




Életünk számos területén, így Tudo-
mányos Társaságunk életében is az év-
kezdet lehetôséget biztosít arra, hogy

számot adjunk, beszámoljunk az elmúlt év munkájáról,
teljesítményérôl, sikereirôl, esetleges kudarcairól és egy-
ben lehetôséget nyújt arra is, hogy beszámoljunk terve-
inkrôl, elképzeléseinkrôl az elôttünk álló idôszakot ille-
tôen. 

A sszzáámmaaddááss  33xx szerepel a kissé talányos címben. 
SSzzáámmaaddááss  11xx, hiszen örömmel nyújtjuk át olvasóink-

nak a Magyar Sporttudományi Szemle idei elsô SZÁ-
MÁT, melyben 66 nagyon értékes tanulmányt olvasha-
tunk szerzôink tudományos munkájáról. Megismerked-
hetünk egy interjú keretében Ronald J. Maughan-nel,
az elmúlt év ttiizzeeddiikk egyben utolsó, de mindenképpen ki-
emelendô eseményének tekinthetô „Hidratációs" konfe-
rencia skót elôadójával. Beszámolót olvashatunk az idei
év eellssôô rendezvényérôl a Magyar Szervátültetettek Szö-
vetségével közösen rendezett a Magyar Tudományos
Akadémián megtartott konferenciájáról és a Magyar
Olimpiai Bizottság „átalakuló" Közgyûlésérôl is.  A refe-
rátum rovatban betekinthetünk Apor Péter jóvoltából a
legújabb tudományos érdekességek világába, például a
veteránok fizikuma és egészsége közötti összefüggést be-
mutató tanulmányba.

SSzzáámmaaddááss  22xx, hiszen ha röviden is, de beszámolha-
tunk a Társaság elmúlt évi eseményeirôl többnyire a
számok nyelvén.

2011-ben az elnökség és a közgyûlés által elfogadott
programnak megfelelôen a megalakulásának 1155.. évfor-
dulóját ünneplô Társaságunk a jubileumhoz méltó mó-
don 1100  konferenciát és 11 kongresszust rendezett hazai
és nemzetközi résztvevôkkel, elôadókkal. 

A VVIIIIII.. MSTT kongresszuson Gyôrben 7722  elôadás és 6633
poszterbemutató keretében számolt be tudományos
munkásságuk eredményeirôl a több mint 115500 regisztrált
résztvevô. A kongresszus szatellit rendezvényeként ke-
rült sor az „„EExxeerrcciissee  iiss  MMeeddiicciinnee"" meghívásos szimpózi-
umra, ahol 1111 elôadás hangzott el, 66 külföldi elôadóval.
A külföldi elôadók három földrész képviseletében érkez-
tek, hallhattunk egy-egy elôadót Dél-Afrikából, Brazíliá-
ból, az Egyesült Államokból, illetve Európából.  

A további összesen 1100 szakmai konferencián 110022 elô-
adás hangzott el – ebbôl 2200 külföldi elôadó által – melyet
több mint 11330000 résztvevô, érdeklôdô hallhatott. 

Nehéz kiemelni egyet is a konferenciasorozatból, hi-
szen mindegyikrôl elmondható, hogy nagy érdeklôdés
mellett zajlott és a meghívott kiváló elôadók révén bete-
kintést nyerhettünk más társterületek (orvostudomány,
jog, közgazdaságtan, szociológia), illetve – a számos kül-
földi elôadó révén – más országok tudományos életébe. 

A sok konferencia közül kkeettttôôtt mégiscsak kiemelnék.
Egyrészt a szeptember végi „„OOlliimmppiiaa  ––  VVeerrsseennyy  --  SSppoorrtt  ––
JJoogg"" címet viselô kétnapos nemzetközi sportjogi konfe-
renciánkat, amit a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemmel, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával és a Sportjus Magyar Sportjogász
Társasággal közösen rendeztünk a Magyar Tudományos
Akadémia Nagytermében. A konferencián elôadóként
tisztelhettük egyrészt Európa neves, vezetô verseny-, és
sportjogászait, másrészt megtisztelte rendezvényünket a
NOB, a CAS és a Nemzetközi Fair Play bizottság képvi-
selôje, elôadója is. A konferencia fôvédnöke a MOB elnö-
ke és a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Sportért Felelôs
Szakállamtitkára volt. 

Társaságunk másik, külön említésre méltó rendezvé-
nye a november közepén megrendezett kétnapos nem-
zetközi sportszociológiai konferencia volt, amely a „„SSppoorrtt
ééss  ttáárrssaaddaalloomm  kkööllccssöönnhhaattáássaa  aa  VV44--eekk  oorrsszzáággaaiibbaann""  cí-
met viselte. A konferencia fôvédnökének sikerült meg-
nyernünk a Lengyelországból érkezô Jerzy Kosiewicz
professzort, az ISSSS elnökét. A V4-ek országaiból rajta
kívül még 77 kiváló sportszociológus tartott izgalmas
gondolatébresztô elôadást, kerekasztal beszélgetést a
„Sport és a Társadalom egymásra hatása" témakörben. 

A konferenciáink sikeres lebonyolításához nagymér-
tékben hozzájárult, hogy - a költségek csökkentése, opti-
malizálása céljából - sikerült programpályázatok (Gazda-
sági Versenyhivatal, Nemzetközi Visegrádi Alap) támoga-
tók (Coca-Cola Testébresztô Program, MOB) és szponzo-
rok (DLA Piper ügyvédi iroda, PBS Hungária Kft., Schil-
ler-Diamed Kft.) révén támogatókat megnyerni.  

Társaságunk gondozásában az elmúlt évben meg tud-
tuk jelentetni, útjára tudtuk indítani a Magyar Sporttu-
dományi Füzetek sorozat elsô 44 kötetét is a Nemzeti
Sportszövetség és a MOB támogató hozzájárulásával. A
megjelent tanulmánykötetek széles érdeklôdésre tart-
hatnak számot, hiszen bemutatják többek között a ha-
zai sporttudomány sokoldalúságát. Betekintést nyerhe-
tünk többek között Kemény Ferenc a NOB magyar ala-
pító tagjának életébe, illetve abba a korba, amiben élt és
dolgozott. Olvashatunk a Sportágak versenyérôl, illetve
egy szociológiai vizsgálat tanulságos eredményeirôl is. A
sorozat elsô angol nyelvû kötete a hasonló témájú no-
vemberi konferencia elôadóinak jóvoltából pedig bemu-
tatja a Sport és a Társadalom egymásra hatását, illetve
kölcsönhatásait, összefüggéseit a V4-ek országaiban.  

Az idei 22001122-es évre tekintve beszámolunk arról, hogy
idén is lesz Sporttudományi Kongresszus ezúttal Szege-
den (nemzetközi meghívottakkal) és folytatjuk a hazai
sporttudomány sokszínûségét bemutató konferenciáink
sorozatát, amelyek reményeink szerint - az elmúlt évhez
hasonlóan - nagy érdeklôdésre tartanak majd számot.
Terveinkben szerepel SportInnovációs, rekreációs, és lo-
vas tudományi konferencia, illetve egy sportszakembe-
reknek szóló többnapos továbbképzô tanfolyam megren-
dezése is. 

Kiemelendô az áprilisi 18-ai, a Magyar Tudományos
Akadémia Felolvasótermében megrendezendô a „„MMoozz--
ggáássggyyóóggyysszzeerr  ––  aa  mmoozzggááss  sszzeerreeppee  aa  pprriimmeerr  ééss  sszzeekkuunnddeerr
pprreevveenncciióóbbaann"" címû nemzetközi meghívásos konferenci-
ánk, illetve az október eleji „„KKlleebbeellssbbeerrgg  ééss  kkoorraa""  címû
egykori kultuszminiszterünk halálának 80. évfordulója
alkalmából – szintén a Magyar Tudományos Akadémián
– tartandó emlékkonferencia.

Társaságunk nemzetközi elismerését jelenti, hogy mi
rendezhetjük és lehetünk házigazdái a „„MMoottoorr  CCoonnttrrooll
SSuummmmeerr  SScchhooooll  22001122"" idei rendezvényének Tihanyban. 

Az elmúlt évhez hasonlóan folytatni kívánjuk a Ma-
gyar Sporttudományi Füzetek sorozat újabb köteteinek
megjelentetését, kiadását is.  

Rövid sszzáámmaaddáássuunnkkaatt a lapzárta után érkezett legfris-
sebb, örömteli hír közreadásával zárhatjuk: kikerült a
nyomdából a „Magyar Sporttudományi Füzetek IV." ta-
nulmánykötet is, sorozatunk ötödik tagja, melyet az
Akadémiai Kiadóval közösen tudtunk megjelentetni.  A
118800 oldalas tizennégy értékes, összefoglaló tanulmányt
tartalmazó kiadvány címe: „„AA  ffiittttsséégg  mméérrttéékkee  mmiinntt  aa
mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  rriizziikkóójjáátt  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzôô"".

SSzzôôttss  GGáábboorr

3

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

3
. é

v
fo

ly
a
m

 4
9
. sz

á
m

 • 2
0
1
2
/1

Számadás háromszor

Szemle 2012/1/03-58  2012/03/24 08:14  Page 3



Összefoglaló
A hallgatók egészségtudatának fejlesztésére szük-

ség van a felsôoktatásban is. A Pannon Egyetem „C"
típusú kurzust indított e nevelési és oktatási cél érde-
kében. A népszerû elôadássorozat olyan ismereteket
közvetít, amelyek birtokában a fizikai állapot reális ér-
tékelése, majd az erre épülô célirányos fittségi prog-
ram megtervezése és végrehajtása javulhat a hallga-
tók körében. A kurzus bevezetése elôtt felmérést ké-
szítettünk a veszprémi egyetemisták egészségtudatos-
ságáról kettôs céllal: információkat szerezni a kurzus
tematikájának összeállításához, valamint megismerni
a kurzus leendô hallgatóit a késôbbi összehasonlítha-
tóság érdekében. A felmérést survey módszerrel vé-
geztük. A tanulmány célja e kutatás fôbb eredménye-
inek ismertetése. Az eredmények elemzése azt mutat-
ja, hogy a hallgatók életminôségének legmeghatáro-
zóbb tényezôje éppen az a gyakorlatban megvalósuló
egészségvédô életvezetés, amelyet az említett kurzus-
sal kívánunk erôsíteni.

KKuullccsssszzaavvaakk:: egészségtudatosság, speciális kurzus,
felsôoktatás

Abstract
It is necessary to develop the students’health con-

sciousness also in higher education. In order to real-
ize this pedagogical and educational aim a „C" type
course was launched at the Pannon University. The
popular course transfers knowledge with the help of
which the students might be able to estimate better
their actual physical condition, to plan better their fit-
ness program and to put it into practice more effi-
ciently. Prior to the introduction of the course a sur-
vey was conducted among the students at the Pannon
University with a double aim: to gather information
for the program of the course and to collect informa-
tion about the students’ health consciousness for a
subsequent comparative study. The analysis of the
data shows that the factor influencing mostly the
students' quality of life is just a lifestyle containing
health protection that we intend to strengthen via the
above mentioned course.

KKeeyy--wwoorrddss:: health consciousness, special course,
higher education.

Bevezetés
A közoktatásban ma törvényi garancia van az egész-

ség megóvását és fejlesztését támogató tudás közvetí-
tésére (2003. évi LXXIX. Törvény). A felsôoktatásba

bekerült hallgatók többségének ennek ellenére hiá-
nyos és egyoldalú ismeretei vannak a kérdéskörben,
ami alapvetô akadálya annak, hogy a rendszeres fizi-
kai aktivitás, az „egészségvédô életvezetés" részeként,
beépüljön életmódjukba. E hiátus pótlása össztársa-
dalmi érdek, hiszen ez a speciális társadalmi csoport
a késôbbiekben – végzettségébôl fakadóan – minta-
adó, véleményalkotó és véleményt formáló tényezôvé
válik. Felismerve ezt a szükségletet, a Pannon Egyete-
men meghonosítottunk egy „C" típusú kurzust, amely-
lyel az említett problémát kívánjuk enyhíteni. 

A képzés tematikáját és annak tudásbázisát a testi
és a pszichológiai egészségre irányuló mérés alapozta
meg. Ennek eredményeire támaszkodva, jelen cik-
künkben a Pannon Egyetem hallgatóinak egészséggel
kapcsolatos életminôség mutatóit kívánjuk megis-
mertetni a fittséget megalapozó egészségtudattal
összefüggésben.

Meleg Csillát idézve, „amikor az egészségrôl gondol-
kodunk, célszerû a fogalom tartalmi összetevôinek a
feltárásával indítanunk" (Meleg, 2002, 11.). A külön-
bözô megközelítési módok számos változatát szülték
az egészség fogalmának. Ezek ismertetése meghalad-
ja a dolgozat terjedelmének korlátait. Célzottan azon
meghatározás és az a köré épülô fogalmi rendszer ke-
rül bemutatásra, amely segítséget nyújtott a felsôok-
tatásban végzett, az életminôség és egészségtudat mé-
résére irányuló vizsgálatunk eredményeinek értelme-
zéséhez. Ehhez Kopp Máriának – a magyar lakosság
körében végzett életminôség vizsgálatok elméleti meg-
alapozottságát biztosító – interdiszciplináris modellje
ad kiindulási pontot.

Az életminôség feltárása a posztmodern világ szük-
séglete. Ez ma jellemzôen egymástól függetlenül fejlô-
dô tudományágak segítségével valósul meg. Kopp Má-
ria és munkatársai ezeket az önálló kutatásokat, mint
az élet különbözô dimenziói mentén történô felméré-
seket kapcsolták össze. Ennek speciális szegmense az
egészséggel összefüggô szubjektív életminôség, amely
– túllépve az orvosi nézôpontból objektivizált egészsé-
gi állapoton – azt vizsgálja, „hogy a személy hogyan
értékeli és mennyire elégedett jelenlegi funkcióival (te-
vékenységeivel és életvezetésével), ahhoz viszonyítva,
hogy mit tart lehetségesnek vagy ideálisnak" (Kopp,
2006, 12.). Ebben, a kutatás tárgyát képezô rendszer-
ben megtalálható és pozícionálható az egészség is,
mint az életminôség egyik, standard körülmények kö-
zött minimális boldogságot (életminôséget) biztosítani
képes eleme (Nordenfelt, 1993). A vizsgálatok eredmé-
nyességének azonban záloga a mérhetôség. Nyilván-
valóvá vált, hogy az egészség összetettsége túlmutat a
csupán halálozási statisztikákkal is jellemezhetô,
számszerûsíthetô, a népesség egészére vonatkozó
egészségi állapoton. Az Egészségügyi Világszervezet
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(WHO) jól ismert, 1946-os meghatározása szerint –
szakítva a betegség hiányával összegezhetô definíció-
val – három dimenzió mentén (teljes testi, lelki, társa-
dalmi jóllét) válik értelmezhetôvé és empirikus kutatá-
sok által megismerhetôvé az egészség. 

A feltárt összetevôk közül elsôként említjük a testi
egészséget, amely a betegségek nélküli, jó szervrend-
szeri mûködéssel bíró testi állapotot jelenti. Ezt erôsí-
ti az egészségvédô életvezetés (rendszeres testmozgás,
egészséges táplálkozás, önkárosító magatartásformák
kerülése). Második elem a pszichológiai egészség: ez
maga a lelki egészség, amely függvénye a probléma-
megoldó készségnek, az érzelmi stabilitásnak, a krea-
tivitásnak, a nyitottságnak, továbbá az egyén életkori
sajátosságainak és a személység fejlettségének. A har-
madik dimenzió a társas egészség, amelyet kulturális-
társadalmi tényezôk determinálnak. Mindezek alap-
ján az egészséggel összefüggô életminôség vizsgálata-
kor fizikális, mentális és szociális dimenziókat külön-
böztethetünk meg (Kullmann és Harangozó, 1999). 

Célkitûzések, hipotézisek
A fenti fogalmi struktúrában pontosan behatárol-

hattuk kutatásunk területét. Ehhez figyelembe kellett
vennünk a vizsgálat célkitûzését, miszerint – a felsô-
oktatás által felvállalható –, egészségtudatosságot fej-
lesztô kurzus megalapozását kívánjuk elérni a hallga-
tók fittségének javítása érdekében. A vizsgálat a kö-
vetkezô dimenziók mentén történt.

11..  áábbrraa..  Az életminôség vizsgált területei
FFiigguurree  11..  Examined areas of the quality of life

Kutatási célkitûzéseink sikeres megvalósításához a
következô kérdésekre kerestük a választ:

• Melyek a vizsgált célcsoport pszichológiai életmi-
nôség mutatói, van-e a nemek, illetve a karok között
szignifikáns eltérés?

• Melyek a vizsgált célcsoport egészséggel kapcsola-
tos életminôség mutatói, van-e a nemek, illetve karok
között szignifikáns eltérés?

• Hogyan realizálódik a hétköznapokban az egészsé-
get védô, illetve károsító életvezetési gyakorlat, van-e
ebbôl a szempontból a nemek, illetve a karok között
szignifikáns eltérés?

• Az elôzô kérdésekre kapott válaszok tükrében van-
e létjogosultsága a felsôoktatásban a tervezett fejlesz-
tô kurzusnak?

Vizsgálatunk megkezdésekor az alábbi hipotézisek-
bôl indultunk ki:

1. Feltételeztük, hogy a vizsgálatunkban résztvevô
egyetemi hallgatók pszichológiai életminôség mutatói
nem térnek el számottevôen az országos (korosztályos)
átlagtól, az országos átlaghoz hasonlóan a lányok le-
terheltsége nagyobb és a karok között ezen a téren
nincs szignifikáns eltérés.

2. Feltételeztük, hogy az egészség önbecslése az or-
szágos átlaghoz mérten magas értékeket mutat; a fér-

fi hallgatók jobb egészségi állapotról számolnak be.
Úgy véltük, hogy a fájdalomérzet korlátozó hatása
még nem jellemzô ebben a korosztályban, de a hallga-
tók körében mind a kezelt, mind a nem kezelt beteg-
ségek száma magas. A karok között ezeken a területe-
ken sem vártunk szignifikáns különbséget.

3. Feltételeztük, hogy a fizikai aktivitással kapcso-
latban a férfi hallgatók, az egészségkárosító magatar-
tással összefüggésben a nôi hallgatók értékszemlélete
kedvezôbb. Mindkét nem esetében vélelmeztük az
egészségtudatosság részleges patologikumát, vala-
mint azt, hogy a karok között nincs szignifikáns kü-
lönbség ezekben a kérdésekben.

4. Úgy véltük, hogy szükséges és a felsôoktatás kép-
zési struktúrájába beilleszthetô az a kurzus, amely a
hallgatók fizikai fittségét megalapozó egészségtudat
fejlesztését célozza meg.

Anyag és módszer
A kurzus tematikáját megalapozó felmérést survey

módszerrel végeztük a Pannon Egyetem hallgatói kö-
rében. A vizsgálat idôpontja a 2008-2009-es  tanév ta-
vaszi félévének 4-5. hete volt. Az adatfelvétel idôpont-
jának kijelölését, valamint intervallumának szûkre
szabását indokolta az a 40 fôvel végzett elôvizsgálat,
amely jelezte, hogy a felmérésben megcélzott pszicho-
lógiai dimenzió feltárása eltérô képet mutathat a szor-
galmi idôszak különbözô periódusaiban, például vizs-
gaidôszakban vagy zárthelyi dolgozatok írása idején.

Az alapsokaságot a jelzett idôszak nappali tagozatos
hallgatói alkották (N=6210). Közülük kerültek ki a
vizsgálat számára elérhetô válaszadók. A mintát lép-
csôzetes és egyszerû mintavétellel választottuk ki
(N=488). A vizsgált hallgatói létszám nagyságát az
egyes kategóriákban az összehasonlító elemzéseknél
ajánlott 25 fôs limitbôl kiindulva határoztuk meg (Fa-
lus és Ollé, 2008). A minta a karok létszámarányát,
valamint azon belül a nemek arányát tekintve repre-
zentatív. A kor szerinti megoszlás regisztrálását nem
tartottuk szükségesnek, ugyanis a célcsoport e tekin-
tetben alapvetôen homogén volt, fiatal felnôttek alkot-
ták. Az 11..  ttáábblláázzaatt összefoglalja a mintavétel száma-
datait.

Az adatgyûjtés strukturált kérdôívvel történt. En-
nek összeállításához, az említett dimenziók mentén,
részben a Kopp Mária (2006) által koordinált Hunga-
rostudy 2002 országos reprezentatív felmérés idevágó
dokumentumait használtuk fel. A kérdéscsoportok a
következôk voltak:

• Alapadatok: személyi adatok, antropometriai ada-
tok

• Pszichológiai életminôség mutatók: 
– WHO Általános Jóllét Index (Bech, 1996)
– Rövidített Beck Depressziós Kérdôív (BDI) (Beck,

1972)
– Rövidített Vitális Kimerültség Kérdôív (Kopp et al,

1998)
• Egészséggel kapcsolatos életminôség mutatók:
– Egészségi állapot önbecslése
– Fájdalomérzet korlátozó hatása
– Megbetegedési arányok vizsgálata, elmúlt évi be-

tegnapok becslése (Kopp, 2006)
• Egészségvédô életvezetést feltáró kérdések önálló

szerkesztés alapján:
– Egészségmagatartás

– Sportolás gyakorisága/hó
– Alkoholfogyasztási alkalmak/hó
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– Dohányzás/hó
– Étkezések száma/nap

– Egészségtudatosság
A fizikai fittséget megalapozó egészségtudatosságot

ötfokozatú Likert-skálán, a különbözô fizikai tevé-
kenységek szükségességének, illetve fontosságának
megítélésével mértük. Ezek az alábbiak voltak:

– „Hetente legalább kétszer sportoljak."
– „Nyújtott lábbal elôrehajolva elérjem a talajt."
– „Függeszkedve meg tudjam tartani saját testsú-

lyomat."
– „Minimum 20 percig képes legyek egyenletesen

futni vagy úszni."
– „Legalább 20 felülést tudjak végezni hanyattfek-

vésbôl."
A maximális, elérhetô pontszám 25 volt.
– Tudatos fittség
A hallgatók fizikai aktivitásának tudatosságát, ter-

vezettségét a következô kérdésekkel kívántuk feltárni:
– „Elfárad-e sportolás közben?"
– „Jólesik-e a mozgás?"
– „Tervezett-e a sportmozgás? Kíván-e valamilyen

fittségi célt megvalósítani?"
– „Tudja-e elôre, hogy a választott sportmozgás

milyen mértékû fáradtsággal jár?"
– „Tudja-e, hogy a választott sportmozgás milyen

élettani változásokat eredményez a szervezetében?"
Az értékelés technikája megegyezik az elôzô pont-

ban ismertetett módszerrel.
– Gyakorolt sportmozgások: egy nyílt végû kérdéssel

a válaszadók által gyakorolt sportmozgások típusait,
illetve fajtáit próbáltuk megismerni.

– A sportprogramok kiválasztásának szempontrend-
szere: egy zárt végû többválasztós kérdés a következô
tervezési szempontokat jelölte meg a sportmozgás vá-
lasztásához: 

– Sportmozgás típusa, idôtartama, intenzitása
(terhelés mértéke).

– Saját edzettségi állapot, egészség szempontú
szükséglet, várható fizikai hatás (például a fáradás
mértéke).

– Földrajzi környezet (domborzat, vízhômérséklet,
stb.).

– Idôjárási elemek (szél, hômérséklet, páratarta-
lom, stb.), fronthatások, frontérzékenység.

E kérdés értékelésénél a választott (bejelölt) szem-
pontok számát rögzítettük. Ennek megfelelôen az el-
érhetô maximális érték 10 volt.

Az adatfeldolgozás SPSS program segítségével tör-
tént. A leíró statisztikai adatfeldolgozás során az átlag
és szórás értékeit számoltuk. A nemek, illetve karok
összevetésénél különbözôség-vizsgálatokra került sor,
az elôbbinél kétmintás t-próbát, az utóbbinál varian-
ciaanalízist alkalmaztunk. A változók közötti össze-
függés feltárására az SPSS által kínált faktoranalízist
választottuk.

Eredmények
Az Eurostudy felmérés adatstruktúrájához igazod-

va az életminôség mutatókat táblázatos formában
mutatjuk be, jelölve azok átlagát és standard hibá-
ját (SE), valamint a nemek, illetve a karok közötti
különbözôségek szignifikanciaszintjét (Sig.). Ez
utóbbi tekintetében a társadalomtudományi kutatá-
sokban kitüntetett tartalmi határértékhez (p<0,05)
igazodunk. 

A pszichológiai életminôség mutatókat a 22..  ééss  aa  33..
ttáábblláázzaattbbaann közöljük.

A WHO Jóllét Index 0-5-ig értékskálán megválaszol-
ható kérdéseire maximum 25 pontot lehetett kapni.
Az adatok azt mutatják, hogy az „idô túlnyomó részé-
ben" a jóllét állapotát élvezi a megkérdezettek 9%-a.
Az „idô több mint felét" 39,5%-uk, „kevesebb, mint fe-
lét" 34,8%-uk éli meg jó közérzettel. A hallgatók
14,4%-a azonban ezzel az állapottal csak „néha" talál-
kozik, 2,3% pedig szinte „soha".

A Beck Depresszió skála határértékei szerint a meg-
kérdezettek 8,8%-ának vannak enyhe depressziós tü-
netei. Súlyosabb állapotban mindössze 0,6%-uk van.

A krónikus stresszállapot mérésére alkalmas Vitális
Kimerültség Kérdôív eredménye jól tükrözi az országos
trendet a tekintetben, hogy a nemek közötti eltérés
99,9%-os szignifikancia szinten valószínûsíthetô. 

A pszichológiai életminôség mutatók karok szerinti
megoszlásában a WHO Jóllét Index és a Vitális Kime-
rültség értékei mutatnak szignifikáns eltérést. A Gaz-
dálkodástudományi Kar hallgatóinak közérzete a leg-
jobb, a legleterheltebbek a bölcsészhallgatók.

Az egészséggel kapcsolatos életminôség mutatók ér-
tékei a 44..  ééss  aazz  55..  ttáábblláázzaattookkbbaann olvashatók:

Az Egészségi állapot önbecslése (1-5-ig terjedô) ér-
tékskáláján az országos átlaghoz (3,31) képest mind-
két nem nagyobb életesélyt prognosztizál önmagának,
ugyanakkor a nôk ebben a mintában is gyengébbnek
ítélték meg saját egészségi állapotukat. Ez szignifi-
káns nemi különbség. A kortársak egészségérôl alko-
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11..  ttáábblláázzaatt.. A teljes alapsokaság és a vizsgált minta megoszlása karonként és nemenként
TTaabbllee  ..11 Distribution of the total population and the sample by faculty and gender

KKaarrookk
Nappali tagozatos hallgatók száma: N=6210

MMIIKK**  MMKK****  GGTTKK******  MMFFTTKK********  
Karonkénti arány 17.0% 14.9% 45.5% 22.7%
Karonkénti létszám 1053 927 2823 1407
Karonkénti arány 17.3% 14.8% 46.1% 21.7%
Karonkénti létszám 83 71 221 104
Férfi-nô arány 91,5% – 8,5% 65, 6% – 34,4% 32,4% – 67,6% 26,7% – 73,3%
Férfiak-nôk létszáma 964 – 89 608 – 319 915 – 1908 376 – 1031
Kiválasztott minta N=488
Realizált minta N=479

(9 kérdôív hiányos, illetve hibás kitöltése miatt nem volt értékelhetô)
Férfi – nô arány 91,5% – 8,5% 66,2% – 33,8% 32,6% – 67,4% 27,9% –72,1%
Férfiak-nôk létszáma 76 – 7 47 – 24 72 – 149 29 – 75
* Mûszaki Informatikai Kar, ** Mérnöki Kar, *** Gazdaságtudományi Kar, **** Modern Filológiai és Társada-
lomtudományi Kar
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tott vélemény ugyanezen, az 5-ös értékskálán kedve-
zôtlenebb (az átlag 3,7-del szemben csupán 3,06).

A fájdalomérzet korlátozó hatása még nemigen vár-
ható ebben a korosztályban. A hármas értékskálán
történô mérés mégis azt mutatja, hogy a megkérdezett
diákok 35,1%-át „részben" korlátozzák napi tevékeny-
ségükben az alkalmi fájdalmak, 6,3%-ukat pedig egy-
értelmûen akadályozzák napi életvitelükben. A nemek
között itt is szignifikáns (99 - 95%) eltérést tapaszta-
lunk a férfiak javára.

A betegen töltött napok miatt, az országos reprezen-
tatív mérés eredményével ellentétben, a nôk váltak
többször munkaképtelenné. Legyengült immunrend-
szerrôl, fertôzésrôl a hallgatók 46,5%-a panaszkodott.
Az elmúlt egy évben 29,2%-uk szenvedett ortopédiai,

mozgásszervi betegségben, 13,6%-uk légzôszervi,
12,7% pedig emésztôrendszeri betegségben. 11,3%-
uknál jelentkeztek szív- és keringési rendszeri problé-
mák. A tünetek ellenére csupán 62%-uk vett részt or-
vosi kezelésben. 

Az egészségvédô életvezetés, mint az életminôség fi-
zikális dimenziójának speciális területe, hangsúlyos
szelete volt kutatásunknak. Az idetartozó kérdéscso-
portok által kívántuk ugyanis feltárni a hallgatóknak
azt a tudását, amelynek kompetens birtoklása bizto-
síthatja fittségük célirányos tervezését és fejlesztését.
A kapott eredményeket a 66..  ééss  aa  77..  ttáábblláázzaattbbaann mu-
tatjuk be.

A sportolás havi gyakoriságának nemenkénti elosz-
lása szignifikáns különbséget mutat a fiúk javára
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22..  ttáábblláázzaatt.. Pszichológiai életminôség mutatók nemek szerint
TTaabbllee  22.. Indicatiors of psychological quality of life by gender
PPsszziicchhoollóóggiiaaii  FFéérrffii  ((NN==222244)) NNôô  ((NN==225555)) ÖÖsssszz..  ((NN==447799)) FF tt ddff SSiigg..
éélleettmmiinnôôsséégg  mmuuttaattóókk

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
WHO Általános 14.21 0.290 13.65 0.268 13.91 0.197 0.166 1.406 477 0.160
Jóllét Index
Beck Depressziós 3.74 0.258 4.45 0.230 4.12 0.173 0.212 -2.08 477 0.038
Kérdôív eredményei
Vitális Kimerültség 1.53 0.099 2.15 0.106 1.86 0.074 2.987 -4.3 477 0.000
Kérdôív eredményei

33..  ttáábblláázzaatt.. Pszichológiai életminôség mutatók karok szerint
TTaabbllee  33.. Indicatiors of psychological quality of life by faculty
PPsszziicchhoollóóggiiaaii  MMIIKK  ((NN==8833)) MMKK  ((NN==7711)) GGTTKK  ((NN==222211)) MMFFTTKK  ((NN==110044)) FF SSiigg..
éélleettmmiinnôôsséégg  mmuuttaattóókk

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
WHO Általános 13.87 0.485 12.97 0.524 14.52 0.265 13.28 0.465 3.420 0.017
Jóllét Index
Beck Depressziós 3.65 0.408 3.89 0.436 4.31 0.260 4.25 0.365 0.738 0.530
Kérdôív eredményei
Vitális Kimerültség 1.37 0.141 1.75 0.177 1.98 0.102 2.07 0.200 3.653 0.013
Kérdôív eredményei

44..  ttáábblláázzaatt.. Az egészséggel kapcsolatos életminôség mutatók nemek szerint
TTaabbllee  44..  Indicators of quality of life in relation to health by gender 
EEggéésszzssééggggeell  kkaappccss.. FFéérrffii  ((NN==222244)) NNôô  ((NN==225555)) ÖÖsssszz..  ((NN==447799)) FF tt ddff SSiigg..
éélleettmmiinnôôsséégg  mmuuttaattóókk

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
Egészségi állapot 3.81 0.051 3.61 0.046 3.70 0.034 0.578 2.919 477 0.004
önbecslése
Kortársak 3.01 0.051 3.11 0.044 3.06 0.730 0.226 -1.569 477 0.117
egészségének becslése
Fájdalomérzet 1.33 0.039 1.59 0.041 1.47 0.029 16.91 -4.516 477 0.000
korlátozó hatása
Betegen töltött 4.57 0.659 4.95 0.601 4.77 0.444 0.074 -0.428 477 0.669
napok/év

55..  ttáábblláázzaatt.. Az egészséggel kapcsolatos életminôség mutatók karok szerint
TTaabbllee  55.. Indicators of quality of life by faculty 
EEggéésszzssééggggeell  kkaappccss..  MMIIKK  ((NN==8833)) MMKK  ((NN==7711)) GGTTKK  ((NN==222211)) MMFFTTKK  ((NN==110044)) FF SSiigg..
éélleettmmiinnôôsséégg  mmuuttaattóókk

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
Egészségi állapot 3.87 0.076 3.76 0.097 3.65 0.049 3.63 0.077 2.091 0.101
önbecslése
Kortársak 2.99 0.081 3.14 0.088 3.04 0.048 3.13 0.075 0.992 0.396
egészségének becslése
Fájdalomérzet 1.36 0.065 1.39 0.081 1.49 0.043 1.55 0.061 1.550 0.201
korlátozó hatása
Betegen töltött 3.13 0.662 5.79 1.404 4.71 0.671 5.52 0.987 1.256 0.289
napok/év
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(99,9%). Az átlagérték magas, közel három edzést fel-
tételez hetenként. Azonban a hallgatók 39,1%-a nem
éri el a heti két edzésszámot, amely a fittségi állapot
szintentartásához elegendô. Az étkezések számában
is ez a tendencia mutatható ki. A kedvezônek mond-
ható 3,69-os átlag mellett a hallgatók 50,7%-a csu-
pán három, vagy annál kevesebb alkalommal étkezik.
Az egészségkárosító tevékenységek közül az alkohol
fogyasztásának nemek és karok szerinti meghatáro-
zottsága egyértelmû.

A fizikai fittséget megalapozó egészségtudatosság
kérdéskörben született magas átlagérték mellett érde-
mes figyelmet fordítani az egyes összetevôk rangsorá-
ra, ahol a hajlékonyság (3,16) és az izomerôre utaló
függeszkedés (3,5) átlagértéke volt a legalacsonyabb.
E dimenzió sem karonként, sem nemenként nem mu-
tat szignifikáns eltérést.

A „Tudatos fittség" dimenzió vonatkozásában is jó-
nak mondható átlagértéket kaptunk. A leggyengébb
láncszem a sportolás élettani vonatkozásának ismere-
te, amely 3,55-os átlagot mutat. A nemek közötti elté-
rés szignifikáns (99,9%), míg a karok esetében az
eredmények hasonlók.

Az utolsó vizsgált mutató a sportprogramok kivá-
lasztásának szempontrendszere volt. A zártvégû kér-
désre felsorolt 10 válaszból átlagosan hatot jelöltek
meg a megkérdezettek. A mutatók nemenkénti és ka-
ronkénti eltérése ebben az esetben egyértelmûen bizo-
nyított (99,9%-os szignifikancia szint). Az adatok is-
meretében a lányok mondhatók körültekintôbbeknek
a sportprogramok választásában. A nemenkénti elté-
rés tükrözôdik a GTK és MFTK eredményében is, mi-
vel ezeken a karokon a fiúk-lányok aránya a gyengéb-
bik nem létszámfölényét tükrözi (11..  ttáábblláázzaatt).

Az eddig vizsgált életminôség mutatók letisztult

rangsorát kaphatjuk meg a faktoranalízis alapján. E
bonyolult számítást könnyíti meg az alkalmazott
SPSS rendszer, s juttat el minket a tervezés és fejlesz-
tés szempontjából átláthatóbb, hangsúlyosabb adat-
halmazhoz.

A vizsgált életminôséget jellemzô tényezôk összefüg-
gésrendszerében az étkezés napi gyakoriságának, va-
lamint a fájdalomérzet korlátozó hatásának kommu-
nalitás értéke alacsony (csupán 25-28%-ban magya-
rázzák az egyes változók hatását az összefüggésrend-
szerben). Ezeket kihagyva a faktoranalízisbôl 60% fe-
letti magyarázott varianciához jutunk, ami indokol-
hatja többváltozós rendszerünk kisebb számú faktor-
ral történô helyettesítését (Falus és Ollé, 2008).

Az átláthatóság érdekében kihagytuk a táblázatból
a -0,2 és a +0,2 közé esô faktorsúlyokat. A látottak
azonban további egyszerûsítést indokoltak. „Varimax"
rotáció alkalmazásával, valamint mellôzve a -0,4 és
+0,4 közé esô faktorsúlyok jelölését, egyértelmûbben
beazonosítható faktorokhoz jutottunk (88..  ttáábblláázzaatt)).

A faktoranalízis alapján az egészséggel kapcsolatos
életminôség legmeghatározóbb faktora az egészségvédô
életvezetés. A változók közül faktorsúlyuk alapján el-
sôdleges az edzésgyakoriság, ezt követi a fittség ön-
becslése, majd a sportmozgások tudatos megélése, ter-
vezése. Az egészség önbecslése magas faktorsúllyal
szerepel itt, de számottevô tényezô a 2. faktorban is.
Ezt a 10,23%-os varianciájú faktort a pszichológiai
egészséget feltáró mentális dimenziók alkotják. A lege-
rôsebb összetevô a depresszió, amely a kortárs kutatá-
sokban kiemelt figyelmet kap. A 25 évnél fiatalabb nôk
körében ez a legmegbízhatóbb elôrejelzôje az alacsony
életminôségnek (Kopp, 1999). A faktor további tényezôi
a Vitális kimerültség és a WHO Jóllét Index. Fel kell
hívnunk a figyelmet az összetevôk elôjeleire, miszerint
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66..  ttáábblláázzaatt.. Az egészségvédô életvezetés mutatói nem szerint
TTaabbllee  66.. Indicators of the students’ conduct in relation to health protection by gender
EEggéésszzssééggvvééddôô  FFéérrffii  ((NN==222244)) NNôô  ((NN==225555)) ÖÖsssszz..  ((NN==447799)) FF tt ddff SSiigg..
éélleettvveezzeettééss  mmuuttaattóóii

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
Egészségmagatartás
- sportolás/hó 12.61 0.534 8.82 0.436 10.59 0.351 10.18 5.544 477 0.000
- alkoholfogyasztás 4.13 0.276 2.32 0.177 3.16 0.165 16.80 5.649 477 0.000
- dohányzás 4.64 0.676 5.38 0.639 5.04 0.464 0.951 -0.801 477 0.423
- étkezés/nap 3.71 0.077 3.67 0.123 3.69 0.074 0.049 0.266 477 0.790
Egészségtudatosság 19.27 0.276 19.50 0.244 19.39 0.183 0.361 -0.627 477 0.531
Tudatos fittség 19.63 0.211 18.55 0.207 19.05 0.150 0.326 3.659 477 0.000
Sportprogramok  5.25 0.114 6.18 0.102 5.75 0.079 0.744 -6.093 477 0.000
kiválasztásának
szempontrendszere

77..  ttáábblláázzaatt.. Az egészségvédô életvezetés mutatók karok szerint
TTaabbllee  77.. Indicators of the students’ conduct in relation to health protection by faculty
EEggéésszzssééggvvééddôô  MMIIKK  ((NN==8833)) MMKK  ((NN==7711)) GGTTKK  ((NN==222211)) MMFFTTKK  ((NN==110044)) FF SSiigg..
éélleettvveezzeettééss  mmuuttaattóóii

ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE ÁÁttllaagg SSEE
Egészségmagatartás
- sportolás/hó 11.33 0.801 11.56 0.976 10.55 0.525 9.43 0.717 1.424 0.235
- alkoholfogyasztás 3.83 0.344 4.11 0.573 2.86 0.245 2.64 0.262 3.899 0.009
- dohányzás 2.36 0.709 6.20 1.371 5.73 0.721 4.89 0.991 2.606 0.051
- étkezés/nap 3.54 0.123 3.63 0.116 3.64 0.073 3.97 0.279 1.365 0.253
Egészségtudatosság 19.14 0.499 19.20 0.494 19.60 0.256 19.27 0.380 0.395 0.757
Tudatos fittség 19.16 0.359 19.42 0.383 18.94 0.228 18.96 0.302 0.447 0.720
Sportprogramok 5.01 0.200 5.41 0.201 6.00 0.109 6.04 0.167 8.894 0.000
kiválasztásának
szempontrendszere
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az egészség önbecslése és a WHO Jóllét Index negatív,
a Beck Depressziós Index és a Vitális kimerültség pozi-
tív elôjelet kapott. Ez úgy értelmezhetô, hogy a faktor a
„rossz életminôség" megvalósultságát méri. 

