, RSG), míg trivializálja azok teljesítményét, akik a
hagyományos
női szerep és a
nőiesség tradíciójával szembeszállnak egy
"férfias" -nak tartott
sportágban való versenyzéssel.
Pirinen
(1997) kutatása szerint
azokat a női
versenyzőket,

akik hagyományos férfi
sportágakban (rúdugrás, ökölvívás, hármasugrás)
elsőkként versenyeznek,
a
média
sokszor nevetségesnek ábrázolja,
és
mint nő, a
sportágra
alkalmatlannak festi
le.
A női sport
trivializálásának,
marginalizálásának több eszközét
is feltárták a kutatások 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 férfisportolók felsőbbrendűségének fenyegetettségét (Duncan et al., 1990; Elueze and
Jones 1998).
Más esetekben a női versenyzőket
olyan kontextusban jelenítik meg,
amely nem kapcsolódík a sporttevékenységéhez, mint pl. a családí helyzete, 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 "sportolótlanítása" -ként lehetne interpretálni.
A nemi különbségek társadalmi
konstrukcióját és a nemek közötti hierarchiát a sportban nemcsak a sportolónők fizikai megjelenésének, külsejének hangsúlyozása, hanem a versenyzőnők mintegy szexuális vágy tárgyaként való megjelenitése is jelzi. Legjobb példa erre a sportfotók elemzése,
ilyen jellegű vizsgálatában Duncan
(1990) azt tapasztalta, hogya sportoló
nőkről számos esetben olyan fotók készülnek, amelyek egy soft-core kategóriájú pornográf magazinban is megjelenhetnének. Egyes képek kiemelnek olyan testrészeket (mellek,
comb, csípő), amelyek révén a felvétel erősen szexuális tartalmúvá
válik.
Bachmann (1998) az 1996os nyári olimpiai játékokról
szóló tudósításokat elemezve azt találta, hogy az
osztrák napilapok és
sportmagazinok
gyakran "szexista"
módon adnak leírást a sportolónőkről. A szerző kiemeli a
szörfösök és
strandröplabdások esetét,
akiket sokszor
olyan pozíciókban ábrázolnak, amelyekben testük intim
részei is láthatók.
Szintén gyakori, hogy
nem a sportolás, hanem öltözködés, készülő
dés, szörfdeszka-szerelés
közben mutatják a hölgyeket, ezzel szemben
ugyanezen sportágak férfi
képviselőit túlnyomórészt
"akcióban", versenyzés
közben láthatók.
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A férfiak felsőbbrendűségét az eltérő
leírásukon kívül az a jelenség is "őrzi",
amely a teljesítmény értékelésére, ilIetve a siker vagy kudarc szituációjának
megjelenitésére vonatkozik. Duncan és
Messner (1994) különbségeket fedezett
fel a férfi és női sportolók sikerének attribúciójában. A nők sikerét számos
esetben nemcsak a kemény munkának, tehetségnek illetve intelligenciának, hanem a szerencsének, érzelmi állapotnak, illetve a magánéleti háttérnek tulajdonítják. Ez a férfiak esetében
nagyon ritka. A kudarc a nőknél sokszor a gyengébb (női) képességek
számlájára írattatik, míg a férfiak esetében a sikertelenség okaként jellemzően külső tényezőt emlitenek meg.

Zárógondolatok
A női sport és
elemző kutatások

a média kapcsolatát
eredményei felkeltették érdeklődésemet a téma iránt, s mivel a magyar sport szakirodalomban
nem találtam ilyen jellegű anyagot, úgy
gondolom, érdemes lenne m€gvizsgálni, hogya hazai médiában a női sport
ábrázolásának hasonló, vagy esetleg
eltérő jellemzői tárhatók-e fel. Ezért kutatásom - melynek jelenleg kezdeti lépéseinél tartok - a női sport magyar
írott sajtó általi megjelenítésének vizsgálatára fókuszál. Célom nemcsak a
hazai napilapok kvantitatív és kvalitatív
tartalomelemzése, hanem ezzel párhuzamosan a sportolónők médiareprezentációjukról alkotott véleményének
feltárása strukturált interjúk készítésével, melyből kiderülhet, hogy ők maguk hogyan érzékeli k és értékelik szereplésüket asportsajtóban.
Kutatásom egyben egy 24 ország
részvételével zajló projekt része, melynek célja a női sportolók médiareprezentációjának nemzetközi vizsgálata az
athéni olimpiai játékok, illetve egy ettől eltérő időszak alate. Ezáltal lehető
ségem nyílik arra is, hogy ne csak a
hazai helyzetet tárj am fel, hanem nemzetközi összehasonlítást is végezzek.
Ezek eredményeinek ismertetése a
2005-ös év során várható.
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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 történő mennyiségi meghatározása, valamint azok előzetesen megválasztott
szempontok szerinti tartalomelemzése.

2005/2

The relationship between the
approach run speed and vaulting
performance
in
vaulting
horse
..
Osszefüggés a lendületszerzés sebessége
és az ugrás teljesítménye között lóugrásban

Dündar
1

2
3

u. I

Sa ln, M.

