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Összefoglalás

A tanulmány kiáltvány a magyar
sportért. A szerzô két periódus: az ál-
lamszocializmus és a poszt államszo-
cializmus sportéletének anomáliáit te-
szi kritika tárgyává. Felveti azokat a
legfontosabb problémákat, amelyek a
magyar sport jövôjét befolyásolják. A
következô kérdésekre próbál választ
adni: Miért nem valósultak meg a ma-
gyar sportban az 1990 és 2004 közöt-
ti – eltérô ideológiát valló – kormá-
nyok által kitûzött sportpolitikai cé-
lok? Miért a sport struktúrája változott
állandóan érdemi, kívánatos változá-
sok helyett? Miért lett a sport túlpoliti-
zált területe a társadalomnak az
1990-es évek közepétôl? A cikk elô-
tanulmánynak tekinthetô, amelynek
alapján a téma tudományosan is
megközelíthetô.

KKuullccsssszzaavvaakk::  rendszerváltás, sport-
politika, önkormányzat, dezintegraló-
dás, központosítás

Abstract

The paper is a proclamation for
Hungarian sport. The author criticizes
the major anomalies in both periods
of sport: in state socialism and in
post-state socialism. The author rai-
ses the most important issues influen-
cing the future direction of Hungarian
sport. Among others he tries to give
answers to the following questions:
Why have not goals established by the
different governments between 1990
and 2004, with their differing philo-
sophies, and have been achieved in
Hungarian sport? Why has there been
constant change in the structure of
sport instead of relevant, desirable de-
velopment? Why has sport become
an over-politicized field since the mid-
90’s? This paper can be considered as
a preliminary study on the basis of
which the same topic can be and sho-
uld be approached from a social sci-
entific perspective 

KKeeyy--wwoorrddss:: system change, sport
policy, local government, dezintegrati-
on, centralization

A magyar sport 
fôbb jellemzôi 

a rendszerváltás elôtt

AA  ggyyöökkeerreekk
Az emberi társadalmak történetében

a sport mindig is sajátos szerepet töl-
tött be. A görögök ránk hagyták a bé-
keteremtô sport, az Olimpia eszmé-
nyét, s vele együtt a kidolgozott embe-
ri test kultuszát. A discobolos fennen
hirdeti, hogy a hellenisztikus társada-
lom értékén kezelte, piedesztálra emel-
te a sportot, az egészséges embert.
Használták a sportot, mint a tömegszó-
rakoztatásnak a színház mellett legfon-
tosabb elemét, szerepet játszott a gyer-
meknevelésben, az egészség megôrzé-
sében, a háborúk megvívásában. Meg-
énekelték a harcálló férfiakat, eposzba
foglalták az íjjal célzó kemény férfit, a
kardot jól forgató hôst. Örök emléket
állítottak a Marathonból jelenteni futó,
kitartó hírnöknek, a diszkoszát messze
repítô atlétának, és az erôt, furfangot
(taktikát és stratégiát) egyaránt felvo-
nultató hôsnek, Odisszeusznak, akit
némi túlzással, akár az elsô „iron man”-
nek is tekinthetünk. A fenti görög hô-
sök mindegyike maga vállalta a meg-
mérettetést, hívta ki evilági ellenfelét,
vagy olykor vívott akár az istenek aka-
ratával szemben. E hôsök maguk vál-
lalták szárnyalásukat, vagy bukásukat,
és legtöbbször már életükben élvezték
a társadalom megbecsülését. Példájuk
lelkesítô volt, szolgálta a kedvezô tár-
sadalmi hangulatot, a nemzeti önbe-
csülést. Mondhatnók, már akkor jó PR-
ja volt a sportnak, amelyet a minden-
kori hatalom fennen támogatott.

A késôbbiekben a Római Birodalom
felmutatta a világnak a versengést,
mint az életben maradás sajátos lehe-
tôségét. A Colosseum hatalmas kör-
ívében megannyi remekül felkészített
(megfelelôen táplált, jó edzési lehetô-
séggel ellátott), mindenre elszánt gla-
diátor szállt szembe a kihívásokkal.
Gyôzelmeik akár a szabadságot is je-
lenthették legjobbjaiknak.