A harmadik faktor azt a repetitív egészségtudatot
jellemzi, amely nem feltétlenül kapcsolódik a gyakor-
lathoz (például: „tudjuk, hogy egészség szempontjából
fontos a heti két sportmozgás, ez mégsem realizálódik
a hétköznapjainkban"). A faktorhoz tartozik az a vál-
tozó is, amely a hallgatók sportprogram választásá-
ban megjelenô szempontokat kívánja feltárni. Aho-
gyan korábban ismertettük, ezt zárt végû, többválasz-
tós kérdéssel kívántuk feltárni. A változó faktorstruk-
túrában elfoglalt helye azt mutatja, hogy a hallgatók
válaszadásában a „hogyan választok" helyett a „ho-
gyan kellene választani" értelmezés volt a meghatáro-
zóbb. A Pannon Egyetemen célunk, hogy a bevezetett
kurzus által ezt a passzív tudást élôbbé, a gyakorlat-
ban hasznosíthatóbbá tegyük, amelynek mérhetô kö-
vetkezménye lenne, hogy ez a faktor varianciájában
hozzáerôsödik az elsôhöz.

A negyedik faktor beazonosítása egyértelmû. Ez az
egészségkockázati magatartás változója. Ennek össze-
tevôi nem az elsô faktorban jelentek meg negatív elô-
jellel. Ez arra utal, hogy az egyes, egészséget befolyá-
soló magatartások más eredetû motivációból erednek.
Ez az eltérô motivációjú életmódmodell alapja (Pikó,
2005). 

Az ötödik faktor értelmezéséhez szükséges megemlí-
tenünk, hogy harmadik legnagyobb faktorsúlyú válto-
zóként idetartozik az egészség önbecslése (0,374). Mi-
vel a munkanapok betegség miatt történô kihagyása is
gyakran szubjektív döntés eredménye (a betegség ész-
lelése csupán 61%-ban vont maga után orvosi keze-
lést), e három változó együtt alkotja az egészségi álla-
pot szubjektív megítélését, mint morbiditási faktort.

Megbeszélés és következtetések
Az induláskor megfogalmazott elsô hipotézis igazolt-

nak látszik, miszerint a pszichológiai életminôség mu-

tatói megfelelnek az országos átlagnak. Ez a hallgatók
közel 40%-ánál a jóllét esetlegességét jelenti, 10%-uk-
nál pedig a depresszió enyhébb, illetve súlyosabb tü-
neteivel való együttélést. Nem meglepô az az ered-
mény sem, amely a lányok nagyobb mértékû leterhelt-
ségét igazolja a fiúkéhoz képest. Figyelem felkeltô
azonban a vitális kimerültségnek a karok közötti szig-
nifikáns eltérése. Az erôteljesebb fáradtság éppen
azon a Modern Filológia és Társadalomtudományi Ka-
ron mérhetô, amely MSc képzésébe nem engedte be a
kötelezô testnevelést. 

A második hipotézisünket támasztják alá az egész-
ség önbecslésének mért adatai. A hallgatók magas
pontszámmal értékelik saját egészségi állapotukat. Ez
ellentmondásban van a reprezentatív mérésekkel fel-
tárt, a mai magyar lakosságot jellemzô, kedvezôtlen
morbiditási és mortalitási értékekkel. Magyarázat le-
het erre, hogy a megkérdezettek az „érvényes referen-
ciákhoz" mérve minôsítik állapotukat, figyelmen kívül
hagyva a nemzedéki változások okozta torzulást (Bíró-
né, 2004). 

A fájdalomérzet korlátozó hatása a várttal ellentét-
ben már számottevô, életminôséget romboló tényezô-
ként jelenik meg. A munkaképtelen napok száma ala-
csonyabb az országos átlagnál. A lányok az utóbbi há-
rom dimenziót tekintve kedvezôtlenebb helyzetben
vannak. 

A fejlesztendô kurzus létjogosultságával kapcsolat-
ban érdekesek a következô eredmények: a saját és a
kortársak egészségi állapotának becslése között nagy
eltérést regisztráltunk, ami a megítélés szubjektív,
standard igazodási pontokat nélkülözô voltát jelzi.
Ugyancsak az egészségtudatosság hiányosságaira
utal az a tény, hogy a felismert betegségeknek csupán
kétharmadánál vettek igénybe orvosi kezelést. 

Az eredmények a harmadik hipotézist szintén iga-
zolják. A vizsgálatból kitûnik, hogy a testi egészséget
befolyásoló motoros képességeket nem tudják beazo-
nosítani a hallgatók, így azok fontosságában – helyte-
lenül – sorrendiséget állítanak fel. A sportprogramok
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88..  ttáábblláázzaatt.. A teljes variancia értékei faktoronként Varimax rotáció után
TTaabbllee  88..Values of the whole varianty after Varimax rotation
KKMMOO  iinnddeexx 0.754
BBaarrttlleetttt’’ss  tteesszztt

-Approx. Chi-Shi-Square 1224.710
-df 91
-Sig. 0.000

MMeesstteerrssééggeess  vváállttoozzóókk 11..  ffaakkttoorr 22..  ffaakkttoorr 33..  ffaakkttoorr 44..  ffaakkttoorr 55..  ffaakkttoorr
SSaajjááttéérrttéékk 3.31 1.432 1.382 1.251 1.096
MMaaggyyaarráázzootttt  vvaarriiaanncciiaa 23.65% 10.23% 9.87% 8.93% 7.83%
Magyarázott variancia 60,51%
kumulatív összesen: 
hányszor sportol/hó 0.757
fittség önbecslése 0.746
tudatos fittség 0.657
mozgás perc/alkalom 0.651
egészség önbecslése 0.45 -0.496
Beck Depressziós Index 0.806
Vitális kimerültség 0.797
WHO Jóllét Index -0.654
programválasztás  szempontjai 0.799
egészségtudatosság 0.66
dohányzás/alkalom 0.786
alkohol/alkalom 0.751
kortársak egészségének becslése 0.735
betegségben töltött napok/év -0.677
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kiválasztásának szempontrendszere felületes. Szá-
mos, a terhelés intenzitását befolyásoló tényezôt fi-
gyelmen kívül hagynak, így a terhelés tervezhetôsége,
ennek megfelelôen az eredményessége is romlik. Az
egészséget károsító magatartásformák nagyobb gya-
korisággal jellemzôk a fiúkra. Az alkoholfogyasztás a
nemek és a karok között is egyértelmû, szignifikáns
eltérést mutat, a leányok javára.

A fenti, igazolt hipotézisek alapján kijelenthetô,
hogy az életminôséget befolyásoló tényezôk ismeretét
tekintve jelentôs deficittel rendelkeznek a hallgatók.
Kiemelhetô a lányok több dimenzió mentén feltárt
kedvezôtlen állapota, valamint a karok között több
kérdésben megmutatkozó szignifikáns eltérés. Minde-
zek a fejlesztés, a kompetens tudás megalapozásának
szükségességét igénylik. 

A felsôoktatásban bevezetésre került kurzus létjogo-
sultságát tovább erôsíti a faktoranalízis eredménye. A
faktoranalízis által generált új változók (faktorok) a
statisztikai eljárás értelmében egymástól függetlenek.
Ez azt jelenti, hogy a hallgatók életminôségének jól
definiálható területeit ismertük meg. Ezek szerint az
egészséggel kapcsolatos életminôség legmeghatáro-
zóbb faktora az egészségvédô életvezetés. Ez a továb-
biakban meghatározó lesz a képzés tematikájának és
anyagának tervezésénél.

Az érdeklôdés felkeltéséhez és a rendszeres testmoz-
gás indítékául szolgáló motivációhoz szükséges a ge-
nerációk egymásutániságában feltárható, egészségre
(testösszetételre) jellemzô szekuláris trend megismer-
tetése. Ennek értelmezése után a hallgatók már nem
a népességre éppen érvényes, átlagreferenciákat
használják fel mérceként egészségi, fittségi állapotuk
megítélésére, hanem az objektív értékelést biztosító,
az egyedfejlôdés aktuális szakaszára jellemzô állapo-
tot.

Indokolt a nemek szerinti kiscsoportos képzés, fi-
gyelembe véve a lányoknál feltárt, életminôséget rom-
boló tényezôket, valamint azt hogy a fiúk magasabb

fizikai aktivitása, alacsonyabb színvonalú tervezett-
séggel és tudatossággal párosul.

A kurzus fejlesztése egy speciális kutatási módszer,
az akciókutatás alkalmazásával történik, amelynek
részleteit egy következô cikkben kívánjuk ismertetni.
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Összefoglalás
Jelen tanulmány célja empirikus vizsgálatunk alap-

ján bemutatni néhány fontos szocializációs tényezôt,
amelyek generációs különbséget okoztak három, egy-
mást követô ciprusi nemzedék sportaktivitásában és
sportfogyasztásában. Kutatásunkat alapvetôen sur-
vey módszerrel végeztük és mélyinterjúkkal egészítet-
tük ki. A vizsgálat alapsokaságát a 2007-2008-as tan-
évben beiratkozott ciprusi középiskolások, szüleik és
nagyszüleik jelentették. A mintát lépcsôzetes és réteg-
zett mintavétellel, valamint randomizálás segítségével
választottuk ki (N=1067). Az adatokat SPSS 15.0
programmal elemeztük és egyutas varianciaanalízist
(ANOVA) alkalmaztunk. A vizsgálat eredményei feltár-
ták, hogy szignifikáns különbség van a három generá-
ciós csoport sportaktivitását befolyásoló szocializációs
ágensek jelentôsége és sportfogyasztásának gyakori-
sága között. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
diákok sporttal kapcsolatos viselkedését sokkal in-
kább befolyásolták külsô tényezôk, mint szüleikét és
nagyszüleikét. A különbözô faktorok a nagyszülôkre
hatottak a legkevésbé. A legnagyobb befolyással, elté-
rô mértékben ugyan, de mindhárom csoportban a ba-
rátok rendelkeztek. A második leghatékonyabb sport-
szocializációs ágens a család volt, ami azt bizonyítja,
hogy a családi kötelékek még mindig szorosak az or-
szágban. Az ifjú generáció a legaktívabb sportfogyasz-
tó, még a televízió sportprogramjait is a fiatalok nézik
a leggyakrabban. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: szocializációs ágensek, generációs kü-
lönbségek, sportkultúra

Abstract
The aim of this paper is to present some important

socializing factors which produced differences in the
sporting activity and the sport consumption of three
generations. Information shown here is based on our
empirical research carried out by survey method and
complemented by in-depth interviews. The population
of the study consisted of students enrolled for Cypriot
secondary schools in the 2008-2009 academic year,
their parents, and grandparents. The sample was
selected by gradual, stratified and by random methods
(N=1067). The data were treated with the help of SPSS
15.0 program and one-way ANOVA analysis. The
results discovered that there are significant differen-
ces between the importance of the socializing agents
influencing the three generations’ sporting avtivity

and between the frequency of their sport consump-
tion. In conclusion it can be stated that the students’
sport-related behavior is influenced more by external
factors than their parents’ and grandparents’. The
various factors affected the grandparents’ generation
the less. Although to different exent, the friends had
the strongest impact with all three generations. The
second most important socializing factor was the
family, proving that in spite of recent changes, the
family ties are still close in the country. The youth is
the most active in sport consumption, including
watching televised sport programs.

KKeeyy--wwoorrddss:: socializing agents, generation gap, sport
culture

Bevezetés
A világ kétségkívül folyamatosan változik. Miután a

sport világa a társadalom mikrokozmosza (Bryant and
McElroy, 1997), azok a változások, amelyek a társa-
dalmi értékrendszerekben végbemennek, a sportban
is generálnak változásokat. Következésképpen azok az
okok is állandóan változnak, amelyek az embereket
sportolásra, illetve sportfogyasztásra késztetik, követ-
ve az adott kor és társadalom normáit. A jelenkori tár-
sadalom, a múlttal ellentétben, a kényelmesen elérhe-
tô szórakozások óriási tárházát kínálja, például az in-
ternet, a nagyfelbontású televíziók, házimozi rendsze-
rek, videojátékok. Mindemellett az Európai Unió pol-
gárai többségének a fizikai aktivitás elég vonzó cselek-
vési alternatíva: 65%-uk legalább hetente egyszer ak-
tív fizikailag, 40% pedig ugyanilyen rendszerességgel
sportol. Az EU tagállamai között meglehetôsen nagy
különbségek vannak ezen a téren. A legkedvezôbb a
helyzet az északi, a legkedvezôtlenebb a mediterrán
országokban, köztük Cipruson (Special Eurobarome-
ter 334, 2010).

A sportnak, mint a görög kultúra fontos elemének
jelentôségét elvileg az ország függetlenségének elnye-
résével egyidejûleg (1960) elismerték Cipruson. A la-
kosság sportja azonban csak a 1980-as évek közepé-
tôl intézményesedett szélesebb körben, amikor a
Sport for All (Sport mindenkinek) programok beveze-
tése számottevôen gazdagította a szigetország sport-
kultúráját és kibôvítette a sportba bekapcsolódók kö-
rét (Kartakoullis et al., 2009a). A sportban résztvevôk
számának emelkedése ellenére a fentiekben hivatko-
zott Eurobarométer 2009-ben felvett adatai szerint a
15 év feletti ciprusiak közel kétharmada soha (46%),
vagy ritkán (13%) sportol és csaknem fele soha (32%),
vagy ritkán (17%) végez bármiféle fizikai tevékenysé-
get, például egyáltalán nem, vagy csak elvétve kerék-
pároznak, sétálnak, kertészkednek, táncolnak. A 15
év feletti lakosság 82%-a nem tagja sem sport-, sem
fitnesz klubnak és mindössze 4%-a dolgozik a sport-
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Szocializációs tényezôk hatása 
három ciprusi generáció sporttevékenységére 

és sportfogyasztására1

Impact of socializing factors on three Cypriot generations’ sporting activity 
and sport consumption
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ban önkéntesként. A sportoló és a fizikailag aktív né-
pesség egészségtudatossága magas fokú, 61%-ban
egészségük javítása motiválja ôket, ugyanakkor nincs
indítékaik között sem fittségi állapotuk javítása, sem
a relaxáció, és nem tartják a mozgást örömforrásnak.

Volkwein (2000) azt állítja, hogy a sport befolyása és
általánosságban a fizikai fittség presztízse rendkívül
nagymértékben emelkedett, legalábbis a nyugati vi-
lágban. A média népszerûsége és fejlôdése, különösen
a televízió közvetítette sportesemények, megnövelték
a sport iránti érdeklôdést és felhívták a figyelmet az
edzettség és a fittség fontosságára. A média félelmetes
erôvé vált az utóbbi évtizedekben, jelentôsége minden
társadalmi alrendszerben észlelhetô, beleértve a spor-
tot is (Gál, 2005). Mindez megnyilvánul az egyének
sportfogyasztásában is. 

A sport jelentôsége, korábbi státuszához képest,
Cipruson is megnövekedett. A ciprusi társadalom az
utóbbi két évtizedben, különösen amióta az ország az
Európai Unió tagjává vált (2004), radikális kulturális,
társadalmi és részben gazdasági fejlôdésen ment ke-
resztül (Agapiou-Josephides, 2003). Ugyanakkor a
ciprusi társadalom még mindig eléggé konzervatív, vé-
lelmezhetô, hogy a szocializáció során az egymáshoz
kapcsolódó nemzedékek olyan tradicionális sportérté-
keket és normákat örökítenek át, amelyek magyaráz-
zák a mai népesség sporttal kapcsolatos ellentmondá-
sos viselkedésformáit. A sportot, mint szocializációs
ágenst már vizsgálták ciprusi kutatók, például görög
és török gyermekek közötti bizalomépítés szándékával
(Kartakoullis et al., 2009b). Azt a kérdést azonban,
hogy milyen módon és milyen hatékonysággal törté-
nik a sporttal kapcsolatos értékek, normák, magatar-
tásszabályok, stb. nemzedékek közötti átadása még
nem elemezték szakemberek a szigetországban.

Generációkon átívelô kutatások viszonylag ritkák a
sport társadalmi problémáit tanulmányozó szakiroda-
lomban. Az idevágó munkák közül érdemes megemlí-
teni két magyarországi nemzedék sportértékeinek
összehasonlítását (Földesi, 1982) és azt a ciprusi vizs-
gálatot, amelyben a szülôk véleményét térképezték fel
városi és falusi iskolás gyermekek fizikai aktivitásá-
ban tapasztalt különbségek értékeléséhez (Loucaides
et al., 2004). Olyan felmérés, amely három ciprusi ge-
neráció sportszocializációs folyamatában fellelhetô
azonosságokat és eltéréseket próbálta feltárni, isme-
reteink szerint, még nem készült. Ezt a hiányt kíván-
tuk pótolni egy közelmúltban lefolytatott kutatásunk-
kal, amelynek egyik részterülete a szocializációs ágen-
sek szerepével foglalkozott.

A sportszocializáció folyamatában az egyének elsa-
játítják a sporttal kapcsolatos szerepeket, a sporthoz
kötôdô értékeket, normákat, hagyományokat, szoká-
sokat, viselkedési szabályokat, és megtanulnak eliga-
zodni a sportkultúrában (Földesi et al., 2010). A szo-
cializációs közegek, amelyekben az általunk kiválasz-
tott három generáció: mai középiskolások, szüleik és
nagyszüleik sportszocializációs folyamatai lezajlottak,
a társadalmi környezet különbözôségei miatt, részben
eltérô tulajdonságokkal rendelkeznek, részben bôvül-
tek a tömegkommunikációs eszközök terjedésével.

A vizsgálatunkba bevont legidôsebb generáció, a
mai középiskolás diákok nagyszülei, brit uralom alatt
éltek 1960-ig, amikor is Ciprus kivívta függetlenségét.
A középsô generáció tagjai, a mai középiskolás diákok
szülei, alig másfél évtizeddel a szigetország önállósá-
gának elnyerése után, elszenvedték a tragikus török

inváziót (1974-ben). A mai generáció életében a cipru-
si társadalom alapvetô értékei módosultak, viszonylag
rövid idô alatt. 

A három generáció eltérô politikai, gazdasági és kul-
turális környezetben szocializálódott a sportba is,
amely maga is lényegesen megváltozott ezekben az év-
tizedekben. Más és más volt a szocializációs helyzet,
de vajon változott-e a szocializáló személyeknek és in-
tézményeknek az egyének életében betöltött szerepe?
Megjelentek-e újabb szocializációs ágensek? Hogyan
alakították a sportban bekövetkezett változások a
sportfogyasztói szokásokat? Ezekre a kérdésekre kí-
vánunk választ adni tanulmányunkban átfogó empi-
rikus kutatásunk idevonatkozó adatai alapján. A fen-
ti témákhoz kapcsolódó hipotéziseink az alábbiak vol-
tak:

• Feltételeztük, hogy a társadalmi környezet válto-
zásai ellenére a család az elsô számú sportszocializá-
ciós ágens mindhárom nemzedéknél. Az iskola és a
testnevelô tanárok hozzájárulása az idôseknél elenyé-
szô, de a testnevelés oktatásának ellentmondásai mi-
att nem számottevô a fiataloknál és középkorúaknál
sem.

• Feltételeztük, hogy a televízió sportprogramjainak
nézettsége minden generációs csoportban magas,
ezáltal a televíziózás meghatározó a sportszerepek el-
sajátításában.

• Feltételeztük, hogy szignifikáns eltérés van a ta-
nulók, szüleik és nagyszüleik szocializációs ágensei-
nek jelentôsége és sportfogyasztásának gyakorisága
között. Valamennyi szocializáló személy és intézmény
befolyása a fiatalok sporttevékenységére a legnagyobb
és az idôsekére a legkisebb. Sportfogyasztásban, a
meccsek, sportversenyek látogatását kivéve, a nagy-
szülôk nemzedéke a legaktívabb. 

Anyag és módszer
Kutatásunk során kvantitatív és kvalitatív módsze-

reket használtunk. A vizsgálatot alapvetôen survey
módszerrel végeztük, amelyet mélyinterjúkkal egészí-
tettünk ki. A vizsgálat alapsokaságát a 2007-2008-as
tanévben beiratkozott ciprusi középiskolások
(n1=50772), szüleik (n2=101544) és nagyszüleik
(n3=101544) jelentették. A mintavétel lépcsôzetes, ré-
tegzett és random kiválasztással történt. Elsô lépés-
ként a szigetország öt kerületébôl kettô került kivá-
lasztásra földrajzi sajátosságaik és területük iparoso-
dásának szintje mentén. Második lépcsôben a két ré-
gió középfokú iskoláit választottuk ki rétegzett minta-
vétellel a terület urbanizáltsági fokának és az iskolák
típusának figyelembevételével: a nicosiai régióból
négy városi és egy falusi, a limassoli régióból három
városi és egy falusi gimnasio2, valamint a nicosiai ré-
gióból egy falusi és két városi, a limassoli régióból is
egy falusi és két városi líceum3. Ebbôl a 15 iskolából
a nemek és az évfolyamok szerinti megoszlás alapján
randomizálással választottuk ki az elsô almintába ke-
rülô tanulókat (n1=741). A tanulók szülei és nagyszü-
lei közül is randomizálással választottuk ki azokat a
személyeket, akik a 2. és a 3. almintába kerültek
(n2=296, n3=148).4

Az adatgyûjtéshez kérdôívet használtunk. A vála-
szolási arány a tanulóknál 100%-os, a szülôknél
77,4%-os, a nagyszülôknél 65,5%-os volt. Az utóbbi
két almintánál nem volt lehetôség a nem válaszoló
személyek helyett másokat bevonni. A lekérdezett
minta adatai végül is az alábbiak: n1=741, n2=229,
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n3=97. Miután ez csak megközelítôleg reprezentálja a
teljes sokaságot, az idevonatkozó eredményekbôl kor-
látozott érvényû általánosításokat lehet levonni.

Az adatokat SPSS 15.0 programmal elemeztük és
egyutas varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk. A
faktorokat három egymást követô generációs csoport
összevetésében vizsgáltuk: diákok, szülôk, nagyszü-
lôk. 

Eredmények
A sportszocializációs kutatások kiinduló kérdése,

hogy egyesek miért sportolnak rendszeresen, mások
viszont ritkán, vagy egyáltalán nem. Mitôl függ, hogy
eredményes-e a sportszerepek (sportértékek, normák,
viselkedésmódok) elsajátítása? Hogyan jutnak el az
emberek ahhoz az elhatározáshoz, hogy fizikailag ak-
tív, avagy ülô életmódot folytassanak? Kik azok a sze-
mélyek és intézmények, akik/amelyek érdemben be-
folyásolják döntésüket?

Kenyon és McPherson (1993) klasszikus modellje a
szociális tanulásról három tényezô-csoportot emel ki,
amelyek felelôsek a sportszocializáció hatékonyságá-
ért: a szocializáltak egyéni tulajdonságainak fizikai és
pszichológiai dimenzióját; a szocializáló ágenseknek a
szocializáltak életében betöltött szerepét és a szociali-
zációs helyzetet. A három kategória közül a sportolás
elkezdésében és folytatásában a szocializáló szemé-
lyeknek és intézményeknek van kitüntetett jelentôsé-
ge. A szakirodalom szerint a hagyományos szocializá-
ciós ágensek szerepe az új tömegkommunikációs esz-
közök megjelenésével párhuzamosan csökkent. Kuta-
tási eredményeink csak részben támasztották alá ezt
a megállapítást (11..  áábbrraa).

11  áábbrraa..  Milyen mértékben befolyásolták a szocializáci-
ós ágensek a három generáció sportaktivitását? (átla-
geredmények)
(Válaszalternatívák: 1=Egyáltalán nem, 2=Kicsit,
3=Eléggé, 4=Nagyon, 5=Döntôen)
FFiigguurree  11. To which extent did the socializing agents
infuence the three generations’ sporting activity?
(means)
(Options to respond: 1=Not at all, 2=Little, 3= Suffi-
ciently, 4=Much, 5=Decisively

A szakirodalom gyakran külön tárgyalja a szülôk, a
testvérek és a rokonok befolyását az egyének sporto-
lására (Woolger és Power, 1993; McElroy, 1983). Miu-
tán a tradicionális görög kultúrában a család általá-

ban meghatározó az egyének életében, kutatásunk-
ban a családot, mint elsôdleges szocializációs közeget,
egységként kezeltük.

A ciprusi társadalomban a közelmúltban bekövetke-
zett radikális változások nem hagyták érintetlenül a
család intézményét sem. Bár a családok még mindig
elôkelô helyet foglalnak el a sportszocializációs ágen-
sek rangsorában, a barátok már megelôzik ôket. A
kortárscsoportok nem csupán a fiataloknál, de a kö-
zépkorúaknál, sôt némiképpen még az idôseknél is
fontosabbak a mozgás iránti kedvezô vagy kedvezôtlen
attitûdök kialakításában, mint a családi környezet.

A televíziós sportprogramok, valamint a sportújsá-
gok és magazinok a vártnál kisebb mértékben, az
edzôk, az iskolák és a testnevelô tanárok a vártnál na-
gyobb mértékben orientálják a ciprusiakat a sportolás
felé. Meglepetést okozott a fiatalok és a középkorúak
viszonylag elfogadható minôsítése az iskolák és a test-
nevelô tanárok szerepérôl, mert idevonatkozó kutatá-
sok arra utalnak, hogy a testnevelés korábban sem
tartozott és napjainkban sem tartozik a megbecsült
tantárgyak közé a ciprusi iskolákban (Christodoulou,
2011).

A sportszocializációs ágensek sorrendje és az egyes
ágensek jelentôségének megítélése eltérô a három
nemzedéknél. A részletesebb összehasonlításhoz egy-
utas ANOVA-t használtunk (11..  ttáábblláázzaatt).

11..  ttáábblláázzaatt.. A sportaktivitást befolyásoló szocializációs
ágensek: az ANOVA analízis eredménye
TTaabbllee  11.. Socializing agents influencing sporting
activity: result of the ANOVA analysis

A varianciaanalízis eredményei azt mutatják, hogy
szignifikáns különbség van a három generáció vizsgált
szocializációs ágenseinek jelentôségében: Barátok (F (2)

= 48,414, p<0,01), Család (F (2) = 45,334, p<0,01),
Edzôk (F (2)) = 94,269, p<0,01), TV (F (2) = 52,951,
p<0,01), Iskola (F (2) = 25,571, p<0,01), Testnevelô
tanárok (F (2) = 24,377, p<0,01) és Magazinok (F (2) =
32,243, p<0,01). Elvégeztük a Tukey-féle post-hoc
tesztet, amely elárulta, hogy a Diákok csoportja min-
den vizsgált faktor esetében különbözik a Szülôkétôl,
illetve a Nagyszülôkétôl, ellenben a vizsgált harmadik
(nagyszülôk) és második (szülôk) generáció között
csak néhány változó esetében mérhetô szignifikáns
különbség (22..  ttáábblláázzaatt). 

Figyelemre méltó generációs különbségeket regiszt-
ráltunk a három életkori csoport sportfogyasztásában
is (22..  áábbrraa).

A vizsgálatban nemzetközi és hazai sportesemények
látogatásának, valamint televíziós sportközvetítései
megtekintésének gyakoriságáról kértünk információ-
kat, továbbá azt tudakoltuk meg, hogy milyen gyak-
ran olvasnak a gyermekek, szüleik és nagyszüleik a
sportról. A gyakorisági sorrend megegyezett a három
nemzedéknél, mértéke azonban nem. Arra számítani
lehetett, hogy mind a nemzetközi, mind a ciprusi
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TTaabbllee  22.. Result of the Tukey post-hoc test on socializing agents
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sporteseményeket leginkább a fiatalok tekintik meg a
helyszínen, arra viszont nem, hogy feleannyi idôs em-
ber sem megy ki a hazai meccsekre, illetve sportverse-
nyekre, mint fiatal. Az az eredmény is meglepetést
okozott, hogy a fiatalok lényegesen több idôt töltenek
el a televízió elôtt sportesemények nézésével, mint az
idôsek, vagy mint a középkorúak. A három életkori
csoport eltérô korai sportszocializációjának következ-
ményeit véljük felfedezni jelenkori sportfogyasztásuk-
ban. 

A három generáció a sportfogyasztásának gyakori-
ságát szintén egyutas ANOVA elemzéssel vetettük
össze (33..  ttáábblláázzaatt). 

33..  ttáábblláázzaatt.. A sportfogyasztás gyakorisága: az ANOVA
analízis eredménye
TTaabbllee  33.. Frequency of sport consumption: result of
the ANOVA analysis

A 33..  ttáábblláázzaattbbaann látható adatok azt mutatják, hogy
szignifikáns különbség van a három generáció sport-
fogyasztói magatartásában: Nemzetközi sportesemé-
nyeken való részvétel (F (2) = 13,693, p<0,01), Olvasás
a nemzetközi sportról (F (2) = 16,205, p<0,01), Nemzet-
közi sportközvetítések nézése a televízióban (F (2) =
37.685, p<0.01), Hazai sporteseményeken való rész-
vétel (F (2) = 71,906, p<0,01), Olvasás a hazai sportról

(F (2) = 20,959, p<0,01) és Hazai sportközvetítések né-
zése a TV-ben (F (2) = 41,622, p<0,01).

A Tukey-féle post-hoc teszt ebben az esetben, vára-
kozásainkkal szemben, azt mutatta, hogy a diákok a
legaktívabbak a sportfogyasztás valamennyi általunk
tanulmányozott változatában. Úgy tûnik, hogy a
nagyszülôk nemzedéke csak lassacskán követi a cip-
rusi sportkultúra, egyébként ugyancsak lassú módo-
sulásait (44..  ttáábblláázzaatt).

Megbeszélés és következtetések 
Kutatási eredményeink értelmezésénél két fontos

ténynek kitüntetett figyelmet kell szentelnünk: az or-
szág méretének és sportmúltjának. Az utóbbiban egy-
részt fellelhetôk a tradicionális görög kultúra elemei,
a zene és a mozgás összekapcsolódása, az együttes
táncok és népi játékok továbbélése. Másrészt a mo-
dern sport története Cipruson évtizedekkel késôbb
kezdôdött, mint az európai államok többségében. A
modern sport megszületésének és elterjedésének idô-
szakában a szigetország brit fennhatóság alatt volt
(1878-tól). Brit hatásra korán megalakult az elsô tor-
na klub (1897-ben) és a brit példa néhány más sport-
ágban, például a golfban is követésre talált, de a cip-
rusi sport igazán csak az ország függetlenségének el-
nyerése után (1960) bontakozott ki. A sport intézmé-
nyesítését és a lakosság sportjának fellendítését nagy-
ban segítette a Ciprusi Sportszervezet (Cyprus Sport
Organization) létrejötte (1969), de a török invázió
(1974) és ezt követôen az ország kettészakadása törést
okozott a nemzeti sport fejlôdésében is. Igaz ugyan,
hogy 1974-ben megalakult a Ciprusi Olimpiai Bizott-
ság (Cyprus Olympic Committee), de a ciprusi sporto-
lók csak hat évvel késôbb, Moszkvában vettek részt
elôször olimpiai játékokon.

A ciprusi sport nemzetközi teljesítôképességét erô-
sen gátolja az ország mérete, pontosabban a lakosság
számaránya. Ciprusi élsportolók rendszerint nem ri-
válisai sem a hosszú sportmúlttal rendelkezô, sem a
nagyobb lélekszámú országok versenyzôinek a legje-
lentôsebb nemzetközi sporttalálkozókon. Tulajdon-
képpen csak a kis európai országok (amelyekben a la-
kosság lélekszáma egymilliónál kevesebb) számára
létrehozott sportjátékokon (Games of the Small States
of Europe) indulhatnak egyenlô eséllyel. Emiatt az or-
szágban mérsékelt, de legalább is ellentmondásos az
élsport támogatása, a sportlétesítmények építése és –
a labdarúgást, és bizonyos esetekben a teniszt kivéve
–, a média érdeklôdése. Mindezek következtében a
családok életvitelébe nem, vagy megkésetten, illetve
korlátozott mértékben épült be a sport. Ez a háttér
némiképpen megmagyarázza azt az eredményünket,
mely szerint a család intézménye még legzártabb idô-
szakában sem volt és ma sem az elsô számú sportszo-
cializációs ágens, és a sportra nem orientált iskolák,
valamint a tantárgy alacsony presztízsét elszenvedô
és idônként okozó testnevelô tanárok jelentôsége a
sportszocializációban viszonylag kevéssel marad el a
családokétól, és amely alapján kiinduló hipotézisün-
ket értelemszerûen el kellett vetnünk.

Második hipotézisünk is csak félig igazolódott be,
ugyanis a televíziós sportprogramok nézettsége csak a
tanulóknál magas, de az átlagértéket tekintve az ô
esetükben sem rendszeres, a középkorúak és az idô-
sek pedig, ugyancsak az átlagértékek alapján, inkább
alkalmi nézôk. Kutatásunk adatai cáfolták azt a felté-
telezésünket is, hogy a televízió meghatározó a sport-
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22..  áábbrraa.. A sportfogyasztás gyakorisága (átlageredmé-
nyek)
(Válaszalternatívák: 1=Soha, 2=Ritkán, 3=Alkalman-
ként, 4=Gyakran, 5=Rendszeresen)
FFiigguurree  22.. Frequency of sport consumption (means)
(Options to respond: 1=Never, 2=Rarely, 3= Occa-
sionally, 4=Often, 5=Regularly)
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szerepek elsajátításában, átlagos jelentôsége sport-
szocializációs ágensként az idôseknél csekély, a kö-
zépkorú nemzedéknél alacsony és a fiatal generáció-
nál is csak közepes. E jelenség sokrétû okai részben
abban keresendôk, hogy a televízióban látható hôsök
között kevés a nemzetközi szinten is kimagasló cipru-
si sportoló, aki példaképül szolgálhatna, részben vi-
szont szélesebb érvényû a magyarázat: Amióta a sport
iparággá, az élsportolói tevékenység pedig munkává
vált, az emberfeletti teljesítményt nyújtó versenyzôk
látványa izgalmat kelt, szórakoztat, de ritkábban ösz-
tönöz sportolásra, mint akár egy-két évtizede.

Végül harmadik hipotézisünk, amely szerint szigni-
fikáns eltérés van a vizsgált három generáció szociali-
zációs ágenseinek jelentôsége és sportfogyasztásának

gyakorisága között, bizonyítást nyert. Egyfelôl nem
újdonság, hogy az egymást követô nemzedékek sport-
tevékenysége és sportfogyasztása eltérô. Másfelôl ku-
tatási eredményeink alapján a fenti megállapításon
túlmenô, árnyaltabb kép rajzolódott ki. Az elmúlt fél
évszázadban a társadalmi és sportbeli változások
együttesen hatottak a három generáció korai sport-
szocializációjára és generációs szakadékot eredmé-
nyeztek a gyermekek, szüleik és nagyszüleik sportér-
tékei, normái és magatartásformái között, amely csak
azért nem mélyült tovább, mert a sportszocializáció
fordított irányban is mûködött, fiatalabbak is szocia-
lizáltak idôsebbeket a sportra és alkalmasint pozitív
irányba befolyásolták sportolási és sportfogyasztási
szokásaikat.

Tanulmány • Efstathios Christodoulides: Szocializációs tényezôk hatása... 16

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 1
3
. 

é
v
fo

ly
a
m

 4
9
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
2
/1

44..  ttáábblláázzaatt.. A Tukey-féle post-hoc teszt eredménye a sportfogyasztásról
TTaabbllee  44.. Result of the Tukey post-hoc test on sport consumption
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Jegyzetek
1. A sportfogyasztás fogalmát kutatásunkban, mint

a kulturális fogyasztás válfaját értelmeztük.
2. A gymnasio 3 éves alapszintû középfokú iskolatí-

pus a 12-15 éves korosztály számára. Cipruson a tan-
kötelezettség 15 éves korig, vagyis az alapszintû kö-
zépfokú oktatás 3. évfolyamáig tart.

3. A líceum Cipruson 3 éves felsôszintû középfokú
közmûvelôdési iskolatípus a 16-18 éves korosztály
számára.

4. A teljes populációra vonatkozó adatokat a Ciprusi
Oktatásügyi Minisztérium és a Ciprusi Köztársaság
Statisztikai Hivatalának dokumentumai szolgáltatták.
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Összefoglaló
Az élisi gymnasionban a Kr. e. 5. századtól kezdve kö-

telezô közös felkészülésen vettek részt az olympiai játé-
kokra jelentkezô atléták. Itt a sokrétû sporttevékenység
részeként folyt a gyakorlati edzésmunka az edzôk irá-
nyításával. A gymnasion különbözô létesítményeiben
futók, öttusázók és a küzdôsportok versenyzôi végezték
gyakorlataikat. Emellett jelen voltak a versenybírák is.
Ôk egy tíz hónapos tanfolyam után érkeztek ide, ahol
megismerték a versenyszabályokat. Miután a sportolók
Európa görögök által lakott területein kívül Kis-Ázsia és
Észak-Afrika földjérôl is nagy számban érkeztek, a bí-
rák segítséget nyújtottak nekik a versenyszabályok egy-
séges értelmezésében. A bíróknak kellett megállapítani
azt is, hogy összhang van-e a különbözô korcsoportok
küzdelmeire jelentkezôk bevallott életkora és az adott
korosztály átlagos fizikai képességei között. A túlságo-
san erôs ifjúsági sportolókat átsorolhatták a felnôttek
mezônyébe. A játékokra sokkal többen jelentkeztek,
mint ahányan részt vehettek a versenyen. Ezért az
edzéseket figyelô ítészek az edzésteljesítmény alapján
reális mértékûre csökkentették az atléták számát.

KKuullccsssszzaavvaakk:: gymnasion, edzôk, versenybírák, sza-
bályok, korcsoportok

Abstract
From the 5th century B.C. on the athletes of the next

Olympic Games took part in a collective preparation at
the Elean gymnasium. As a part of the various sport-
ing activities, the competitors’ training was guided by
trainers. The runners, the athletes of pentathlon and
combat sports exercised in the different corners of the
gymnasium. Moreover, the judges were also present
there. The latter arrived to the Elean gymnasium from
a 10 month long course where they studied the rules of
the competitions. The competitors came from European
territories inhabited by Greeks, Asia Minor, and from
North-Africa, and the judges helped them interpret the
rules on the basis of the same principles. Similarly, it
was the task of the judges to control the physical con-
dition of the athletes and to decide whether it suited the
physical requirements towards athletes in a given age-
category. For instance, the judges had the right to
transfer the too strong boys into the category of adults.
The number of athletes who wanted to take part in the
Games was abundant. For that very reason the judges
observed the trainings and allowed only the best ath-
letes to participate in the Games.