2

István Karácson

J

Pamukkale University, School of Sports Scien'ces and Technology
Celal Bayar University School of Physical Education and Sports
Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest

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 international y listed
gymnasts, participants of the World
Championship.
They found reasonable relationship
between the first and second 5 meters
of approach running speed and the vaulting performance (p<0,5).
The different vaulting techniques
(facing and facing take offs) have been demonstrated from the aspect of
changes (increasing and decreasing)
of the running speed as the main intention of the study.
The weight, height, and age of gymnasts also have been taken into consideration. The results have been ana Iyzed by statistical program of SPSS,
and the Pearson Correlation analysis
has been made. The reason of the poor performance of the Turkish gymnasts have been concluded as the insufficient amount of training held to
improve specific speed, sprint and acceleration of the approach speed for
vaulting.
Key-words: va ulting horse, gymnast,
competition, forward salto, handspring, tsukahara

gést vizsgálták. Az összehasonlítás
alapja a török tornászválogatott (a
vizsgált személyek száma - a válogatott csapat - alacsony, 7 fő), és 50 különböző tornász a világbajnokság
résztvevői közül. A vizsgálat eredményeként összefüggést mutatott ki a
lendületszerző szakasz első és második
öt méterének sebessége és az ugrás
teljesítménye között. Azaz a fent emlitett szakasz sebessége hogyan befolyásolja az ugrás magasságát és
hosszát.
A vizsgálatának eredményeként bemutatja a különböző ugrástechnikák
(nekifutás irányával megegyező, illetve
ellentétes arc-irányú elugrások esetében) sebesség növekedésének, illetve
csökkenésének változásait. A méréseknél figyelembe vette a tornászok
testsúlyát, testmagasságát az életkor
függvényében. SPSS számítógépes
statisztikai programot és a Pearson
Korrelációs analízist használta az adatok értékeléséhez.
A vizsgálat eredményeként végül
megállapították, hogya török tornászok lemaradásának oka e szeren a
nem megfelelő futási sebesség, induló
gyorsaság, valamint a felgyorsulás képesség.
Kulcsszavak: lóugrás, tornász, verseny, előre szaltó, kézenátfordulás, kézenátfordulás oldalra negyedfordulattal
és szaltó hátra (az ugrás neve japán
tornászról elnevezve)

Introduction
Összefoglaló
A tanulmány egy meglevő szakmai
problémára kíván megoldást találni a
torna sportágban.
A szerzők a lendületszerzés (nekifutás) sebessége és az ugrás technikája
(eredményessége ) közötti összefüg-

Gymnasts are required to make their training organized according to a
specific training plan based on the targeted competitions they plan to participate. On basis of these plans, such
measures as the extent, intensity, duration 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 fitness to take part in the targeted competition.
Depending on the training periods of
gymnasts, the rise and fali in speed take place among the results expected.
ln vaulting horse, the role of vaulting
speed gained from approach run appears to be rather crucial. The main intention of this study is to consider the
increases and decreases in approach
speeds varying by the techniques applied by gymnasts and how this difference of speed is reflected upon vaulting
performance.
Departing from such considerations, the measurements of the national
team of gymnastics made in between
the periods of their preparation and
competition have provided for questioning whether there exists any relationship between the Approach Run in
Vaulting Horse and the Vaulting Performance 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 have been tested during the period including the time they have been taken
by the Gymnastics Federation to their pre-competition training in Izmir
and their competitions (Test II). In the
mentioned tests, the skin thicknesses, Somatotype features and rate of
body fats by percentage have been
determined. In these tests, skin thicknesses of the bodies have been mea-
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sured by use of Holtain skinfold and
the lengths by Holtain Anthropometry. While for Somatotype, HeathCarter (3) formulas have been used,
the measurements of body fat have
been calculated according to Durnin
and Womersley (4). The obtained results have been analyzed in the statisticai program of SPSS. As for the
tests concerned with the determination of speed, Pearson Correlation
analysis has been made.

VAKLA$MA VÖNO

Test protocol
ln the study, with reg ard to determining the approach speeds of gymnasts,
• the distance to the point of departure for run has been fixed as 25 meters for ali gymnasts,

• six electronic photocells have been placed at the last 10 meters, last 5
meters and at the level of the springboard.
• The gymnasts have made the

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
1700
14600
51 00
5,37

Aae
Heiaht
Weiqht
% Fat rate

2200
168,00
65,00
8,54

Mean

Std.
Deviation
190000 251661
160,5714 761265
58 1429 520988
6,7771
1,39504

Table 2. Handspring Forward Salto Speed Properties of Subjects Involved in
Study
Minimum Maximum
Handsprinq Forward Salto 10m.
Handspring Forward Salto 1st
five m.
Handspring Forward Salto 2 nd
five m.

Mean

714

893

76570

Std.
Deviation
68251

7,14

8,93

7,6570

,68251

6,94

7,81

7,3944

,29927

Table 3. Rondat Speed Properties of Subjects lnvolved in Study
Minimum Maximum
Rondat 10 m.
Rondat 1st five m.
Rondat 2 nd five m.

685
676
6,67

806
877
8,93

Mean
73262
72798
7,4481

Std.
Deviation
,41252·
68585
,77415

Table 4. Tsukahara Speed Properties of Subjects Involved in Study
Minimum Maximum
Tsukahara
Tsukahara
Tsukahara

10 m.
1st five m.
2 nd five m.

699
694
7,04

7,94
877
8,06

Mean
73656
73337
7,4472

Std.
Deviation
,33240
64422
,38042

Table 5. Pearson Correlation Results of the 1st Measurement Figures in Handspring Forward Salto Vault
HandsDrina Salto Forward 10m.
Handsprina Salto Forward 1st five m.
Handspring Salto Forward 2 nd five m.

r
,250
,250
,764

P
P<0.05
P<0.05
P<0.05

Rondat vaults, Handspring double forward salto and Tsukahara vaults respectively.

Discussion
During preparatíon period, it is natural 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 studies held, it is also an expected consequence that during the competition period training decreases in scope, volume increases and gymnasts finally reach 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 involved in training for the targeted com petition 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 approach performance together with the
changes taking place in physical profiles 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 kinetic 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 vaulting. For this reason the run should be
fast and easy. In order to shape the run
as required by the determined purpose, 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-

ar
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Table 6. Pearson Correlation Results of the 2nd Measurement Figures in Handspring Forward Salto Vault
Handsprina Salto Forward 10 m.
Handsprin~ Salto Forward l st five m.
Handspring Salto Forward 2 nd fjve m.

r

P

248
,248
,675

P<0.05
P<0.05
P<0.05

Table 7. Pearson Correlation Results of the l st Measurement Figures in Rondat
Vault
Rondat 10 m.
Rondat l st five m.
Rondat 2nd five m.

r

P

596
179

P<0.05
P<0.05
P<0.05

,686

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

r
564
155
,688

Rondat 10 m.
Rondat l st five m.
Rondat 2 nd fjve m.
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mitt

board, it should be taken into consideration that there appears to be no rolling movement from heels to tips of feet. This system in stepping is regarded
to be the prerequisite of training methodology. 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 approach 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 irrespective of any techniques. This figure
has been calculated as 7.44 m./sec in
our case.