A Római Birodalomban a kemény
felkészültség, a testi erô és állóképes-
ség hozzátartozott ethoszukhoz, hiszen

a férfiak nagy tömegeit harcra, hódítás-
ra képezték. Alapelvként szolgált a
„panem et circenses”, filozófiája, amely
leegyszerûsítve a tele gyomor és a cir-
kusz együtthatására épített. Kellettek
az idolok, kellett az izgalom, a verseny,
a gyôzelem és a bukás kockázata. 

SSppoorrtt  aa  mmooddeerrnn  ttáárrssaaddaalloommbbaann
Mondhatni tehát, génjeinkbe ivódott

a sport, modern társadalmaknak szin-
te a processzoraiba égett a program,
amely kijelöli azokat a helyeket, ame-
lyekben ôsrégi szerep juthat neki. Így
van ez a magyar társadalom esetében
is, ahol sajátosan intézményesülve ál-
landó, de nem állandó értékû része
mindennapjainknak. Használjuk az
egészség megôrzésére, az emberi telje-
sítmény növelése érdekében, eseten-
ként egyéni célokra, olykor nemzeti
célokra, vagy éppen fogyasztásösztön-
zôként divatot formálnak belôle. Fel-
kapjuk, elvetjük, támogatjuk, elszegé-
nyítjük, ahogy érdekeink diktálják. És
– ne feledjük! – olyan intézménnyé tet-
tük, amelynek mûködtetéséhez „min-
denki ért”, s amelyrôl mindenkinek vé-
leménye van (Földesiné, 1996).

AA  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  nneemmzzeettkköözzii  eesseemméé--
nnyyeekk  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn

A mai magyar társadalmi valóságban
a sport hû tükröt tart elénk a közgondol-
kodásról, hiszen a sport egyszerre része
az államrezonnak, az üzleti életnek és a
civil világnak. Csápjai elérnek a társa-
dalom minden szegmensébe, amelyek
visszahatnak rá, s formálják örökösen.
Változó társadalom, változó intézményi
keretek, folyton alakuló funkciók. Hiába
áhítjuk a változatlanságot, ha eljön, elé-
gedetlenül állapítjuk meg, hogy egy
helyben topogunk. Ma úgy tûnik, a pa-
ternalizmus az állandó együttható, s kö-
rülötte formálódik minden más tényezô,
szerep és hatásmechanizmus.

Érdemes felvillantanunk az elmúlt leg-
alább fél évszázad sportbeli viszonyait,
hogy helyén értékelhessük a sport funk-
cióját és szerepét napjainkban. Kezeljük
origóként a múlt század harmincas évei-
vel, amelyek alapvetôen formálták a
magyar társadalom tudatát a sporttal
kapcsolatban. A Berlin-London-Helsinki
olimpiai triászban az alaphangot a fasisz-
ta Németország adta meg, midôn nagy-
hatalmi létét éppen sportolói gyôzelmei-
vel,  az  adott  korban  gigantikusnak ne-
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vezhetô megmozdulásaival és a létesít-
mények erôt felmutató voltával kívánta
hangsúlyozni. A világhódításra törekvô
ideológia árnyékában a magyarok
csendben gyôztek, s csendben ünnepel-
tek. Mint például Csík, a százas gyors-
úszó, aki csak igen rövid ideig élvezhet-
te babérkoszorúval ékesített gyôzelmét,
hiszen hamarosan elpusztította ôt is az
esztelen II. Világháború. A német ideoló-
giai gépezet mutatta fel elôször, hogy a
sport egyszerre lehet nemes küzdelem,
az állami sikerek díszes építménye, sôt
formát öltött eszme is. Egy pillanat alatt
vesztette el eredeti jelentését és fontos-
ságát nyolc atléta küzdelme a 100 méte-
res távolsággal, helyébe a fehér bôrû né-
met és a fekete amerikai csatája lépett.
S mily „tragédia”, házigazdák nézôpont-
jából, a színes bôrû J. Owens gyôzedel-
meskedett. Csaknem egy egész biroda-
lom rendült meg abban a pillanatban. A
gyôztes sportoló elutasítása világossá
tette, hogy a „magáért való” sport, a
sport eredeti filozófiája elvesztette igazi
értelmét, helyébe a politikai reklámérték
lépett, mûködött a tömeghatás pszicho-
lógiája. Berlin újraértékelte a sport sze-
repét és helyét a társadalmi intézmények
sorában. (Nem vigasz, hogy az olimpiai
eszme másik ágával, a mûvészettel is
így tett!) 