KKeeyy--wwoorrddss:: gymnasium, trainers, judges, rules, age-
groups

Az élisi gymnasion
Írásunkban az élisi gymnasionban folyó sporttevé-

kenységet elemezzük, amelynek célja az volt, hogy az
olympiai játékokon jól felkészült atléták versengjenek

egymással (Wacker, 1997). Élis városa megközelítôleg
58 kilométerre feküdt Olympiától. A települést a gö-
rög-perzsa háborúk európai harcainak befejezését kö-
vetôen, Kr. e. 472/471 során alapították, azzal egy
idôben, hogy Élis tartományban athéni mintára beve-
zették a demokratikus alkotmányt (Hönle, 1972;
Crowther, 2001). Valószínûleg ekkortájt épült fel az
élisi gymnasion is, ahol az olympiai játékokon részt
venni kívánó sportolók, a nagy verseny megkezdése
elôtt, egyhónapos, kötelezô együttes felkészülésen
vettek részt (Wacker, 1997; Crowther, 1991; Lee,
2001). Ez a körülmény, valamint a szokás, hogy az at-
léták, edzôik, a versenybírák és az edzéseket figyelô
nézôk szent körmenetben innen vonultak Olympiába
a játékok kezdete elôtt (Kertész, 2010), adja meg az
élisi gymnasion kiemelkedô jelentôségét.

A régészeti kutatások a gymnasion pontos helyének
meghatározására eddig nem vezettek eredményre. A
kutatók valószínûnek tartják, hogy az objektum vala-
hol a településen átfolyó Péneios partján, a városköz-
ponttól nyugatra állt (Wacker, 1997). Beazonosítható
épületmaradványok híján a Kr. u. 2. századi utazó, Pa-
usanias leírására kell szorítkoznunk, amikor a gymna-
sion sportlétesítményeit magunk elé képzeljük (Pausa-
nias, VI, 23,1-8). Ezek közül elsôként említi a szerzô a
Xystosnak nevezett, körülkerített nyitott teret. A miti-
kus hagyomány szerint Héraklész egykoron itt azzal
edzette magát, hogy a földbôl kinôtt tüskéket naponta
kiirtotta. A kiegyengetett talaj miatt kapta a térség az
elnevezését is: xyó = elsimítok. Árnyékot nyújtó platá-
nok övezték a területet, amely futópályának is helyet
adott. A következô létesítmény a kikövezett futópálya
(dromos) volt, amelyet Plethrionnak neveztek hosszan-
ti oldalai alapján (1 plethron = kb. 32 m). A futók és a
pentathlosok (az öttusa/ötpróba résztvevôi) a Xystos
és a Plethrion területén végezték gyakorlataikat. Egy
elkerített területet négyszögû alakja miatt Tetragónon
névvel illettek. A nehézatléták edzéseit tartották itt. Az
ifjak korosztálya számára a felnôttekétôl külön válasz-
tott edzôhelyet létesítettek. Ezt puha talajáról nevezték
el Malthónak (malthé = folyékony viasz). Olympiában
az ifjak (paides) korosztálya számára négy versenyszá-
mot rendeztek: stadionfutás, birkózás, ökölvívás és
pankration (Crowther, 2001). E küzdelmekre itt ké-
szültek fel. Pausanias megemlíti, hogy a felsoroltakon
kívül egyéb gyakorlóhelyek is a felnôttek és ifjak ren-
delkezésére álltak, így nyilvánvaló, hogy csak a legrep-
rezentatívabb létesítményeket írta le név szerint. 

Csakúgy, mint Athén híres gymnasionjai: a lokális
hérósnak, Akadémosnak (Hekadémos) szentelt Aka-
démia, az Apollón Lykeios (Farkasölô) kultuszával
összekapcsolt Lykeion és az atléta-példakép Hérak-
lész tiszteletéhez kötôdô Kynosarges (Kyle,1987), az
élisi gymnasion is büszkélkedett mitikus védnökkel.
Közelében emelkedett ugyanis Achillész kenotáfiuma,
a „gyorslábú" hôsé, aki a versengés és a küzdelem
megszemélyesítôjeként nem csak Nagy Sándor, ha-
nem az ôt megelôzô korszak ifjúsága számára is köve-
tendô ideál volt. (Lane Fox, 1979; Hammond, 1989;
Kertész, 2006).
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A gymnasionokban, így az élisiben is, a szakembe-
rek két csoportja irányította az edzéseket: a paidotri-
bések, illetve a gymnastések. (Patsantáras, 1994;
Decker, 1995; Jüthner, 1969). A paidotribés kifejezés
a pais = ’gyermek, fiú’ és a tribó = (alapjelentésben)
’apróra ôröl’, (átvitt értelemben, passzív alakban) ’gya-
korolja magát valamiben’ szavak összetételébôl szár-
mazik. A paidotribés tehát az a személy, aki a gyerme-
ket gyakorlatoztatja, vagyis a testgyakorlásban irá-
nyítja. A fogalom az antik irodalomban elôször Aischi-
nésnél fordul elô (Timarchos ellen, 9-12; Dover 2001).
Itt a Kr. e. 4. századi athéni makedónbarát szónok
Szolón azon törvényére hivatkozik, amely a pederasz-
tia visszaszorítása érdekében elôírja a paidotribések-
nek azt, hogy a testgyakorlóteret (a szerzô a palaistra
kifejezést használja, amely sokszor a gymnasion szi-
nonimája) ne nyissa ki napkelte elôtt, és ne hagyja
nyitva naplemente után. A törvény nyilvánvaló célja
az volt, hogy gátat szabjon a gymnasion falai között
esetlegesen megvalósuló nemi eltévelyedésnek. Platón
a Gorgias c. dialógusban a paidotribés fô feladataként
azt fogalmazza meg, hogy az emberek testét széppé és
erôssé tegye (Gorgias 452b). A férfikorba lépô ifjakat
(ephéboi) a paidotribés tanította meg a nyíllövés, a
dárdavetés és a közelharc tudományára. Az ifjak test-
felépítése és életkora alapján ô határozta meg, hogy
milyen fajtájú és erôsségû gyakorlatok járnak a legna-
gyobb haszonnal. Mivel a legtöbb paidotribés a birkó-
zás oktatását helyezte tevékenysége homlokterébe,
gyakorta egyszerûen csak birkózóedzônek nevezték.
Így tett a Kr. u. 2. és a 3. sz. fordulójának neves szak-
írója, Philosztratosz is (Gymnastikos [Az edzôi tudo-
mányról] 14.). Általános felfogás szerint a paidotribés
gyakorlati szakember volt, aki az egyes sportágak
technikáját és versenyszabályait sajátíttatta el több-
nyire ifjú tanítványaival. Ez persze nem zárta ki azt,
hogy olykor felnôttekkel is foglalkozzék, ezért antik
szerzôk gyakorta egymás szinonimájaként használják
a paidotribés és gymnastés kifejezéseket.

Arisztotelész a lényeget fogalmazta meg, amikor
hangsúlyozta, hogy a testi nevelést fiatalabb korban
kell elkezdeni, mint a szellemit: „…a gyermekeket el-
ôször a testnevelôre (gymnastés) és a tornatanárra
(paidotribés) kell bíznunk; ezek egyike ugyanis a tes-
talkatot formálja ki, a másik pedig a cselekvést" (Poli-
tika 1338b). A „cselekvést formáló" gyakorlati edzônél,
vagyis a paidotribésnél magasabb társadalmi és szak-
mai elismerést élvezett a gymnastés (testnevelô). Ô
ugyanis, amint azt Philosztratosz is említette
(Gymnastikos 14.), mindazon gyakorlati ismeretek
birtokában volt, amit a paidotribés elsajátított, de
emellett jártas volt az orvostudománynak a helyes
életmóddal kapcsolatos eredményeiben, amit a diaité-
tiké tanai foglaltak össze (Kertész, 2007). Arisztotelész
ezért állította a gymnastésrôl azt, hogy ô a „testalka-
tot formálja". Hiszen az étrend, a szexuális szokások,
a szabadidôs tevékenység és az edzésmunka megha-
tározása révén – miközben figyelemmel volt a sportoló
által ûzött sport testalkati követelményeire – a
gymnastés biztosította az atléta sikeres elômenetelét
választott sportágában. Természetesen többnyire az
idôsebb korú gyermekekkel, illetve felnôttekkel foglal-
kozott – mintegy támaszkodva a paidotribés által ko-
rábban elvégzett munka eredményeire. 

A gymnastések elkísérték versenyzôiket az élisi
gymnasionba, majd Olympiába is. Philosztratosz a
legkiemelkedôbb edzôk egész galériájával ajándékozta

meg olvasóit (Gymnastikos, 20 skk.). Ugyanezt tette a
pán hellén sportversenyek gyôzteseit ódákban meg-
éneklô Pindaros is. Ô a VIII. Olympiai ódában dicsér-
te a Kr. e. 6. és 5. századi athéni pankratiastést és
gymnastést, Melésiast, aki ifjúként Nemeában nyerte
meg a birkózók küzdelmét, majd sikerét a felnôttek
között pankrationban ismételte meg.

Melészias sok sikeres birkózót és pankratiastést ne-
velt fel. Tanítványai a különbözô versenyeken össze-
sen 30 elsô helyezést gyûjtöttek be. Többek között ô
nevelte olympiai bajnokká Alkimedónt, aki Kr. e. 460-
ban gyôzött az ifjak birkózó mezônyében. (Moretti,
1957). Az arisztokrata származású sportember összes
tanítványa Aigina szigetköztársaság polgára volt. Ez
az állam a görög-perzsa háborúk idôszakában ellensé-
ges viszonyban állt a demokratikus kormányzatú At-
hénnal, és a hazája vezetésével elégedetlen Melészias
ezért tette éppen Aiginát mûködése színterének. Az
arisztokrata eszményekkel szimpatizáló Pindaros
(Werner, 1967) nem is fukarkodott a kiváló edzô dicsé-
retével. A IV. Nemeai ódában a költô az ifjak nemeai
versenyén gyôztes Timasarchos sikere ürügyén részle-
tezte, mi mindent tett a kiváló edzô tanítványáért.
Melészias fejlesztette ki a fiú gyorsaságát, csiszolta
szellemét, és így képessé tette arra, hogy jól összpon-
tosítva fürgén és eredményesen reagálhasson ellenfe-
le mozdulataira. Ugyanezen erények megtanításáért
magasztalta a jeles szakembert a VI. Nemeai óda. Eb-
ben egy újabb aiginai atléta, az ugyancsak az ifjak bir-
kózásában sikeres Alkimidas diadalának részletezését
követôen fejezte ki dicséretét.

Melészias fia volt az a Thukydidész – nem azonos a
történetíróval –, aki utóbb Periklész legádázabb politi-
kai ellenfele lett (Plutarchos, Periklész 8, 11). Ô mind-
két fiát, Melésziast és Stephanost birkózásra okíttatta
kora két legkiválóbb athéni szakemberével, Xanthias-
szal és Eudóros-szal. Az utóbbiak nevét azért tartotta
fenn az emlékezet, mert bekerültek Platón példatárá-
ba. Személyükön keresztül Platón arra mutatott pél-
dát, miképp jár el a gondos szülô, aki pénzt költ arra,
hogy „megtaníttassa gyermekeit mindarra, amit fizet-
ségért tanítanak" (Menón 94 c-d.). 

A 3/4. Isthmosi ódában Pindaros a thébai Melissost
jutalmazta ékesszóló mondataival. A két, egymással
tartalmilag és formailag szorosan összefüggô részbôl
álló és ezért a különbözô modern kiadásokban egyet-
len versként közölt mû a sportoló fogatversenyen és
pankrationban elért gyôzelmeit ünnepelte. Korai és
késôbbi sikereiben nagy része volt edzôje tanácsai-
nak. Pindaros ezért a fentebb idézett költeményéhez
hasonlóan itt is az utolsó sorokban említette meg a
gymnastés Orseas nevét, akinek ugyan nem voltak
olympiai bajnok tanítványai, de kora legismertebb
sportemberei közé tartozott.

Philosztratosz (Gymnastikos, 20-24) több ízes törté-
netet adott közre a neves gymnastések Olympiában
folytatott tevékenységérôl. Tôle tudjuk, hogy a három-
szoros olympiai bajnok pankratiastés, Arrachión (Ar-
richión), akinek harmadik gyôzelme után már csak a
holttestét tudták megkoszorúzni, életveszélyes hely-
zetbe kerülvén edzôje buzdítására nem adta fel a küz-
delmet. Ugyanis a gymnastés, akit Eryxiasnak hívtak,
odakiáltotta neki: „mily szép szemfödél Olympiában
nem föladni a harcot." Ekkor a fegyelmezett atléta,
miközben ellenfele fojtogatta ôt, utolsó erejét össze-
szedve kicsavarta annak nagy lábujját. Arrachión
megfulladt, de vetélytársa a kicsavart ujja miatti kín-
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jában feladta a küzdelmet. Így a versenybírák a halott
atlétát koszorúzták meg gyôztesként (Pausanias, VIII,
40, 1-2). 

A pellénéi Promachos gymnastését Philosztratosz
nem nevezte meg, de a vele kapcsolatos történet igen
jól példázza, hogy egy tréner milyen eszközöket vehet
igénybe versenyzôje buzdítására. Történt, hogy Kr. e.
404 olympiai játékain Promachos (nevének jelentése:
A harcban élenjáró) elindult a pankration küzdelme-
in. Az atléta – eltérôen a szexuális aszkézisbôl (Fied-
ler, 1985) erôt merítô néhány társától – forrón érdek-
lôdött a nôi nem iránt. A verseny elôtt bele is szeretett
egy hölgybe. Amikor ezt edzôje megtudta, azt füllen-
tette tanítványának, hogy beszélt a nôvel, és azt az
üzenetet hozta tôle, hogy amennyiben gyôzni fog, úgy
szerelmesei közé fogadja. Promachos a jó hírre úgy
nekibuzdult, hogy nevéhez méltóan egyre másra arat-
ta gyôzelmeit, és végül ama Polydamas (Pulydamas)
ellenében szerezte meg az olajágból font gyôzelmi ko-
szorút, akinek mesés erejérôl legendák keringtek
(Matz, 1991; Moretti, 1957, no. 348).

Ugyancsak ismeretlen a neve annak a gymnastés-
nek, aki egy pszichológiai bravúr révén segítette spor-
tolóját a pankration olympiai gyôzelméhez. Ezt az at-
létát Mandrogenésznek hívták. Tudjuk róla, hogy a
kis-ázsiai Magnésiában nôtt fel, és esetleg azonos az
egy ottani felirat által említett Lucius Silicius Firmius
Mandrogenész latin nevet viselô polgárral (Moretti,
1957, no. 912). Életét a Kr. u. 3. század elejére teszik.
Philosztratosz említette (Gymnastikos, 23.), hogy a
sportoló nagyon korán elveszítette atyját, és erôs lel-
kületû édesanyja nevelte fel. Emiatt anya és fia között
igen szoros lelki kötelék jött létre. Ezt felismervén az
edzô, miután az ifjúval együtt elutazott a versenyre,
levelet írt az anyának: „Ha azt hallod, hogy fiad meg-
halt, hidd el, de ha azt, hogy legyôzték, ne higgy."
Amikor a fiú tudomást szerzett e sorokról, mindent
megtett a végsô gyôzelemért, nehogy edzôjét hazugsá-
gon kapják, vagy anyját csalódás érje. A siker nem is
maradt el.

Az élisi gymnasionban folyó edzésmunka, amelyben
minden olyan atlétának részt kellett vennie, aki indulni
akart az Olympián, és aki feltehetôen már itt esküvel
igazolta, hogy megfelel a követelményeknek (Lee, 2001),
természetesen alkalmazkodott az olympiai versenyprog-
ramhoz. Ez azt jelenti, hogy a rövid- és hosszútávfutók,
öttusázók, birkózók, ökölvívók és pankratiastések a
rendelkezésükre álló gyakorlótereken speciális edzése-
ket folytattak. Az a körülmény, hogy az olympiai játé-
kokra történô felkészülés utolsó szakasza mindenki
számára azonos feltételek között valósult meg, jól mu-
tatja a görögök fogékonyságát az esélyegyenlôség esz-
méje iránt. De volt ennek a közös felkészülésnek né-
hány közvetlen gyakorlati haszna is. Idetartozik a ver-
senyszabályok értelmezésének egységesítése.

Versenyszabályok
J. Ebert és P. Siewert szerint (1999) az olympiai ver-

senyszabályokat a Kr. e. 6. században rögzítették írás-
ban, minden részletre kiterjedôen. Ôk ezt a megállapí-
tásukat egy olyan felirat elemzése kapcsán tették,
amely birkózószabályt rögzített. A szabályok írásba
foglalása és az arról történô gondoskodás, hogy a gö-
rögök lakta területeken ezek az írások – bronzlapokra
vagy kôbe vésett feliratok formájában – mindenütt
hozzáférhetôk legyenek a versenyzôk számára, alap-
vetô követelmény volt a négyévenkénti küzdelmek le-

bonyolításához. A sportolóknak tíz hónapon át hazá-
jukban, majd egy hónapon keresztül Olympia közelé-
ben – a Kr. e. 5. század második harmadától az élisi
gymnasionban – kellett elôírt felkészülést folytatniuk
az olympiai játékokra. Ezt a szabályok ismerete nél-
kül nem tudták volna megtenni. A szabályismeret
fontossága a Kr. e. 6. század során azáltal is hangsú-
lyosabbá vált, hogy megszilárdult a versenynaptár, és
a periodos, vagyis a két Olympia közötti idôszak pán-
hellén küzdelmei, az olympiain kívül a pythói, a ne-
meai és az isthmosi játékok, az olympiaival azonos
versenyszabályok szerint bonyolódtak le (Golden,
2004). Mallwitz ásatási eredményei meggyôzôen iga-
zolják, hogy az olympiai játékok a Kr. e. 6. századra
már régen túlhaladták egy regionális verseny szintjét
(Mallwitz, 1988). Az a Kr. e. 6. századi felirat, amely
privilégiumokat szavatolt az Észak-Afrikából, Dél-Itá-
liából és az Adria vidékérôl Olympiába érkezô látoga-
tók számára, ugyancsak ezt támasztja alá (Siewert,
1997). Írásban rögzített és általánosan ismert szabá-
lyokra tehát már csak a három kontinensrôl érkezô
görög atlétákra tekintettel is szükség volt (Európán
kívül Kis-Ázsia és Észak-Afrika hellén, illetve késôbbi
korokban hellénizált sportolóira gondolunk). 

Versenyszabályokat rögzítô ógörög szövegek alig
maradtak ránk. Klasszikus irodalomból kihámozható
utalások, illetve sportjeleneteket ábrázoló antik mû-
vészeti alkotások nyomán próbálhatjuk csak meg az
egyes sportágak szabályainak rekonstruálását. Ritka
szerencsés körülménynek számít, hogy E. Kunze
1964 és 1965 folyamán két, egymással összefüggô
szövegtöredéket ásott ki Olympiában, amelyek bronz-
lapra vésve egy birkózószabályt rögzítettek (Ebert-Sie-
wert, 1999). Az Ebert és Siewert által kiegészített tö-
redékes szöveg elsô sorai így szólnak:

„A birkózó nem törheti el ellenfele ujjait.
Ha így tesz, a versenybíró azonnal üssön rá botjával,

mindenhova üthet, kivéve a fejére. A vétkes csak
a büntetés kifizetése után folytathatja a versenyt…"

Ez a szabálytöredék nem csak a versenyzô, hanem
még a versenybíró viselkedését is szabályozza. A bir-
kózónak nem elsôsorban ellenfele testi épségének vé-
delmében tilos eltörni annak ujjait. A tisztességes ver-
senyzés a szabályok szerinti a tusakodást jelentette,
márpedig a nehézatlétikai számok (birkózás, ökölví-
vás, pankration) szabályok adta keretei között még
halálos sérülést is büntetlenül lehetett okozni. Erre
példa Arrachión fentebb említett esete. Ismerünk két
olyan pankratiastést is, akiket azért neveztek el „Kéz-
fejes"-nek (Akrochersités), mert ellenfeleik kézfejét
összeszorítva törték el azok ujjait (Moretti, 1957, no.
420, 425, 433, 271, 285). Tehették, hiszen ezt a pank-
ration szabályai megengedték. A birkózásban a jelek
szerint egészen e szabály megjelenéséig ugyancsak
engedélyezett volt az ujjtörés, de a Kr. e. 6. sz. elsô
harmadában ezt a fogást betiltották. Az ok minden bi-
zonnyal sportszakmai volt. Ugyanis birkózásban az
gyôzött, aki ellenfelét háromszor földre tudta vinni. A
leglátványosabb párharcok tehát azok voltak, ame-
lyek során a felek két-két sikeres földre vitelt (rogyasz-
tás, ledöntés, gáncsolás vagy dobás révén) véghez
tudtak vinni, és a harmadik jó akció kivitelezôje sze-
rezte meg a gyôzelmet (Rudolph, 1965; Poliakoff,
1987). Az ilyen akciódús küzdelmek jelentették a leg-
maradandóbb élményt a nézôknek, míg az ujjtörés ál-
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tal gyorsan megszerzett gyôzelmek a publikumnak
semmiféle látványosságot nem mutattak. Tehát az ujj-
törés tiltása egyértelmûen a technikás birkózást igye-
kezett támogatni. 

Az atléta nem törhette el ellenfele ujjait, de ha meg-
tette, akkor a szankció különbséget tett – a szövegtö-
redék további sorai szerint – szándékos és véletlen
szabálysértés között. Ha szándékosan történt az ujjtö-
rés, a vétkest azonnal kizárták a versenybôl. Ha vi-
szont valaki elôvigyázatlanságból követte el a szabály-
talanságot, akkor pénzbírság befizetése után folytat-
hatta a versenyzést.

A fair play (Kertész, 2007; Wischmann, 1971) szel-
lemében történô viselkedést a bíráktól is megkövetel-
ték. Ha észlelte a szabálysértést, a bírónak azonnal rá
kellett ütnie botjával a vétkes atlétára. Fejbe azonban
nem vághatta, mivel az a legnagyobb sértésnek számí-
tott, amit szabad ember elszenvedhetett, ezért csak
rabszolgákkal szemben alkalmazhatták. A szöveg 4-6.
sora arra is kitér, hogy amennyiben a bíró tudatosan
büntetlenül hagyja a vétkest, akkor ô kap pénzbünte-
tést. Döntésében politikai elfogultság nem befolyásol-
hatja, vagyis nem lehet tekintettel arra, hogy akár egy
honfitársa, akár egy Élis tartománnyal szövetséges
város polgára milyen véleménnyel van döntésérôl,
avagy maga a szabályszegô atléta honnan származik.
A 7. sor azon sportoló számára helyez kilátásba pénz-
büntetést, aki a kimondott ítélet ellen szóval vagy tet-
tel meg nem engedett formában tiltakozik. Végül a 8.
sor azt javasolja a pénzbírsággal sújtott versenyzônek,
hogy ha nem rendelkezik a megfelelô összeggel, akkor
hazája ünnepi követétôl kérjen kölcsönt.

Ez a szabálytöredék, szerkezetét tekintve, alighanem
példaértékû. Arra adhat bizonyságot, hogy a verseny-
szabályokat igen körültekintôen fogalmazták meg. De-
finiálták a konkrét szabálysértés mibenlétét, és kü-
lönbséget tettek szándékos és véletlen szabálytalanság
között. Meghatározták a bírák viselkedésének és az ál-
taluk alkalmazott büntetésnek a módozatát, és elôír-
ták, hogy a megbüntetett atléta miképp fogadja a bün-
tetést, illetve hogyan tegyen eleget a bírság megfizeté-
sére irányuló kötelezettségének. Viszont éppen a sza-
bályok sokoldalúsága, valamint az egymástól terüle-
tenként jelentôs mértékben eltérô ógörög nyelvjárások
következtében a szabályokat rögzítô szövegek egységes
értelmezése komoly nehézségekbe ütközhetett. Az élisi
gymnasionban történô közös felkészülés során alka-
lom nyílott arra, hogy a szakmai vagy nyelvi félreérté-
seket tisztázzák, és a szabályok egységes értelmezését
elôsegítsék. Ebben a versenyzôiket elkísérô edzôk mel-
lett a jelenlévô versenybírák is szerepet kaptak.

Versenybírák
Az olympiai játékok szabályainak betartását a ver-

senybírák felügyelték, akiket a Kr. e. 6. század végéig
diaitétés (bíró, ítész), majd a Kr. e. 5. század elejétôl
(talán 476-tól) Hellanodikas (a hellének bírája) titu-
lussal ruháztak fel (Ebert és Siewert, 1999). Ezeket a
tisztségviselôket sorsolással választották ki Élis tarto-
mány arisztokratái közül. Létszámuk a történelem fo-
lyamán állandóan változott. A Kr. e. 5. század során
számukat kilenc fôben állapították meg úgy, hogy há-
rom bíró felügyelte a lovasversenyeket, három a pen-
tathlon küzdelmeit és három a többi versenyszámot.
A Kr. e. 4. század elején ezt a számot tízre, majd 384-
ben tizenkettôre emelték. A sorshúzással kiválasztott
bírójelölteket a játékok kezdete elôtt beiskolázták egy

tízhónapos tanfolyamra. Ott az úgynevezett nomophy-
lakes (törvényôrök) ismertették meg velük az egyes
sportágak versenyszabályait. Élis tartomány ugyan-
csak Élis nevet viselô fôvárosában a Kr. e. 5. század-
tól a piactéren álló díszes épületben, a Hellanodikai-
on-ban szállásolták el ôket. Tekintélyüket és a rájuk
ruházott hatalmat azzal is jelezték, hogy a királyokhoz
hasonlóan bíborköntöst viseltek (Golden, 2004).

Figyelemre méltó, hogy a bírák felkészítése éppen
olyan hosszú volt, mint a hazájukban edzô atlétáké,
és a nyilvánosság elôtti bemutatkozásuk is a sporto-
lókhoz hasonlóan a játékokat megelôzô hónap közös
szakmai munkájához kapcsolódott. Az edzéseket fi-
gyelve a gyakorlatban próbálhatták ki szaktudásukat,
ami annál is hasznosabb volt, mivel egészen Kr. e.
372-ig az ô számukra is lehetôvé tették a játékokon
történô versenyzést. Vagyis részben az edzéseket foly-
tató sportolókat figyelték, és szükség esetén szabá-
lyértelmezési tanácsokat adtak, részben pedig –
amennyiben indulni akartak a küzdelmekben – ön-
magukat is edzhették. 372-ben a lovas versenyeket
felügyelô bírák egyike, Troilos megnyerte a csikók és a
felnôtt korú lovak fogathajtását. (Megtehette, hiszen a
fogatokat nem ô maga, hanem hivatásos hajtó irányí-
totta, és ô, mint tulajdonos kapta a gyôzelmi koszo-
rút.) Úgy látszik azonban, hogy valami sportszerûtlen-
ség történt, mert ezt követôen az élisiek törvényt hoz-
tak arról, hogy a bírák nem vehetnek részt a kocsiver-
senyeken, és valószínûleg ez a tilalom kiterjedt a töb-
bi versenyszámra is (Pausanias, VI, 1, 4-6.). 

Modern jogérzékünkkel aligha áll összhangban az a
szokás, hogy hosszú ideig a bírák is versenyezhettek.
Ugyancsak szokatlan lehet a mai ember számára az,
hogy a bírókat mindig a helybeliek, vagyis a játékokat
rendezô élisiek közül választották. Hérodotosz szerint
ezt a szabályok felülvizsgálatára felkért egyiptomi pa-
pok sem helyeselték (Hérodotosz, II, 160.). Ám amint
azt a birkózás elôkerült szabályzatának elemzésekor
is megfigyelhettük, a bírák magatartását pontosan
meghatározták. Ráadásul Kr. e. 476-ban felállították
az Olympiai Tanácsot, amely a bírók felett ellenôrzést
gyakorolt, és a napjainkban Lausanne-ban székelô
Nemzetközi Sportbírósághoz (Court of Arbitration for
Sport [CAS]) hasonló szerepet töltött be (Sinn, 1996;
Kertész, 2005). Mindössze egyetlen olyan alkalomról
tudunk, amikor ez a testület nyíltan nemtetszését fe-
jezte ki a versenybírák ítélete miatt. Kr. e. 396-ban
történt, hogy a stadionfutás befutója rendkívül szo-
rosra sikeredett. A három versenybírónak kellett el-
döntenie, hogy honfitársuk, Eupolemos avagy az
Ambrakiából érkezett León futott-e át elsônek a célvo-
nalon. Itt jegyezzük meg, hogy a bíráknak mindössze
az elsô helyezésrôl kellett dönteniük, miután a görö-
gök az összes többi atlétát vesztesnek tekintették. Az
ítészek közül ketten Eupolemost, egyikük pedig Leónt
jelölte meg gyôztesnek. A koszorút tehát Eupolemos
kapta, de León fellebbezett az Olympiai Tanácshoz. Ez
a testület nem változtatta meg a végeredményt, de az
Eupolemosra szavazó bírákat pénzbüntetéssel sújtot-
ta (Crowther, 1997). 

Az Olympiai Tanács valószínûleg szemtanúkat hall-
gatott meg, és ezután hozta elmarasztaló döntését.
Nincs kizárva azonban az sem, hogy az ítészek saját
megítélésük szerint igazságosan döntöttek Eupolemos
mellett. Gondoljuk csak meg! Egyszerre húsz atléta
rajtolt el a stadionfutás fináléjában, és egyikükön sem
volt ruha vagy rajtszám, avagy egyéb megkülönbözte-
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tô jelzés. A célba érkezésnél nem álltak rendelkezésre
olyan technikai eszközök, amelyek birtokában egyér-
telmûen meg lehetett volna határozni a végeredményt.
Ilyen körülmények között fennállhatott a jóhiszemû
tévedés lehetôsége.

Arra viszont rendelkezünk egyértelmû bizonyíték-
kal, hogy adandó alkalommal a Hellanodikai, vagyis a
bírák, rendkívüli méltányossággal jártak el – saját
honfitársaik rovására is – az idegenbôl jött atlétákkal
szemben. Erre ad szép példát Kr. e. 212-bôl a thébai
Kleitomachos esete. Ô az elôzô játékokon megnyerte
az ökölvívást és a pankrationt, és ezt a sikerét most
meg akarta ismételni. Mivel a nehézatlétikai számok
lebonyolításában elsô volt a birkózás, amit az ökölví-
vás követett, majd a pankration zárt le, megtekintette
a birkózók összecsapásait. Láthatta, hogy e verseny-
szám gyôztese, az élisi Kapros igen erôs atléta. Ráadá-
sul arról is tudomása volt, hogy Kapros részt akar
venni a pankration küzdelmeiben is. Mármost – gon-
dolta –, ha elindul ökölvívásban, megsérülhet vagy el-
fáradhat, és akkor aztán csökkent esélyekkel állhat ki
a pankrationban Kapros ellen. Ezt felismerve arra
kérte a bírákat, hogy kivételesen cseréljék meg a ver-
senyszámok sorrendjét, és elôbb a pankrationt ren-
dezzék meg, csak utána az ökölvívást. Noha ezzel
Kapros esett el a pihenés lehetôségétôl, az ítészek en-
gedtek Kleitomachos kérésének. Kleitomachos ennek
ellenére elveszítette a pankrationt Kapros-szal szem-
ben, de mégsem távozott keserû szájízzel Olympiából.
Ugyanis a pankration versenyét követôen megrende-
zett ökölvívást már ô nyerte meg (Matz, 1991; Kertész,
2007).

Summázatként elfogadhatjuk azt az ókori véleke-
dést, amely szerint az élisi versenybírák jól megfelel-
tek feladatuknak. Ezt Philosztratosz, egyik hôse sza-
vaival, így fogalmazta meg: azt nem tudja, vajon az él-
isi bírák bölcsek-e, csak azt, hogy mesterei hivatásuk-
nak (Vita Apollonii, IV, 29). Hivatásuk, azaz kötele-
zettségeik köre azonban nem merült ki a szabályok
pontos értelmezésében és annak felügyeletében, hogy
a szabályokat a sportolók betartják-e. Fontos szere-
pük volt abban is, hogy ellenôrizzék, fennáll-e a meg-
felelés az atléták által bevallott életkor – amelynek
alapján ôket az ifjak vagy a felnôttek korcsoportjába
osztották be – és a sportemberek konkrét fizikai álla-
pota között. Az olympiai játékokon a 18. életév lehe-
tett a két korosztály, az ifjak és a felnôttek közötti vá-
lasztóvonal (Crowther, 2001). Mivel azonban életkorát
írásos dokumentumok hiányában senki sem tudta
okmányokkal igazolni, a versenybírákra hárult az a
feladat, hogy az edzések megfigyelése és a dokimasia-
nak nevezett tudakozódó beszélgetések során
meggyôzôdjenek arról, ki-ki valóságos életkorát vallot-
ta-e be, és ha igen, akkor fizikai ereje megfelel-e az
adott korosztály követelményeinek. Noha a dokima-
sia, az atléták és a bírók között lezajló beszélgetés a
játékok hivatalos programjában az elsô nap teendôi
között szerepelt, hihetônek látszik több kutató azon
feltételezése, hogy ez az aktus valójában már az élisi
gymnasionban végbement, ahol a versenyzôk végleges
listáját összeírták, és Olympiában ennek csak a ritu-
ális megerôsítése történt meg (Lee, 2001). Három
olyan esetrôl van tudomásunk, de valójában minden
bizonnyal ezek csak töredékei a valóságnak, amikor
az élisi Hellanodikai, azaz az olimpiai bírák a bevallott
életkor és a fizikai állapot közötti diszkrepancia miatt
szükségesnek látták a beavatkozást. Plutarchos érte-

sít arról, hogy egy fiatal athéni atlétát túlságosan
nagy termete miatt a bírák nem engedtek elindulni az
ifjak korcsoportjának versenyén. Az ifjú azonban egy
számûzetésben élô perzsa elôkelôség kedvese volt, aki
Agésilaos spártai király barátságát élvezte. A perzsa
férfiú kérésére a spártai uralkodó közbenjárt a bírák-
nál, akik végül engedélyezték az ifjú versenyzését
(Agésilaos 13.). Pausanias jegyezte fel a birkózó aigi-
nai Pheriasról, hogy Kr. e. 468-ban az olympiai ver-
senybírák túlságosan gyengének találták ôt ahhoz,
hogy az ifjak küzdelmein részt vehessen. Négy eszten-
dô múlva azonban már engedélyezték indulását, és
gyôzött is az ifjak birkózó mezônyében (Pausanias, VI,
14,1). Ellenkezô elôjelû döntést hoztak a rhodosi Ni-
kasylos esetében. Ô – valószínûleg Kr. e. 464-ban – 18
éves korában jelentkezett az ifjak birkózó versenyére,
de az ítészek a felnôttek közé sorolták, az ifjakét meg-
haladó fizikuma miatt. Hogy helyesen jártak el, arra
bizonyság: Nikasylos a felnôttek között is bajnok tu-
dott lenni (Pausanias, VI, 14,1-2). 

Az olympiai játékok mezônye
A korcsoportokba történô beosztás megfelelô végre-

hajtása mellett még egy fontos feladat várt az élisi
gymnasionban tartózkodó versenybírákra. Ez pedig
nem más volt, mint annak biztosítása, hogy a legkivá-
lóbb sportolók juthassanak csak el az olympiai játé-
kokra. Napjaink olimpiai mozgalmának is gondot
okoz a játékok úgynevezett gigantizmusa. Az ókorban
is fennállt annak veszélye, hogy az elôbb egy-, majd
kétnapos, azután öt, végül hat napra elnyúló Olympia
zsúfolt programját a sok résztvevô miatt nem tudják
zavartalanul lebonyolítani. A nehézségekre jellemzô,
hogy például Kr. e. 472-ben a pentathlon versenyei
annyira elhúzódtak, hogy a pankration gyôztesét csak
éjfél után tudták kihirdetni (Pausanias, V, 9,3). A kö-
vetkezmény az lett, hogy a versenyek lebonyolítására
szolgáló második versenynap programját két külön
napra osztották szét, és az addig kétnapos sportün-
nep – a rituális teendôk megszaporodása miatt is – öt-
naposra hosszabbodott. A versenyszámok további bô-
vülése és a résztvevôk számának növekedése vezethe-
tett oda, hogy valamikor a Kr. u. 1. század táján az
Olympia lebonyolítása már hat napot vett igénybe
(Lee, 2001).

Hogy az egyes olympiai versenyszámok mezônyét
ésszerû létszámúra csökkentsék, és a színvonal bizto-
sítása érdekében is csak a legjobbak szerezzék meg az
indulás jogát, az élisi gymnasionban tartózkodó Hel-
lanodikai-nak feladatul szabták az edzésmunka folya-
matos megfigyelését. Ôk ennek jegyében jártak el, és
azokat az atlétákat, akiket képzetlenebbnek vagy
gyengébbnek találtak a megkívántnál, nem engedték
részt venni a játékokon (Lee, 2001). Sajnos csak vélet-
lenszerûen fennmaradt és rendkívül hiányos adatok-
kal rendelkezünk arra nézve, mekkora mezônyök vet-
tek részt az olympiai játékok versenyein. Az pedig,
hogy ez a megszûrt és nagyságát tekintve korlátozott
mezôny mekkora tömegbôl lett kiválogatva, végképp
rejtély maradt. Crowther egy hozzávetôleges becslést
végzett antik irodalmi és feliratos források alapján, és
arra a megállapításra jutott, hogy a négy futószámban
egyenként 20-20 atléta vett részt, a küzdôsportokban
8-8, pentathlonban 5-10, az ifjak versenyein körülbe-
lül 30 és a felnôtt lovak versenyén is talán ugyan-
ennyi. Ezekhez jött még a csikó futamok három ver-
senyszáma, a legutoljára bevezetett ifjak pankration-
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ja, valamint Kr. e. 396-tól a trombitások és kikiáltók
versenye. Mindezeket beszámítva 200-250 közé tette
az olympiai küzdelmekben résztvevôk számát. Miután
erre a végkövetkeztetésre jutott, megjegyezte, hogy
nagyjából ugyanennyi sportoló versenyzett az 1896-
ban, az Athénban megrendezett elsô modern olimpián
is (Crowther, 1993). 

H. M. Lee ezt a becslést túlságosan szûknek találta.
Jogosan abból a feltételezésbôl indult ki, hogy stadion-
futásban biztosan és kétszeres stadionfutásban való-
színûleg elôfutamokat bonyolítottak le, és a Crowther
által megadott létszám csak az e futószámok döntôjébe
jutottak mennyiségét fejezi ki. A küzdôsportok vonat-
kozásában lehetségesnek tartotta a versenyszámon-
kénti 16 résztvevôt. Ebben az esetben szerinte a birkó-
zás, az ökölvívás és a pankration mezônyében 8-16 kö-
zött kell látnunk az indulók reális létszámát. Ez azt je-
lentheti – 16 atléta esetében –, hogy versenyszámon-
ként 15, a három küzdôsportban összesen 45 össze-
csapást bonyolíthattak le. Ha egy mérkôzésre tíz percet
számítunk, akkor ez 7 és fél órát jelent összesen. De
elôfordulhatott, hogy egy idôben több mérkôzést is le-
folytattak, és ez alaposan lerövidíthette a versenyek
idôhosszát. Tekintve, hogy egyetlen napon bonyolítot-
ták le elôször a három futószámot (hosszútávfutás, sta-
dionfutás, kétszeres stadionfutás sorrendben), majd a
birkózást, ökölvívást és pankrationt, végül pedig a fegy-
veres futást, még az általa feltételezett létszámokkal is
meg lehetett rendezni a versenyt (Lee, 2001). 