Difference between National
Team Sportsmen and Sportsmen
in World Listing by their
Approach Speed Figures in
Handspring Forward Salto Vault

P
P<0.05
P<0.05
P<0.05

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

9

ra Vault

8.5

Tsukahara
Tsukahara
Tsukahara

10m.
l st five m.
2nd fjve m.

r

P

201
,310
,525

P<0.05
P<0.05
P<0.05

8

7.5
7

6,5

hara Vault

r

P

157
267
,488

P<0.05
P<0.05
P<0.05

Table 11. Mean Approach Speeds of Subjects in Handspring Forward Salto
Dl5TANCE
10 meters
l st fjve meters
2 nd five meters

1st TEST
Time (sec) Speed (m/sec)
1.37
7.29
0.69
0.68

7.24
7.34

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

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

Tsukahara 10m.
Tsukahara l st five m.
Tsukahara 2 nd five m.

-

2nd TEST
Time (sec) Speed (m/sec)
7.51
1.33
7.46
0.67
7.50
0.66

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.

Difference between National
Team Sportsmen and Sportsmen
in World Listing by their
Approach Speed Figures in
Tsukahara Vault
9
8

6

Mean Approach Speed in Handspring Forward Salto Vault
7 . 3 6 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - 7.52

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

7.51

7.34
I. Test

7,32

7,5

7,3

7,49

II 7,28
,

.

7,48

E7,26 -

7,47

7,24

7.46

7.22-

7,45

7,2

7,44

7 , 1 8 - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 7,43
2
3

Distance

1_ II. Test ~ I. Test I

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 accomplished, 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 trampoline because of low speeds in appro-
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Table 12. Mean Approach Speeds of Subjects in Rondat
DISTANCE

10 meters
1st five meters
2nd five meters

1st TEST
Time (sec)

Speed (m/sec)

1.43
0.69
0.72

6.99
7.22
6.87

2nd TEST
Time (sec) Speed (m/sec)

1.41
0.71
0.70

7.09
6.99
7.14

Mean Approach Speed in Rondat Vault
7,2

7,3

•

7,2

7,15

7,1
7,1
,,7

.,

,"

E

7,05
6,9
7
6,8
6,95

6,7

6,6

2

6,9

3

Distance

1_ II. Test ..... I. Test I
Table 13. Mean Approach Speeds of Subjects in Tsukahara
DISTANCE

10 meters
1st five meters
2nd five meters

1st TEST
Time (sec)

Speed (m/sec)

1.38
0.74
0.67

7.24
6.71
7.40

2nd TEST
Time (SéC) Speed (m/sec)

1.40
0.72
0.68

7.14
6.89
7.35

Mean Approach Speed in Tsukahara Vault
7,6 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - 7,4
7,3

7,4

7,1

.,

Coneiusion

7,2

7,2
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to reach their highest level in speed
only at the 2 nd 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 2 nd 5
meters and the vaulting performance
reveal that the figures of the 2nd 5 meters appear to be more meaningfui
than the others.
ln light of these figures, when we
consider that the gymnasts of the National 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 reach 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, meaning that the speed in the 2 nd five meters 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.

-7
-6,9

6,6

-6,B

6,4

6,7

6,2 - ' - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - ' - 6,6
3

Distance

1_ II. Test'" I. Test I
ach run results in stepping on the vaulting 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 inabilitY 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 associated with merely the approach run
speed. In his study, King divides this
into two as factors of the arm and body

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 results indicate the existence of 10- 12
factors that affect the vaulting performance (8,16,6,17).
Another point worth notice in this research is that, except for Handspring
Forward Salto, in use of the two remaining techniques, the gymnasts appear

The results of the tests held during
the pre-seasonal studies where the
male gymnasts of the national team
were prepared for an important competition as weil as during the competitions imply that our gymnasts have
not prepared themselves as required
by such an important competition
and that they have not been sufficiently 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 National Gymnastics team as the pre-seasonal 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-
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ties, the muscle force should also have
been built up accordingJy. It is also found out that the gymnasts have not
made their due training sufficientJy either. 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 required level of horizontal speed. For this
reason, they face problems of vaulting
performance, which is affected by other factors as weil.
ln result, the main point for gymnasts to be more successful in Vaulting
Horse is to be conscious enough to develop their speed and force characteristics by changing their forms within
play and technical studies and study
hard to improve speed and force in real 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 tárgyalja: teljesitményigény és igény a
teljesítményfokozásra, a dopingvizsgálatok megbízhatósága és manipulációk, a dopingszerek hatásai. A következtetés: liberalizáció szükséges, mert
a dopingellenes háború az ellenőrzések
szigorításával nem oldható meg.
Kulcsszavak: doping, élsport, manipulációk, teljesítményfokozás

Abstract
The paper deals with the followíng
topics: performance-demand and need
for performance-increase, confidence
in do ping tests and manipulations, effects of illegal substances. Conclusion:
Iiberalisation is necessray, there is no
chance to win in the war against doping with increased severity of doping
test control.
Key-words: doping, manipulations,
performance-increase, top sport

Bevezetés
A különböző teljesítményfokozó szerek elterjedt használata - nem csupán
az élsportban, de fitness termekben,
testépítő műhelyekben is - és a használat ellenőrzése számos egészségi,
edzésmódszertani, analitikai, etikai és
financiális problémát is vet fel. A témakörben sok hazai könyv és tanulmány - pl. (1)(2)(3)(4) - is napvilágot
látott, s világszerte igen nagyszámú tudományos konferenciát, szakmai tanácskozást rendeznek, sőt új, adoping
elleni küzdelmet felvállaló ill. arra szakosodó nemzetközi szervezetet (WADA, World Anti-Doping Agency) hoztak 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 óriási 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 TVinterjúban (2005. március) úgy fogalmazott, 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? Vajon 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 sportvezetés elvtelenségéből következik, hiszen 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 változásban van. A kor, a korszellem, a körülmények, 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 szigorításával ez a harc sikeresen megvívható(6). Ma már nem így látom a dolgokat.
Úgy vélem, hogy ma az élsportban
olyan hihetetlenül nagy pénzek forognak, olyan nagy a teljesítménykényszer a szponzorok részéről, hogy mindenki arra törekszik, hogy a csúcsra
érjen. S lényegében bármilyen eszközt
alkalmasnak vél, ha az segíti e cél elérését. Azaz, ahogya Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rend képviselői vallották: a cél szentesíti az eszközt. A sport nyelvére lefordítva ez
annyit jelent, hogy győzni bármi áron
(to win by ali means). Hogy van-e jogunk 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 Samaranch is azt állapította meg szomorúan, sportvezetői pályafutása végéhez
közeledve, hogya dopíng elleni harcban csupán egy-egy ütközet nyerhető
meg, de a háború nem. El kéne hinni
ezt neki. S azt is, amit az ún. dopingérzékeny sportágakra vonatkozóan a neves újságíró, Szále László mondott, aki
szerint a dopingolót s a nem dopingolót nem az különbözteti meg, hogy az
egyik szed, a másik meg nem szed illegális 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 teljesítményfokozó szerek között? Vajon
azok a legális készítmények, amelyek
a jobb terhelhetőség, a gyorsabb regeneráció biztosításával nagyobb terjedelmű és nagyobb intenzitású edzésmunka elvégzését teszik lehetővé,
azok vajon nem károsak az egészségre? Az élsport igy önmagában, dopíngszerek nélkül is vajon egészséges? Vajon 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 igazán jó élsportoló? Az, aki nagyon magas szintű természetes adottságokkal
(pl. alkati, ízületi paraméterek, kedvező izom- és izomrostarány, jó koordinációs képességek, pszichés terhelhetőség), jó edzővel, korszerű edzésmetodikával, kifogástalan táplálkozással
stb. rendelkezik, vagy pedig az, aki
esetleg ezen adottságokból és külső
feltételekből valamivel kevesebbet kapott, viszont szervezete rendkívül érzékenyen reagál az alkalmazott illegális
készítményekre, s ezáltal jelentős teljesítményfejlődést tud felmutatni? Nyilvánvalóan ez utóbbi lesz a sikeres élsportoló.
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Az is jogos kérdés, hogy va!)-e értelme a dopingellenőrzésnek. Eppen a
vizsgálati eredmények megbízhatatlansága kapcsán. Itt persze nem az
analitikai technikákra gondolok - a ma
alkalmazott korszerű méréstechnikák
(pl. GC-MS) igen érzékenyeljárások, s
nagyon megbizható eredményeket képesek szolgáitatni a rendkívül alacsony
koncentrációtartományok esetében is
- hanem a mintavétellel, a mintaadással kapcsolatos manipulációkra. Azaz
a biológiai, mech~nikai, farmakológiai
manipulációkra. Es természetesen az
adminisztratív manipulációkra, amikor
valamilyen érdekből - sportkör, város,
megye, ország, hazai szövetség, nemzetközi 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 mondani. A legális és az illegális szerek
kombinálásával - jó medicinális háttérrel - elég nagy valószínűséggel elkerülhető 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 alkalmazott 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 felnőtt és egészséges szervezetű egyéneknél a szteroidok, vagy hozzájuk hasonlóan anabolikus hatást produkáló
készítmények mérsékelt (de hatékony)
dózisú szedése nem jár komoly egészségi kockázattal akkor, ha a szedés
nem folyamatosan történik, s az adott
felkészülési időszakokra vonatkozó kúrák között a szervezet tud regenerálódni az ún. üres időszakokban. Mondjuk
4 fontos versenyre 5 hetes támogatott
felkészülés történik - közte szünetekkel - ez összesen 20 hét, s az év 52 hetéből 32 hét során a szervezetbe nem
jut illegájisnak minősített, a dopinglistán szereplő teljesitményfokozó gyógyszer. Ennyit egy egészséges szervezet
többnyire különösebb károsodás nélkül tolerálni képes.
Ezzel messze nem azt akarom mondani, hogy bátran nyúljunk a szteroidokhoz. Nem, szó sincs erről. Semmi
szükség nincs arra, hogya felnövekvő
ifjúság a konditermekben úgy gyarapodjon izomban és erőben, hogy ezt
szteroidokkal segítik. Tömegsport
szinten, rekreációs sport szinten az illegális teljesítményfokozó szerek szedésének semmi értelme nincs. S józan
propagandával fel is kell lépni e szerek
szedése ellen.
De az élsport nem rekreációs szintű
sporttevékenység. Az pénz- és teljesítményorientált 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 célkitűzést, ha valaki az ország, a kontinens, esetleg a világ legjobbja akar
lenni valamelyik sportágban?