Azt nem tudjuk eldönteni, hogy ebben a vitában ki-
nek van igaza. E sorok írója inkább Lee nézetével tud
azonosulni. Annál is inkább, mert a négyévenkénti
Zeus-ünnep, amelynek keretében az olympiai játéko-
kat is lebonyolították, az egész görögség számára ki-
magasló jelentôségû és nagy érdeklôdést kiváltó ese-
mény volt. Sportolóként sikert elérni ott, a hellén pol-
gár legdédelgetettebb vágyálmai közé tartozott. Rá-
adásul a bajnokokat szülôhazájukban materiálisan
megfogható jutalmak várták, amelyek egész életükre
kiható egzisztenciális jótéteményt nyújtottak számuk-
ra (Young, 1985). Ezért aztán elôzetesen nem is korlá-
tozták a versenyekre jelentkezôk létszámát. Egy polis-
ból, vagy etnikai közösségbôl annyian készülhettek a
játékokra, amennyien csak akartak. Egy ízben példá-
ul a stadionfutás döntôjében az elsô hét helyezett at-
léta mind a dél-itáliai Krotónból származott (Sztrabón,
VI, 1,12). Élis gymnasionja tehát minden bizonnyal
megtelt sikerre éhes sportolók tömegével. Ebbôl a tö-
megbôl kellett a bíráknak kiválasztaniuk azon kivált-
ságosakat, akik végül megmérkôzhettek a végsô gyô-
zelmet jelképezô vadolaj-ágért. Ilyen körülmények kö-
zött talán Leenek van igaza, amikor a kiválasztottak-
nak a Crowther által feltételezettnél nagyobb létszá-
mára következtet. Az viszont e vita végeredményétôl
függetlenül teljesen világos, hogy a Hellanodikai-ra
igen nagy felelôsség hárult, amikor arra vállalkoztak,
hogy az egyhavi közös felkészülésre jelentkezôk mezô-
nyét elfogultság nélkül, csakis sportszakmai megfon-
tolások alapján megszûrjék, és ezáltal lehetôvé tegyék
az olympiai játékok zavartalan lebonyolítását

Az edzések
Természetesen a többi hasonló intézményhez ha-

sonlóan, az élisi gymnasionban folyó sporttevékeny-
ség sava-borsát is az edzések jelentették. Ezek konk-
rét tartalmára jobbára csak az egy-egy sportág verse-
nyeit bemutató mûvészi ábrázolásokból, igen ritkán

irodalmi forrásokból következtethetünk. Olympiában
a sprinterek egy olyan rajtgép segítségével rajtoltak el,
amit kötélzettel mozgatható sorompók leeresztésével
mûködtetett a rajtbíró. A stadionfutásban és a kétsze-
res stadionfutásban sok múlott az atléta reakcióide-
jén, azon, hogy az indító jelre milyen gyorsan reagált.
Ugyanakkor azt az atlétát, aki hamarabb indult el a
többieknél, vagyis kiugrott, megvesszôzték (Crowther-
Frass, 1998; Paleologos, 1976). Ezért a rajtolás gya-
korlásának nyilván nagy jelentôsége volt. A futók a
sorompó fölé tartották tenyerüket, hogy biztosan érzé-
keljék annak lecsapódását. Felsôtestük elôrenyúlt,
nyitott tenyérben végzôdô karuk az indulást követôen
felfelé lendült. A rajtolás behajlított térdekkel végre-
hajtott, úgynevezett állórajt volt. A futás technikáját
mutatják azok a vázaképek, amelyeken a jobb láb elô-
lendül, felemelkedve a földrôl, míg a bal ettôl nagyobb
távolságra nyúlik hátra, a lábujjak hegyével elrugasz-
kodva a talajtól. A rövidtávfutók ezt a technikát gya-
korolták, és nyilván a gymnasionban már nem éltek
olyan módszerekkel, mint a hagyomány szerint az a
milétosi Polimésztór, a Kr. e. 596 ifjúsági stadionfutó
gyôztese, aki odahaza nyulakkal futott versenyt (Mo-
retti, 1957, no. 79). 

Philosztratosz fontosnak tartotta, hogy a futók
gyakorlatai ne legyenek megerôltetôk, a gyakori szü-
netekben lazítsanak, ilyenkor szapora léptekkel jár-
káljanak (Gymnastikos, 50). A sprinterekkel szem-
ben a hosszútávfutóknak vállukat és nyakukat kel-
lett erôsíteniük, és állóképességüket fejlesztô gya-
korlatokat kellett végezniük. Ôk – eltérôen a rövid-
távfutóktól – lehettek izmosak, mert a gyorsaságnál
fontosabb volt számukra a kitartó megterhelés elvi-
selése. A stadion- és kétszeres stadionfutók, vala-
mint a fegyveres futás résztvevôi (utóbbi szám távja
két stadion volt) Philosztratosz szerint azonos edzés-
munkát végeztek (Gymnastikos, 33). Ez minden bi-
zonnyal fedte a valóságot, mivel több olyan atlétáról
tudunk, aki egy Olympián mindhárom rövidtávfutó
versenyt megnyerte. Az ilyen bajnokok elnyerték a
triastés = háromszoros (gyôztes) címet. Közülük ki-
emelkedett a rhodosi Leónidász, aki Kr. e. 164 és 152
között négy Olympián aratott három-három, össze-
sen tehát 12 futógyôzelmet (Moretti, 1957, no. 618-
620, 622-624, 626-628, 633-635). Mivel a rövidtáv-
futás más fizikai erényeket követelt meg, mint a
hosszútávfutás, egészen ritka kivételnek számított a
káriai Keramos szülötte, Politész. Ô ugyanis Kr. u.
69-ben elsô lett elôbb a hosszútávfutók, azután a
stadionfutók, majd a kétszeres stadionfutók verse-
nyében is (Pausanias, VI, 13,3-4). 

Megfigyelhetô, hogy a Kr. e. 6. századtól kezdve az
addig a versenygyôzelmekben élenjáró Spárta sporto-
lóinak olympiai teljesítménye visszaesett. Ez kivált-
képp jól kimutatható a stadionfutás eredményeiben,
mivel Kr. e. 776 és Kr. u. 217 között minden stadion-
futó gyôztest név szerint ismerjük (Kertész, 2002). A
visszaesés oka az volt, hogy a katonai nevelés célja fi-
zikálisan sokoldalúan képzett harcosok kinevelése
lett. Ezzel szemben a Kr. e. 6. század elejétôl Dél-Itália
és Szicília görögök által lakott városaiban kialakult az
orvostudomány eredményeit hasznosító speciális fel-
készítés rendszere. Futóiskolák jöttek létre, amelyek-
ben az atléták hatékony erô- és gyorsaságfejlesztô
edzésmunkát végeztek. Ez a gyakorlatban sokkal sike-
resebbé tette ôket spártai vetélytársaiknál. Kr. e. 588
és 408 között a dél-itáliai Krotón sprinterei 12, Taren-
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tum és Poseidónia futói egy-egy, a szicíliai Himera
sportolói négy, Messanáé két, Akragasé két és Syraku-
saié versenyzôi két gyôzelmet arattak (Hönle, 1972).

A pentathlosok felkészítése igen sokrétû volt, ami
megfelelt a sportág sokszínûségének. Hiszen a disz-
koszvetés, távolugrás, gerelyhajítás, stadionfutás és
birkózás változatos fizikai erényeket követelt. A disz-
koszvetés, gerelyhajítás és birkózás elsôsorban a karok
és a felsôtest, míg a távolugrás és futás a lábak erôsí-
tését igényelte. A pentathlon versenyszámainak való-
színû sorrendje is ennek megfelelôen alakult, mivel rit-
mikusan követték egymást a karok, illetve a lábak ere-
jét megkövetelô versenyszámok: a legtöbb kutató sze-
rint a diszkoszvetés után bonyolították le a távolug-
rást, azt követte a gerelyhajítás, majd a futás és végül
a birkózás. Ez a lebonyolítási sorrend csak akkor cson-
kult, ha az elsô három részversenyt ugyanaz az atléta
nyerte meg, mert ebben az esetben ôt nyilvánították a
pentathlon végsô gyôztesének (Kertész, 2008).

A távolugrásnál a pentathlosok lendítôsúlyt, úgyne-
vezett haltért alkalmaztak. Az atléta mindkét kezében
fogott egy-egy lendítôsúlyt, amely kôbôl (esetleg már-
ványból) vagy ólomból készült. E súlyokat úgy alakí-
tották ki, hogy a sportoló ujjait könnyen köréjük fûz-
hesse. A pentathlos testtömegétôl függôen a haltér
súlya igen változatos volt, általában másfél és két kg
között ingadozott. Minden öttusázó maga kísérletezte
ki, hogy milyen súlyú haltér adja számára a legjobb
segítséget az ugrás hosszának növeléséhez. Ugyanis a
távolugrás technikájának valószínû rekonstrukciója
szerint az atléta nekifutás után az ugróvonalnál két
lábbal dobbantott, majd elrugaszkodott a talajtól, és
súlyzót tartó két kezét elôrenyújtotta. Az ugrás lefelé
tartó ívénél pedig kezeit hátracsapta. A súlyzók hasz-
nálata miatt az ugrás elsô íve hosszabb lett, a leérke-
zéskor pedig a hátracsapott kezeket lehúzó súlyzó
jobban érzékelhetôvé tette a földet érés pontos helyét.
A leérkezés helyérôl folyamatosan még négy, két láb-
ról történô helybôl ugrást kellett végrehajtani, és a
végeredményt az öt ugrás együttes hossza adta meg
(Schmid és Müller, 1988). Az ásatások során még 4
kg-ot meghaladó súlyú haltérek is elôkerültek, ame-
lyeket nyilván nem ugrásoknál alkalmaztak. Ezekre
Philosztrátosz adott magyarázatot (Gymnastikos, 55).
Tôle tudjuk, hogy a nagyobb súlyú eszközöket a karok
és a váll erôsítésére használták éppúgy, ahogy ezt ko-
runk versenyzôi a súlyzókkal teszik. 

A gerelyhajítás, a diszkoszvetés és a birkózás során
nyilván nagy hasznát vették az erôsítô gyakorlatok-
nak. A dobószámok közül a diszkoszvetés technikája
alapvetôen különbözött a modern korokétól (Decker,
1995). A dobó kéz többszöri lendítése és a törzsnek a
lendítés erejét elôsegítô csavart mozgása adta meg az
átlagosan 2 kg körüli, kôbôl, vasból, ólomból vagy
bronzból készült diszkoszok távolba dobásához szük-
séges erôt. A modern idôk forgásos technikája az idô
tájt még ismeretlen volt. A gerelyhajításnál valószínû-
leg az úgynevezett könnyû gerelyt alkalmazták. Ez egy
nagyjából embernyi hosszúságú fanyél volt, amelynek
egyik végét hegyesre faragták. Mivel az ásatások sok
olyan gerelyt is napvilágra hoztak, amelyek fanyelére
fémhegyet erôsítettek (nehézgerely), a tudományban
vita alakult ki a kétféle gerely használatával kapcso-
latban. Az egyik felfogás szerint a könnyûgerelyt az
edzések, míg a nehezet a versenyek alkalmával vették
igénybe. Ennek okául azt gondolják, hogy az edzése-
ken, szûk helyen, sok sportoló zsúfolódott össze, és a

balesetek elkerülése végett ekkor nem a versenyeken
szokásos nehéz gerelyeket dobálták. Én azokkal értek
egyet, akik szerint a nehézgerelyt azokon a versenye-
ken használták, ahol a fából készült célalakot egy ki-
zárólag a gerelyvetôk részére szervezett vetélkedés so-
rán kellett eltalálni, ezzel szemben a pentathlon kere-
tei között lezajló gerelyhajításnál, ahol a dobás távol-
ságát mérték le, a könnyûgerelyt vették elô (Ebert,
1980; Paleologos, 1976).

A pentathlon birkózó küzdelmeire készülô atléták a
gyors, könnyed mozgást gyakorolták elsôsorban, és a
birkózás technikáját, fôleg az egyes testrészekre irá-
nyuló dobásokat sulykolták. Szemben a nagytestû,
igen súlyos sportemberekkel, akik a birkózás önálló
versenyén indulva kívánták tudásukat megméretni, a
pentathlosok – már csak kisebb testtömegük miatt is
– inkább az ifjak birkózásához hasonló összecsapá-
sokra készültek fel (Rudolph, 1965).

A küzdôsportok képviselôi közül a birkózók edzései
hasonlítottak leginkább a valódi versenyek összecsa-
pásaihoz. Ennek kézenfekvô oka abban rejlett, hogy a
birkózás veszélyeztette legkevésbé a sportolók testi
épségét. Mivel a gyôzelem feltétele három sikeres ak-
ció végrehajtása volt, elsôsorban ezek véghezvitelét
gyakorolták. Ezzel szemben, az ökölvívók árnyékbok-
szolással és zsákolással igyekeztek felkészülni az éles
mérkôzésekre. Az érvényes találati felületet jelentô fej-
re, illetve arcra mért ütéseket úgy gyakorolták, hogy a
mennyezetrôl lelógó zsákokat fejmagasságban füg-
gesztették fel. Ezzel a módszerrel igyekeztek beidegez-
ni a megfelelô ütésmagasságot. Ugyanezen oknál fog-
va gyakorolták a fejet védô mozdulatokat is, amint ar-
ra az ökölvívó Melankomasról írt beszédében Dión
Chrysostomos is rámutatott (Dión Chrysostomos,
XXVIII, 7). A pankratiastések az ökölvívókhoz hason-
lóan gyakorlatoztak, azzal a különbséggel, hogy ese-
tükben a zsákot a has magasságáig bocsátották le,
mivel ôk ellenfelük egész testét megüthették. Az edzé-
seiken használt zsák nehezebb volt, mert a zsákolás
az ütések gyakorlásán kívül az állóképesség növelését
is szolgálta (Gymnastikos, 57). A pankratiastések
edzésein nem hiányozhattak a birkózógyakorlatok, hi-
szen a mérkôzések során gyakran keveredtek föld-
harcba ellenfeleikkel. Ugyanakkor az állóharc közben
sokszor használták ütésre, illetve lökésre az alkarju-
kat és ujjaikat (Gymnastikos, 50). Így nyilván ezek
erôsítése is célja volt az edzésmunkának. 

Philosztrátosz az ifjak edzéseivel kapcsolatban
hangsúlyozta a játékosság és a könnyedség fontossá-
gát (Gymnastikos, 46). Ez összefüggött azzal a véle-
ményével, hogy semmiféle merev szisztémát nem sza-
bad a sportolókra ráerôltetni. Ezt a nézetét egy tragi-
kus esettel illusztrálta. Az ô korában általánosan el-
terjedt gyakorlat volt az úgynevezett tetras alkalmazá-
sa. A tetras négy, egymás után következô edzésnap
gyakorlatsorozatát foglalta magában. Az elsô napon
energikus, gyors, de rövid idôtartamú gyakorlatokkal
történt az atléta bemelegítése. A második napon teljes
erôbedobással végzett kemény edzés következett, míg
a harmadik napon könnyed, levezetô mozgások domi-
náltak. A negyedik nap feladata az egymást váltó gya-
korlás és pihenés révén a forma megôrzése volt. Ezt a
Philosztratosz által alapvetôen hasznosnak ítélt szisz-
témát edzôje a birkózó Geranosra akkor is ráerôltette,
amikor az atléta olympiai gyôzelme megünneplését
követôen jól belakmározott, és ennek következménye-
ként komoly emésztési problémái lettek. A tréner által
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edzésmunkára kényszerített sportoló nem élte túl a
megpróbáltatást (Gymnastikos, 47). 

A Philosztratosz által leírt edzésmunka nyilván az
élisi gymnasionban folyó tevékenységre is jellemzô
volt. Az a jelenség, hogy az olympiai játékok helyszí-
nén csak viszonylag késôn, a Kr. e. 2. században ala-
kítottak ki egy minden igényt kielégítô gymnasiont,
egyértelmûen annak tudható be, hogy az élisi intéz-
mény vállalta magára az atléták felkészítésének lénye-
gi feladatát (Sinn, 1996). 
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azonosak.
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Összefoglaló
Tanulmányunk célja, hogy vizsgálataink alapján be-

mutassuk a hazai úszósportban versenyszerûen spor-
tolók motivációit sportolásuk elkezdésével, illetve a
sportágválasztásukkal kapcsolatban, valamint e két
folyamatot leginkább befolyásoló tényezôket. Vizsgá-
latunk fókuszába azok a versenyszerû úszók kerül-
tek, akik részt vesznek a hazai versenyrendszerben és
igazolt tagjai valamelyik hazai úszóegyesületnek. A
mintavételi eljárás módszere biztosította a vizsgálati
minta reprezentativitását. Az adatgyûjtést kérdôívvel
végeztük. Eredményeink alapján elmondható, hogy
versenyzésre, valamint eredményességekre törekvés
kevésbé volt befolyásoló tényezô a sportolás elkezdé-
sében, inkább az egészséges életmód, illetve a szabad-
idô hasznos eltöltése iránti igény motiválta a sportoló-
kat. Az úszás, mint versenysport választásában a csa-
lád és a belsô motivációk szerepét érdemes kiemelni.
Eredményeink arra is felhívták a figyelmet, hogy a
testnevelô tanárok és az edzôk szerepe a sportágvá-
lasztásban elenyészô.

KKuullccsssszzaavvaakk:: motiváció, edzôk szerepe, beválás

Abstract
The primary aim of this paper is to analyze the

motivations of Hungarian competitive swimmers in
connection with choosing sport activities in general
and swimming in particular, and to discover the main
factors influencing competitive swimmers’ decision to
select their sport The study focused on competitive
swimmers who were members in swimming clubs and
took part in the Hungarian sport competition system.
The representation of the sample was guaranteed by
the method of the sampling. The data were collected
by questionnaires. According to our results we can
say that the intention to compete and to reach sport
successes influenced the respondents less than to
conduct a healthy lifestyle and to spend leisure use-
fully. The family and various intrinsic motivations
were the most dominant factors in choosing swim-
ming. The results also draw our attention to the fact
that the effect of external factors (i.e. PE teacher,
coach) was insignificant in this process.

KKeeyy--wwoorrddss:: motivation, coaches role, proving good

Bevezetés
Az úszás az egyik legeredményesebb magyar sport-

ág. Az olimpiai sportágak között 23 arany, 23 ezüst és
17 bronzérmével hazánk második legeredményesebb
sportága a vívás mögött. Versenyzôink az elsô újkori

olimpiától kezdve szinte minden világversenyrôl ér-
mes helyezéssel tértek haza. A további sikerekhez nél-
külözhetetlen a sportági tehetségek megtalálása, ki-
választása, és természetesen képzése, a tehetséggon-
dozás. Jelen tanulmányban általában a sportolás
megkezdésének motivációira és az úszás, mint sport-
ág választásának indítékaira fókuszálunk. Napjaink-
ban a siker- és eredményorientált versenysport ki-
emelkedô képességekkel és magas szintû motiváció-
val rendelkezô sportolók aktív részvételét kívánja
meg. A sportágak mára erôsen specializálódtak, ezért
a versenysportban a sportág szempontjából fontos ké-
pességekkel, adottságokkal rendelkezô sportolókat
keresik a szakemberek (Révész et al., 2005a). A ver-
senysportra történô felkészítési folyamat egyik meg-
határozó tényezôje a kiválasztás, az adott sportág
ûzésére alkalmas sportolók megkeresése (Harmison,
2006). A kiválasztás rendszerint  azokra a gyermekek-
re korlátozódik, akik már bekapcsolódtak a sportba,
illetve már választottak sportágat. Ezért szükséges a
sportágválasztás folyamatának és a sportolók motivá-
cióinak kutatása.

A sportágválasztást számos tényezô befolyásolja: a
szülôk hatása, a szülô kötôdése a sporthoz, valamint
az adott sportággal kapcsolatos érzéseik, érzelmeik
(Weiss, 2004), a kortárscsoportok, a barátok és nem
utolsósorban a sportág szakemberei. A külsô környe-
zeti tényezôk egyik kiemelt szegmense a családi hát-
tér, melyben a szülôk befolyásoló szerepét a sportág-
választásban már az 1980-as évektôl vizsgálták. Szá-
mos tanulmány elemezte egyfelôl a pozitív szülôi ma-
gatartást, amely erôsíti a motivációs bázist és sportte-
vékenységre ösztönöz, másfelôl a negatív szülôi maga-
tartást, amely magas követelmények támasztásával,
vagy rossz szülôi példamutatással hátrányosan hat a
sportteljesítményre és gyakran lemorzsolódáshoz ve-
zet (Smilkstein, 1980; Hellstedt, 1987; Kamm, 1998;
Williams és Lester, 2000; Fredricks és Eccles, 2004).
A családok erkölcsi és anyagi támogatása nélkül lé-
nyegesen csökkenne a sporttevékenységben résztve-
vôk száma (Côté, 1999). Az elsô sportágat is általában
a szülôk választják a gyermeküknek (Bicsérdy et al.,
2006). Pápai és Szabó (2003) tornászokat vizsgálva
azt állapította meg, hogy az utánpótlás korú fiú torná-
szok 75%-a, a leány tornászok 69%-a szülei javasla-
tára kezdett el sportolni. Mivel egyre fiatalabb életkor-
ra tehetô a sportági szakosodás, a szülôk szerepe egy-
re inkább nô abban a kérdésben, hogy mely sportágak
felé irányítják gyermekeiket. Ezt a tendenciát erôsíti,
hogy a sportágak menedzserei jellemzôen egyre ko-
rábban kezdik megnyerni a gyermekeket a saját
sportáguknak.

A szülôknél kisebb arányban, de a kortársak (isko-
latársak, barátok) befolyása is jelentôs a sportágvá-
lasztásra, elsôsorban az érzelmi irányultság, a közös-
séghez tartozás érzése miatt. Bicsérdy (2002) általá-
nos- és középiskolai tanulók, valamint felsôoktatási
intézmények hallgatói véleményére alapozta azt a
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megállapítását, miszerint elsôsorban a szülôknek és a
barátoknak van kiemelt jelentôsége a sportágválasz-
tásban. 

A felsorolásból nem célszerû kihagyni a sportszak-
embereket és a testnevelôket sem. Az 1960-as és
1970-es években még a testnevelô tanárokra és az
edzôkre épült a sportágválasztás orientálása, melyhez
a személyi, infrastrukturális és financiális háttér is
biztosított volt. Ez a szerep mára jelentéktelenné vált.
Mind az iskolák, mind a sportegyesületek tevékenysé-
ge a sporttal kapcsolatban megváltozott, ezzel együtt
pedig a szakemberek sportágválasztásban betöltött
szerepe is csökkent. A testnevelô tanárok szerepe
ugyan vitathatatlan a gyermekek sportolási szokásai-
nak alakításában, hatásuk a sportágválasztásra még-
is jelentôsen visszaesett. Szabó (2002) ezt a tendenci-
át a sportági szakosodás életkorának csökkenésével,
valamint az általános iskola alsó tagozatában tanító
testnevelô tanárok alacsony számával magyarázza. 

A sportágválasztást elvileg az edzôknek is befolyá-
solni kellene. Számos sportágban ugyanakkor az
edzôk szerepe elenyészô, hiszen a sportolók legna-
gyobb része egyesületi keretek között, a sportágvá-
lasztás után találkozik az edzôvel. Ez a folyamat más-
ként megy végbe az úszásban, ahol az edzôk, az úszás-
oktató szakemberek szerepe a sportág iránti attitûdök
alakításában jelentôs. Mivel az úszásoktatás nagyon
fiatal életkorban kezdôdik, az óvodás gyermekek nem
maguktól mennek le az uszodába, hanem a szüleik ja-
vaslatára és kíséretével. Az úszótanfolyamok alatt az
oktatók és az edzô befolyásolni tudják a szülôket ab-
ban, hogy az úszásoktatásban résztvevôk közül minél
nagyobb arányban maradjanak a sportágban. Vizsgá-
latok igazolják (Seifriz et al., 1992; Balaguer et al.,
1999), hogy az edzôk által biztosított motivációs kör-
nyezet (az oktatás klímája) és az edzôi elvárások meg-
határozzák a sportolók korai indítékait. Az edzô-spor-
toló kapcsolaton túl az edzôk által kialakított légkör
is befolyásolja a sportoló irányultságát (Jowett,
2006).

Barber et al. (1999) szerint a gyermekek sportolásá-
nak leggyakrabban elôforduló okai a mozgás szerete-
te, a játékosság, az izgalom, a kihívás vonzása és új
sportágak, mozgásformák megismerésének vágya. Kö-
tôdésük a sporthoz tovább erôsödik, ha sikeresnek ér-
zik magukat és látják, hogy folyamatosan fejlôdnek
(Allen és Howe, 1998). Vlachopoulos et al., (2000)
kapcsolatot találtak a sportág szeretete és a sportolás
motivációi között. A külsô és a belsô motivációk hang-
súlyos befolyásoló tényezôk a sporttevékenységben,
és a motivációk típusa eltérô sportteljesítményt ered-
ményez. Például magas belsô motiváció esetén erô-
sebb a teljesítményorientáltság (Brustad, 1988; Scan-
lan és Lewthwaite, 1984). A teljesítmény kihívást je-
lent (Wong és Bridges, 1995) és alacsonyabb a lemor-
zsolódás veszélye (Gill et al., 1983). Ezzel szemben
magas külsô motiváció esetén magasabb a pillanatnyi
szorongás szintje (Scanlan és Lewthwaite, 1984), a
teljesítés nem jelent kihívást és gyakoribb a lemorzso-
lódás (Lindner et al., 1991). 

A sportágak kedveltségét vizsgáló kutatások szerint
az úszás a fiatalok körében az egyik leggyakrabban
ûzött és legkedveltebb egyéni sportág (Keresztes et al.,
2003). Középiskolások körében végzett felmérések
szerint az úszás mind a lányoknál, mind a fiúknál el-
sô helyen állt a sportági preferenciák rangsorában (Bí-
róné 1990, 2004). 

A bemutatott szakirodalomra épülve tanulmányunk
célja, hogy vizsgálataink alapján bemutassuk a hazai
úszósportban versenyszerûen részt vevô sportolók
sportágválasztással kapcsolatos motivációit, valamint
a sportolásuk elkezdését befolyásoló tényezôket. Kitû-
zött céljaink alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaz-
tuk meg:

H1: Feltételeztük, hogy az úszók elsôsorban egészsé-
gük megôrzése miatt kezdtek sportolni, szabadidôs te-
vékenységként.

H2: Feltételeztük, hogy az úszásban résztvevôk fô-
ként szüleik javaslatára választották sportágukat.

H3: Feltételezzük, hogy az úszás sportág választásá-
ban jelentôs volt a testnevelô tanár szerepe.

Anyag és módszer
A sportágválasztást befolyásoló tényezôk megisme-

réséhez versenyszerûen úszók körében végeztünk fel-
mérést. A teljes populációba a Magyar Úszó Szövetség
(MÚSZ) hivatalos versenyrendszerében részt vevô
egyesületek tagjai, igazolt versenyzôi tartoztak.

Az alapsokaságot a vizsgálat idôpontjában 2875
igazolt versenyzô alkotta. A minta kiválasztásának
alapjaként a MÚSZ hivatalos egyesületi listája szol-
gált; az adatfelvételkor 107 tagegyesület tartozott a
Szövetséghez. Ezen jegyzék segítségével valószínûsé-
gi, rétegzett mintavételi eljárást alkalmaztunk (Bab-
bie, 2003). Az egyesületek területi eloszlásának jel-
lemzôit figyelembe véve alakítottuk ki a vizsgálati
mintát, melybe 28 vidéki és 18 fôvárosi egyesület ke-
rült. A rétegeket a megyék adták, az egyesületek
székhelyüknek megfelelôen kerültek kiválasztásra a
listából. A rétegeken belül véletlenszerûen, sorsolás-
sal választottuk ki azon egyesületeket, melyek a min-
tába kerültek. Az egyesületek kiválasztása után to-
vábbi rétegeket nem képeztünk, az adott egyesület
minden igazolt, versenyszerûen úszó tagját megkér-
deztük (N=670). A kiküldött kérdôívek 63,3%-a érke-
zett vissza, azaz 424 sportoló válaszolt kérdéseinkre.
A válaszadók között 214 férfi (50,4%) és 210 nô
(49,6%) szerepelt, átlagéletkoruk 14,42 év volt, (szó-
rás 2,48) átlagosan 6,13 éve sportoltak. A sportolók
24,1%-a (102 fô) budapesti egyesületben úszott, míg
75,9%-a (322 fô) vidéki egyesületnek volt tagja. A
sporteredményeket tekintve a mintából 55 fô ért el
elsô helyezést országos bajnokságokon, 53 versenyzô
második vagy harmadik helyezést szerzett, 34-en pe-
dig 4-6. helyen végeztek. Nemzetközi versenyen 18 fô
ért el dobogós helyezést.

A vizsgálatban megkülönböztettük a bevált és a be
nem vált sportolókat. A dolgozat szempontjából azon
sportolókat tekintettük beváltaknak, akik a hazai or-
szágos bajnoki rendszerben az 1-3. helyek valamelyi-
kén, illetve nemzetközi versenyen (Olimpia, vb, Eb,
EYOF) az 1-16. helyen végeztek. A többi sportolót a
nem beváltak kategóriájába soroltuk.

Az adatgyûjtéshez az írásos kikérdezés módszerét
alkalmaztuk, egy általunk kidolgozott pedagógiai és
szociológiai jellegû kérdôívvel. A kérdôív egy korábbi
tanulmányunkban (Révész et al., 2005c) alkalmazott
kérdôív továbbfejlesztett változata volt, melynek kér-
déseit sportolói és edzôi interjúk tapasztalatai alapján
módosítottuk. A kérdôív kérdései a sportolás elkezdé-
sét befolyásoló tényezôkre, valamint a sportágválasz-
tásra tértek ki. A kérdôív nyílt és zárt végû kérdéseket
tartalmazott. A zárt végû kérdések esetében 1-tôl 5-ig
terjedô skálán kellett jelölni a sportolóknak azt, hogy
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mennyire értenek egyet az adott állítással. Az 1-es ér-
ték jelentette a kérdéssel, vagy meghatározással való
teljes egyet nem értést, az 5-ös érték pedig az állítás-
sal való teljes egyetértést. A nyílt végû kérdések vála-
szait elôször csoportosítottuk, majd a csoportok alap-
ján kódoltuk annak érdekében, hogy a statisztikai
számítások elvégezhetôk legyenek.

A minta általános jellemzésére és a populáció egyes
paramétereinek meghatározására leíró jellegû statisz-
tikai módszereket alkalmaztunk. A matematikai sta-
tisztikai elemzéseket azokban az esetekben használ-
tuk, amikor a teljes populációról vontunk le következ-
tetéseket (Nahalka, 2004). A kérdések elemzéséhez le-
író statisztikai eljárásokkal és nem paraméteres pró-
bákkal (kereszttábla elemzés, Chi2 próba) dolgoztunk.
A statisztikai vizsgálatokat az SPSS 15.0 program se-
gítségével végeztük el, szignifikancia szintnek a társa-
dalomtudományi kutatásokban alkalmazott hibaha-
tárt (p<0,05) vettük alapul. 

Eredmények
A sporttevékenység- és a sportág választására szá-

mos tényezô gyakorol hatást. Ezeket a tényezôket egy
korábbi hasonló témájú kutatás alapján nyolc cso-
portba (élsport, szülôk, barátok, szabadidô eltöltése,
egészségmegôrzése, stb.) soroltuk és zárt végû kérdé-
sek segítségével, 1-5-ig terjedô skálán vizsgáltuk,
hogy melyik tényezônek mekkora szerepe volt a spor-
tolás elkezdésében (11..  ttáábblláázzaatt).

Az élsport nem jelent meg döntô tényezôként a vá-
laszokban. A többség nem azért kezdett el sportolni,
hogy élsportoló legyen, a megkérdezettek mindössze
29,1% -a jelölte be, mint nagymértékben meghatáro-
zó tényezôt. A bevált sportolóknál ez az érték maga-
sabb (40,5%) a nem bevált sportolókéhoz képest
(25,1%). A barátok szerepe nem kiemelkedô a sporto-
lási indítékok között, a vizsgált sportolók 64,7%-át
egyáltalán nem befolyásolta barátja a döntésben,
6,3%-ban volt csak jelentôs, vagy meghatározó (6,0%)
a barátok szerepe. Hasonlóan alacsony szerepe van a
sportolás megkezdésében az orvosi javaslatnak
(7,5%), de még így is a válaszadók 12,2%-a orvosi ta-
nácsra kezdett el sportolni.

A szabadidô sporttal történô eltöltése már inkább
mondható befolyásoló tényezônek. Az úszók körülbe-
lül fele (49,9%) nagymértékben vagy teljes mértékben
a szabadidô hasznos eltöltése miatt kezdte el a spor-
tolást. Hasonló arányban (53,2%) választották a spor-
tot a megkérdezettek amiatt, hogy jól érezzék magu-
kat. Az egyik legdominánsabb indokként az egészség
megôrzése jelent meg a válaszokban. A megkérdezet-
tek 68,3%-a tartotta fontosnak, hogy egészsége érde-
kében sportoljon. A nem bevált sportolóknál ez az
arány 70,7%, a beváltaknál 45,2%. 

A családi háttér befolyásoló szerepe kétpólusú, mi-
vel a szülôk korábbi sporttevékenysége 40,3%-ban
egyáltalán nem befolyásolta a sport elkezdésében a
megkérdezetteket, illetve csak 15,9%-ban volt ez a
legfontosabb indok. Másfelôl a sportolók 51,4%-a
azért kezdett el sportolni, mert szülei elvitték sport-
egyesületbe vagy sporttanfolyamra. A válaszok átlagá-
nak és szórásának eredményeibôl (22..  ttáábblláázzaatt) az kö-
vetkezik, hogy a sportolás elkezdését leginkább a Szü-
lôk (3,92), az Egészség megôrzése (3,84), valamint a
Szabadidô sporttal történô eltöltése (3,30) motiválta
leginkább. A legkevésbé befolyásoló tényezô az Orvosi
ajánlás (1,63) és a Barátok (1,77) voltak.

A motivációk szempontjából a nemek között az él-
sport szerepében találtunk szignifikáns különbséget.
A fiúk inkább választották az Élsport vonzása miatt a
sportolást, mint a lányok (Chi2 = 10,695; p = 0,030).
Ugyanezen változó esetében találtunk különbséget a
beváltak és a nem beváltak között is (Chi2 = 21,163;
p = 0,000). A bevált sportolók inkább az élsport miatt
kezdték el a sportolást, a nem bevált sportolóknál ez
nem volt domináns motiváló tényezô.

A sportolás elkezdésének okain túl arra is kíváncsi-
ak voltunk, hogy miért éppen az úszást választották a
versenyzôk. A felmérésben szereplô, idevágó kérdése-
ket, illetve válaszokat két csoportba soroltuk. Az elsô
csoportba azok az indokok tartoztak, amelyek a csa-
ládhoz, illetve belsô indíttatáshoz kapcsolódnak, míg
a másik csoportba azok a válaszok kerültek, amelyek
külsô befolyásoló tényezôk. Ezáltal az elsô csoportba
a Szüleim ezt tanácsolták, a Rokonaim ezt tanácsol-
ták, a Testvérem tanácsolta, az Úgy éreztem, nekem
való ez a sportág, az Elegem lett egy másik sportágból,
a Családi hagyomány és a Mindenképp úszni szeret-
tem volna válaszlehetôségek kerültek. A második cso-
portot a Barátaim is úsztak, Az Edzôm felfigyelt rám,
a Testnevelôm ajánlotta ezt a sportágat, az Ismerôsök
ajánlották, a Lakóhelyemen erre volt lehetôség, az Or-
vos ajánlotta és a Média hatása válaszok alkották.

Az elsô csoportba tartozó válaszok százalékos meg-
oszlását a 33..  ttáábblláázzaatt mutatja be. Az úszást a Szülôk
tanácsára választók aránya 52,1%, melybôl 34,9% leg-
inkább a szülei tanácsára kezdte el az úszást, míg
17,2%-ukat nagyon befolyásolták szüleik. A Rokonok
és Testvérek befolyása nem érezhetô a sportágválasz-
tásban, mindkét esetben a válaszadók 78%-a jelölte
meg, hogy egyáltalán nem befolyásolták döntésüket. A
megkérdezettek 26,9%-a válaszolta azt, hogy teljes
mértékben, 19,6%-a pedig azt, hogy nagyon meghatá-
rozó volt sportágválasztásában az az érzés, hogy ez a
Neki való sportág. A Más sportág megunása vagy a
Családi hagyomány sem hatott jelentôsen a sportágvá-
lasztásra; mindkét esetben 70% felett jelölték meg,
hogy egyáltalán nem befolyásolta döntésüket ez a két
tényezô. A Mindenképp úszni szerettem volna válaszle-
hetôségnél ismét kettôs eredményt kaptunk. Az úszók
28,5%-a egyáltalán nem e miatt választotta az úszást,
míg 20,7%-uk mindenképpen úszni szeretett volna.

A második csoportba sorolt indítékokról (44..  ttáábblláá--
zzaatt) általánosságban elmondható, hogy nem befolyá-
solták érdemben a sportágválasztást. Egyedül az Edzô
felfigyelt rám válasz esetében találtunk közel 20%-os
válaszolási arányt a leginkább befolyásoló tényezônél.
A Barátok esetében 60%-ban, míg a többi válaszlehe-
tôség esetében 70%-ban azt az eredményt kaptuk,
hogy ezek a tényezôk egyáltalán nem befolyásolták a
sportolókat a sportágválasztásban.

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a fiúk és a leányok,
valamint a bevált és nem bevált sportolók között mely
válaszok esetében van szignifikáns különbség. Az elsô
csoportba sorolt válaszokkal kapcsolatos eredménye-
ket az 55..  ttáábblláázzaattbbaann mutatjuk be.

Az eredmények azt tükrözik, hogy több fiú választot-
ta az úszást a Szülôk tanácsára, mint a leány (Chi2  =
12,052; p = 0,017). A Meguntam egy másik sportot
válaszok átlaga alacsony (1,34), azonban a nemek kö-
zött szignifikáns különbséget találtunk. (Chi2 =
17,670; p = 0,001) a fiúk többen választották e miatt
az úszást, mint a leányok. A Mindenképp úszni akar-
tam válaszok átlagértéke magasabb (2,86), és a leá-
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11..  ttáábblláázzaatt.. A sportolás elkezdését befolyásoló tényezôk %-os megoszlása (N=424)
TTaabbllee  11.. Distribution of the influencing factors of starting sport activity in percentage (N=424)
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nyok (3,11) inkább választották e miatt az úszást
(Chi2  = 15,178; p = 0,004).

A beváltak és nem bevált sportolók között a Min-
denképp úszni akartam válasz esetében találtunk
szignifikáns különbséget (Chi2  = 13,053; p = 0,011).
Érdekes módon a nem beváltakat jobban motiválta ez
a tényezô választásukban, mint a bevált sportolókat.

A második csoportba sorolt lehetôségek közül a ne-
mek között két, míg a bevált és nem bevált sportolók
között egy változó esetében kaptunk szignifikáns kü-
lönbséget (66..  ttáábblláázzaatt). A külsô tényezôk közé sorolt in-
dítékok nem tekinthetôk lényeges befolyásoló ténye-
zôknek. Az Edzô felfigyelt rám alternatíván kívül min-
den más motiváció átlaga jóval 2 alatt maradt. A külsô
tényezôk közül a legmagasabb átlagot az edzô szerepe
kapta, de ez az érték is meglehetôsen alacsony (2,4).