A dopingszerek hatása

Nem vagyok optimista a doping elleni harc kilátásait tekintve, s úgy vélem
igencsak felesleges
pénzkidobás
mondjuk elvileg egy A sportoló vizeletét vizsgálni, holott a vizelet egy B
egyéntől származik. Valószínűleg liberalizáció szükséges e fronton, őszintén
be kellene vallani, hogy nincs reális
esély a do ping elleni háború megnyerésére. Ez persze nem azt jelenti, hogy
a gyeplőt oda lehet dobni a lovak közé!
Nem, inkább azt, hogy józanság, realitás-érzék kell, s nem a tiltásra és ellenőrzésre, hanem a prevencióra, az objektív 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 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). Anabolikus androgén szteroidokból pedig
az élsportban a terápiás dózisok sokszorosát használják, s gyakran e szereket kombináltan alkalmazzák. Manfred
Donike, a hires német dopingspecialista a szteroidok szedését férfiaknál kémiai kasztrálásnak minősítette, nőknél
pedig még ennél is drámaibb elváltozásokra hívta fel a figyelmet. Igaz, csak
akkor, ha a szedés igen nagy dózisban,
s nagyon hosszú időn keresztül törté-

Következtetések

akár írásos formában - pl. részvétel tájékoztató előadáson, előadásokon,
eredményes tesztvizsga ennek anyagából - is meg lehetne követelni az élsportoló któl.
Hogy lesz-e élsport tisztán? - nos, ez
fogas kérdés. A közeljövőben - úgy vélem - biztosan nem. Többnyire a jósIások esetén a tévedés valószínűsége
annál nagyobb, minél távolabbi időbe
li extrapolációt kivánunk. Én egyébként el tudok képzelni dopingszermentes 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 alakulni egy, a tevékenységében és gondolkodásában is egészséges társadalom. A mainál magasabb szintű erkölcsi tartással, kultúrával és szakmai-tudományos felkészültséggel.
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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 izomsorvadástól, számos gyógyithatatlan rákos betegségtől. Ez a nap reánk köszönthet a nem is olyan távoli jövő
ben, amikor ezek a félelmetes betegségek és más hasonlók, amelyek elkeserítő pusztítást végezne k a föld lakosságában, már csak rossz emlékként élnek majd a tudatunkban. Köszönhetően a génterápia csodáinak,
annak a képességnek, hogy génállományunkban véghezvitt okos változások révén részben megelőzzük, ilIetve gyógyítj uk ezeket a súlyos betegségeket. Komoly, reális alapokon
nyugvó, de mégis csupán ígéret ez,
annak ellenére is, hogy manapság
(még nem túl sok helyen) a nagyvilágban korszerű laboratóriumok
munkálkodnak serényen. Lényegében a tapasztalatszerzés stádiumában folynak a kutatások. Nem, ma
még nem tartunk ott, hogya genetíkus hibák, öröklött defektusok okozta megbetegedések okán egyszerűen
elmegyünk a családi orvoshoz, kérünk egy injekciót és ezzel el is van
vetve minden gondunk, jóllehet néhány becsvágyó orvoskutató azt jelzi
- nem vagyunk beláthatatJanul távol
ettől a megváltástól.

Csábít a génmanipuláció
Ugyanakkor a haladás az orvostudománynak ebben az ágában, sajnos,
azt a lehetőséget is magával hozza a
szintén nem túl távoli jövőben, hogya
legkorszerűbb eszközökkel igyekeznek majd a sportolók drámai módon
megnöveini teljesítményüket a versenypályákon. l'lincsenek kevesen
azok, vélhetjük joggal, akik képtelenek lesznek - nem is szándékoznak ellenállni a génmanipuláció lehetősé
gei által előidézett csábításnak, habozás nélkül vállalják, hogy ezen a veszedelmes úton is, minden áron jobbak legyenek ellenfeleiknél.
"A legtöbb tiltott teljesítménynövelő
szer tulajdonképpen visszaélés azoknak az orvosságoknak - gyógyszerek,
tápszerek - a használatával, amelyek
rendeltetésszerűen,normálisan a gyógyászatban alkalmazottak - jelentette
ki Dr. Olivier Rabin, a WADA tudományos igazgatója. - Számos olyan