Szignifikáns különbséget találtunk a nemek között az
ismerôsök szerepének megítélésében (Chi2  = 21,163;
p = 0,000). A leányok sportágválasztását jobban befo-
lyásolták az ismerôsök, mint a fiúkét. Az Orvos ajánlot-
ta változó esetében is találtunk különbséget (Chi2  =
10,302;  p = 0,036), de itt a fiúk által adott válaszok át-
lagértéke volt szignifikánsan magasabb, mint a leányo-
ké. A beválás szempontjából az Orvos ajánlotta alterna-
tíva is különbséget mutatott (Chi2  = 10,005; p = 0,040). 

Megbeszélés
Mind a hazai, mind a nemzetközi kutatások gyak-

ran próbálják feltárni, hogy milyen külsô és belsô té-
nyezôk játszanak szerepet a fiatalok sportolási szoká-

sainak kialakításában (Bagoien és Halvari, 2005; Bi-
csérdy, 2002; Harsányi, 2004; Lindner és Kerr, 2001;
Pluhár et al., 2003; Vernacchia et al., 2000). Kevesebb
azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek a kérdés-
kört úgy közelítik meg, hogy milyen érvek szerepelnek
az adott sportág választása mellett (Földesiné, 1999;
Pápai és Szabó, 2003). Felmérésünkben az utóbbi
kérdésre kerestük a választ. Vizsgálatunk eredményei
igazolták azt a két hipotézisünket (H1; H2), mely sze-
rint az úszók elsôsorban szüleik javaslatára és egész-
ségük megôrzése érdekében kezdtek sportolni, sza-
badidôs tevékenységként.

A szülôk szerepe a sportolás elkezdésében már is-
mert, korábbi tanulmányok (Révész et al., 2005b; Bi-
csérdy et al., 2006) feltárták, hogy a szülôk véleménye
jelentôs befolyásoló tényezô. Bicsérdy (2002) szerint
az általános iskolás leányok 42%-a, a fiúk 45%-a a
szülôk tanácsára kezdett el a sportolni. A középisko-
lások esetében ez az arány már jelentôsen lecsökken,
de még így is jelentôsnek mondható, a leányok 21%-a
és a fiúk 22%-a sportol a szülôk tanácsára. Eredmé-
nyeink megerôsítik, hogy a szülôk befolyása az egyik
legjelentôsebb tényezô a sportolás elkezdésében. A
szülôk után a második legnyomósabb ok az egészég
megôrzése volt. A rendszeres fizikai aktivitás és a
sport jelentôségének megtanítása több színtéren is
komoly feladat. A családoknak, az iskoláknak és a
sportegyesületeknek is hozzá kell járulnia e feladat
megoldásához. Lényeges kérdés, hogy a felnövekvô
generáció az egészségtudatos magatartás mely eleme-
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22..  ttáábblláázzaatt.. A sportolás elkezdését befolyásoló tényezôk átlag és szórás eredményei (N=424)
TTaabbllee  22.. Mean and SD values of the influencing factors of starting sport activity (N=424)
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ire fektet hangsúlyt. Az egészség, mint a sportolás in-
dítéka, tükrözi az egészségtudatos életvitelre nevelés
eredményességét. Az egészség értékként kezelése, va-
lamint a szabadidô hasznos eltöltésére irányuló sport-
tevékenység nagy valószínûséggel az egészségtudatos
életvitelre nevelés eredménye.

A sportágválasztást a külsô (barátok, edzô, testne-
velô, stb.) és belsô (szülôk, sportág szeretet, az úszás
prioritása) tényezôk oldaláról vizsgáltuk. Megállapít-
ható a belsô tényezôk dominanciája, amelyben a
szülôk mellett a sportolók saját véleménye is megje-
lent. A vizsgálatban szereplôk sportágválasztását
erôsen befolyásolta a szülôk tanácsa. A szülôk befo-
lyásoló szerepét azonban nemcsak a sportolók emlí-

tik meg. Egy korábbi vizsgálatunkban (Révész et al.,
2005c) sikeres edzôket kérdeztünk a sportágválasz-
tás körülményeirôl. Ôk is elsô helyen említették a
szülôk sportmúltját és sportági preferenciájukat.
Fredricks és Eccles (2004) is a szülôk magatartásá-
nak, valamint értékrendjének tulajdonít jelentôséget
a tanulók iskolán kívüli tevékenységében, így a
sporttevékenységben is. 

A belsô tényezôk jelentôségét támasztja alá, hogy a
szülôi hatás mellett a sportolók egyéni véleménye, va-
lamint a sportág iránti érdeklôdése is nagy teret ka-
pott a sportágválasztásban. 

Az általunk vizsgált mintában a külsô tényezôk nem
voltak jelentôs befolyással a sportágválasztásra, így
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33..  ttáábblláázzaatt.. Az úszás sportág választását befolyásoló családi- és belsô tényezôk %-os megoszlása (N=424)
TTaabbllee  33. Distribution of family and internal factors of choosing swimming in percentage (N=424)
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harmadik hipotézisünket, mely szerint a testnevelôk
számottevô szerepet játszottak az úszók sportágvá-
lasztásában, el kellett vetnünk. Idevágó eredménye-
ink ellentmondanak néhány más kutatás tapasztala-
tainak. Eccles és Wigfield (2000) szerint az iskolától
elvárható, hogy megfelelô viselkedésmintát mutasson
a tanulók számára, melynek része a sport- és a sport-
ágválasztás elôsegítése. Balázsiné (2002) kutatási
eredményei szerint az általános iskolai tanulók több
mint harmada a testnevelô tanárt tartja a legszimpa-
tikusabbnak és a testnevelés órát a legértékesebbnek
az iskolában. Az iskolások számítanak a testnevelô

tanár véleményére és szakértelmére sportágválasztá-
suk során. 

A testnevelôk szerepe jelentôsebb is lehetne, hiszen
a gyermekek többsége a testnevelés órán találkozik
elôször szakmailag felkészült, megfelelô ismeretekkel
rendelkezô szakemberrel, aki a meglévô adottságaik
és a szerzett képességeik alapján meg tudja állapíta-
ni, mely sportágban érhetnének el kimagasló ered-
ményeket. Valószínû, hogy a testnevelôk azért nem
játszottak meghatározó szerepet az úszók sportágvá-
lasztásában, mert a korai specializáció miatt az érin-
tett gyermekek (pontosabban szüleik) már azelôtt el-
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44..  ttáábblláázzaatt..  Az úszás sportág választását befolyásoló külsô tényezôk %-os megoszlása (N=424)
TTaabbllee  44.. Distribution of external factors of choosing swimming in percentage (N=424)
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kötelezték magukat a sportág mellett, mielôtt iskolá-
ba, illetve testnevelô szakos tanár keze alá kerültek
volna.

A sportszakemberek közül az edzôk szerepe volt a
legjelentôsebb a sportágválasztásban, ezáltal valami-

lyen szinten érvényesülnek szakmai szempontok is,
azonban az edzôi szerep is csökkenni látszik. Például
Pápai és Szabó (2003) tornászok körében végzett fel-
mérésében a megkérdezettek 30%-a választotta a tor-
nát az edzô javaslatára.
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A külsô tényezôk közül általában jelentôs a barátok
és kortársak befolyásoló szerepe (Mönks és Knoers,
1997; Czeizel, 2003). Az úszóknak mindössze 6,5%-a
válaszolta, hogy sportágválasztásban barátja vélemé-
nye volt a legmeghatározóbb. Feltehetôen ismét azért,
mert az úszásban a szakosodás rendszerint egészen
kisgyermek korban kezdôdik, amikor még a szülôk
szava a döntô, a kortárscsoport hatása késôbb érvé-
nyesül.

A sportágválasztáshoz kapcsolódó eredményeink
alátámasztják Szabó (2002) tapasztalatait, mely sze-
rint a család átvette a szerepet a fiatalok sport felé irá-
nyításában és motivációs bázisának kiépítésében. A
korábbi gyakorlat átalakult, a sportolással és a sport-
ágválasztással kapcsolatos teendôk már inkább a
családhoz kapcsolódnak. Az edzôk és a testnevelôk
együttmûködése az 1980-as évek végéig stabil volt
(Kôrös, 1995; Istvánfi, 2002; Szlatényi, 2002), ma ez
már nem mondható el. Véleményünk szerint a sport-
ágválasztás kulcsszereplôinek hatékony együttmûkö-
dése továbbra is segítené a versenysport fejlôdését és
az úszás sportág további sikerességét.
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Összefoglaló
Jelen elôtanulmány célja, hogy rámutasson a szá-

mítógépes mozgásos játék jótékony hatására; s egy-
ben egy új megvalósítási lehetôséget vessen fel az
Egészségügyi Világszervezet azon megállapításához,
mely szerint az elhízás, mint megelôzhetô betegség el-
len könnyû lenne tenni. A Nintendo Wii konzolon fu-
tó játékok a konzolhoz tartozó mozgásérzékelô vezérlô
révén mozgásos tevékenységet is magában foglaló al-
ternatívái a gyermekek körében kedvelt hagyományos
számítógépes játékoknak. A mozgásérzékelô játékve-
zérlôt kihasználó játékokkal csökkenthetjük a kevés
mozgás és a sok ülés következményeként fellépô rossz
testtartás kialakulásának esélyét, másrészt vonzóvá
tehetjük a sportolást, mely segíthet a gyermekek
egészségének megôrzésében.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Wii konzol, számítógép, sportmozgás,
kövér, pubertás

Abstract
The objective of this pre-study is to highlight the

beneficial impacts of movement based computer
games and at the same time to propose a new course
of action in reaction to the statement of the World
Health Organization, that being a preventable disease
it would be easy to act against obesity. The alternative
provided by Nintendo Wii console games based on
motion sensing technology have become a popular
choice of children. Playing these games on the one
hand reduces the risk of bad posture that is usually
the result of too much sitting, while on the other hand
it also makes sports activities more appealing to
children, which on the long run can encourage them
to develop a healthy life style. 

KKeeyy--wwoorrddss:: Wii console, personal computer, sport-
movement, obesity, puberty

Bevezetés
A testmozgás fontossága
Tudományos kutatások bizonyítják a rendszeres

testmozgás betegség-prevenciós és halálozási kocká-
zatcsökkentô hatását. A mozgás csökkenti az elhízás
veszélyét, javítja az általános közérzetet, serkenti az
ember kreativitását, növeli a munkateljesítményt,
csökkenti a csontozat és izomzat sérülési kockázatát

és a betegségben töltött napok számát is (Kiss, 2003).
A testedzés jótékony hatással van a személyiség fejlô-
désére, a lelki egészségre is. „Mens sana in corpore
sano", azaz ép testben ép lélek. 

A kövérség és a mozgáshiány veszélyei
Bár a megfelelô testsúly köztudottan növeli a

hosszú élet esélyét és javítja a pszichofizikai állapotot,
a kövérség mégis (nemre való tekintet nélkül) mára
már világszerte járványos méreteket ölt. A gyakorlat-
ban elhízottnak számít, akinek súlya 20%-kal megha-
ladja a testsúly kalkulátorok (például BMI) által aján-
lott ideális súlyt. Az elhízottság elôfordulási gyakori-
sága a fejlett országokban 10-30% (Lissau, 2004), Eu-
rópában több mint 15%.

A kövérség kialakulása egyrészt genetikai hajlam,
másrészt egészségtelen életvitel következménye; s ez
utóbbi számos szociálpszichológiai és technikai kör-
nyezeti hatás eredménye. A kövérség kialakulása
szempontjából az egészségtelen életvitel legfonto-
sabb faktora a helytelen táplálkozás mellett a moz-
gásszegény, ülô életmód, ugyanis így az energia fel-
vétele és az energia felhasználása közötti egyensúly
felborul. Ahogy a táplálkozási szokások kialakulásá-
ban, úgy a mozgás iránti igény kialakításában a csa-
ládnak és a gyermek közvetlen környezetének döntô
szerepe van.

A kevés mozgás és a részben ennek tulajdonítható
túlsúly egyre fiatalabb életkorban válik gyakori jelen-
séggé. A járványügyi hivatal felmérései szerint a gyer-
mekek 30,3%-a küzd súlyfelesleggel és 15,4%-a elhí-
zott. Minden ötödik magyar gyermek túlsúlyos, de a
7-14 éves gyermekek fele nem elégedett a testsúlyá-
val, és 20-30 százalékuk már fogyókúrázott (OÉTI).
Tehát a gyermekek is ugyanúgy ki vannak téve az el-
hízás veszélyének, mint a felnôttek. Az iskolás korosz-
tály egészségét így egyre több hatás veszélyezteti. A
mozgásos játékok, tevékenységek háttérbe szorulása
azt eredményezi, hogy egyre több a rossz testtartású,
elhízott gyermek. A sok ülés kényszertartást eredmé-
nyez, s ez olyan egyoldalú statikus és mechanikus
igénybevételt jelent a mozgásszervrendszer, különös
tekintettel a gerinc számára, ami kezdetben túlterhe-
lést, késôbb károsodást hoz létre az ízületeket felépí-
tô elemi struktúrákban. Mivel a sok ülés gyakran a
helytelen táplálkozással és a kevés mozgással páro-
sul, a súlyproblémás gyermekek száma is egyre nö-
vekszik (Vizi, 2004).

Mindez már csak azért is aggasztó, mert a prepu-
bertás (8-12 év) az ontogenezis egyik meghatározó
életszakasza. Az erre a korra jellemzô komplex fejlô-
dési folyamatok jól nyomon követhetôk a gyermekek
alakváltozásában, élettani funkcióik differenciáltsá-
gában, a motoros, a kognitív, az affektív és pszicho-
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Még több mozgással a számítógép elôtt – 
a Wii konzoljáték hatása a túlsúlyos gyermekekre
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motoros képességeik megnyilvánulásaiban, a társas
kapcsolataik alakulásában. Az, hogy a rendszeres fi-
zikai aktivitásnak nemcsak fiziológiai, hanem pszi-
chés elônyei vannak, életkorra való tekintet nélkül
is igaz. 

A fizikai aktivitás elôsegítése
A lakosság egészségre nevelése, a bölcsôtôl a sírig

tartó mozgásszükséglet felkeltését és annak kielégíté-
sére való lehetôség biztosítását jelenti. A fizikai aktivi-
tásnak számtalan formája ismeretes: lehet verseny-
sport, szabadidôsport, rekreációs tevékenység. A moz-
gás intenzitása függhet az alkattól, a motivációtól il-
letve a szociális környezet érzékelt elvárásaitól. A fizi-
kai aktivitás körébe soroljuk a mozgásterápiát és a
gyógytornát is, amelyek célja a kóros folyamatok ellen
ható, preventív, regeneráló hatású mozgásanyag biz-
tosítása és mozgásfunkciók javítása.

A mozgáshoz és az egészséges életmódhoz kapcsoló-
dó pozitív attitûdök kialakulása világszerte rohamosan
terjed. Az Európai Unió polgárainak 30%-a végez rend-
szeres sporttevékenységet. A mozgás iránti igény felkel-
tését már gyermekkorban célszerû kezdeni, mert ez a
leghatékonyabb módja annak, hogy az a mindennapos
döntéseket befolyásoló tartós attitûddé alakuljon.

A Nintendo Wii
2006-ban piacra került egy újfajta sporteszköz, szá-

mítógépes játékgép (Wii), melynek használatával a já-
tékos fizikai értelemben is aktív résztvevôjévé válik a
virtuális sporteseményeknek. A számítógép alapú já-
tékeszköz így sporteszközként funkcionál. A Wii-n fu-
tó játékprogramok olyan sportmozgásokat is lehetôvé
tesznek a gyermek számára, melyeket a sportban hát-
rányos testalkat (túlsúly) vagy a mozgáskoordináció
alacsony szintje (ügyetlenség) miatt, eddig nem mert
kipróbálni. Ezzel reményeink szerint vonzóvá lehet
tenni a sportolást azoknak is, akik eddig csak nézni
merték a sportokat. A Wii játék további elônye lehet,
hogy a szobába hozza a sportágakat és a sportágra jel-
lemzô mozgásokkal, mozdulatokkal a gyermek átélhe-
ti a sportolás élményét, fejlesztheti a sportághoz szük-
séges izmokat, koordinációt. Ez kedvet csinálhat neki
a sportmozgásokra, ösztönözvén arra, hogy elmenjen
a sportpályára is. 

A Nintendo Wii vezérlésének hasznos vonatkozásai
a testmozgás és az életmód tekintetében

A mozgásérzékelôs vezérlôvel fel nem szerelt játék-
konzolokhoz és számítógépekhez képest minôségi ug-
rást jelentett a számítógépes játékvezérlés történeté-
ben, hogy a Nintendo Wii mozgásérzékelôs játékvezér-
lôt kapott, és hogy e játékvezérlôt a Wii-re írt progra-
mok sokrétûen ki is használják (mára a Wii fô riváli-
sának számító Microsoft Xbox 360 és a Sony Playsta-
tion 3 mellé is vásárolható mozgásérzékelô vezérlô a
Kinect és a Move vezérlôk révén). A hagyományos szá-
mítógépes és konzoljátékok ugyanis nem késztetik
testmozgásra a játékosokat, így elôsegítik az ülô élet-
mód és az elhízás kialakulását a felhasználók körében
(Vandewater et al., 2004; Kato, 2010). A mozgásérzé-
kelôs vezérlô esetében a kontrollert kezelô játékos már
nem csak billentyûket nyomogat vagy irányítókart
húzogat a játék során, hanem egész testével vagy több
testrészével koordináltan szükséges mozognia a játék
irányításához. Így lehetôvé válik a játékos mozgás
mennyiségének növelése és a motoros képességeinek

fejlesztése is, nem utolsósorban a játékos ama moti-
vációjának köszönhetôen, hogy egyre jobb játékbeli
eredményeket szeretne elérni, ezért egyre hatéko-
nyabb vezérlésre – azaz több és/vagy kifinomultabb
testmozgásra – törekszik. Ennek fényében nem meg-
lepô, hogy a Wii-játékok esetében a játékirányításhoz
szükséges testmozgás növeli a játékos energiafelhasz-
nálását az ülô helyzetben irányítható játékokhoz és a
tévénézéshez képest (Lanningham-Foster et al., 2006;
Graves et al., 2007). Ez a mozgást igénylô játékirányí-
tás elôsegítheti az egészséges életmód kialakulását és
fenntartását a technikailag fejlett társadalmakban,
ahol a számítógépes játék egyre elterjedtebb és nem-
csak a fiatalok körében: a jelen tanulmányban leírt
vizsgálat alanyainak 70%-a legalább napi 1 órát,
23%-uk pedig több mint napi 2 órát tölt számítógépes
játékokkal. Ehhez igen hasonló mértékû, átlagosan
heti 13 órányi számítógépes játékot jelez egy a minden
korcsoport játékosaira és a 2008-as év utolsó negyed-
évére vonatkozó egyesült államokbeli felmérés (NPD,
2009). A videójátékok használata nemcsak az ülô élet-
móddal szemben bírhat jótékony hatással, hanem a
fejlett kézügyességet igénylô szakmákban is, például a
laparoszkópiás sebészetben, ahol egy kísérlet tanul-
sága szerint a Wii-játékkal gyakorló szakorvosjelöltek
kevesebb hibát vétettek és gyorsabban hajtották vég-
re a kitûzött orvosi feladatot, mint a Wii-vel nem ját-
szó kollégáik (Bokhari et al., 2010). Összességében el-
mondhatjuk tehát, hogy a mozgásérzékelôs vezérlést
igénylô számítógépes játékok az aktív testmozgás
szükségessé tételével képesek hasznos és pozitív ha-
tásokat kifejteni a játékosok életmódja és motoros ké-
pességei vonatkozásában.

A kutatás célja
Az itt bemutatott vizsgálat fô célja annak feltárása

volt, hogy a túlsúlyos gyermekekre milyen fizikális és
pszichés hatással van a Wii-vel való rendszeres játék.
A kutatás másodlagos célja annak demonstrálása,
hogy a Wii lehetôséget nyithat nagy eszköz- és hely-
igényû sportágak elérhetôvé és kívánatossá tételére a
gyermekek számára. Harmadik, általánosabb célként
pedig az fogalmazható meg, hogy népszerûsítsük a
szabadidô aktív és változatos sportmozgással történô
eltöltését.

Anyag és módszerek
A vizsgálatban az egri Eszterházy Károly Fôiskola

Gyakorló Iskolájának 34, túlsúlyosnak vagy elhízott-
nak ítélt (lásd alább) tanulója vett részt, életkoruk 10-
14 év közötti, átlagosan 12,1 évesek.

Antropometriai adatokat 33 tanulóról sikerült gyûj-
teni. A tanulók testtömeg-indexe (BMI) a kísérlet kez-
detekor 20,9 és 36,1 közötti, a kísérlet végén 21,0 és
36,7 közötti, átlagosan 26,7 illetve 27,0 volt. A Cen-
ters for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov)
életkor-specifikus BMI adatai alapján így a populáció
felsô 5%-ba (az „elhízottak" kategóriájába) 18 gyermek
(55%) volt sorolható a vizsgálat elején és végén is.
Ugyanezen adatok alapján a populáció BMI szerinti
felsô 15%-ába (a „túlsúlyos" kategóriába) további 13
gyermek tartozott. A vizsgálatban résztvevô további
két gyermekbôl az egyiket a BMI a felsô 25%-ba ren-
delte, a másik esetben ez csak a kísérlet végi állapot-
ra volt elmondható.

A vizsgálat alanyai 2010. március elejétôl tíz héten
keresztül minden hét minden munkanapján fél órát

37Tanulmány • Sáringerné Szilárd Zsuzsanna és tsai: Még több mozgással...

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

3
. é

v
fo

ly
a
m

 4
9
. sz

á
m

 • 2
0
1
2
/1

Szemle 2012/1/03-58  2012/03/24 08:22  Page 37



játszottak a játékkal. A játékidô meghatározásánál fi-
gyelembe vettük azt a tényt, hogy a mozgás akkor lesz
hatásos, ha azt megfelelô ideig, megfelelô intenzitás-
sal végezzük. Természetesen szakmai felügyelettel a
hatásfokot javítani lehet, ezért a játék teljes idôtarta-
ma alatt minden csoporthoz segítôket alkalmaztunk,
akiknek az volt a feladatuk, hogy egyrészt figyelemmel
kísérjék és segítsék a helyes és motivált játékot, más-
részt a megfigyelési naplót vezessék. A játékeszköz jel-
legébôl adódóan a motiváció elég magas volt, így csak
a kivitelezésben kellett segíteni. A napi játékról elôze-
tes szempontrendszer alapján naplót vezettük, a vál-
tozások nyomon követése érdekében. A vizsgálat so-
rán ugyanazokat az eszközöket használtuk minden
gyermeknél.

A kutatás céljainak megfelelôen az alábbi adatgyûj-
tés folyt:

Antropometriai méretek rögzítése a kísérlet elején
(az elsô játék elôtt) és végén:

• testmagasság (a talpsík és a koponyatetô távolsá-
ga milliméteres pontossággal);

• testtömeg (személymérlegen, minimális ruházat-
ban);

• derékkerület (a köldök magasságában a hosszten-
gelyre merôleges síkban mérve);

• csípôkerület (a csípôcsont magasságában a hossz-
tengelyre merôleges síkban);

• felkarkerület (az alkar hossztengelyére merôleges
síkban a legnagyobb kerület);

• combkerület (a comb hossztengelyére merôleges
síkban a legnagyobb kerület).

A gyermekek POMS hangulati kérdôívet töltöttek ki
egyénileg a kísérlet elején és végén, mely hét aspek-
tusból határozta meg a gyermekek pszichés állapotát:

• feszültség;
• düh;
• kimerültség;
• lehangoltság;
• önbecsülés;
• életerô;
• zavartság;
• hangulat (a fentiekbôl eredeztetett átfogó mérô-

szám).
Az általunk összeállított, elsôsorban a gyermekek

életmódját, számítógép-használati és sportolási szo-
kásait firtató 26 pontos kérdôívet a kísérlet elején töl-
tötték ki a résztvevôk.

Az adatfeldolgozás menete
Az összegyûjtött adatokat az alábbi specifikus célok

szem elôtt tartásával, statisztikai módszerek felhasz-
nálásával dolgoztuk fel:

• Az alanyok jellemzése céljából az életmódra, vala-
mint a számítógépes- és sportszokásokra vonatkozó
adatokat leíró statisztikákkal foglaltuk össze (34 ta-
nulóra).

• Az alanyok esetleges hangulati változásait a kísér-
let elején és végén mért POMS adatok összehasonlítá-
sával végeztük el (34 tanulóra). Ennek a változásnak
a szignifikanciáját páros t-próbával vagy Wilcoxon-
teszttel ellenôriztük, attól függôen, hogy az adatpárok
különbségeinek eloszlása a Shaphiro-Wilk teszt szig-
nifikanciája alapján közelítôleg normálisnak tekinthe-
tô volt-e (p>0,05) vagy sem (p<0,05). 

• Az alanyok BMI értékei és POMS adatai közötti
esetleges összefüggést vizsgáltuk Pearson- illetve Spe-

arman-korrelációs együtthatók kiszámításával a kí-
sérlet elején és végén vett adatokból is (attól függôen,
hogy a Shaphiro-Wilk teszt alapján az adott változók
eloszlása normálisnak tekinthetô-e). Mivel testi ada-
tok csak 33 tanulóra voltak, ez a vizsgálat csak ôrá-
juk vonatkozott.

• Az alanyok testi adatainak (többek között a BMI-
nek) az esetleges változásait is megállapítottuk a kí-
sérlet elôtti és utáni adatok összehasonlításával, le-
író statisztikai módszerekkel. Az elôzôhöz hasonló
módon itt is csak arra a 33 alanyra tudtuk a vizsgá-
latot elvégezni, amelyeknél rendelkezésre álltak testi
adatok. A BMI meghatározása egyszerû, értékes le-
het az elhízás jellemzésére, de szakemberek felhívják
a figyelmet arra, hogy hibája, hogy nem tesz különb-
séget a zsír és a zsírmentes testtömeg között. Ezért is
vettünk alapul méréseink során a BMI-n túli testmé-
ret-adatokat is.

Eredmények
Leíró statisztikai eredmények az életmódra, vala-

mint a számítógépes- és sportszokásokra vonatkozóan
A gyermekek 53%-a lakik kertes házban, így több-

ségük esetében túlsúlyosságuk mögé semmiképp
nem állítható okként a szabadban való mozgás le-
hetôségének a hiánya. 70%-uk legalább napi egy
órát, 23%-uk több mint napi két órát tölt a számí-
tógépes játékkal. Kivétel nélkül mindannyian tagjai
és rendszeres használói közösségi oldalaknak,
47%-uk háromnak vagy annál is többnek. A számí-
tógépen 68%-uk szeret kalandjátékokat játszani,
50%-uk ügyességi-mászkálós játékokat, 47%-uk
autós-motoros versengéseket, 53%-uk lövöldözôs
akciójátékokat. A sok számítógépes játékot alig
több mint egyharmaduk (38%) tartja károsnak, és
65%-uk csak a napi három-négy óránál több játé-
kot gondolja túl soknak. 82%-uk úgy tudja, hogy
van lehetôség iskolai szabadidôs sporttevékenysé-
gekre, 26%-uk szerint táncra is. Az elhízott és túl-
súlyos gyermekek közül meglepôen sokan, 65%-
nyian szeretnének szabadidejükben sportokat ki-
próbálni. Ez a sportolás-vágy különösen reménykel-
tô annak a fényében, hogy az úszást 41%, a kerék-
párt és a teniszt 53%, a síelést 38% szeretné kipró-
bálni, és ezek a sportágak léteznek Wii változatban
is. A játéktípusok közül a számítógépesek a legnép-
szerûbbek 68%-kal, ezután népszerûség szerint
egyenlô arányban 35-35%-kal a kártyajátékok és a
társasjátékok következnek.

Statisztikai vizsgálati eredmények a kísérlet során
végbemenô hangulatváltozásokról

A korábban említett statisztikai kritériumok alapján
páros t-teszteket, illetve Wilcoxon-teszteket végeztünk
el a POMS kérdôív adataival. Ennek eredményeként
kimondhatjuk, hogy a vizsgálat során a gyermekek fe-
szültsége (p = 0,006), dühössége (p = 0,020), kime-
rültsége (p = 0,001), lehangoltsága (p = 0,000) és za-
vartsága (p = 0,003) szignifikánsan csökkent. A gyer-
mekek önbecsülése (p = 0,000) és életereje (p = 0,008)
szignifikánsan nôtt. Így nem meglepô, hogy az ezen
részskálákat összefoglaló hangulati index is szignifi-
kánsan javult (p = 0,000). Teljesen egyértelmû, hogy a
Wii játék a gyermekek általános hangulati állapotát
általában javítja. A 34 gyermekbôl csupán 5-nek
(15%-nak) romlott az összefoglaló hangulati indexe, a
többieknek javult (11..  áábbrraa).
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11..  áábbrraa.. Az átlagos hangulati jellemzôk változása a
vizsgálat során
FFiigguurree  11.. Changes in mood characteristics

A POMS és a BMI értékek közötti korrelációs össze-
függések

A POMS részskálái, összefoglaló hangulati indexe
és a BMI között a kísérlet elején egyáltalán nem volt
kimutatható szignifikáns korrelációs összefüggés. A
kísérlet végén vett adatokból azonban két szignifi-
káns korreláció is kimutatható volt: a BMI negatívan
korrelált az önbecsüléssel (Pearson, r = -0,379, p =
0,030) és pozitívan korrelált a lehangoltsággal
(Spearman, r = 0,387, p = 0,026). Ez azt jelenti, hogy
a gyermekek hangulati mutatói kezdetben egyáltalán
nem voltak összefüggésben a túlsúlyosságuk mérté-
kével, a játék végén pedig a túlsúlyosabb gyermekek
önbecsülése és lehangoltsága, ha kis mértékben is
(14 illetve 15%-ban) a túlsúlyosságuknak volt tulaj-
donítható. Egy lehetséges magyarázata ennek, hogy a
Wii játék során ezek a gyermekek szembesültek túl-
súlyosságukkal, és ez némiképp rontotta az önbecsü-
lésüket. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy
az elôbb említett öt gyermek között (akiknek a hangu-
lati indexe romlott) található a négy legmagasabb
testtömeg indexûbôl három. 

A testméretekre vonatkozó vizsgálatok statisztikai
eredményei

Összesen hét fônél történt 1-3 cm növekedés (négy
leány, három fiú). A testsúly 1-5 kg között változott.
három leány 5 kg-ot, egy leány 3 kg-ot, hét leány 1-2
kg-ot hízott, míg egy leány fogyott egy kg-ot. A fiúknál
egy fô 3 kg-ot, három fô pedig 1-2 kg-ot fogyott a kí-
sérlet végére. Tehát megállapítható, hogy a fiúk 25%-
ának csökkent a súlya a kísérlet során. A tíz hetes in-
tenzív játékidôszak végére a testsúly az összes gyer-
mek 27%-ánál nem változott, 15%-ánál csökkent. A
BMI a gyermekek 54%-ánál nôtt, 27%-ánál nem vál-
tozott, 18%-ánál csökkent, de a percentilis érték javu-
lására ez még ônáluk sem volt elegendô mértékû.
Mint látható, a testsúlyváltozások egyáltalán nem ne-
vezhetôk jelentôsnek, és különösen nem a játéknak
tulajdonítható.

Mint az adatgyûjtés leírásában jeleztük, a BMI ada-
tok mellett a csípô, has, comb, felkar kerületét is mér-
tük játék elôtt és után, mert feltételezésünk szerint a
Wii játék jótékony hatása megmutatkozhat ezen para-
méterek változásában is. A derék méret 14 gyermek-
nél (42%) csökkent (ezek közül négy fô esetében a BMI
is csökkent). A csípô mérete 17 gyermeknél (52%)
csökkent (ezek közül öt fô esetében csökkent a BMI

is). A felkar kerülete 12 gyermeknél (31%) csökkent
(ebbôl három fônél a BMI is csökkent). A comb kerü-
lete szintén 12 gyermeknél (31%) csökkent; érdekes,
hogy a combkerület négy fônél úgy nôtt, hogy a BMI
csökkent.

Megbeszélés és következtetések
Érdekes összefüggésre figyeltünk fel. A legmaga-

sabb percentilis értékkel rendelkezôk többségénél (az-
az a leginkább elhízottak többségénél) a játék hatásá-
ra alacsonyabb lett az önbecsülés, a lehangoltság pe-
dig erôsebb. A rendszeres sporttevékenység hatására
beindul a szervezetben egy hosszú folyamat, mely fizi-
ológiai, szomatikus és pszichés változásokat eredmé-
nyez, és ezek egyéntôl függôen különböznek. Az álta-
lunk kijelölt tíz hetes intenzív játékidôszak a testtuda-
tosságot és ezzel együtt az önelutasításukat növelte,
de jelentôs testsúlycsökkenést nem eredményezett. 

Az antropometriai vizsgálatok eredményeit elemezve
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a vizsgált kor-
osztály még fejlôdési folyamaton megy keresztül, így a
vizsgált idôszak alatt is várható testméret-növekedés.
Ebben a rövid idôszakban a mozgástól függetlenül is
megváltozhatott a testtömegük és a testmagasságuk.
Mint ismeretes, az egészség szükséges, de nem elégsé-
ges alapeleme a rendszeres testedzés, de a genetika és
a táplálkozás is nagyban befolyásolja az eredménye-
ket. Jelen esetben csak a mozgás növelését idéztük
elô, és a táplálkozást még csak nem is vizsgáltuk. Ez
is lehet magyarázata annak, hogy történt elmozdulás,
de az nem szignifikáns és nem is egyértelmû elôjelû.
Reményeink szerint a késôbbiekben a játék aktív,
rendszeres folytatásával, az egyéni adottságoktól füg-
gôen és a többi fontos paramétert (többek között a
táplálkozást) is szigorúan kontrollálva, a játék ûzése
testsúlycsökkenést eredményez.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a gyermekek
körében tapasztalható, többségében egyértelmû és
szignifikáns hangulatváltozás, nem a BMI változásai-
nak tulajdonítható, hiszen azok túl kicsik voltak eh-
hez. Ráadásul a csoportban együtt dolgoztak a gyer-
mekek, így az egyéni változások nem lehettek kiugrók
a társaikhoz képest, tehát a szociális összehasonlí-
tásban még a testméreteikben valamelyest javuló
gyermekek sem éreztek másokhoz képest relatív vál-
tozást. Ennek ellenére sikeresnek érezhetjük a játé-
kot, mert a gyermekeket játékos formában bírtuk rá
a mozgásra.

Összegzés
A szabadidô aktív eltöltésének egyik eszköze a gyer-

mekek körében a számítógép, mely gyakran azt eredmé-
nyezi, hogy a gyermekek kevesebb mozgásélményhez
jutnak. Ennek a nehézségnek egy áthidaló és a gyerme-
kek számára motiváló megoldását jelentheti a Wii.

Wii programunk egy rövid (10 hetes) idôszakban
végzett napi harminc perc mozgás hatását vizsgálta
túlsúlyos és elhízott gyermekek körében. A jó közérzet
megmutatkozik a hangulati változásokban, és elin-
dult egy folyamat, mely kedvezô irányba mozdította el
a gyermekek egy részénél a testösszetételi mutatókat
is. Az elôzetes várakozásoknak megfelelôen átlagosan
nem tapasztaltunk kiugró változást a gyermekek sú-
lyában vagy testösszetételében. Ez azért sem volt vár-
ható eredmény, mert a kövérségre hajlamosító ténye-
zôk közül csak a mozgást írtuk elô, de a táplálkozási
szokásokat nem határoztuk meg.
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Az eredmények azt mutatják, hogy a sportmozgás-
nak nagyon fontos szerepe van a 10-14 évesek életé-
ben. A továbbiakban azt tervezzük, hogy hosszabb kí-
sérleti idôszakon át, ámde alacsonyabb Wii játék-gya-
korisággal (heti 2-3x30 percben), szigorú táplálkozási
kontroll mellett vizsgálunk gyermekeket.

Egyúttal (ahogy a célok között is jeleztük) a figyel-
met szerettük volna felhívni arra, hogy számítógéppel
is lehet sportolni, és ez jótékony hatással van a szer-
vezetre. A jó közérzet, a motiváló környezet, a jó han-
gulat minden foglalkozáson jelen volt, a gyermekek
észrevétlenül fáradtak el. A Wii program lehetôséget
ad az egészséges életstílus kialakításához.

Tudomásunk szerint ebben a témában a konzoljáté-
kok felhasználásával ilyen típusú kutatás még nem
készült. 
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Összefoglaló
Tanulmányunk célja 9-10 éves tanulók testnevelés

órákon és a tanórán, illetve iskolán kívüli, labdarúgás
jellegû foglalkozásokon elért teljesítményének össze-
hasonlítása. Vizsgálatainkat iskolai felmérések alkal-
mával és az edzôi munkánk során felállított korosztá-
lyos csoportokban végeztük. Kiinduló hipotézisként
feltételeztük, hogy a sporttagozatos és a nem sportta-
gozatos osztályok tanulóinak motoros és technikai
tesztekben elért teljesítménye között nincs szignifi-
káns eltérés, a tanórán kívüli labdarúgó-foglalkozá-
sok azonban (sportkör, egyesületi munka) jelentôs tel-
jesítménynövekedéshez segítik hozzá a tanulókat.
Vizsgálati hipotézisként fogalmazódott meg továbbá,
hogy az iskolai testnevelésben az 1998 és 2008 közöt-
ti idôszakban bekövetkezett változások visszaesést
okoztak a tanulók motoros képességeinek szintjében.
Eredményeink arra utalnak, hogy a sporttagozatos és
az általános képzésben résztvevô tanulók között van
teljesítménybeli különbség, mégpedig a nem sportta-
gozatos tanulók javára. A korosztályos labdarúgók
mind a motoros. mind a technikai tesztek során job-
ban teljesítettek. Az elemzésekbôl az is kiderül, hogy
a tanulók motoros képességei gyengébbek, mint tíz
évvel korábban és a labdarúgásban nyújtott teljesít-
ményük is alacsonyabb.

KKuullccsssszzaavvaakk:: motoros teszt, technikai teszt, teljesít-
ménynövekedés

Abstract
The aim of this study is to compare the 9-10 year

old students’ performance in connection with physical
education and extracurricular football. A research
was carried out at schools and in the children’s foot-
ball section of a sport club by the authors. It was
assumed that there would not be significant differ-
ences between the sporting performance of pupils
attending classes specialized and not specialized in
sport, however extracurricular sporting activities con-
tribute highly to the improvement of the pupils’
sporting achievements. It was also formulated as a
hypothesis that the changes in PE in the 1998-2008
period caused a decline in the level of the students'
motor skills. The results refer to the fact, that there
are significant differences between the performance of
pupils attending classes specialized and not special-
ized in sport, and the latter proved to be the better of

the two. The children footballers performed better
during both the motor and the technical tests. The
findings of the analysis also showed that the pupils’
achievements in the motor tests are worse than 12
years ago and their performance in football also are
weaker.

KKeeyy--wwoorrddss:: motor test, technical test, extracurricu-
lar football

Bevezetés
Az iskolai testnevelés napjaink egyik kurrens témá-

ja. Ugyanez mondható el a magyar labdarúgásról is,
amely hazánkban ugyan nagy múltra tekint vissza, de
mostanság nem ér el régi sikereihez méltó eredménye-
ket. Számos kérdés merül fel nemcsak e két területet
külön-külön, hanem együttesen vizsgálva is. Vajon a
testnevelô tanárok a tanítási órákon megfelelô tarta-
lommal töltik-e meg a labdarúgás jellegû foglalkozá-
sokat? Elegendô-e ez a testmozgás megszerettetésé-
hez? Van-e különbség a sporttagozatos és a nem
sporttagozatos osztályokba járó gyermekek teljesítmé-
nye között labdarúgásban? Ha igen, milyen szintû el-
térés tapasztalható azoknál a tanulóknál, akik a lab-
darúgást rendszeresen ûzik? Változott-e a tanulók
motoros képességeinek szintje a közelmúltban? Ta-
nulmányunk célja, hogy – önálló felméréseink alapján
– választ adjunk a fenti kérdésekre.

Szakirodalmi áttekintés
Makszin Imre (2007) elméleti és módszertani meg-

közelítésben tárja elénk a testnevelés és a sport belsô
és külsô szerkezetét. Meglátása szerint az iskolai és az
iskolán kívüli sportfoglalkozást vezetô személyek kö-
zött pedagógiai szempontból nem kell feltétlenül kü-
lönbséget tenni. Gombocz (1996) szerint is az edzôt,
mint oktató pedagógust, fejlesztô tanárt egy kategóri-
ába lehet sorolni a testnevelô tanárral. Az oktató sze-
mélyétôl függôen vagy függetlenül, a jelenlegi iskolai
helyzettôl nem lehet elvonatkoztatni, ugyanis: „Csak
remélni lehet, hogy az iskola mai kínlódó vajúdásából
egy jobb, korszerûbb, hatékonyabb emberformáló
mûhely születhet" (Gombocz, 1999. 16.).

A labdarúgás oktatásához a testnevelési órákon
meg kell teremteni a pedagógiai-pszichológiai hátteret
(Göltl, 2002). Igaz ez még abban az esetben is, ha
gyakran nehéz a tanulást a labdarúgással, vagy a ké-
sôbbiekben az élsporttal összeegyeztetni (Mette és
Jan, 2009). Fontos a játék gyermekkorban történô
megszerettetése, hiszen – többek között – az amatôr
futball is ebbôl táplálkozik (Híres, 2009). A gyermek-
futball alapjainak elméleti és módszertani gyakorlatá-
hoz járult hozzá szakkönyvével négy neves labdarúgó
szakember: Bacsó, Göltl, Orosz és Zalka (1991). A
sportágat érintô fejlesztési lehetôségekrôl Rigler
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(1997) fogalmazott meg értékes gondolatokat, aki ki-
fejtette, hogy a labdarúgásban a mozgás rövidebb és
hosszabb távok váltakozásában döntôen horizontális.
A légi csaták megnyerésében domináns szerepet ját-
szik a felugrás kvalitása.

A vizsgálatunkban szereplô korosztállyal Bicskei
(1997, 2008a,b) foglakozott: a 9-10 évesek tematikus
képzését, évenkénti bontásban, három korcsoportban
javasolta. Emellett külön kategóriában kezelte a ka-
pusok korosztályos képzését. 

A szakírók arra is utalnak, hogy gyermekeknél is fo-
kozott figyelmet érdemel a prevenció, mivel a labdarú-
gásban a sérülések aránya, más kontakt csapatsport-
ágakkal összevetve, már ekkor nagyon magas értéket
mutat (Chris és Andrew, 2010). 

Vizsgálati hipotézisek
Kutatásunk kezdetekor az alábbi hipotéziseket fo-

galmaztuk meg: 
• H1. Feltételezésünk szerint a sporttagozatos és a

nem sporttagozatos osztályok tanulóinak motoros és
labdarúgás specifikus teljesítménye között nincs szig-
nifikáns eltérés. Az iskolai testnevelés keretei nem
elegendôk jelentôs teljesítménybeli különbség elérésé-
hez.

• H2. Feltételeztük, hogy a tanórán kívüli labdarú-
gó-foglalkozások (sportkör, egyesületi munka) jelentôs
teljesítménynövekedéshez segítik hozzá a tanulókat
labdarúgásban.

• H3. Feltételeztük, hogy az 1998-as szinthez képest
a tanulók motoros képességeinek szintjében vissza-
esés tapasztalható.

Anyag és módszer
Vizsgálatainkat iskolai felmérések alkalmával és az

edzôi munkánk során felállított korosztályos csopor-
tokban végeztük 9-10 éves tanulók körében. Az elsô
csoportba a Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola két osztálya tartozott, egy sporttagozatos
„C" (n=20) és egy nem sporttagozatos „A" (n=20) osz-
tály. Az általános képzés során a testnevelés óraszá-
mok heti két órára korlátozódtak, míg a sporttagozat
esetében a heti tanóraszám négy volt. A második cso-
portban a Vasas Pasarét egyesületben, a cikk elsô
szerzôjének irányításával dolgozó, hasonló korú lab-
darúgók szerepeltek (n=20), akik az iskolai testneve-
lés mellett heti 3-4 alkalommal vettek részt labdarú-
gó edzéseken. A vizsgált személyek összlétszáma te-
hát 60 fô (N=60) volt.

A felmérés egy teljes évet felölelô, öt alkalomból ál-
ló, longitudinális vizsgálatot jelentett. A mérések 2007
márciusában kezdôdtek, ugyanabban az évben júni-
usban, szeptemberben és decemberben, majd 2008
márciusában megismétlôdtek. A vizsgált idôszakban a
tanulók harmadik osztályba (2. félév), illetve negyedik
osztályba (1. és 2. félév) jártak. 

A vizsgálat során három motoros és három techni-
kai tesztet alkalmaztunk. A motoros tesztek a követ-
kezôk voltak:

• Helybôl távolugrás
A gyakorlat a robbanékonysági, explozív erôt méri,

illetve az alsó végtag erejének skaláris minôségi érté-
két mutatja. Az alsó végtag elugró, elrugaszkodó ké-
pessége mérhetô vele. Az eszköz mérôszalag volt, az
eredmény centiméterekben került bejegyzésre. A ta-
nulók két kísérletet tehettek, az eredmény szempont-
jából a sikeresebben végrehajtott gyakorlat számított.

• Tizenöt méteres sprintfutás törökülésbôl 
A teszt a tanulók gyorsaságának mérésére szolgál.

Az eredményeket másodpercekben regisztráltuk. A ta-
nulóknak két próbálkozási lehetôsége volt, az ered-
mény szempontjából a sikeresebben végrehajtott gya-
korlatot vettük figyelembe. 

• Húszméteres ingafutás
A gyakorlat az állóképesség mérését teszi lehetôvé.

A távolság, amelyet folyamatosan kellett lefutni, húsz
méter volt. A gyakorlat egy komplett hanganyag folya-
matos követésére zajlott. A feladatot egyszer lehetett
teljesíteni. 

A vizsgálat során alkalmazott három technikai teszt
az alábbi volt:

• Szlalom labdavezetés
A teszt a láb-labda kapcsolatának minôségére, a

labdaérzék kimutatására, az eszköz-térérzékelés mi-
lyenségére (a kettô összerendezettségére, viszonyára)
ad választ. Mindezen felül labdabiztosságot is mutat.
Ez a sportág-specifikus technikai gyakorlat a labda-
rúgók oktatásában és az iskolai testnevelésben egya-
ránt jelentôs szerepet játszik. Kiinduló helyzete alap-
állás, labda a lábnál.

A tanulók sípszóra, váltott lábú labdavezetéssel,
szlalomozva kerülték meg az elôttük kétméterenként
kihelyezett öt bóját. Az utolsó bóját megkerülve
visszafelé is végrehajtották a gyakorlatot. Akkor állt
meg az óra (kézi mérés történt, stopperrel), amikor
nemcsak a labda, hanem a vizsgálati személyek is át-
haladtak a start/célvonalon. A tanulók beérkezésénél
a mellkas célvonalon történô áthaladása számított. A
távolság összesen húsz méter volt. A gyakorlat végre-
hajtására két lehetôség kínálkozott, a másodpercben
kifejezett jobb eredmény számított. 

• Célba rúgás
A teszt a rúgó, a lövô, a célzó és az átadási pontos-

ság mérésére szolgál. Kiinduló helyzete alapállás a
háromszor kettes kézilabda kapu közepétôl mért hét
méteres távolságra (jobb esetben a hetes vonalon)
meghúzott vonal mögött.

A tanulók egy lépésbôl, folyamatos mozgásban vé-
gezték a gyakorlatot. A kapufa két belsô oldalához ál-
lított zsámolyra kellett belsôvel rápasszolni a labdát,
tízet jobb, tízet bal lábbal, összesen húsz rúgást vég-
rehajtva. Az adott személy dönthette el azt, hogy me-
lyik lábbal kezdi a gyakorlatot. Azt is szabadon vá-
laszthatta meg, hogy az adott lábbal, melyik oldali
zsámolyra passzolja rá a labdát. A gyakorlatot egyszer
végezhették el. 

• Labdaemelgetés
A teszt a labdaérzéket, illetve az idegen test térbeli

mozgásának érzékelését, észlelését, anticipációját
méri.

A tanulók egy labdával, egy maguknak kiválasztott
olyan ideális helyen helyezkedtek el, ahol senki és
semmi sem zavarta ôket. A labda a kezdésnél tetszô-
legesen vagy a kézben, vagy a földön volt. A vizsgála-
ti személyeknek egy-egy perc állt rendelkezésükre,
hogy a labdával minél több emelgetést hajtsanak vég-
re, lehetôleg minél kevesebb leeséssel. A gyakorlatot
tovább lehetett folytatni akkor is, ha a labda leesett.
Az érintôfelület a láb bármely része, a comb, a fej és
a váll lehetett, de válltól lefelé a kar már érvénytelen
volt. Az leesésnek számított, ha a tanulók karral hoz-
záértek, vagy megfogták a labdát. Az elsô érintés (a
labda felvétele, vagy a feldobott, illetve ejtett labda
érintése) is beleszámított a számolásba. A gyakorlat
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végrehajtására egyszer volt lehetôségük a tanulók-
nak. 

Érdekességként feljegyeztük a leesések számát is,
hiszen ha valaki az átlagnál kevesebb emelgetést vé-
gez, de kevesebbszer ejti le a labdát, az ugyanúgy jó
eredménynek számít. A leesések száma azonban nem
került feltüntetésre az eredményeknél.

Az eredmények statisztikai vizsgálatát kétmintás t-
próbával végeztük el, szignifikancia szintnek a p<0,05
értéket tekintettük. 

Eredmények
A helybôl távolugrás (11..  áábbrraa) volt az egyetlen teszt,

ahol az elsô mérési alkalommal a Vasas Pasarét lab-
darúgói alulteljesítettek a többi tanuló eredményéhez
képest. Az elsô felmérés alkalmával a nem sporttago-
zatos „A" osztály átlageredményei jobbnak bizonyul-
tak a Vasas labdarúgóinál. A késôbbiekben viszont a
Vasas Pasarét labdarúgóinak nagyarányú javulását
tapasztalhattuk. 

A nem sporttagozatosok és a sporttagozatosok telje-
sítményét vizsgálva az eredmények szignifikáns kü-
lönbséget mutatnak (p = 0,0061) a nem tagozatosok
javára. A Vasas Pasarét labdarúgói és a nem sportta-
gozatos „A" osztály között p = 0,144, a Vasas Pasarét
labdarúgói és a sporttagozatos „C" osztály között
p = 0,0068.

11..  áábbrraa.. A helybôl távolugrás összesített eredményei
FFiigguurree  11.. The overall results of the standing long-jump 

22..  áábbrraa..  A tizenöt méteres sprintfutás törökülésbôl
összesített eredményei
FFiigguurree  22.. The overall results of 15 meter sprint from
the position of sitting cross-legged

A tizenöt méteres sprintfutásban (22..  áábbrraa) a Vasas
Pasarét labdarúgói teljesítettek a legjobban. A mérési
folyamat során mindegyik csoportnál tapasztalhat-
tunk teljesítmény visszaesést, de a sporttagozatos „C"
osztály kivételével mindkét másik csoport jobb telje-
sítménnyel zárt a kezdeti eredményéhez képest. A
nem sporttagozatos „A" és a sporttagozatos „C" osztály
különbözôség-vizsgálatában p = 0,0027, a Vasas Pa-
sarét labdarúgói és a nem sporttagozatos „A" osztály
között p = 0,0045, a Vasas Pasarét labdarúgói és a
sporttagozatos „C" osztály között p = 0,0000.

A Vasas Pasarét csoport folyamatosan emelkedô tel-
jesítményt mutatott a húsz méteres ingafutás teszt-
ben (33..  áábbrraa). A sporttagozatos „C" osztály ismételten
a leggyengébb teljesítményt nyújtotta. A nem sportta-
gozatos „A" és a sporttagozatos „C" osztály különbözô-
ség-vizsgálatában p = 0,0006, a Vasas Pasarét labda-
rúgói és a nem sporttagozatos „A" osztály között
p = 0,0000, a Vasas Pasarét labdarúgói és a sportta-
gozatos „C" osztály között p = 0,0000.

33..  áábbrraa.. A húsz méteres ingafutás összesített eredmé-
nyei
FFiigguurree  33.. The overall results of 20 meters pendulum
running

44..  áábbrraa.. A szlalom labdavezetés összesített eredményei
FFiigguurree  44.. The overall results of slalom dribbling

A sportági technikai számokon belül, a szlalom lab-
davezetésben (44..  áábbrraa) a Vasas Pasarét labdarúgói az
eddigieknél is nagyobb pozitív különbségre tettek
szert, a sporttagozatos „C" osztály pedig az elôzôek-
hez képest jobb teljesítményt mutatott. A nem sport-
tagozatosok és a sporttagozatosok különbözôség-
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vizsgálatában az eredmény nem szignifikáns
(p = 0,0836). A Vasas Pasarét labdarúgói és a nem
sporttagozatos „A" osztály között p = 0,0000, a Vasas
Pasarét labdarúgói és a sporttagozatos „C" osztály
között p = 0,0000.

55..  áábbrraa.. A célba rúgás összesített eredményei
FFiigguurree  55.. The overall results of target kicking

A célba rúgás (55..  áábbrraa) esetében a sporttagozatos
„C" osztály a felmérések végére, az átlageredmények
alapján, megelôzte a nem sporttagozatos „A" osztályt.
A Vasas Pasarét labdarúgói ismét sokkal jobban tel-
jesítettek. A nem sporttagozatosok és a sporttagoza-
tosok különbözôség-vizsgálatában p = 0,2293, a Va-
sas Pasarét labdarúgói és a nem sporttagozatos „A"
osztály között p = 0,0056, a Vasas Pasarét labdarúgói
és a sporttagozatos „C" osztály között p = 0,006.

66..  áábbrraa.. A labdaemelgetés összesített eredményei
FFiigguurree  66.. The overall results of ball juggling

A sporttagozatos „C" osztály tanulói a labdaemelge-
tésben (66..  áábbrraa) folyamatosan jobban teljesítettek a
nem sporttagozatos „A" osztályhoz képest. A nem
sporttagozatos „A" osztályban minden technikai
számban teljesítmény visszaesést tapasztaltunk az
utolsó felmérés alkalmával. A nem sporttagozatosok
és a sporttagozatosok különbözôség-vizsgálatában
p = 0,071. A Vasas Pasarét labdarúgói és a nem sport-
tagozatos „A" osztály között p = 0,0000, a Vasas Pasa-
rét labdarúgói és a sporttagozatos „C"osztály között
p = 0,0000.

Megbeszélés és következtetések
Az elsô hipotézisünk csak részben igazolódott be,

ugyanis a nem sporttagozatos és a sporttagozatos
csoportok teljesítménymutatói a motoros tesztekben
szignifikáns különbséget mutattak, míg a technikai
tesztek eredményeiben nem találtunk szignifikáns
különbséget. Meglepô módon a sporttagozatos osztály
tanulói a motoros tesztekben rosszabb eredményeket
értek el, mint a nem sporttagozatos osztályba járók.
Sportszakmai tapasztalatok alapján az még indokolt
lett volna, hogy a sporttagozatos osztály tanulóinak
teljesítménymutatói felülmúlják a nem sporttagozatos
osztályba járók eredményeit. Ezzel szemben a moto-
ros tesztek eredményei pont az ellenkezôjét mutatták. 

Meglátásunk szerint ennek okai elsôsorban a cso-
porttal/osztállyal foglalkozó tanárok szakmai felké-
szültségében, pedagógiai rátermettségében keresen-
dôk. Elvileg ugyanis a sporttagozatos osztályba a
sport szempontjából kiemelten jó képességû gyerme-
kek kerültek, de ez önmagában még nem elégséges. A
tehetséges gyermekek ugyanis egy ideig kitûnô képes-
ségeik következében jó teljesítményt nyújtanak, de
kellô szakmai irányítás hiányában egy idô után nem
képesek továbbfejlôdésre. Ezen túl, úgy tûnik, hogy a
vizsgált idôtartam nem volt elegendô ahhoz, hogy je-
lentôs változások következzenek be a tagozatos és a
nem tagozatos osztályokba járó tanulók tudásában.

A második hipotézis beigazolódott: a labdarúgás-
specifikus csoport – a helybôl távolugrás elsô felméré-
sét kivéve – felülmúlta a másik két csoportot. E hipo-
tézis beigazolódása megerôsíti azt a tapasztalati tényt,
hogy a labdarúgó-foglalkozások javítják a tanulók tel-
jesítményét. Ennek alapján vélelmezni lehet, hogy a
gyermekek nem lennének túlterheltek abban az eset-
ben, ha a testnevelés órák száma emelkedne, hiszen,
ha a labdarúgás-specifikus csoport elbírja a megnöve-
kedett terhelést, feltételezhetôen az azonos korosz-
tályhoz tartozó többi gyermek többségének sem okoz-
na ez problémát. Az életkori sajátosságoknak megfe-
lelô és az edzéselméleti elveket betartó emelt szintû
oktatás minden bizonnyal javukra válna.

Harmadik hipotézisünk beigazolódott, ugyanis vizs-
gálati eredményeinket összehasonlítva egy tíz évvel
korábban elvégzett hasonló témájú vizsgálat eredmé-
nyeivel (Pári, 1998) azt látjuk, hogy az akkori tanulói
teljesítmények egyértelmûen jobbak, mint a maiak.
Igaz ez a megállapítás a helybôl távolugrás, a tizenöt
méteres sprintfutás törökülésbôl, a szlalom labdave-
zetés, a célba rúgás és a labdaemelgetés tesztek ese-
tében. Ennek a jelenségnek az okai rendkívül komp-
lexek, így több irányban is keresendôk. Vizsgálati
eredményeink azt sugallják, hogy az iskolai testneve-
lés órák alacsony száma erôsen kihat a 9-10 éves ta-
nulók fizikai képességeinek alakulására és közvetve
az egészségükre is. A további magyarázatok között le-
het a testnevelés mûveltségi terület (tantárgy) presztí-
zsének visszaesése, valamint a mozgásszegény élet-
mód (például tévénézés, számítógépezés, internetezés)
rohamos elterjedése.

Ma már sportszakmai evidencia, hogy a gyermekek
(és a fiatalok) esetében a rendszeres testedzés, sporto-
lás fontosabb, mint bármely más életkorban. Kutatá-
sunk eredményei ismételten felhívták a figyelmet ar-
ra, hogy az iskolai testnevelési órák nem elegendôk a
gyermekek motoros képességeinek optimális fejlôdé-
séhez, nem járulnak hozzá kívánatos mértékben sok-
oldalú testi, pszichikai és szociális jóllétük megfelelô
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alakulásához. Még a sporttagozatos osztályba járó ta-
nulóknak is szükségük lenne tanórán kívüli sporto-
lásra, valamint arra, hogy életre szólóan megszeret-
tessék velük a testmozgást és receptet kapjanak a fi-
zikailag aktív életmódhoz. Az utóbbi tevékenységnek a
legfontosabb láncszemei a szakmailag és pedagógiai-
lag jól felkészült, jó példával is elöljáró testnevelôk és
edzôk lehetnének. Ôk azok, akik már gyermekkorban
megtaníthatják a mozgás szeretetét. Ôk azok, akik
gyermekeknél (és felnôtteknél) egyaránt elérhetik,
hogy a preferált értékek között elôkelôbb helyre kerül-
jön az egészség, és az egészségmegôrzésnek egyik
alapvetô eszköze, a testedzés.
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– Megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a Ma-
gyar Sporttudományi Társaság meghívását, s itt üd-
vözölhetjük Budapesten.

– Örömmel jöttem, s bár nem elôször adok elô Ma-
gyarországon, nem mondhatom, hogy korábban gyak-
ran látogattam el hazájukba. Elôször vagy tizenöt év-
vel ezelôtt jártam itt, ám ez egyáltalán nem jelenti,
hogy akár az érdeklôdés, akár a megfelelô magyar
sporttudományos kapcsolataim hiányoznának. Tény,
hogy a hatvanas évek óta kísérem megkülönböztetett
figyelemmel a sportjukat. Azokban az idôkben ver-
senyszerûen atletizáltam, pontosabban futottam kö-
zéptávokon, s így, mondanom sem kell, mindenek-
elôtt az Iglói futóiskolát tanulmányoztam, és világhírû
képviselôit tekintettem példának: Iharost, Rózsavöl-
gyit, Táborit, Mikest. Ettôl eltekintve is szinte egye-
dülálló az olimpiai mozgalomban játszott egészen ki-
emelkedô szerepük több mint száz éven át, a teljesít-
ményüket részleteiben ismerem.

- Az ön fô kutatási területe a sportolás és táplálko-
zás viszonya, illetve a szervezet folyadék háztartásával
kapcsolatos kérdések. Témaválasztásában megragadó
jellegzetesség, hogy megállapításai egyaránt haszno-

san alkalmazhatók a versenyszerû sportolás legmaga-
sabb szintjein, ugyanakkor a sporttevékenységnek
bármilyen szintjén is, egészen a legegyszerûbb, az
egészséges életmódhoz tartozó elemi mozgásokig. A
táplálkozás, azaz a kifejezetten kialakított sporttáplál-
kozás jelentôsége, fôként a versenysportban, az utób-
bi évtizedben ugyancsak megnôtt.  Ezúttal azonban
hadd maradjunk az Ön jelenlegi elôadásának tárgyá-
nál, azaz, szervezetünk folyadékpótlásának témájánál.

– A folyadékpótlás télen talán még fontosabb, mint
nyáron, mert a nyilvánvaló jelek, mint a szomjúság,
meleg vagy izzadás nem figyelmeztetnek bennünket
arra, hogy megfelelô mennyiségû folyadékot vigyünk
be a szervezetünkbe. Pedig a meleg ruhák alatt épp-
úgy megizzadunk, a fûtés miatt szárazabb a levegô, a
zárt, fûtött terekben, minden kilégzéssel vízpárát fú-
junk ki, amellyel jelentôsen csökken testünk víztar-
talma. Ha megengedi, ezúttal a széles érdeklôdôi réte-
gek számára igyekszem megfogalmazni a mondaniva-
lómat, tanácsaimat, mindenféle bonyolultnak tûnô
tudományos kifejezések nélkül, végtére is egyszerû
dolgokról van szó. Már az enyhe kiszáradás, vagyis a
testtömeg 1-2 százalékának elvesztése is komoly tü-
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Világhírû sporttudós
– Ronald J. Maughan professzor –  Budapesten

RRoonnaalldd  MMaauugghhaann  pprrooffeesssszzoorr
((sszzüüll..11995511))  eeggyyeetteemmii  ddiipplloommáájjáátt
((ffiizziioollóóggiiaa))  ééss  ddookkttoorrii  ffookkoozzaattáátt  iiss
aazz  AAbbeerrddeeeenn  EEggyyeetteemmeenn  sszzeerreezzttee,,
mmaajjdd  eeggyyeetteemmii  eellôôaaddóóttaannáárrkkéénntt
LLiivveerrppoooollbbaann  vvééggzzeetttt  ookkttaattóó  mmuunn--
kkáátt,,  mmiieellôôtttt  vviisssszzaattéérrtt  vvoollnnaa  AAbbeerr--
ddeeeennbbee,,  aahhooll  tteevvéékkeennyyssééggéétt  aallaapp--
vveettôôeenn  ccssaakknneemm  hhuusszzoonnöött  éévveenn  áátt
ffoollyyttaattttaa..  JJeelleennlleegg  aazz  aanngglliiaaii
LLoouugghhbboorroouugghh  EEggyyeetteemmeenn  aa  SSppoorrtt
ééss  TTáápplláállkkoozzááss  pprrooffeesssszzoorraakkéénntt
mmûûkkööddiikk..  KKuuttaattáássaaiitt  jjeelllleemmzzôô  éérr--
ddeekkllôôddééssee  kkiitteerrjjeedd  mmiinnddeenneekkeellôôtttt
aa  ffiizziioollóóggiiáárraa,,  bbiiookkéémmiiáárraa,,  ttoovváábbbbáá
aa  tteelljjeessííttmméénnyy  ééss  aa  ssppoorrttttáápplláállkkoo--
zzááss  öösssszzeeffüüggggéésseeiirree..  AA  hhiiddrraattáácciióó
aassppeekkttuussaa  aa  tteelljjeessííttmméénnyybbeenn  ééss
áállttaalláábbaann  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettvviitteell--
bbeenn,,  kköözzppoonnttii  hheellyyeett  ffooggllaall  eell  kkuuttaa--
ttáássaaiibbaann..  SSzzeerrkkeesszzttôôjjee  aa  NNeemmzzeett--
kköözzii  SSppoorrttúújjssáággnnaakk  ((IInntteerrnnaattiioonnaall
JJoouurrnnaall  ooff  SSppoorrtt)),,  kköözzrreemmûûkkööddôôjjee
sszzáámmooss  ttuuddoommáánnyyooss  ééss  ggyyóóggyyáá--
sszzaattii  sszzaakkmmaaii  ffoollyyóóiirraattnnaakk,,  ss  ttööbbbb
mmiinntt  225500  kkoonnffeerreenncciiáánn  ttaarrttootttt  mmáárr
eellôôaaddáásstt..  11999988--bbaann  mmeeggkkaappttaa  aazz
EEllnnöökk  EEllôôaaddóó  ccíímmeett  aazz  AAmmeerriikkaaii  SSppoorrttoorrvvoossii  TTáárrssaa--
ssáággbbaann  ((AAmmeerriiccaann  CCoolllleeggee  ooff  SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee)),,  22000022--
bbeenn  ppeeddiigg  --  hhaassoonnllóóaann  kkiieemmeellkkeeddôô  eellôôaaddóóii  sszzeerreeppéééérrtt
--  aa  tteekkiinnttééllyyeess  GGiissoollff--ddííjjaatt..  MMaauugghhaann  pprrooffeesssszzoorr  vveezzee--
ttôôssééggii  ttaaggjjaa  aazz  eemmllíítteetttt  AAmmeerriikkaaii  SSppoorrttoorrvvoossii  TTáárrssaa--
ssáággnnaakk,,  ss  mmeelllleettttee  sszzáámmttaallaann  ttuuddoommáánnyyooss  tteessttüülleett,,
sszzeerrvveezzeett,,  ttáárrssaassáágg  ttaaggjjaa  iiss,,  eeggyyeebbeekk  kköözzöötttt  ppééllddááuull  aa
NNeemmzzeettkköözzii  FFiizziioollóóggiiaaii  TTáárrssaassáággnnaakk,,  aa  BBiiookkéémmiiaaii  TTáárr--
ssaassáággnnaakk,,  aa  TTáápplláállkkoozzááss  NNeemmzzeettkköözzii  TTuuddoommáánnyyooss
sszzeerrvveezzeettéénneekk,,  ttoovváábbbbáá  aazz  OOrrvvoossttuuddoommáánnyyii  KKuuttaattóó

TTáárrssaassáággnnaakk..  TTíízz  éévveenn  áátt  eellnnöökkee--
kkéénntt  mmûûkkööddöötttt  aa    ffeennttii  FFiizziioollóóggiiaaii
TTáárrssaassáágg  kkeerreetteeii  kköözzöötttt  mmûûkkööddôô
SSppoorrttffiizziioollóóggiiaa  mmuunnkkaaccssooppoorrttnnaakk,,
aammeellyyeett  eellnnöökkssééggii  ttaaggkkéénntt  kkééppvvii--
sseelltt  aazz  eemmllíítteetttt    eerrnnyyôôsszzeerrvveezzeett--
bbeenn..  MMiinnddeezzeekk  mmeelllleetttt  eellllááttjjaa  aazz
eellnnöökkii  tteeeennddôôkkeett  aa  NNeemmzzeettkköözzii
OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  22000022--bbeenn  llééttee--
ssíítteetttt  OOrrvvoossii  BBiizzoottttssáággaa  mmeelllleetttt
mmûûkkööddôô  SSppoorrttttáápplláállkkoozzááss  eellnneevvee--
zzééssûû  mmuunnkkaaccssooppoorrttnnaakk  iiss..  NNéépp--
sszzeerrûû  mmûûvveeiinneekk  ssee  sszzeerrii,,  ssee  sszzáá--
mmaa,,  eezzeekk  kköözzüüll  eelléégg  ccssuuppáánn  nnééhháá--
nnyyaatt  mmeeggeemmllíítteennii::  AA  SSppoorrttttááppllááll--
kkoozzááss  EEnncciikkllooppééddiiáájjaa  ((22000000)),,
SSppoorrttttáápplláállkkoozzááss  ((22000022)),,  AA  ssppoorrtt--
tteelljjeessííttmméénnyyeekk  bbiiookkéémmiiaaii  aallaappjjaaii
((22000044)),,  AA  ssppoorrtteemmbbeerr  ddiiééttáájjaa
((22000044)),,  ÉÉtteell,,  ééttrreenndd,,  tteelljjeessííttmméénnyy
((22000044)),,  FFuuttbbaallll  ééss  ttáápplláállkkoozzááss
((22000077))..  TTaannuullmmáánnyyaaiinnaakk  sszzáámmaa
ttööbbbb  sszzáázzrraa  tteehheettôô..  NNeemmzzeettkköözzii
nnééppsszzeerrûûssééggéérree  ééss  aakkttiivviittáássáárraa
jjeelllleemmzzôô,,  hhooggyy  22001100--bbeenn  nneemm  kkee--
vveesseebbbb,,  mmiinntt  2200  vváárroossbbaann  ––  SSzziinn--
ggaappúúrrttóóll  ZZüürriicchheenn,,  BBrrüüsssszzeelleenn  áátt

DDoohhááiigg  ––  2222  kküüllöönnbböözzôô  ttéémmáábbaann  ttaarrttootttt  ttuuddoommáánnyyooss
eellôôaaddáásstt  aa  kkééssôôbbbb  nnáálluunnkk  iiss  ttaappaasszzttaalltt  ssiikkeerrrreell..    

AA  vviilláágghhíírrûû  sskkóótt  pprrooffeesssszzoorrrraall  aallkkaallmmuunnkk  vvoolltt
hhoosssszzaassaabbbbaann  eellbbeesszzééllggeettnnii  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrtt  HHáázzáábbaann
ttaarrttootttt  nneemmzzeettkköözzii  eellôôaaddáássssoorroozzaatt  eellssôô  nnaappjjáánn,,  ddee--
cceemmbbeerr  77--éénn..  AA  sszzaakkmmaaii  kkoonnffeerreenncciiáátt  ––  HHiiddrraattáácciióó  aa
kklliinniikkaaii  ééss  aa  ssppoorrttáággii  ggyyaakkoorrllaattbbaann  ––  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrtt--
ttuuddoommáánnyy  TTáárrssaassáágg,,  aa  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg,,  aa
MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa  kköözzöösseenn  rreennddeezzttee  aa  CCooccaa--
CCoollaa  TTeessttéébbrreesszzttôô  PPrrooggrraamm  ttáámmooggaattáássáávvaall..  
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netekkel járhat. A szomjúságérzet kézenfekvô, de a fo-
lyadékhiány fejfájást, koncentrációzavart, gyengesé-
get, fáradtságot és levertséget is okozhat.

Tudjuk, a víz teszi ki a testtömeg 65 százalékát, és
fontos szerepet játszik szervezetünk mûködésében.
Szállítja a táp- és salakanyagokat a szervek között. Se-
gít a testhômérséklet szabályozásában, sôt, kenôa-
nyagként és ütéscsillapítóként is szolgál a szervezet-
ben, például az ízületeinkben. Megtalálható az agyban,
a szívben, az izmokban, a vesékben, a májban, a bôr-
ben, még a csontokban is. Tehát ha valaki kiszárad,
akkor a teste fokozatosan mûködésképtelenné válik.

Szervezetünk vészjelzése arra figyelmeztet, hogy sejt-
jeinknek vízre van szüksége a megfelelô mûködéshez, a
túléléshez. Az ember az idôjárástól, a testmozgás szint-
jétôl és más szempontoktól függôen csupán néhány na-
pig maradhat életben ivás nélkül, míg más tápanyagok
hiányát akár hetekig is elviseljük. Gyakran nem is fog-
lalkozunk vele, pedig a víz a legfontosabb tápanyagunk,
és erre van a legnagyobb mennyiségben szükségünk.

Az átlagos felnôtt hölgyek számára az ajánlott folya-
dékbevitel 2, a férfiaké 2,5 liter, amely persze az egyén
aktivitása és környezete függvényében változhat. Sze-
rintünk a megfelelô folyadékbevitel létfontosságú ah-
hoz, hogy megôrizzük hidratáltságunk és biztosítsuk
a megfelelô vesemûködést. Szerencsére számtalan fo-
lyadékpótlási lehetôség közül választhatunk: napi fo-
lyadékbevitelünk átlag húsz százaléka, azaz egy ötöde
vízben gazdag ételekbôl származik. Ilyenek például a
levesek, vagy a szakértôk által amúgy is javasolt napi
több adag gyümölcs és zöldség.

– A fennmaradó négyötöd? – Mi a javaslat? 
– Napi folyadékszükségletünk fennmaradó négyötö-

dét jellemzôen különféle italokkal pótoljuk. A fizikai-
lag aktívabb idôszakokban, amilyen például a kará-
csonyi bevásárlást kísérô állandó rohanás, azután  az
edzôtermi testmozgás, vagy a síelés közben, szerveze-
tünknek nagyobb mennyiségû folyadékra van szük-
sége. A legjobb, ha rendszeresen iszunk, még akkor
is, ha éppen nem érezzük, hogy szomjasak lennénk.
Talán fel sem tûnik, de a meleg téli ruházat alatt tes-
tünk meglepôen sok vizet veszíthet. Különbözô célok-
ra különbözô italokat választhatunk, figyelembe kell
vennünk szervezetünk víz- és tápanyagszükségletét,
de fontos lehet az íz, a változatosság is. A gyümölcs-
levek nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyago-
kat és fontos antioxidánsokat is tartalmaznak. A tej
alapú italok kalciumot juttatnak a szervezetbe, a ma-
gas cukortartalmú italok pedig akkor igazán haszno-
sak, ha nagy energiát igénylô mozgást végzünk. Tu-
datosan figyeljünk a folyadékpótlásra. Különösen
igaz ez, ha idôs vagy beteg ember, kisgyerek van a
környezetünkben. Testünk folyadékigényét változatos
formában tarthatjuk szinten, legyen az egy pohár
csapvíz, egy üveg ásványvíz, egy finom gyümölcslé
vagy hidegûzô forró leves, lényeg, hogy pótoljuk az el-
vesztett folyadékot.

– Térjünk most át a magas szintû sportolás kérdés-
körére. Vegyük elsôre a labdarúgás témáját, amelyrôl
külön könyvet is írt.

– A hidratáció a labdarúgásban is azon területek kö-
zé sorolható, ahol a táplálkozás és a hidratáció kérdé-
seit illetôen, jóllehet a haladás tagadhatatlan, határo-
zott további fejlôdésre van szükség. Igaz, a félidôben
szokásosan elfogyasztott narancs, s a csésze fekete le-
hajtásának gyakorlata már a múlté, a tudományos
felvilágosításra még jócskán szükség van.

A mérkôzések befejezésekor az izzadtság formájában
elôálló folyadékveszteség elérheti a három-négy litert
is. A hôség okozta halálesetek száma minimális, s
tudjuk, bár az izomgörcsök és az egyéb, hidratációval
kapcsolatos hatások okozta teljesítmény-visszaesések
gyakoriak. Feltûnô tünet, s a vizeletvizsgálatok ered-
ményeként is állítható ez: a labdarúgók jelentôs há-
nyada kezdi meg az edzést, illetve mérkôzést már eleve
dehidrált állapotban. Ezeknek a játékosoknak taná-
csoljuk, hogy néhány órával edzések és mérkôzések
elôtt emeljék folyadékbevitelüket. A legtöbben a játé-
kok közepette adódó ideiglenes rövid „holtidôkben", il-
letve a szünetben élnek a folyadékbevitel lehetôségé-
vel, de ez a mennyiség többnyire jócskán elmarad a
veszteségénél, s ennek következtében az edzések meg
a mérkôzések végén jelentôs a veszteség. Ez elérheti
esetenként a testsúly három-öt százalékát, és károsan
befolyásolja a fiziológiai funkciókat, a testhômérséklet,
valamint a kognitív funkciókat. Nem okvetlenül szük-
séges a teljes folyadékveszteséget pótolni. Általános
szabályként azt mondhatjuk, hogy a pótlás révén a
veszteséget két százalék körüli értéken igyekezzünk
tartani. A só-veszteség az izzadtság miatt egyes játéko-
sok körében magas, s bizonyos esetekben kiváltó oka
lehet az izomgörcsöknek. Mind az izzadtság aránya,
mind az izzadtság sótartalma igen változatos lehet az
egyének között. Az utóbbi egy-egy edzés, vagy mérkô-
zés idején 1 grammtól 10 grammig terjedhet. Nem
óhajtok elveszni a részletekben, de tény, hogy a gondo-
san, egyénre szabottan kidolgozott étrend és folyadék-
gazdálkodás nagyban hozzájárulhat a játékos képes-
ségeinek kibontakozásához és maximális teljesítmé-
nyének eléréséhez.

– Elôadásának címe – „Az egyénre szabott folyadék-
pótlás kialakítása". Kérem összegezze az elôadás lé-
nyegét!

– Elôre bocsátom, hogy ezzel a kérdéssel már a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tanácskozása is foglal-
kozott a javaslatunkra, tavaly (2010. A szerk.) októ-
berben, Lausanne-ban, s meglepôen erôs érdeklôdés
nyilvánult meg a kérdés iránt. A bevezetô után a fo-
lyadékhiány jelentôsebb tüneteit és hatásait részlete-
zem, tehát a teljesítmény csökkenését, a vértömeg
csökkenést, a szapora szívverést, a csökkenô vér-
áramlást az izmokban, az erôfeszítés erôteljes észlelé-
sét, fejfájást, környékezô rosszullétet, álmatlanságot,
a mentális képességek hanyatlását, a hôség okozta
tünetek felerôsödését. Taglalom a különbséget a ver-
senysportot és a szabadidôsportot ûzôk között. Az
egyik lényeges következtetés, hogy a dehidratáció fo-
kozatosan csökkenti az erôt, mintegy két-három, a
magas intenzitású állóképességet pedig tíz százalék-
kal.  Az állóképesség tekintetében a teljesítmény csök-
kenése különbözô hômérséklet mellett igen jellemzô.
Százalékban kifejezve – adott idôtartamban - tizenegy
fokon kilencvenhárom, huszonegy fokon nyolcvan kö-
rüli, míg harminc fokon felül már ötvenen felüli.

Amit figyelembe kell tehát vennünk: folyadékfelvétel
edzés és verseny elôtt, közben és utána, majd pedig az
a kérdés, hogy mit igyunk, mikor igyunk és mennyit
igyunk.

– Nem tûnik olyan bonyolultnak.
– Elsô hallásra, valóban nem. Tény azonban, hogy a

valóságban roppant bonyolult, mert nem létezik egy-
ségesen üdvözítô csoda-recept és módszer. Egyes
sportolók bôségesen izzadnak, mások kevésbé. Egye-
sek keményebben edzenek, mások gyengébb intenzi-
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tással. Az egyik hajlamos sok sót veszíteni, a másik
kevesebbet. Befolyásoló tényezô az idôjárás, amelynek
változásaira is egyénenként adhatnak különbözô vá-
laszreakciót a versenyzôk. Mindent egyénenként
szükséges kikísérletezni. Mi ehhez szándékozunk
gyakorlatias eszközöket, kipróbált és bevált alapelve-
ket szolgáltatni.