anyag, amelyet dopping ként szednek,
Az árulkodó térkép
gyakorlatilag korszakos előrelépést
jelent a tudomány és a gyógyítás szolEzt a térképet úgy képzelhetjük el
gálatában. S mint ahogyan ezek elíté- leginkább, mint az egyénről egy pontos tájékoztató lapot, amelyet a protelendő, tiltott, ráadásul sporterkölcsbe
int termelő gének rendszere kompoütköző használata kétségkívül javuló
teljesítményt eredményez, a géndop- nál meg és sok mindent elárul rólunk.
ping esetében is pontosan ugyanez a Az említett proteinek építik fel sejtjeinket és látják azokat el funkcionális
helyzet."
Miközben vitatható, mennyire iga- parancsokkal.
Mi történik azonban akkor, ha egy
zán realitás ma a géndopping veszélye, a WADA időben igyekezett elébe meghatározott gén hibás és nem műmenni a problémáknak, megelőzni a . ködi k rende!tetésszerűen? Mi történik,
gondokat, jó előre elsőbbséget bizto- ha egy gén egyszeruen hiányzik a
sított kutatásaiban a géndopping el- szervezetből, vagy valamilyen oknál
fogva módosul, akár örökölt tulajdonlenőrizhetőségének, az ügynökség
ság,
jellegzetesség okán a szülőktől,
2003 óta folyamatosan fokozott erő
feszítéseket tett és tesz ma is ezen a vagy vegyi hatás, netán rádióaktív sugárzás eredményeként? Amikor a gén
téren.
"Nagyon jól tudjuk, hogya géndop- nem képes eredeti funkcióját betöltepinggal összefüggő veszélyeztetettség ni, s az előírt proteint előállítani, illetrealitás - jegyezte meg Richard Po- ve szabályozni, a következmény - beund, a WADA elnöke. - Tétovázás, vá- tegség, kór... Az izomsorvadást (musrakozás nélkül azonnal elkezdtük a cular dystrophy) említettük korábban,
küzdelmet, mielőtt maga a gyakorlat amely megállíthatatlanul emészti el,
lenne realitás. Sokkal hatékonyabb, "fogyasztja" az izomzatot. Tipikus genetikai rendellenesség: a gének, ameegyszerűbb a bajt megelőzni, mint beJyeknek
felelőssége az izom növekekövetkezte után küszködni vele."
déséhez és működtetéséhez elengedhetetlen proteinfajta előállítása, vagy
Öröklődés és környezet
hiányoznak, vagy hibásan dolgoznak.
Azon a bizonyos jövőbeni napon a
Ahhoz hogy alapvetően valaki meggénterápia megsemmisíti ezeket az
értse a gén dopping lényegét, szükséátkos kórokat, mint amilyen a musges előbb megismernie általában a cular dystrophy is. Mindenesetre a tugénterápiát. Amilyenek vagyunk, dósok megfeszített erővel kutatják a
ahogyan kinézünk, vagy történetesen génterápia különféle útjait, megoldámennyire vagyunk éppenséggel jó sait, lehetőségeit keresve. Bizonyos
sportolók, illetve milyen betegségekre esetekben egy normális, ép gén behevan hajlamunk - mind-mind a génál- Iyezhető az adott paciens sejtjeibe,
lományunk függvénye, legalábbis je- vagy közvetlenül a génállományba,
lentős részben. Egyéniségünk, léhogy helyettesítse a nem működőt,
nyünk gyökerei bizonyos vonásokat, vagy netán megjavítsa a nem megfetulajdonságokat előre meghatároz- lelően funkcionálót. Azokban az esenak. A fejlődésünket, mibenlétünket tekben, amikor egy új, normális és ép
méginkább meghatározó másik té- gén behelyezéséről van szó, a tudósnyező a környezetünk természetesen.
orvosnak ehhez egy génszállító metóNem nehéz következtetni arra, hogya dust kell alkalmaznia, amelyet vectorkét tényező, az örökölt, a genetikus, nak neveznek. A legközismertebb
valamint az állandóan formálódó, vál- ilyen módszer esetén a beavatkozástozó külső környezet együttes hatása kor egy saját funkciójától megfosztott,
formál bennünket azzá, amik va- módosított vírus játssza a szállító szegyunk.
repét, s úgy működik valóban, mint
Az Egyesült Államok Egészségügyi egy fuvarozó teherautó, semmi mást
Minisztériuma 1990-ben indította útjá- nem tesz, mint normális DNA-t szállít
ra az úgynevezett Génállomány Prog- a sejtbe, egyébiránt ártalmatlan.
ramot (Human Genome Project),
amely 13 évi intenzív kutatást követő
Csak leírva egyszerű
en feltárta a megközelítőleg mintegy
20-25 OOO gén ből álló teljes emberi
"A vírus olyan, mint a trójai fa ló mondja Dr. Theodore Friedmann, a
géntérképet (DI'lA).
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Californiai San Diego Egyetem Génterápiás Programjának igazgatója, a
WADA speciális Gén-dopping Bizottságának elnöke. - A vírus odaszáJlitja
a megcélzott sejtekbe az egészséges
géneket, Jerámolja őket, amelyek attól kezdve normálisan végzik a dolgu. kat, termelik a megkivánt proteineket
és enzímeket. "
Bár a folyamat így leírva pofon egyszerűnek tűnik, a gyakorlatban távolról sem ennyire az, s nincs még - több
száz ilyen beavatkozás nyomán - mértékadóan értékelhető tapasztalat a
beavatkozás esetleges káros következményeiről. Mindenesetre bizakodásra késztetnek az első sikerek.
Francia tudósok génátültetést végeztek olyan gyerekek esetében, akik
súlyos immunbetegség ben szenvedtek
(combined immune deficiency SCID). Ezek a gyerekek egy olyan gén
hiányában szenvedtek, amely normális esetben kritikus fontosságú, sokoldalú ellenállást eredményező proteint
termel az ember immunrendszere számára. A kis betegek a kór következtében 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 kérdésekkel, s tény, hogya kezelt gyerekek közül többen a későbbiek során leukémíában betegedtek meg.

Az EPO után
a következő lépés...
A sport térségeiben a versenyző ternem szenved semmiféle betegségben. Gyógyítás helyett
ép géneket injekciózhat a szervezetébe, hogy fokozza így a normális sejtek
műkÖdését. Dr. Lee Freeman és kutató társai olyan génekkel kísérleteztek,
amelyek úgynevezett l-es faktorú inzulin-serkentőt produkálnak (lGF-1),
amely elősegíti az izom növekedést és
a regenerálódást. Ezek a gének, amelyeket ártalmatlan vírusok segítségével juttatnak a szervezetbe, több IGFl-et termelnek, mint amennyit a szervezet normális, átlagos módon produkálna, serkentve ekként az ízommennyiség növelését.
Freeman előrelát olyan helyzeteket
is, amikor egy-egy olyan sportoló, aki
adott testrészén sérülést szenved, képes lesz IGF-l-et használni, s ezzel jelentősen felgyorsítani a gyógyulás
mészetszerűen

menetét a sérült izomzatban. Mások
ugyanígy alkalmazhatják a géndoppingot arra, hogy megerősítsék, példának okáért, a meggyengült térdizületet, vagy károsodást szenvedett
egyéb ízületüket, más szöveteket, s
ezzel kedvezőbb versenyhelyzetbe kerülhetnek a sportpályán társaiknál.
Azok számára, akik erythropoetint
használtak teljesítményfokozásra eddig, a géndopping lehet minden valószínűség szerint a következő lépés.
Ahelyett, hogy magával az EPO-val
injekcióznák magukat, most azokkal
a génekkel töltik fel magukat, amelyek EPO-t termelnek, amely fokozott, de természetes módon növeli a
vörösvérsejteket.

A szigor - elengedhetetlen
A veszélyek?
Nos, magától értetődően a génterápia nem annyira egyszerű, mint ahogyan papírra vetve annak tűnik.
"Messze vagyunk még attól, hogya
terápia teljesen kidolgozott legyen állapította meg Dr. Olivier Rabin professzor. - A siker esélye egyelőre szerény, a kockázat viszont igen magas."
Valóban, a génterápia komoly veszélyeket hordoz, s nem csoda, hogy
olyan. szigorúan szabályozott az Egyesült Allamokban és most már egyre
több más országban is. Mindenütt, ahol
a kérdéssel a kutatók klinikai-laboratóriumi körülmények között foglalkoznak: Angliában, Németországban,
Franciaországban, Olaszországban,
Svédországban, Japánban, Kínában,
Ausztráliában és másutt. Amerikában
minden egyes emberen végzett génterápiához kizárólag a helyi egészségügyi intézetek, kórházak felelőseiből
összeállított különleges bizottság hozzájárulása szükséges, amelyről végül
az országos egészségügyi főhatóságok
döntenek (Food and Drug Administration - FDA), sőt az esetek többségében
a DNA Tanácsadó Testület (RAC - Recombinant DNA Advisory Committee)
is. Mindazonáltal egyáltalán nem nehéz
elképzelni, hogy hamarosan zug-laboratóriumok kezdenek működni a világ
különböző részein, amelyek készségesen - és minden ellenőrzés és engedély
nélkül - kísérleteznek majd a génterápiával, illetve doppinggal, nem törődve
a leselkedő veszélyekkel, csak az ellenszolgáltatás legyen busás.

A Banbury Centerben
A WADA 2üü2-től kötelezte el magát és tesz rohamos lépéseket a genetikai eredetű doppingtevékenység el-

len, amikor Long Islandon - New York
- összehívta a Banbury Centerben azt
a két és félnapos nemzetközi konferenciát, amely a "Genetikai teljesítményfokozás a sportban" cimet viselte, s ezen mind a tudomány, mind a
sportszakma elismert és kiváló képviselői vettek részt.
A résztvevők a záródokumentumban számos következtetést vontak le,
beleértve azt a felhívást is, miszerint a
géndopping kerüljön fel a tiltott teljesítményfokozó szerek-módszerek listájára, amely azután egy évvel később
be is következett. Továbbá felkérte a
kormányokat, hogy mozdítsák elő a
fejlesztésnek egy olyan szociális nemzetközi működési keretét a terápia alkalmazásában, amely egyben foglalkozik a géntechnológia helytelen gyakorlatát kizárólehetőségekkel is a
versenysportban, s ennek a keretnek
a kidolgozására és annak elfogadására határidőt jelölt meg.
Ugyanezen a konferencián a WADA
elkötelezte magát arra, hogy a jövőben
több forrást biztosít azokra a kutatásokra, amelyek a géndopping körét
érintik. Ennek megfelelően a WADA
azóta öt olyan projektet finanszíroz,
amely kivétel nélkül a géndopping ellenőrzés hatékonyságát célozza: Londonban a Royal Free and University
College Medical School keretei között
Dr. Geoffrey Goldspink irányításával
(növekedési hormon szerepe az izom
növelésében). Ausztriában az ARC Seibersdorf Kutatóközpontban Dr. Günter
Meier felügyelete alatt (a genetikus elváltozások kimutathatósága). Az
Egyesült Államokbeli San Diegóban
székelő University of California laboratóriumában Dr. Theodore Friedmann
vezetésével (hormonok és inzulin származékok kimutatásának módszerei),
továbbá Dr. Jordi Segura ellenőrzése
mellett a Barcelonai Gyógyszerkutató
Intézetben (állatkísérletekkel egybekötött kutatás az EPO genetikl!Js módszerekkel történő alkalmazásának felderítésére), s végül Dr. Jane Roberts vezetésével az angliai Fordhamban műkö
dő HFL Laboratóriumban (a sejtek kémiai vizsgálati módszerei a géndopping bizonyíthatóságára).

Friss, vagy régi gén?
A túlzottan becsvágyó sportolók
egy részének és a köréjük csoportosuló edzőknek, szakembereknek,
sportvezetőknek a tudatában mintha
hamis elképzelés élne a géndopping
kimutathatóságának vonatkozásában,
túlzott biztonságérzet tapasztalható a
részükről, végtére is amikor a gének
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bevitele a szervezet génállományába
megtörténik, az teljességgel beépül
az egyén állományába. Miként is lehetne megkülönböztetni, hogy melyik
gén régi, tehát eredeti és melyik az
újonnan beépitett?
"Azok, akik meg vannak győződve
arról, hogya géntranszportációs technológia alkalmazásával kockázatmentesen csalhatnak, csalódniuk kell
- mondta David Howman, a WADA fő
igazgatója. - A WADA és partnerei
számára legfőbb prioritás annak biztosítása, hogyagéndopping éppen úgy
kimutatható legyen, mint a korábbi,
hagyományos doppingeljárások. "
Az öt felsorolt projekt is ékes bizonyítéka ennek a törekvésnek, s jóilehet azt valóban roppant nehéz, ha
nem lehetetlen, egyelőre kimutatni,
hogy egy sajátságos gént juttat valaki
a szervezetbe, ám ennek a plusznak
azért olyan következményei támadnak, amelyek láthatók és mérhetők,
tehát bizonyíthatók. Példának okáért
a gén azzal fejezi ki a jelenlétét, hogy
hatására megnövekszik egy fajta protein, vagy enzim termelése, amely viszont kimutatható, mérhető, éppen
úgy, mint a tiltott teljesítménynövelő
szerek bevitele a szervezetbe. Ennek
az idegen, új anyagnak a jelenléte változásokat idéz elő a szervezetben,
amelyek szintén felfedhetők, követhetők. Gyakorlati példával élve, ilyen a
vörös vérsejtek megemelkedett számának meghatározása.