– Izgalmas és valóban érdekes, egyben fontos téma
a hidratáció komplex kérdése. Mennyire segítette ta-
nulmányait, téziseinek kidolgozását saját gyakorlati,
átélt tapasztalata?

– Ôszinte legyek? – Semennyire.  Igaz, annak idején
rendszeresen edzettem, futottam, de hát ennek már
régen vége, mióta megoperálták a lábamat, fel kellett
hagynom a futással. Hirdetem a „Mozgás – gyógyszer"
mozgalom igéit, és szorosan követem, lelkiismerete-
sen kutatom a versenysport fejleményeit.

– Semmi fitnesz, szobakerékpár, vagy kocogás, sé-
ta? A mozgása ellentmond ennek, hiszen fiatalos, ki-
fejezetten sportos.

– Igazából semmit nem csinálok rendszeresen.
– Úszást sem, elvétve sem?
- Úszás? Nem tudok úszni. A skótok esetében ez

egyébiránt tömeges jelenség, bár ezt nem mentsége-
mül mondom. Amit ellenben itt okvetlenül meg aka-
rok jegyezni – a genetika. Én magam is erre vagyok
szerencsés példa. Tulajdonképpen semmit nem kell
tennem – persze józanul, mértékletesen élek, étkezem
– közérzetem kifogástalan, a súlyom szintén teljesen
rendben van minden különösebb kondicionálás nél-
kül is. Akadnak olyanok, akik vért izzadnak, minden
szabályt betartanak, mégis állandó gondokkal küsz-
ködnek, s ezek a szervezetben eredetileg beépült kü-
lönbségek tényszerûek a hidratáció, a folyadékpótlás,
a fáradékonyság és annak leküzdése tekintetében is.
Nyomatékosítom, az egyéni különbségek esetenként
egyenesen meghökkentôk, s nyilván genetikai okokra
vezethetôk vissza.

– Az elôadása világos, könnyen érthetô, és sokak-
nak kedvcsináló egyben, szinte elképzelhetetlen, hogy

akad bárki, akinek tanácsos lenne megfogadnia kö-
vetkeztetéseit, és mégsem teszi. 

– Nos, ki kell ábrándítanom. Bármennyire is hasz-
nos tudnivalókat, megszívlelendô és könnyen betart-
ható tanácsokat osztogatok, ez az ügynek csak az
egyik fele. A másik a befogadáson, elfogadáson, tehát
a gondolkodáson és a végrehajtáson, azaz elhatározá-
son és akaraton múlik. Természetesen itt is nagyon
különbözôk vagyunk. Hadd mondjak egy tragikus pél-
dát a közvetlen közelmúltból. Világjárásom során
megszámlálhatatlan jó ismerôsre leltem, sok igaz ba-
rátot gyûjtöttem. Közéjük tartozott  a brazilok hallat-
lanul népszerû futball sztárja, Socrates Brasileiro
Sampaio, a kétszeres világbajnok és csapatkapitány
is. Vidám, nagyszerû fickó – volt. Most, az elôadásom
elôtt néhány nappal érkezett a lesújtó hír Rio de
Janeiróból, szívroham végzett vele (2011. december
5-én. A szerk.) ötvenhét évesen. Tudott pedig mindent
az egészséges életmódról, a rendszeres mozgás szük-
ségérôl. Ráadásul maga is remek orvos volt. Hiába
minden, bohém életfilozófiája következtében nem
mondott le, s nem is akart egy pillanatra sem lemon-
dani az alkoholról. Önként vállalta a kockázatokat, s
ezzel nyilvánvalóan tudatosan élete rövidségét is. 

– Hát ez nem lenne valami szívderítô befejezése a
beszélgetésünknek. Hadd kérdezzek inkább végül
szerepérôl a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. 

– Az ötkarikás szervezet egészségügyi bizottságában
tevékenykedem immár hosszú évek óta, pontosabban
a bizottság sporttáplálkozással foglalkozó munkacso-
portjának elnöke vagyok. A kutatások és a tájékozta-
tás mellett igen fontosnak tartom a NOB távoktatási
programját. A szakmánkkal rokon diplomások számá-
ra biztosítunk továbbképzést, fókuszban a táplálko-
zással, és adunk ki diplomát is a sikeres hallgatók-
nak. Programunk kétéves, a következô 2012  január-
jában indul. Akit érdekel a program - az Önök hazá-
jában is – most, vagy késôbb, bôvebb tájékoztatásért
forduljon e-mailen a következô címre: admin@sport-
soracle.com. GGaalllloovv  RReezzssôô
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Felhívás

„SPORTTUDOMÁNY AZ EGÉSZSÉG 
ÉS A TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN”

A Magyar Sporttudományi Társaság
és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 

Testnevelési és Sporttudományi Intézete, mint társrendezô 

2012. május 24-26-án Szegeden rendezi meg 

IX. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUSÁT

a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK).

Büvebben a honlapunkon (www.sporttudomany.hu)
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A Magyar Szervátültetettek Szövetsége a Magyar
Sporttudományi Társasággal közösen 2012. február
22-én szakmai konferenciát tartott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Felolvasó termében, „Gondolatok a
szervátültetett emberek életérôl" címmel.

A konferencia nem titkolt célja az volt, hogy a hall-
gatóság minél több információt megtudjon a szerv-
átültetés történetérôl, illetve a szervátültetésen átesett
emberek „új" életérôl, az épek társadalmába való in-
tegrálódásának nehézségeirôl. 

Az esemény jelentôségének növelése érdekében há-
rom fôvédnök eszmei-erkölcsi támogatását tudhattuk
magunkénak: Dr. Szócska Miklós, egészségügyért fe-
lelôs államtitkár; Czene Attila, sportért felelôs állam-
titkár és Soltész Miklós, szociális, család- és ifjúságü-
gyért felelôs államtitkár. Ezek azok a területek, me-
lyek legfôképpen érintik a szervátültetett emberek
problémáit, és a Szövetség ez által szoros munkakap-
csolatot ápol ezen Államtitkárságokkal.

A konferencia nyitányaként elôször Dr. Tóth Miklós,
mint a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket, majd Ôt követte Dr.
Szócska Miklós államtitkár úr, aki személyes jelenlé-
tével is növelte az esemény fényét. Dr. Litavetz Anna a
Sportért Felelôs Államtitkárság képviseletében mon-
dott ezek után néhány szót, és olvasta fel Czene Atti-
la államtitkár úr levelét a közönségnek. A köszöntôk
sorát Székely György, a Magyar Szervátültetettek Szö-
vetségének elnöke zárta. 

Az üdvözlô szavak után Erdélyi György színmûvész
- aki nem mellesleg maga is szervátültetett - két vers-
sel örvendeztette meg a hallgatóságot. 

Magát a konferenciát három szakaszra lehetett bon-
tani. A transzplantáció története, a szervátültetett em-
berek szociális és lelki problémái, valamint a szerv-
átültetett emberek és a sport kapcsolata. 

Professzor Dr. Perner Ferenc a szervátültetés nem-
zetközi és hazai történetérôl tartott elôadást elsôként,
majd Petrányi Gyôzô professzor váltotta a pulpituson,
aki a transzplantációs immunológia történetét és fej-
lôdését vázolta fel. Prof. Dr. Langer Róbert, a Transz-
plantációs és Sebészeti Klinika Igazgatója a szervátül-
tetés etikai kérdéseit járta körül, utána pedig Dr. Kó-
bori László, a Magyar Transzplantációs Társaság elnö-
ke, „Fel a Himalájára" címmel a májátültetés történe-
térôl beszélt, valamint egy expedícióról. 2003 február-
jában, a Kilimandzsáró meghódítására indult csoport
tagjai közt 6 májátültetésen átesett személy is sikerrel
teljesítette a távot, ezzel is bizonyítva, hogy van teljes
élet a szervátültetés után. 

Egy lélegzetvételnyi pihenô után Dr. Kulcsár Andrea
folytatta az elôadássorozatot, témája a szervátültetett
emberek és a védôoltások köré épült. Gallus Edit csa-
ládterapeuta a transzplantáción átesett emberek és
családjaik lelki problémáit, Török Iván pedig a fogya-
tékosság és rehabilitáció témakörét elemezte a szerv-
átültetésen átesett emberek vonatkozásában.

A konferencia harmadik blokkja a sportra koncent-
rálódott. Kezdôdött a szabadidôs sportolás elônyeinek
bemutatásával a mûvese kezelt betegek esetében, Dr.
Reé József elôadásában. Ezt követe Dr. Tóth Szabolcs
prezentációja, mely a „Szervátültetett emberek és a
sport" címet kapta. Itt esett szó a transzplantált embe-

rek terhelhetôségérôl, valamint a beültetett szerv és a
fokozott testmozgás egymásra való hatásáról. Ha már
fokozott testmozgásról volt szó, akkor itt az alkalom,
hogy megemlítsük a szervátültetett emberek verseny-
sportját is, mely igen szervezett keretek közt zajlik.
Kétévente kerül megrendezésre a Szervátültetettek Vi-
lágjátéka, a köztes években pedig az Európa Bajnoksá-
gokra kerül sor, melyen mûvese kezelt sportolók is
résztvehetnek. Ezekbôl adódóan nem is következhetett
más téma, mint a szervátültetettek és a dopping, Prof.
Dr. Pucsok József elôadásában. A sikeres szervátülte-
tésen átesett gyermekek sportjáról Tilhof Ingrid mon-
dott néhány szót, majd egy igazán szívbemarkoló videó
zárta ezt az elôadást, melyet Feszt Tímea, a Trappancs
Egyesület elnöke készített. A kisfilm képekkel illuszt-
rálta a sportoló gyermekek „átváltozását" a szervátül-
tetés elôtti állapotból a sikeres mûtét utáni állapotba.
Utolsó elôtti elôadóként Nagy József lépett az emel-
vényhez, és a fogyatékos emberek sportjáról tartott be-
számolót, valamint bemutatta ezen szervezetek sport-
tevékenységét, illetve az új szervezeti változásokat. Vé-
gül, de nem utolsó sorban Székely György mondta el
záró szavait. Összegezte az addig hallottakat, illetve ki-
tért néhány problémára, melyek napjainkban megne-
hezítik a szervátültetett emberek életét; ideértve a rok-
kant ellátással kapcsolatos változásokat, a szervátül-
tetett és mûvese kezelt emberek információ hiányát,
fogyatékos csoportba való beilleszkedését vagy akár az
új sportstruktúra alakulását.

Reményeink szerint a konferencián elhangzott elô-
adások a szervátültetés minden fontos részletére ki-
terjedtek, és a jelenlévô hallgatóság is betekintést
nyerhetett a „kis csoport" életébe.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége könyvet ad
ki a konferencián elhangzott elôadások anyagából,
melyet a Szövetség irodájában díjmentesen át lehet
majd venni. TTiillhhooff  IInnggrriidd

49Konferencia •

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

3
. é

v
fo

ly
a
m

 4
9
. sz

á
m

 • 2
0
1
2
/1

Gondolatok a szervátültetett emberek életérôl

Székely György, a Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének elnöke
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A 46 éves Borkai Zsolt, Gyôr
polgármestere – aki 2010 novem-
bere óta elnök – az egyetlen jelölt
volt a posztra. 

A voksolás elôtti beszédében úgy
fogalmazott, hogy ezen túl a MOB
tulajdonképpen a magyar sport
parlamentje lesz, hiszen a szerve-
zetben a hazai sportélet minden
területe megfelelô képviseletet
kap. A sportvezetô a közelmúlt fel-
adatait áttekintve felhívta a figyel-
met arra, hogy a MOB idén már
több mint 100 millió forintot bizto-
sított elôlegként az olimpiai fel-
készüléssel kapcsolatos legfonto-
sabb feladatokra.

„Az eredeti célkitûzésünket nem
kell megváltoztatni, továbbra is re-
ális esély van arra, hogy Magyaror-

szág Londonban az elsô húszban
végezzen a nemzetek rangsorában.
Az elmúlt évek világversenyeinek
eredményei alapján reális cél, hogy
megismételjük a pekingi eredmé-
nyünket, és bízunk benne, hogy
talán túl is tudjuk szárnyalni azt" –
fogalmazott Borkai.

Az alapszabály értelmében auto-
matikusan az elnökség tagja lett
Schmitt Pál államfô, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) tagja,
Aján Tamás, a Nemzetközi Súly-
emelô Szövetség elnöke és Kamuti
Jenô, a Nemzetközi Fair-Play Bi-
zottság elnöke.

A sporttörvény értelmében meg-
szûnt a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság, a Nemzeti Sportszövetség, a
Nemzeti Szabadidôsport Szövetség

és a Fogyatékosok Nemzeti Sport-
szövetsége. Jelenlegi feladataikat a
MOB veszi át úgy, hogy az eddig
önálló szövetségek által irányított
területek a MOB szakmai tagozata-
iként tovább mûködhetnek, képvi-
selôik pedig az olimpiai bizottság
alelnöki posztjait töltik be. 

A közgyûlés – ennek megfelelôen
– öt alelnököt választott: Magyar
Zoltán (olimpiai tagozat – 167 sza-
vazat), Leyrer Richárd (nem olimpi-
ai sportágak – 152), Monspart Sa-
rolta (szabadidô sport – 163), Tóth
Miklós (egyetemi, fôiskolai, diák-
sport – 163) és Deutsch Tamás (fo-
gyatékosok sportja – 145) szemé-
lyében. Mellettük az elnökség tag-
jai közé szavazta a közgyûlés Gé-
mesi Györgyöt (115 szavazattal),
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A Magyar Olimpiai Bizottság 
átalakuló közgyûlése
Borkai Zsolt maradt a MOB  elnöke

BBoorrkkaaii  ZZssoolltt  mmaarraaddtt  aa  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ((MMOOBB))  eellnnöökkee..  EErrrrôôll  ddöönnttöötttt  aa  MMOOBB  ffeebbrruuáárr  2266--áánn  aa  HHéélliiaa
SSzzáállllóóbbaann  ttaarrttootttt  kköözzggyyûûlléésséénn,,  aammeellyyeenn  aa  jjaannuuáárr  11--jjéénn  éélleettbbee  llééppeetttt  úújj  ssppoorrttttöörrvvéénnyy  eellôôíírráássaaiitt  kköövveettvvee  mmóóddoossíí--
ttoottttaa  aazz  aallaappsszzaabbáállyytt,,  ééss  úújj  vveezzeettôôssééggeett  vváállaasszzttootttt..  AA  kköözzggyyûûlléésseenn  öösssszzeesseenn  117733--aann  vvookkssoollhhaattttaakk,,  BBoorrkkaaiitt  116666
iiggeenn  ééss  55  nneemm  sszzaavvaazzaatt  mmeelllleetttt  vváállaasszzttoottttáákk  eellnnöökkkkéé,,  22  sszzaavvaazzaatt  éérrvvéénnyytteelleenn  vvoolltt..  

A MOB új elnöksége: Balról: Dr. Kamuti Jenô, Dávid Imre, Dr. Csötönyi Sándor, Dr. Deutsch Tamás, Monspart Sarolta, Dr. Szabó Tün-
de, Borkai Zsolt, Dr. Kovács Antal (mögötte), Dr. Leyrer Richárd, Regôczy Krisztina, Dr. Tóth Miklós, Dr. Magyar Zoltán, Gyulay Zsolt,
Dr. Gémesi György
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Gyulai Zsoltot (107), Kovács Antalt
(101), Regôczy Krisztinát (101) és
Szabó Tündét (100). Az új elnökség
összetétele áttörést jelent abból a
szempontból is, hogy ennyi hölgy,
azaz három, még soha nem kapott
szerepet a patinás olimpiai szerve-
zet vezetô testületében.

A voksolás után az új elnökség
megtartotta elsô ülését, amelyen
egyhangúan Molnár Zoltánt vá-
lasztotta meg fôtitkárnak, aki ed-
dig is ezt a feladatot látta el. 

A közgyûlésen megjelent Schmitt
Pál, Magyarország köztársasági el-
nöke. Felszólalásában hangsúlyoz-
ta, hogy a jelenlegi átalakulás
olyan fontos pont a MOB életében,
mint amilyen az 1989-es önállóvá
válás volt. "Az egyik fô feladat most
az, hogy minél több magyar fiatal
sportoljon, a másik, hogy ôrizzük
meg a magyar sport hagyományait
és eredményességét a jövôben is".
Hozzátette, mivel a kormány stra-
tégiai ágazatként kezeli a magyar
sportot, ezért annak minden terü-
lete felértékelôdött.

Czene Attila, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium (NEFMI) sportért fe-
lelôs államtitkára azt emelte ki,
hogy a sporttörvény elôírása alap-
ján a MOB hatásköre kibôvült, s a
szervezet egyedüli köztestületként
most már a magyar sport egészéért
felel, s nem csak sportszakmai, ha-
nem forráselosztási feladatokat is
el kell látnia. 

A szervezet felügyelô bizottságát
– mint eddig – ismét Dávid Imre ve-
zeti, tagjai pedig: dr. Pakucs János
és dr. Csötönyi Sándor.

A közgyûlés – a sporttörvény élet-
belépése következtében kialakult
helyzetnek megfelelôen – elfogadta
a MOB új alapszabályát, amelynek
alapelvei hûen tükrözik a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság Chartájá-
ban lefektetett eszmei elkötelezett-
séget és tartalmat. 

Terjedelmi okokból az elfogadott
új alapszabályt teljes terjedelmé-
ben nem közölhetjük, ellenben
sporttársadalmunk számára a leg-
inkább érdeklôdésre számot tartó
célok és feladatok gyûjteményének
szerkesztett változatát adjuk közre
az alábbiakban.

A MAGYAR OLIMPIAI 
BIZOTTSÁG 

CÉLJAI, FELADATAI
AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ccéélljjaa
aa)) az Olimpiai Mozgalom és az

egyetemes magyar sport fejleszté-
se, elômozdítása és védelme az

Olimpiai Chartával és a magyar
törvényekkel összhangban;

bb)) az olimpiai eszme ápolása és
népszerûsítése, az Olimpiai Mozga-
lom erôsítése, különösen a fiatalok
körében;

cc)) a sport sajátos eszközeivel
hozzájárulni a fiatal nemzedékek
fizikai, szellemi és erkölcsi nevelé-
séhez, a környezetvédelem, a fenn-
tartható fejlôdés, a környezettuda-
tos magatartás elsajátításához,
elôsegítve ezzel egy békés, jobb vi-
lág  és egészséges társadalom meg-
teremtését, a kölcsönös tisztelet, a
szolidaritás és a becsületes játék
szellemében;

dd)) ösztönözni a versenysport, a
szabadidôsport, a fogyatékkal élôk
sportjának, a diáksport fejleszté-
sét;

ee)) elôsegíteni az állami sportirá-
nyítással, országos sportági szak-
szövetségekkel és országos sport-
ági szövetségekkel (a továbbiakban
együtt: sportszövetség), sportszer-
vezetekkel, önkormányzatokkal
együttmûködve a sportolók Olim-
piai Játékokra és a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által elismert
sporteseményekre való felkészülé-
sét és azokon való részvételt;

ff)) az Olimpiai Charta vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban, hogy
Magyarország a jövôben a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság által elis-
mert sporteseménynek otthont ad-
jon és a világ olimpiai családjának
házigazdája legyen.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg
ssttrraattééggiiaaii  ffeellaaddaattaaii

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság
stratégiai jellegû feladatai, amely-
nek keretében: 

a) a sport civil szervezetei közötti
koordinációs tevékenységet végez; 

b) elôkészíti a sport átfogó fej-
lesztési koncepcióját;

c) együttmûködik a sportpoliti-
káért felelôs miniszterrel a sport
stratégiai fejlesztési céljainak meg-
határozásában;

d) együttmûködik az állami szer-
vekkel, valamint a civil szerveze-
tekkel a sport stratégiai fejlesztési
céljainak meghatározásában, illet-
ve megvalósításában;

e) ellenôrzi a sportszövetségek ál-
tal elkészített sportági stratégiai
fejlesztési koncepciókat;

f) részt vesz a versenysporttal, az
utánpótlás-neveléssel, a diák- és
fôiskolai- egyetemi sporttal, a fo-
gyatékosok sportjával, valamint a
szabadidôsporttal kapcsolatos dön-
tés-elôkészítésben;

g) elôsegíti az Olimpiai Mozgalom
eszményének jegyében az ifjúság
testi, erkölcsi  és  kulturális  neve-
lését,  felvilágosító  kampánnyal  és
más eszközökkel támogatja a tisz-
tességes játék (fair play) szellemé-
ben való versenyzést, fellép a sport-
mozgalomra ható káros jelenségek
(különösen a tiltott teljesítményfo-
kozás, valamint a verseny, mérkô-
zés eredményének tiltott eszközök-
kel, módszerekkel történô befolyá-
solása és a fogadási csalás) ellen;

h) meghatározza a versenyzôk
minôsítési szintjét együttmûködve
a sportszövetségekkel;

i) ellátja az olimpiai központok
szakmai felügyeletét és elláthatja
az olimpiai központokról szóló kor-
mányrendeletben meghatározott
állami tulajdonban álló sportléte-
sítmények vagyonkezelését,

j) kidolgozza a sportolói életpálya
programját a kiválasztástól a nem-
zetközi szintû teljesítményig;

k) összehangolja a sport külön-
bözô területeinek szakmai munká-
ját;

l) kidolgozza a támogatási rend-
szerek minôségbiztosítási rendsze-
rét és követelményeit;

m) megtervezi négyéves ciklusok-
ban az olimpiai, paralimpiai és si-
ketlimpiai játékokra, valamint a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság ál-
tal elismert sporteseményekre tör-
ténô felkészülés támogatás rend-
szerét;

n) hozzájárul a nemzetközi szin-
tû felkészülés és versenyzés felté-
teleinek biztosításához;

o) elôsegíti a korszerû sport-
egészségügyi és sporttudományi
ismeretek széles körû terjesztését
és alkalmazását.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg
ssppoorrttiiggaazzggaattáássii  ffeellaaddaattaaii

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság
sportigazgatási feladatai, amelynek
keretében:

a) kezdeményezi a sporttal kap-
csolatos kormányzati intézkedé-
sek, szabályozási koncepciók meg-
tételét, véleményezi a sporttal kap-
csolatos jogszabálytervezeteket;

b) a doppingellenes tevékenység-
rôl szóló kormányrendeletben, va-
lamint a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság és a Nemzetközi Doppingel-
lenes Ügynökség (WADA) Dopping-
ellenes Szabályzatával összhang-
ban megalkotott Doppingellenes
Szabályzatában  meghatározottak
szerint ellátja a doppingellenes te-
vékenységgel összefüggô sport-
szakmai feladatait;
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c) ellátja az olimpiai járadékkal
és a Nemzet Sportolója Címmel
összefüggô, továbbá az olimpiai já-
radékról és a Nemzet Sportolója
Cím adományozásáról szóló kor-
mányrendeletekben meghatározott
közigazgatási hatósági feladatokat;

d) ellátja a versenyengedélyek ki-
adásával kapcsolatos – a nemzeti
sportinformációs rendszerrôl szóló
kormányrendeletben meghatáro-
zott – adminisztratív feladatokat,
meghatározza a versenyengedély
sportágaktól függetlenül egységes
formáját, valamint együttmûködik
a sportpolitikáért felelôs miniszter-
rel a nemzeti sportinformációs
rendszer mûködtetésében, továbbá
adatot szolgáltat a nemzeti sport-
információs rendszer részére;

e) együttmûködik a sportpoliti-
káért felelôs miniszterrel a sport-
szakemberek képzési, továbbkép-
zési, valamint foglalkoztatási célja-
it szolgáló programok meghatáro-
zásában, segíti a sportszövetségek
kötelezô sportszakember-tovább-
képzési feladataik ellátását;

f) együttmûködik a sportpolitiká-
ért felelôs miniszterrel a sporttudo-
mány fejlesztésével összefüggô
szakmai feladatok ellátásában;

g) az országos sportági szakszö-
vetségi és az országos sportági szö-
vetségi jogállás bírósági bejegyzé-
sét megelôzôen igazolja a Sporttör-
vény 20. § (4)-(5) bekezdésében és
a 28. § (1)-(2) bekezdésében meg-
határozott feltételek fennállását;

h) biztosítja a Sport Állandó Vá-
lasztottbíróság mûködési feltételeit;

i) az Életút Program keretében tá-
mogatja a sportolók, sportszakem-
berek képzését és továbbképzését;

j) figyelemmel kíséri és támogat-
ja az idôs sportolók és sportszak-
emberek életútját a Mezô Ferenc
sportprogramon keresztül.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aazz  áállllaammii  ssppoorrttccééllúú  ttáámmooggaa--
ttáássookk  tteerréénn

(1) A sportpolitikáért felelôs mi-
niszter által vezetett sportpolitiká-
ért felelôs minisztérium költségve-
tési  fejezetébôl  származó  állami
sportcélú  támogatások tervezésé-
vel, elosztásával, felhasználásával,
elszámolásával és ellenôrzésével
kapcsolatos – a Sporttörvényben
és az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról
szóló miniszteri rendeletben meg-
határozottak szerint – a Magyar
Olimpiai Bizottság:

a) a központi költségvetés terve-
zésének idôszakában minden év

június 30-ig a központi költségve-
tési támogatások elosztásának irá-
nyaira és arányaira vonatkozó ja-
vaslatot küld a sportpolitikáért fe-
lelôs miniszter részére a sportszö-
vetségek által elkészített sportági
stratégiai fejlesztési koncepciók fi-
gyelembevételével;

b) meghatározza az állami sport-
célú támogatások felosztási elveit;

c) dönt a feladatkörébe tartozó,
költségvetési törvényben meghatá-
rozott állami sportcélú támogatá-
sok felhasználásáról és folyósítja a
támogatásokat;

d) koordinálja és folyamatosan
nyomon követi az állami sportcélú
támogatás felhasználását;

e) ellenôrzi az éves támogatási
programok megvalósításának fo-
lyamatában (az adminisztratív célú
támogatások kivételével) benyúj-
tott negyedéves szakmai elôrehala-
dási jelentéseket és azok eredmé-
nyérôl tájékoztatja a sportpolitiká-
ért felelôs minisztert;

f) részt vesz az állami sportcélú
támogatás felhasználásával kap-
csolatos elszámolási feladatokban,
ennek keretében:

fa) elszámoltatja a kedvezménye-
zettet a továbbadott állami sport-
célú támogatásról,

fb) elszámol a mûködésére  bizto-
sított állami sportcélú támogatás-
sal;

g) mûködteti a Gerevich Aladár-
sportösztöndíj-rendszert;

h) ellátja a nyugdíjas olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnoki érmes
sportolók, azok özvegyei, valamint
a kiemelkedô sporteredmények el-
érésében közremûködô nyugdíjas
sportszakemberek erkölcsi és
anyagi megbecsülését, gondozza a
sporttémájú mûvészeti pályázati
programokat.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aa  ffooggyyaattéékkoossookk  ssppoorrttjjaa  tteerrüü--
lleettéénn

(1) a) A fogyatékosok sportja te-
rületén a Magyar Paralimpiai Bi-
zottsággal együttmûködve, továb-
bá a Magyar Olimpiai Bizottság
szervezeti keretein belül mûködô
fogyatékosok sportjáért felelôs
szakmai tagozat javaslatait figye-
lembe véve a Magyar Olimpiai Bi-
zottság a Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság magyarországi tagszer-
vezeteként mûködô, Magyar Para-
limpiai Bizottság útján végrehajtja
a Nemzetközi Paralimpiai Bizott-
ság Alapszabályában és egyéb
szabályzataiban a nemzeti para-
limpiai bizottságok és tagszerveze-

tei részére megállapított célkitûzé-
seket és feladatokat;

b) a szakszövetségekkel, sport-
szövetségekkel együttmûködve elô-
segíti a sportolók nyári és téli para-
limpiai játékokra, és egyéb nem-
zetközi versenyekre történô fel-
készülését, illetve részvételét;  

c) fejleszti a paralimpiai mozgal-
mat;

d) a paralimpiai mozgalom érde-
kében védi a paralimpiai játékok
jelképeit;

e) a paralimpiai mozgalom esz-
ményének jegyében segíti az érin-
tett ifjúság testi, erkölcsi és kultu-
rális nevelését, támogatja a tisztes-
séges játék  (fair play) szellemében
való versenyzést, fellép a sport-
mozgalomra ható káros jelenségek
ellen;

f) közremûködik az olimpiai köz-
pontok fogyatékosok sportjának
speciális igényeit szolgáló fejleszté-
sében és szakmai tevékenységének
kidolgozásában;

g) a Nemzetközi Paralimpiai Bi-
zottság magyarországi tagszerveze-
teként mûködô, Magyar Paralimpi-
ai Bizottság részére biztosítja kizá-
rólagos jogok gyakorlását – a Nem-
zetközi Paralimpiai Bizottság elô-
írásaival összhangban – az alábbi
területeken:

ga) a sportágak és a sportolók
nevezése a paralimpiai játékokra,

gb) a paralimpiai jelkép, zászló,
jelvény, jelmondat, himnusz keres-
kedelmi vagy egyéb célú használa-
ta, illetve ezek mások általi hasz-
nálatának, hasznosításának en-
gedélyezése;

h) a Siketek Nemzetközi Sportbi-
zottsága hazai tagszervezetével
együttmûködve elôsegíti a sporto-
lók nyári és téli siketlimpiai játé-
kokra, és egyéb nemzetközi verse-
nyekre történô felkészülését, illetve
részvételét;

i) végrehajtja a Nemzetközi Spe-
ciális Olimpia, a Szervátültetettek
Világjátékainak Szövetsége, a Sike-
tek Nemzetközi Sportbizottsága

Alapszabályában és egyéb sza-
bályzataiban a nemzeti speciális vi-
lágjáték szervezetek részére megálla-
pított célkitûzéseket és feladatokat;

j) az érintett sportszövetségekkel
együttmûködve elôsegíti és koordi-
nálja a magyar sportolók speciális
világjátékokon való részvételét;

k) támogatja a nem paralimpiai
versenyekhez illeszkedô, nemzet-
közi versenyrendszerrel rendelke-
zô, fogyatékos sportszövetségek
hazai sportrendezvényeit;

l) részt vesz a fogyatékosok nem-
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zetközi sportszervezeteinek tevé-
kenységében;

m) közös és integrált sportren-
dezvényeket, verseny- és szabad-
idôsport programokat szervez a
különbözô fogyatékosságú, vala-
mint nem sérült emberek számára,
fejleszti a fogyatékosok sportjának
egyes területeit;

n) a fogyatékosok diák- és sza-
badidôsportja területén népszerû-
síti a fogyatékosok sportját, ami-
nek keretén belül a fogyatékosok
diák- és szabadidôsportjával foglal-
kozó sportszervezetek programjai-
nak megvalósításával szélesíti a
sport tömegbázisát;

o) részt vesz a fogyatékosok sza-
badidôsportjának nemzetközi
együttmûködésében.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) és g)
pontjaiban meghatározott kizáró-
lagos jogokat a paralimpiai moz-
galmat képviselô, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság magyaror-
szági tagszervezetként mûködô,
fogyatékosok országos sportszö-
vetségének minôsülô tagja útján
gyakorolja.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aa  nneemm  oolliimmppiiaaii  ssppoorrttáággaakk
tteerrüülleettéénn

(1) A nem olimpiai sportágak te-
rületén - a Magyar Olimpiai Bizott-
ság szervezeti keretein belül mûkö-
dô nem olimpiai sportágak ver-
senysportjáért felelôs szakmai ta-
gozat javaslatait figyelembe véve -
a Magyar Olimpiai Bizottság:

a) szervezi a Világjátékok Nem-
zetközi Szövetsége (IWGA) Világjá-
tékain és a Nemzetközi Sportszö-
vetségek Szövetségének (Sportac-
cord) Világjátékain (a továbbiak-
ban együtt: Világjátékok) való ma-
gyar részvételt és az arra való fel-
készülés szakmai feladatait;

b) részt vesz a nem kormányzati
nemzetközi sportszervezetek, külö-
nösen az Európai Nem Kormányzati
Sportszervezetek Szövetségének
(ENGSO) tevékenységében;

c) fejleszti a nem olimpiai sport-
ágakat a SportAccord célkitûzéseit
szem elôtt tartva;

d) segíti az ifjúság testi, erkölcsi
és kulturális nevelését és fejlôdését;

e) közremûködik az olimpiai köz-
pontok nem olimpiai sportágak
igényeit szolgáló létesítmények fej-
lesztésére vonatkozó szakmai kon-
cepció kidolgozásában;

f) részt vesz közös és integrált
sportrendezvények, verseny- és
szabadidôsport programok szerve-
zésében;

g) szélesíti a nem olimpiai sport-
ágak tömegbázisát;

h) részt vesz a nem olimpiai
sportágakhoz kapcsolódó sport-
szervezetek tevékenységében;

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság
törekszik arra, hogy a jövôben Ma-
gyarország a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság által elismert sportese-
ményeknek, így különösen a Világ-
játékoknak otthont adjon.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aazz  uuttáánnppóóttllááss--nneevveellééss  tteerrüü--
lleettéénn

(1) Az utánpótlás-nevelés terüle-
tén a Magyar Olimpiai Bizottság:

a) elkészíti a magyar sport után-
pótlás-nevelési koncepcióját;

b) megszervezi, integrálja és vég-
rehajtja a fiatal sportolók általános
és sportági felkészítésének tudo-
mányos vizsgálatát, közremûködik
a korszerû edzésmódszerek kidol-
gozásában, alkalmazásában, és se-
gíti a hatékony módszerek és eljá-
rások széles körû elterjesztését;

c) irányítja, felügyeli és mûködte-
ti a tehetséggondozó, élutánpótlás-
nevelô programokat és a sportisko-
lai programot, együttmûködik a
programokban szereplô országos
sportági szakszövetségekkel;

d) – a nemzeti sportinformációs
rendszer részeként – kialakítja és
mûködteti az utánpótlás-nevelés
információs és továbbképzési rend-
szerét;

e) megszervezi és biztosítja a te-
hetséggondozó programokba beke-
rült sportolók magas színvonalú
edzésmunkájának feltételeit, szak-
mai segítséget nyújt a sportszövet-
ségek ez irányú munkájához;

f) szervezeti egységén keresztül
sportkutatási-módszertani és tu-
dományos tevékenységet folytat:
megfogalmazza a szakmai-kutatási
feladattervezeteket, ellátja és koor-
dinálja a kutatási feladatokat,
részt vesz a mûködô  sportágfej-
lesztési programokban, ellátja azok
szakmai-tudományos felügyeletét,
sportszakmai fórumokat hív össze,
valamint részt vesz a hazai és nem-
zetközi sportkutatási feladatok el-
végzésében, kutatási programok
szervezésében, végrehajtásában;

g) együttmûködik, folyamatos
szakmai kapcsolatot tart a sport
területén felsôfokú képzést, szak-
képzést, továbbképzést folytató fel-
sôoktatási intézményekkel, vala-
mint a sportegészségügyi feladato-
kat ellátó egészségügyi intézmé-
nyekkel;

h) a köznevelésbe akkreditált

sportiskolák szakmai és módszer-
tani feladatainak ellátása érdeké-
ben közoktatási szakértôi tevé-
kenységet lát el;

i) az utánpótlás-nevelési források
hatékony felhasználása érdekében
szakmai fejlesztési és támogatási
rendszert mûködtet.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aa  ddiiáákk--hhaallllggaattóóii  ssppoorrtt  tteerrüü--
lleettéénn

(1) A diák-hallgatói sport terüle-
tén – a Magyar Olimpiai Bizottság
szervezeti keretein belül mûködô
diák- és fôiskolai-egyetemi sportért
felelôs szakmai tagozat javaslatait
figyelembe véve – a Magyar Olimpi-
ai Bizottság:

a) a sportszövetségi integrált mû-
ködés keretében a diák- és fôisko-
lai-egyetemi sport országos sport-
szövetségével együttmûködve bizto-
sítja a sportszövetségek és a diák-
és fôiskolai-egyetemi sportszövetsé-
gek, valamint a diák- és fôiskolai-
egyetemi sport területén mûködô
sportszervezetek közötti szakmai
feladatok összehangolt ellátását;

b) támogatja a sportolói kettôs
karrier (életút) program mûködését
a Magyar Olimpiai Bizottság Életút
programján keresztül;

c) a diák- és fôiskolai-egyetemi
sport országos sportszövetségével
együttmûködve szervezi a diák és
fôiskolai-egyetemi sport kiemelke-
dô nemzetközi sporteseményein
való magyar részvételt és az arra
való felkészülést.

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffeell--
aaddaattaaii  aa  sszzaabbaaddiiddôôssppoorrtt  tteerrüülleettéénn

(1) A szabadidôsport területén –
a Magyar Olimpiai Bizottság szer-
vezeti keretein belül mûködô sza-
badidôsportért felelôs szakmai ta-
gozat javaslatait figyelembe véve –
Magyar Olimpiai Bizottság:

a) a szabadidôsportot népszerû-
sítô tevékenységet végez, aminek
keretében a szabadidôsporttal fog-
lalkozó integrált sportszövetségi és
diák-, fôiskolai- egyetemi sport-
programok megvalósításán, vala-
mint elsôdlegesen szabadidôsport-
tevékenység szervezésére  létreho-
zott  sportszervezetek támogatásán
keresztül szélesíti a sport tömegbá-
zisát, a testmozgás, egészséges
életmód népszerûsítésére vonatko-
zó programok támogatásával hoz-
zájárul a sport kedvezô hatásai-
nak, értékeinek elterjesztéséhez;

b) részt vesz a szabadidôsporttal
kapcsolatos nemzetközi együttmû-
ködésben.
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AA  nneemm--ffeerrttôôzzôô  vviilláággjjáárrvváánnyyookkrróóll
A dohányzás, az egészségtelen táp-

lálkozás, a sok só fogyasztása, a
testmozgás csökkenése és a túlsúly,
a világ eddig szegény országaiban is
támadnak. Meredeken nô a követ-
kezményes kardiovaszkuláris és me-
tabolikus megbetegedések elôfordu-
lása Afrikában is, ahol „epidemioló-
giai váltás" történik: már nem a ma-
lária és az egyéb fertôzések, hanem a
„civilizációs" betegségek kezdik átvenni a vezetô szere-
pet. Trinidadban, Tobagóban az összhalálozás negye-
dét a szívbetegségek teszik ki, a lakosság harmada hi-
pertóniás, Tanzániában is alakult már dialízis köz-
pont. Az érmegbetegedés-alapú halálozások (szív-,
agy-, vese-, perifériás érbetegség), a krónikus obst-
ruktív tüdôbetegség, a cukorbetegség, a rák, a 2008-
ban meghalt 57 millió emberbôl 36 milliót vitt el – és
e halálesetek nagy része megelôzhetô lett volna.

Bizonyos intézkedések: a sótartalom csökkentése a
konzervekben, kenyérben, készételekben költségek
nélkül is mérsékli a hipertóniát. A dohányzás tiltása a
közösségi helyeken, a jövedéki adó emelése és a felvi-
lágosító kampányok csökkentik a cigarettázók ará-
nyát/dohányzását. A biztonsági öv elrendelése sem az
államok kiadását növelte. Az élelmiszerekre vonatko-
zó rendelkezések a telített zsírtartalom csökkentése
érdekében hasonlóan olcsó intézkedés az állam szem-
pontjából. Az újabb vakcinációk a hepatitis, a papillo-
ma vírus, az influenza kiterjedését fékezik, a köz-
egészségügyi fejlesztések (ivóvíz, csatorna) a még fej-
lôdô országokban hatalmas jelentôségûek.