Végkövetkeztetés?
A géndopping kimutatható és vaFriedmann professzor üzenete azokhoz, akik úgy
vélik, a géndoppingot lehetetlen kimutatni és bizonyítani, ennyi: "Azt
tanácsolom, ne legyenek egyáltalán
lószínűsíthető...

olyan biztosak! Ne induljanak neki
felelőtlenül a roppant súlyos kockázatokat, buktatókat rejtő útnak ....
Mert készen állunk és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezen
a veszélyes lejtőn egyáltalán ne lehessen közlekedni!"
Gallov Rezső

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

Mint a csillagászok...
Visszatérve a gének területére, egyegy gén szervezetbe juttatása küIönféle hatást gyakorolhat számos más
génre, egyeseket serkenthet, másokat
leállásra, csökkent munkára késztet, s
ezeknek a hatása szintén kimutatható
mellékhatás. A bizonyítási eljárás némiképpen hasonló a csillagászok
munkájához, akik új égitest jelenlétére következtetnek. Meglátni képtelenek ugyan, de pontosan következtetnek arra, hogy van, s hogy pontosan
hol létezik, mert a hozzá közeli és látható égitestek mozgása, gravitációja
tévedhetetlenül utal rá. A kutatók
olyan új irányokban szintén kutatnak,
hogy lehetővé tegyék: a vér elemzése
révén is kimutatható legyen a génállományban foganatosított változtatás,
beavatkozás. Történtek már érdekes
kísérletek a mágneses rezonanciához
hasonló eljárások alkalmazása tekintetében is, amelyek segíthetnek pontosan meghatározni az esetlegesen
szokatlan, váratlan genetikus elváltozás helyét, mibenlétét.

A szerzői kollektíva által írt kötet hangsúlya a sporttevékenység pedagógiai hatásainak és lehetőségeinek elemzése, a versenysportra és a szélesen vett sporttevékenység, az egészség megőrzésében alapvető szerepet játszó fizikai aktivitás,
testedzés folyamatainak területeire is kiterjedően, így a szervezett sporttevékenység mellett megjelennek egyéb, egyénileg és csoportosan végzett sport és szabadidős tevékenységek is, Bíróné dr. Nagy Edit a SOTE Testnevelés- és Sporttudományi 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.
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Aerob testmozgás:
a napi harminc perc nagyon
sokat tesz az egészségért
Referátum

Apor Péter
rovata

A Mayo Klinika ismeretterjesztő közleményei (http://www.mayoclinic.com )
nem szaknyelven foglalják össze a tudomány állását egyes kérdésekről. Az
invoke.cfm/hd=E00002 2005. március
4-én került a világhálóra. A jelentkezőknek díjtalanul küldik a MayoCIinic.com leveleket.
Az aerob fittség, másként kardiovaszkuláris fittség megjelölés a szív, az
erek és a tüdő azon képességét jelöli,
mellyel tartós igénybevétel alatt is el
tudják látni energiával a testet. Az aerob testmozgás során a végtagok és a
törzs nagy izmai ismételt mozgást végeznek. Aki aerob szempontból fitt,
több oxigénhez jut a szapora és mélyebb 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 termelt széndioxidot és tejsavat. Idővel a
kapillárisok száma is szaporodik. A
test túlmelegedése ellen eredményesebben működnek a hőleadás mechanizmusai, a verejtékezés, a hőkisugár
zás. A rendszeres edzés megnöveli az
agyban termelődő, a hangulatot javító
úgynevezett endogén opiátokat. A testünk bonyolult szerkezete erősebbé és
gazdaságosabban működővé válik az
edzés hatására.
Az aerob edzés hosszabb és egészségesebb élethez segít. Sok betegség
megelőzése, mások gyógyítása érhető
el.
Csökken a koronária betegség esélye, ezzel a vezető halálozási ok ritkul.
A második szívroham bekövetkezése
kivédhető az edzéssel. Csökken a magas vérnyomás kifejlődésének esélye,
illetve csökken a meg lévő hipertónia.
A vérzsirokat kedvezően alakitja: nő a

HDL-koleszterin (ez a "jó koleszterin"),
csökken az éreltömődésben kulcsszerepet 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 határozottabban védi a vírusok ellen azt, aki
rendszeresen edz.
A már megJévő kóros állapotok sorában kedvező az aerob testmozgás. A
vércukor szinten belül tartását segíti,
így csökken a diabetes komplikációinak lehetősége. A testsúly csökken az
aerob és a megfelelő erőedzés során.
Megerősödik a szívizom, egy összehúzódássai több vért juttat az izmokhoz,
így kisebb pulzusszámmal tudja a feladatát teljesíteni. A vér hatékonyabban
jut el a testünk egyes részeibe. A kiserek fejlődésével csökkennek a rosszul
ellátott területek s ezzel a reumás jellegű, fibromyalgiás panaszok is csökkennek. Javul a hangulatunk, csökken
a szorongás. A csontok erősödnek, az
osteoporozis mértéke kisebb az aktívakon, s az izületi gyulladások is javulnak.

Érezd magad jobban és élvezd jobban az életet! Az aerob edzéssel a munkavégző képességed, az állóképességed javul, kevésbé leszel fáradékony. A
stresszes nap után nagyszerű feloldódást idéz elő egy jó edzés. A szexuális
vágyad és teljesítőképességed is felerősödik a rendszeres edzéstől.
Maradj aktív és független, ha öregszel.
Az edzés fenntartja a mozgékonyságot. 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 sportbeli járatosságodtól függetlenül - hasznos neked az aerob testmozgás! Számtalan formája hozhat örömöt: gyaloglás, tánc, úszás, kerékpározás, sífutás,
futás, kocogás, vizitorna, lépcsőn járás, elliptikus edzés, evezés...
A gyalogláshoz csak jó cipő kell,
szinte bármikor és bárhol gyalogolhatunk. A mérsékelt hevességű testmozgás, a kertészkedés, a házimunka is
jobb a semmittevésnél.
Éljél jobban, hosszabban a napi harminc perces testmozgás segítségével!