A mozgásszegény életvitel változtatására tett törek-
vések még nem járnak átütô erôvel, de a „jószándék
felébresztésén" kívül elég kevés történt ez ügyben. Pél-
dául hiányzik a jutalmazás, és ha ez is kevés a pro-
mócióhoz, akkor felmerül az elmarasztalás formáinak
megtalálása („cukor és ostor").

A testmozgás növelése (minimum heti 150-200
perc, ideálisan 6-8 óra, a hét idôtartamának 4-5 szá-
zaléka) nem csak az ismert rizikófaktorokat csökken-
ti (lipid-eltérések, testzsír-felesleg, a szívmûködés és
érszabályozás rendezése, a cukoranyagcsere javítása,
az endotél funkciók helyreállítása, lelki zavarok javí-
tása, hipertónia csökkentése, napi életvitel-életminô-
ség javulása), de ezeken túl is javítja a túlélés esélyét,
ahogy ezt már számtalan vizsgálat egyöntetûen tanú-
sítja. A kardio-metabolikus fittség megszerzése gyer-
mekkortól és annak fenntartása élethossziglan na-
gyon jelentôs védelmet ad a betegségek ellen, csök-
kenti a bármely okból bekövetkezô halálozás esélyét –
egyetlen kivétel a baleseti halálozás kissé nagyobb le-
hetôsége –, de ez inkább csak a teljesítménysportolók-
nál áll fenn.

A tudományos társaságok a sok évtizedes epidemi-
ológiai tapasztalatok alapján a „mindenkinek szüksé-
ges" mérsékelt-közepes intenzitású fizikai aktivitást
legalább a hét öt napján, legalább fél órában (3x10
percben) jelölik meg, amihez még hetente kétszer fél-
fél órás rezisztencia-edzést érdemes végezni az izom-
erô és izomtömeg fenntartására. Ezt a heti 150-200
perc testmozgást érdemes kiegészíteni a mozgató-
rendszer funkciónak fenntartására szánt nyújtásos és
egyensúlyérzést megtartó tornákkal, mozgásokkal,
amelyek hiánya az idôskorban nagyon hátrányosan
visszaüt a mindennapi életben. Minden forrás meg-

említi, hogy a „kicsi is több a semmi-
nél", de a „több, még jobb": a heti 6-
8 órányi lendületes testmozgás, a
tartamával és az intenzitásával ará-
nyosan elônyös az egészségre, míg az
ennél több már nem, vagy alig jár a
rizikó további csökkenésével (Nigam
és Juneau, 2011).

A meg-megújuló kampányok, kez-
deményezések (Let’s Move a First
Ladytôl, Keep on Moving, Diabetes

Prevention Program, Exercise is Medicine, Million
Hearts…) az emberek egy részét – sajnos elég csekély
hányadát – tereli a mozgásban gazdagabb életvitel felé.

A fizikai aktivitással elérhetô egészség-nyereség
mindenféle populációban és égtájon egyértelmûen
meggyôzô: a fizikailag aktívabbak/fittebbek (itt a kar-
diopulmonális fittségrôl, az aerob kapacitásról, illetve
az azt tükrözô teljesítôképességrôl van szó) védetteb-
bek a szív-, ér-, cukoranyagcsere-, egyes rákbetegsé-
gekkel, depresszióval szemben, és e védelem mértéke
25-40-60 százalékot is elérhet. A „beavatkozásos ta-
nulmányok" mutatják, hogy ha a nem fit személy fit-
té válik, az egészség-esélyei igen nagymértékben ja-
vulnak, még ha ez az idôskor elején történik is meg.

A már beteg ember is nagyon sokat nyerhet az ad-
dig egészségtelen életvezetése megváltoztatásával, a
rehabilitációval. A szívbetegek életmód-javítása, rend-
szeres testmozgása, tréningje, további évtizedekre
hosszabbítja meg minôségi életüket (Downing és Ba-
lady, 2011) a diasztolés szívelégtelenségben is, amely
a gyógyszeres kezeléssel kevéssé javítható (Edelmann
et. al., 2011). A túlsúly járványos terjedésével a ket-
tes-típusú cukorbetegség elôfordulása is jelentôsen
megugrik a következô évtizedekben. Kérdéses, hogy
lesz-e akkora GDP-je az országoknak, hogy a kezelés
költségeit állhassák? Márpedig a normális test-
súly/testösszetétel (testtömeg-index: 25-29 kg·m-2 kö-
zött, haskörfogat a nôkön 88, a férfiakon 94 cm alatt)
megtartása esetén, sokkal kisebb a cukorbaj jelentke-
zésének esélye, s ha fellép is, a komplikációk ritkáb-
bak. A pre-diabetes – amikor már észlelhetôk a cukor-
betegség egyes jelei – leghatásosabban a rendszeres
testmozgással tartható kordában, ezzel odázható el
akár évtizedekkel a cukorbaj fellépése. A magas-vér-
nyomás betegség nem gyógyítható (csak) testmozgás-
sal, de 8-10 Hgmm-rel csökkenthetô a szisztolés vér-
nyomás, az ér-komplikációk kialakulása is megelôz-
hetô.

„A fittség mértéke a kardio-metabolikus rizikó meg-
ítélését befolyásoló tényezô" címmel összegzi mai is-
mereteinket az Akadémiai Kiadónál megjelenô Magyar
Sporttudományi Füzetek  IV. száma (2011).

Downing, J., Balady, G.J. (2011): The role of exercise
training in heart failure. Journal of the American
College of Cardiology, 5588::  6. 561-69.

Edelmann, F., Gelbrich, G., Düngen, H.D., Fröh-
ling, S., Wachter, R., Stahrenberg, R., Binder, L., Töp-
per, A., Lashki, D.J., Schwarz, S., Herrmann-Lingen,
C., Löffler, M., Hasenfuss, G., Halle, M., Pieske, B.
(2011): Exercise training improves exercise capacity
and diastolic function. Journal of the American  Col-
lege of Cardiology, 5588::  1780-91.

Freiden, T.R., Berwick, D.M. (2011): The „Million
Hearts" initiative: preventing heart attacks and
strokes. The New England Journal of Medicine, E27.

Nigam, A., Juneau, M. (2011): Survival benefit as-

Referátum •54

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 1
3
. 

é
v
fo

ly
a
m

 4
9
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
2
/1

Apor Péter
rovata

Referátum

Szemle 2012/1/03-58  2012/03/24 08:26  Page 54



sociated with low-level physical activity. Lancet, 337788::
9798. 1202-03.

Rosenbaum, L., Lamas, D. (2011): Facing a „slow-
motion disaster". The UN meeting on noncommunic-
able diseases. The New England Journal of Medicine,
336655:: 25. 2345-48.

• • •
AA  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  eellôômmoozzddííttáássaa
A világban egyre nô az érdeklôdés az „Egészség min-

den politikában" megközelítés iránt. Az utazás gazda-
ságosságával sokat törôdnek, az egészségi vonatkozá-
sokkal alig. Ezért nemzetközi szakértôk összegyûjtöt-
ték a létezô információkat a kerékpározás és a gyalog-
lás egészségi vonatkozásairól. Kifejlesztettek egy
Egészség Gazdaságossági Felmérés Módszert (Healt
Economic Assessment Tool: HEAT) a kerékpározásra
(Kahlmeier, S. et al. [2010]: „Health in all policies" in
practice. Journal of Physical Activity and Health,
Suppl. 11::120-5).

Európában 49 nemzeti politikai dokumentumban
esik szó a fizikai aktivitás elômozdításáról, ezekbôl a
27 angol nyelvût elemezték. Az általános elveken túl
kevés szó esik az interszektoriális együttmûködésrôl,
a kívánatos fizikai aktivitás mennyiségi megnevezése
hiányzik, ritkán nevezik meg az inaktív populációt,
mint elsôrendû célcsoportot. Bár van fejlôdés, a jelen-
legi prevenciós egészségpolitikai helyzet messze van
az optimálistól a fizikai aktivitás elômozdítása tekin-
tetében (Daugbjerg, S.B. et al. [2009]: Promotion of
physical activity in the European region: content
analysis of 27 national policy documents. Journal of
Physical Activity and Health, 66::6. 805-17).

A felgyülemlett tudományos evidenciák elegendôk
ahhoz, hogy közegészségügyi beavatkozással is segít-
sék a jobb fittség elterjedését. A „Mennyi fizikai akti-
vitást?" kérdésre döntôen az 1995-ös U.S. Centres for
Disease Control and Prevention ajánlásait veszik át.
Az újabb ismeretekkel bôvülô álláspont hangsúlyozza
az intenzívebb aktivitás, az izomerô és a csont egész-
ségének fejlesztését a középkorú és az idôs populáci-
óban, valamint egyéb speciális csoportokban is (Oja,
P. et al. [2010]: Physical activity recommendations for
health: what should Europe do? BMC Public Health,
1100::10. 11 January E-publ.).

A fizikai aktivitás mértékének mérése a népesség-
ben a beavatkozás szempontjából fontos. Svédor-
szágban 1114 felnôtt (56% nô, átlag 45 évesek) egy
hétig akcelerométert (Actigraph MTI) viselt. Inaktivi-
tásnak a percenkénti 100-nál kevesebb ütést, inten-
zív aktivitásnak az 5724 ütés felettit vették. A minta
52 százaléka teljesített legalább 30 perc napi mérsé-
kelt intenzitású testmozgást, míg intenzív, legalább
10 perces, napi 3-4 testmozgást csupán 1%. Több
férfi, mint nô volt lendületesen aktív. A kor, a testtö-
meg-index, a nem alig befolyásolta az aktivitást
(Hagströmer, M. et al. [2007]: Physical activity and
inactivity in adult population assessed by acceler-
ometry. Medicine and Science in Sports and Exerci-
se, 3399:: 1502-08).

Az akcelerométer egyhetes viselése és az IPAQ fizikai
aktivitás kérdôív hosszú forma kétszeri kitöltése arra
utal, hogy az önbevallásos kérdôívvel nagyobb aktivi-
tásról számolnak be, mint amit a mozgásérzékelô mu-
tat, de a magas és az alacsony aktivitás harmadokba
sorolható személyek megegyeznek. Az IPAQ kétszeri
kitöltése jól egyezô információkat adott (Hagströmer,
M. et al. [2010]: Comparison of a subjective and an ob-

jective measure of physical activity in a population
sample. Journal of Physical Activity and Health, 77:: 4.
541-50). (Az IPAQ magyarul az Orvostovábbképzô
Szemle, 2008.15.3. számában olvasható.)

A fizikai aktivitás vonatkozású környezetfelmérés
módszerét egy EU-támogatta tanulmány ismerteti
(Instruments for Assessing Levels of Physical Activity:
ALPHA). A kérdôívet 190 személy töltötte ki ismételten
Belgiumban, Franciaországban, Angliában, és Auszt-
riában össze is vetették az akcelerométerrel, valamint
az IPAQ aktivitási kérdôívvel szerzett információkkal
és jó egyezést találtak (Spittaels, H. et al. [2010]: Meas-
uring physical activity-related environmental factors.
International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity, 77:: 1. 48.).

Alkalmas-e a környezet a kerékpározásra és a gya-
logos közlekedésre? Ennek felmérésére dolgozták ki a
BiWET (Bikebility and Walkability Evaluation Table)
módszert Grácban. Tízméterenként 15 szempontot
mértek fel a 158 km-es közlekedési utakon. Az aktív
közlekedés elômozdítására teendô intézkedéseket fon-
tos, hogy megelôzze ilyen felmérés is. (Hoedl, S. et al.
[2010]: The bikeability and walkability evaluation
table reliability and application. American Journal of
Preventive Medicine, 3399:: 5. 457-9.). Grácban a lako-
sok 22,5 százaléka közlekedik kerékpárral, fôleg
amerre jó kerékpárutak vezetnek, és ha valami egyéb
segítô tényezô is fennáll (megbízható parkoló, szociális
bíztatás). A férfiak hamarabb realizálják e közlekedési
forma elônyeit, a nôk között többen vannak, akik ké-
nyelmetlennek ítélik (Titze, S. et al., [2008]): Associa-
tion of built-environment, social-environment and
personal factors with bicycling as a mode of trans-
portation among Austrian city dwellers. Preventive
Medicine, 4477::  3. 252 9.). A kerékpározást érintô egész-
ség-vonatkozású ismeretekrôl Oja, P., Titze, S., Bau-
man, A. et al., [2011] áttekintô közleménye a Scandi-
navian Journal of Medicine and  Science in Sports-
ban jelent meg (2211:: 496-509.).

• • •
VVeetteerráánnookk  ffiizziikkuummaa,,  eeggéésszzssééggee
A ffrraaiill  ééss  aa  ffaaiilluurree  ttoo  tthhrriivvee (törékeny, hízni képte-

len) inaktív idôs személy a jól összeállított étkezés és
testmozgás hatására sem gyarapodik súlyban és erô-
ben. Az izomrostok atrófiája az ötvenes években kez-
dôdik, a nyolcvanas évekre a rostok fele vész el, a mo-
toros egységek hasonlóan – azonos mechanizmussal?
– kevesbednek. A megmaradó rostok atrófiája nagy-
ban függ a fizikai aktivitástól. A veterán súlyemelôk és
futók teljesítménye is romlani kezd a negyvenes éve-
iktôl, nyolcvanas éveikre a korábbinak a felére. Drá-
mai a korábban inaktív, de sportolásba kezdett idôsek
funkcionális javulása, a teljesítmény romlását azon-
ban nem lehet megállítani, csak fékezni (Faulkner,
J.A., Larkin, L.M., Claflin, D.R., Brooks, S.V. [2007]:
Age-related changes in the structure and function of
skeletal muscle.: Clinical and Experimental Pharma-
cology and Physiology, 3344::  11. 1091-6.).

A vveetteerráánn  ddoobbóóaattllééttáákk  40, 50, 60, 75 éves csoportja-
inak térd- és karfeszítô eerreejjee  e sorrendben kisebb; a
vastus lateralis, intermedius és a triceps brachii vas-
tagsága a negyveneseknél a legnagyobb; az erôkifejtés
sebessége a korral csökken, különösen a térdhajlítás-
kor. Ezek az értékek azonban messze meghaladják a
nem sportolókon mért adatokat (Ojanen, T., Rauhala,
T., Hakkinen, K. [2007]: Strength and power profiles
of the lower and upper extremities in master throwers
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at different ages. Journal of Strength Conditioning
Research, 2211:: 1. 216-22.).

OOxxiiddaattíívv  ssttrreesssszz 24 órás kerékpározás során. Az Id-
ro Lake körüli verseny hat, 45 éves körüli résztvevôje
vérében a dROM teszttel a reaktív oxigén anyagcsere-
termékeket, a BAP teszttel a biológiai antioxidáns po-
tenciált határozták meg. A reaktív oxigén termékek
szintje az elsô nyolc óra után és a befutás idejében
122 és 168%, egy és két nappal utána 158 és 144%-
on voltak a kiindulásihoz képest, és még négy nappal
a befutás után is 114%-on voltak. A biológiai antioxi-
dánsok szintje a befutáskor 128%, két nappal utána
114%. Az oxidatív stressz tehát igen jelentôs és elhú-
zódó volt, csak részben védte ki a szervezet. Három
nappal a befutást követôen a két teszteredmény igen
jelentôsen eltért az egyének között, amiben valószínû-
leg a táplálkozással felvett antioxidánsok mennyisége
is szerepet játszott (Martarelli, D., Pompei, P. [2009]
Oxidative stress and antioxidant changes during a
24-hours mountain bike endurance exercise in mas-
ter athletes. Journal Sports of Medicine Physical Fit-
ness, 4499::  1. 122-7.).

A ssppoorrtttteelljjeessííttmméénnyy  aallaakkuulláássaa  aa  kkoorrrraall  a „nem-hasz-
nálat" következménye is lehet. Úgy tartják, hogy a
vágtateljesítmény nagyobb mértékben romlik, mint az
állóképességi. Rittweger di Prampero et. al., (2009)
elemzése szerint a világrekordok azt mutatják, hogy
az állóképességi számokban nagyobb a romlás, mint
a sprintszámokban. Ha a teljesítményhez szükséges
energiát tekintjük, a csökkenés mértéke azonos a
sprint és az állóképességi rekordokban. Azt még nem
tudjuk, milyen szabályozás érvényesül az idôsödéssel
járó teljesítményromlásban (Rittweger, J,, di Prampero,
P.E., Maffulli, N., Narici, M.V. [2009] Sprint and endur-
ance power and ageing: an analysis of master athletic
world records. Proceedings of Biological Sciences,
227766:: (1657). 683-9.).

A vveetteerráánn  úússzzóókk  ((5500--9900  éévveesseekk))  hhéétt  éélleettkkoorrii  ccssooppoorrtt--
jjáábbaann  aa  220000  mméétteerreess  vviilláággbbaajjnnookkii  vveerrsseennyy  ssoorráánn tör-
tént sebesség-kartempó-tempóhossz elemzése szerint
a karcsapások gyakorisága és a sebesség is a máso-
dik-harmadik 50 méteren csökkent minden korosz-
tályban 11-4%-kal. A csapáshossz a legfiatalabbak
1,39 méterérôl a legidôsebbeknél 0,84 méterre csök-
kent, a másodpercenkénti karcsapások száma a fiata-
lok 0,67 értékérôl a legidôsebbeknél0,48-re. A karcsa-
pás frekvencia két és félszer gyorsabban csökkent,
mint az egy karcsapással megtett távolság (Gatta, G.,
Benelli, P., Ditroilo, M. [2006]: The decline of swim-
ming performance with advancing age: a cross-section-
al study. Journal of Strength and Conditional Re-
search, 2200:: 4. 932-8.).

A mmaasstteerr  mmaarraattoonniissttáákk  eelléérrttéékk--ee  ffeejjllôôddééssüükk  hhaattáárraa--
iitt?? A New York City maraton 20-65 éves, 1980 és
2009 közötti a legjobb tíz futójának idejét elemezték.
A 64 feletti férfiak és a 44 feletti nôk futásideje rövi-
dült, eleinte a nôké nagyobb mértékben, de az utóbbi
évtizedben a férfi-nô különbség a futásidôben már
nem csökkent. A veteránok valószínûleg még nem ér-
ték el a fejleszthetôség határát egyik nemnél sem (Le-
pers, R., Cattagni, Z. [20011]: Do older athletes reach
limits in their performance during marathon run-
ning? Age, 2011, May 27 E-publ.).

Az eelllleennmmoozzggáássooss  ffeelluuggrróó--eerrôô  ccssöökkkkeennééssee testsúlyra
számítva 495, 35 év feletti futóknál mérve a korral
arányosan csökkent mindkét nemben és minden tá-
von versenyzô személyeken (rövid-, közép- és hosszú-

táv) a hosszútávot futó nôk száma azonban kicsi volt
a megítéléshez (Michaelis, I., Kwiet, A., Gast, U. et al.,
[2007]: Decline of specific peak jumping power with
age in master runners. Journal of Musculoskeletal
and Neuronal Interactions, 88:: 1. 64-71.).

A sszzíívv  aallkkaallmmaazzkkooddáássaa  aa  rreennddsszzeerreess  eeddzzéésshheezz  az
idôseken mindkét szívkamrát érinti. A színes Doppler
megjelenítés mutatja az állóképesen edzetteken a na-
gyobb transzmitrális és transztrikuszpidális Doppler
indexet, a magasabb E (m) és E/A arányt mindkét
kamra laterális falán, nagyobb a balkamra verôtérfo-
gata, nagyobb mindkét kamra végdiasztolés volume-
ne. Az erô-edzettek a vastagabb kamrafallal külön-
böznek az állóképességiektôl. A jobb kamra korai di-
asztolés funkcióját kedvezôen javítja az elôterhelés az
állóképesen edzetteken (Andrea, A., Caso, P., Scarafi-
le, R. et al., [2007]: Biventricular myocardial adapta-
tion to different training proctocols in competitive
master athletes. International Journal of Cardiology,
111155: 3. 342-9.).

A hhiippeerrttóónniiaa  ééss  aa  hhiippeerrttrróóffiiááss  kkaarrddiioommiiooppááttiiaa  ((HHCCMM))
eellkküüllöönnííttééssee maszter sportolókon integrált M-mód/
kétdimenziós echokardiográfiával a magasság 2,7-es
hatványára számított balkamra tömeg révén lehetsé-
ges. A balkamra vastagsága és végdiasztolés átmérôi
nagyobbak a veteránokon, mint az azonos korú, negy-
venes éveikben lévô nem sportolóknál, de jóval na-
gyobb a hipertóniásoknál; és még inkább a HCM-ese-
ken. A balkamra geometriája normális a veteránok
73%-án, a többieknél koncentrikus remodelling lát-
ható. A szisztolés funkció normális a masztereknél,
kissé csökkent a hipertóniásoknál, nagyobb a HCM-
eseknél. A diasztolés funkció a hipertóniásoknál és a
HCM-eseken rosszabb. A csúcs töltési sebesség és ve-
rôtérfogat aránya a diasztolés funkció relatíve függet-
len jelzôje (peak filling rate/stroke volumen) a normá-
lis balkamra geometriájú hipertóniásokon nagyobb,
mint a nem-normális kamrájúaké. A masterek kam-
rafala vékonyabb, kamraméreteik, kamratömegük ki-
sebb, mint a hipertóniásoké és a HCM-eseké. Az ab-
normális remodellingû sportolóknak is normális a
szisztolés és diasztolés funkciójuk (Limongelli, G.,
Verrengia, M., Pacileo, G. et al., [2007]: Left ventricu-
lar hypertrophy in Caucasian master athletes: Differ-
ences with hypertension and hypertrophic cardiomyo-
pathy. International Journal of Cardiology, 111111::1.
113-9.).

Galanti et. al., (2009) aa  kkóórrooss  sszzíívvkkaammrraa  eellttéérréésstt a
fiziológiás alkalmazkodástól a szöveti doppler mód-
szerrel különítik el. A Pulse Wave Tissue Doppler Ima-
ging a 80 master sportoló és a 80 hipertóniás, de (PW
Doppler alapján) normális diasztolés funkciójú nem
sportoló személy balkamra tömege azonos volt (134
g·m-2). A diasztolés mutatók a sportolókon a normális
sávban voltak (E: 94 ± 3 cm·sec-1, E/E: 7,8 ± 2.1), a
hipertóniásokon ezek a mutatók kívül estek a normál
határokon: E: 72, E/E: 10,6. Egyszerû és gyors e
módszer (Galanti, G., Toncelli, L., Del Furia, F. et al.,
[2009]: Tissue doppler imaging can be useful to dis-
tinguish pathological from physiological left ventricu-
lar hypertrophy: a study in master athlets and mild
hypertensive patients. Cardiovascular Ultrasound, 77::
48.).

A sszzíívvffrreekkvveenncciiaa  vvaarriiaabbiilliittááss a maximális terhelés
elôtt-után és 24 órás regisztrátumon mérve arra utal,
hogy a 68 éves korátlagú sportolóknál a frekvencia
változékonyság nagyobb, mint a nem sportoló kont-
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rolloknál. Azonos maximális pulzust (138-142), azo-
nos maximális szisztolés vérnyomást (220-226) értek
el, a sportolók 225 watt, a kontrollok 150 watt maxi-
mális teljesítmény során. Ezek kedvezô egészség- és
élet-prognózist jelentenek a master sportolóknak.

IIzzoommttöömmeegg  ééss  eerrôô,,  tteessttöösssszzeettéétteell  ééss  ééttkkeezzééss  mmaasszztteerr
eerrôôssppoorrttoollóókknnááll: 52 és 71,8 átlagkorú, 22,8 éve erô-
edzést végzô veteránok a korban illô nem sportolókkal
összevetve nagyobb zsírmentes testtömeggel, nagyobb
erôvel és nagyobb izomkeresztmetszetre esô (specifi-
kus) erôvel rendelkeznek. Ezt nem magyarázza az ét-
kezés, csak a folyamatos erôedzés (Ballinen, J., Olja-
nen, T., Karavirta, L. et al., [2008]: Muscle mass and
strength, body composition and dietary intake in
master strength athletes vs untrained men of different
ages. Journal of Sports Medicine and Physical Fit-
ness, 4488:: 2. 190-6.).

A ccssoonnttrreennddsszzeerr is tükrözi a fizikai aktivitást. A 65
éves futók (a futás mérsékelt behatás a csontokra)
csontsûrûsége nagyobb a nem sportoló kontrolloké-
hoz képest, a sarokcsonté különösen, de a csípô, az
intertrochanter és a felsô harmadban a rádiusz is sû-
rûbb, mint az úszóké. Már a kis intenzitású aktivitás
is jótékony a csont-izom integritásra (Velez, N.F.,
Zhang, A., Stone, B. et al., [2008]: The effect of mod-
erate impact exercise on skeletal integrity in master
athletes. Osteoporosis International, 1199:: 10. 1457-64.).

330000  mmaasszztteerr  ffuuttóó  ttiibbiiáájjaa minden életkorban 33-94
év között, minden életkorban a diafízis kortikális terü-
let, (ArCt) a rezisztencia poláris momentuma (RPol) és
a trabekuláris csont ásványanyag sûrûség (vBMD) te-
kintetében erôsebb csontot igazolt a vágtázó, közép-
távfutó és hosszútávfutó maszter sportolókon a nem
versenyzô 75 fônyi kontrollokkal szemben. A növekvô
életkorral csökken a csontok ereje a maszter atléták-
nál is. A rádiusz erô-jellemzôi nem különböztek a
sportolók és nem sportolók között (Wilks, D.C,, Win-
wood, K., Gilliver, S.F. et al., [2009]: Age-dependency
in bone mass and geometry: a pQTC study on male
and female master sprinters, middle and long distance
runners, race-walkers and sedentary people. Journal
of Musculoskeletal Neuronal Interactions, 99:: 4. 236-
46.; Wilks, D.C., Winwood, K., Gilliver, S.F. et al.,
[2009]: Bone mass and geometry. Bone, 4455:: 1. 91-7.
E-publ.).

A kkeerréékkppáárroossookk  ccssoonnttáálllloommáánnyyaa  jjeelleennttôôsseenn  ggyyeenn--
ggéébbbb,, mint a nem sportolóké, hét éves megfigyelés so-
rán a csonttömeg gyorsabban fogyott, egyharmaduk-
nál oszteoporózisnak feleltek meg a DEXA-val mért ér-
tékek a gerinc és a combcsont nyakán. Súlyzós és
egyéb erôedzéssel kell ez ellen védekezni a sérülésve-
szélynek amúgy is kitett kerékpárosokon (Nichols,
J.F., Rauch, M.L. [2011]: Longitudinal changes in
bone mineral density in male cyclists and nonathletes.
Journal of Strength and Conditional Research, 2255:: 3.
727-34.).

EErrôôeeddzzéésssseell  kkiieeggéésszzííttvvee  aa  sspprriinntt  ttrréénniinnggeett,, az 57-78
éves vágtázók dinamikus lábereje, ugrás teljesítmé-
nye, a futás közbeni erôkifejtése javult egy 20 hetes
edzésperiódus során. Az ugrásjavulás megegyezett az
integrált EMG aktivitás növekedéssel, de az izometri-
kus és dinamikus erônövekedést nem kísérte EMG
növekmény. Elsôsorban a IIa rostok (gyors, anaerob)
területe nôtt meg, a rosttípus és a nehézlánc izoform
eloszlás nem változott, a combizomból kivett izomrost
kontraktilis sebessége és ereje sem. A hozzáadott erô-
edzés hatása elsôsorban a rosthipertrófia volt (Cris-

tea, A., Korhonen, M.T., Hakkinen, K. et al., [2008]:
Effects of combined strength and sprint training on
regulation of muscle contraction at the whole-muscle
and single-fiber levels in elite master sprinters. Acta
Physiologica (Oxford), 119933:: 3. 257-89.).

Az ooppttiimmáálliiss  eeddzzééssiinntteennzziittááss  aa  vveetteerráánnookknnááll a szub-
jektív nehézség-megítélés (20 fokú Borg-skála) és a
pulzustartalék (maximális mínusz nyugalmi pul-
zusszám) alapján is lehetséges. Az elsô ventillációs
küszöbnél a szubjektív nehézség-megítélés: 12,4 és
12,7 a hatvan éves feletti férfi és nôi futókon, a pul-
zustartalék 59,3 és 59,7 százaléka, a második ventil-
lációs küszöbnél a szubjektív nehézség megítélése
15,2 és 15,3, a pulzustartalék 79,5 és 80,5 százaléka
(Deruelle, F., Nourry, C., Mucci, P. et. al., [2007]: Op-
timal exercise intensity in trained elderly men and
women. International Journal of Sports Medicine, 2288::
7. 612-6.).

A veteránok iizzoommmmûûkkööddéésséétt egy erôedzés elôtt és
után hasonlították a fiatalokéhoz. A maximális térdfe-
szítô erô 257, illetve 345 N, egyaránt csökkent az
edzés után 13-16 százalékkal. Az ugyanolyan terhelé-
sû nem maximális 10 perces kerékpározás során az
oxigénfelvétel kinetikája nem különbözött a két csoport
között: lassú komponens 231 illetve 214 ml·perc-1, a
tau-érték 25-28 másodperc volt. Fáradt állapotban a
lassú komponens 12-25%-kal nôtt, a tau 15-14%-kal
rövidült. Arra következtettek, hogy a kisebb erô elle-
nére a master sportolók ugyanolyan képességgel ren-
delkeznek egy adott intenzitású feladat elvégzésére,
mint a fiatalok (Louis, J., Hausswirth, C., Biuzen, F.,
Brisswalter, J. [2009]: Muscle strength and metabo-
lism in master athletes. International Journal of
Sports Medicine, 3300::  10. 754-9.

Az eerrôôeeddzzééss  jjaavvííttjjaa  aa  kkeerréékkppáárroozzááss  hhaattáássffookkáátt a ve-
teránoknál, míg a fiataloknál ez csak tendencia: há-
romhetes, összesen 9 alkalommal végzett 10x10, a
maximális 70 százalékával végzett térdfeszítô edzés a
masterseken 17,8%-os feszítôerô növekedést hozott, a
fiatalokon 5,9%-ot. A kerékpározás hatásfoka az idô-
seken jelentôsen javult (Louis, J., Hausswirth, C.,
Easthope, C., Brisswalter, J. [2011]: Strength training
improves cycling efficiency in master endurance ath-
letes. European Journal of Applied Physiology, 2011
Jun 3, E-publ.).

Az idôsek is éppen úgy kkééppeesseekk  aa  tteelljjeessííttmméénnyy  ffeennnn--
ttaarrttáássáárraa,, mint a fiatalok, a korral csökkent erô elle-
nére: egy rezisztencia-edzést követô tízperces kerék-
pározás során, fáradt állapotban is azonos oxigénfel-
vétel lassú komponenst és idôállandót (tau: 25-28
másodperc) mértek, mint a fiataloknál. A VO2 lassú
komponens pihenten 231, illetve 214 ml, a tau 25-28
másodperc, egyaránt megnyúlt fáradt állapotban, a
maximális térdfeszítô erô csökkent 15 illetve 13%-kal,
a tau 15 és 14 százalékkal (Louis, J., Hausswirth, C.,
Bieuzen, F., Brisswalter, J. [2009]: Muscle strength
and metabolism in master athletes. International
Journal of Sports Medicine, 3300::  10. 754-9.).

A kkoonnttrraasszztt  eeddzzééss  az elôzetes edzettségtôl függetle-
nül javítja a felugrás teljesítményt a hatvan év feletti-
eknél is: a nagy ellenállású és explozív erôgyakorlatok
kombinálásával mind a master atléták, mind a nem
versenyzô, de aktív idôsek felugrás teljesítményei
(squat jump, countermovement jump, ugyanez 15
másodperc alatt, depth jump) javultak 16 hét alatt 6-
17 százalékkal. Kissé csökkent a testzsír, megnôtt az
izomtömeg és keresztmetszet 16-21%-kal (Gonzáles-
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Ravé, J.M., Delgado, M., Vaquero, M. et al., [2011]:
Changes in vertical jump height, anthropometric cha-
racteristics, and biochemical parameters after cont-
rast training in master athletes and physically active
older people. Journal of Strength and Conditional
Research, 2255:: 7. 1866-78.).

A maszter futók 55 km-es versenye után az iizzoomm--
mmûûkkööddééss  mmuuttaattóóiinnaakk  rroommlláássaa  és az izomeredetû en-
zimek szintje a vérben ugyanúgy változott, mint a fia-
taloké, csak a kipihenés volt lassúbb az idôseknél. A
trail futás károsítja az izmot, idôseken ezt el kell ke-
rülni (Easthope, C.S., Hausswirth, C., Louis, J. et al.,
[2010]: Effects of a trail running competition on
muscular performance and efficiency in well-trained
young master athletes European Journal of Applied
Physiology, 111100::6. 1107-16.).

A mmoottoorrooss  eeggyyssééggeekk  mmeeggffooggyyáássaa,,  a spinális neuron-
fogyás okai az apoptózis, az inzulin-like növekedési
faktor-1 (IGF-1) jelcsökkenése, a keringô citokinek
magasabb koncentrációja és a fokozott oxidatív
stressz. Az izomrostok száma és nagysága ezzel párhu-
zamosan csökken, s ez elkerülhetetlen még a maszter
sportolóknál is. Maga az öregedés a maximális neuro-
motor tüzelési frekvencia, az agonista izom beidegzése,
az antagonisták koaktivációja, az erôtartás a gerincve-
lôi gátló körök zavaraiban nyilvánul meg. Az erôedzés
hatékonyan hat ezek ellen még a nyolcvanas éveink-
ben is, s ez könnyebbé teszi a mindennapi feladataink
elvégzését is (Aagaard, P., Suetta, C., Caserotti, P. et
al., [2010]: Role of the nervous system in sarcopenia
and muscle atrophy with aging: strength training as a
countermeasure. Scandinavian Journal of Medicine
and Science in Sports, 2200:: 1. 49-64.).

A vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeesssséégg  és a versenyben való rész-
vétel eeggyy--eeggyy  kkoorroosszzttáállyyoonn  bbeellüüll fordított, mint a gyer-
mekkorban. Míg gyermekkorban az évjáraton belül az
idôsebbek – az év elsô felében születettek – többnyire
eredményesebbek biológiai érettségük folytán, a
maszter sportolók esetében az öt évjáratot tartalmazó
csoportokon belül a legfiatalabbak részvétele nagyobb
a versengésben mind úszásban, mind atlétikában, és
a fiatalabbak gyakrabban állítanak fel új rekordokat
(Medic, N., Young, B., Medic, D. [2011]: Participation-
related relative age-effects in Masters swimming: a 6-
year retrospective longitudinal analysis. Journal of
Sports Sciences, 2299::  1. 29-36; Medic, N., Young, B.W.,
Starkes, J.L. et al., [2009]: Gender, age, and sport
differences in relative age effects among US Masters
swimming and track and field athletes. Journal of
Sports Sciences, 2277:: 14. 1535-44.).

Az izommûködés és a kardiorespiratórikus rendszer
egy OOlliimmppiiaaii  ttrriiaattlloonn  versenyt követôen 24 órával a
master sportolókon azonos mértékben csökkent telje-
sítményt mutatott, mint a fiatalokon (akiknek erô- és
spiroergometriás értékei természetesen magasabbak).
A csúcs-oxigénfelvétel 9,5%-kal csökkent a veteránok-
nál és 5,6%-kal a fiataloknál. A második ventillációs
küszöb csak az idôsökön jelentkezett alacsonyabb se-
bességnél a verseny után. Nem változott a térdfeszítô
erô és a futás hatásfoka. A relatív megterhelés az idô-
seknél sem nagyobb, mint a fiataloknál egy triatlon
verseny során (Sultana, F., Abbiss, C.R., Louis, J. et
al., [2011]: Age-related changes in cardio-respiratory
responses and muscular performance following an
Olympic triathlon in well-trained triathletes. European
Journal of Applied Physiology, 2011 Aug 19 E-publ.).
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A Magyar Olimpiai Akadémia 2010-ben ün-
nepelte fennállásának negyedévszázados jubi-
leumát. A MOA 1985-tôl a Magyar Olimpiai Bi-
zottság önálló tevékenységen alapuló szerveze-
ti egységeként mûködik, amely szoros egység-
ben látja el feladatait, soha nem törekedett ön-
álló, független jogi státusra, hanem természet-
szerûen egészítette ki a nemzeti olimpiai bizott-
ságot az olimpiai mozgalom magyarországi fej-
lesztése érdekében kifejtett igyekezetében. Kö-
vetkezetes harmónia érvényesül a MOB köz-
gyûlése, elnöksége, és operatív irodája vala-
mint az akadémia között.  Munkájának sikere-
se folyamatosságát igazolja az a körülmény,
hogy az akadémia évkönyve sorozatban, kivétel
nélkül megjelent mind a 26 mögöttünk hagyott
évben, tehát már az elsô évet követôen is rész-
letesen beszámolt tevékenységérôl a nyilvánosságnak és
mindenekelôtt híveinek a testület.

A magyar ötkarikás akadémia – amely ebben a sajátságos
kategóriában egyébiránt a világ egyik legpatinásabb és leg-
régebben létrehozott szervezete – tevékenységének fókuszá-
ban a múlt esztendôben is az állt, hogy hozzájáruljon az
olimpiai eszme nevelési eszközként történô felhasználásá-
hoz, igyekezett egyöntetû felfogást kialakítani az olimpiz-
mus sokoldalú nevelési rendszerében. Sajátos és sokféle
eszközeivel – s a MOB irányításával – az akadémia hatéko-
nyan járul hozzá az egyetemes és a hazai olimpizmus fej-
lesztéséhez, s természetesen nem csak figyelemmel kíséri,
hanem szorosan együtt is mûködik fôként a szomszédos or-
szágok hasonló testvérszervezeteivel.

– A kezdettôl fogva tisztában vagyunk azzal
– nyomatékosította a szervezet elnöke, dr.
Aján Tamás, a MOB elnökségének tagja, s a
Nemzetközi Súlyemelô Szövetség elnöke –
hogy akadémiánk semmiképpen nem követet-
heti az állami jelleggel mûködô tudományos
intézmények útját, hanem az olimpizmus igen
erôs kohéziós erejére támaszkodva, társadal-
mi jelleggel kell megoldani feladatainkat. Kü-
lönösen fontos idôszak következik – jegyezte
meg az elnök az idei évkönyv bevezetôjében írt
soraiban – azáltal, hogy 2012. január 1-jétôl a
Magyar Olimpiai Bizottság, mint az egyetlen
köztestület kapott felruházást a magyar sport
egészének irányítására. Ennek megfelelôen a
MOA is átérzi az ezzel együtt járó fokozott fe-
lelôsséget. 

Az Évkönyv gondos szerkesztéssel, igen gazdag anyaggal
mutatja be mindazt, amelyet a szervezet a fentiek jegyében
2011-ben elvégzett.

„Mindent az Olimpiai Charta szellemében teszünk –
mondta Dr. Jakabházyné Mezô Mária, a MOA fáradhatatlan
fôtitkára. – A magyar olimpiai mozgalom szélesítéséért, erô-
sítéséért, az olimpiai szellem népszerûsítéséért: kiadványa-
inkkal, olimpiai szellemi vetélkedôinkkel, nagysikerû olim-
piai vándorgyûléseinkkel, az olimpiai bajnokok nevét viselô
iskolák, olimpiai baráti körök, társaságok összefogásával,
mindezt a MOB támogatásával.

Érdemes külön is felhívni a figyelmet a kötetben találha-
tó önálló részre, amely 2011 legkiemelkedôbb elôadásait és
tanulmányait tartalmazza. GG..RR..

A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve – 2011
Könyvismertetô
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