SSppoorrtt  ééss  ppoolliittiikkaa,,  ssppoorrttppoolliittiikkaa
Magyarország még óvatosan köszön-

tötte London 1948-as hôseit, akik egy
legyôzött, megalázott, gazdasági mély-
ponton álló nemzetet képviseltek. Az új
politikai rendszer vezetése azonban ha-
mar felismerte, hogy a legkisebb beru-
házással, a leggyorsabban ezeket a si-
kereket arathatja le, ha ügyesen sáfár-
kodik. Megépült a Népstadion, egymás
után rendezték a sporteseményeket,
„termelték” a csúcsokat, összejött a vi-
lágverô foci armada, százezrek ültek
üdvözült mosollyal nemzeti nagylétün-
kön örömködve. Iharos rekordot futott,
Puskás gólt lôtt, „bizonyítván” a szocia-
lista rendszer felsôbbrendûségét. A ha-
talom birtokosai minden világcsúcsot
és gólt úgy tekintettek, hogy azokkal
csapást mértek az ellenfélre, a gyôzel-
mek hozzájárultak a kommunizmus
gyôzelméhez az imperializmus felett.
Sztahanovisták a munkapadnál, focis-
ták az arénában, államvezetôk a dísz-
tribünön, MHK és LMHK, munkahelyi
szpartakiád, maga az egységbe forrott
magyar (szovjet, csehszlovák, stb.) tár-
sadalom. Összességében a béketábor,
amely, ugye, legyôzhetetlen. 

Az állam felismerte, hogy elegendô
teret adni a sporttehetségeknek, így vi-
szonylag olcsón lehet felmutatni új
nemzeti hôsöket, igazodási pontokat, a
legolcsóbb propaganda hadjárat színé-

szeit. A „Dicsôséges 16 nap” címû be-
számoló a Helsinki Nyári Olimpiai Já-
tékokon elért sikerekrôl – Feleki Lász-
ló tollából – fájdalomcsillapító, kedély-
javító pirula volt, amely felmutatta a
még kétkedôknek, hogy a szocializ-
must építô Magyarországon van kitöré-
si pont, van érvényesülési lehetôség.
Ha Csermák, a nép egyszerû gyerme-
ke nyert, hát nyerhetsz te is. Ha jól
sportolsz, vívsz, vagy öttusázol, akár a
származásodat is elfelejtik, hiszen a
gyôzelem menlevél, a társadalom
megbocsátása a hajdani „bûnökért”.
Ha sorozatban nyersz, kedvezmények
járnak, utazhatsz Nyugatra, csempész-
hetsz, kereskedhetsz, kapcsolatokat
teremthetsz a „hatalmasságokkal”.
Már jár neked minden, amit csak kí-
vánsz. Ha, amúgy nem politizálsz. Kis
állam, amely nagyhatalmi státust szer-
zett a sportban. Innen ered viszonyítási
pontunk mind a mai napig, holott köz-
vetlen emléke már csak kevesekben él.

BBrraanndd  aa  lleellkkee  mmiinnddeennnneekk
A sport és a gazdaság összefüggései a

népi demokráciában, majd az államszo-
cializmusban egyszerûen felismerhetôvé
váltak még azok számára is, akik az
elosztásos tervgazdaság – már akkor
inogni kezdô – bástyái között gondol-
kodtak. Az új gazdasági rendnek új
brandekre volt szüksége itthoni és nem-
zetközi elismertetése és presztízse
szempontjából egyaránt. A régiek zöm-
mel megszûntek, az új márkák felépíté-
se hosszabb idôt igényelt. (Dénes,
2003.) Ezért vált pozitív cégérré a sport,
a sporthoz fûzôdô egyéb szolgáltatás
(eseményszervezés, amelyhez valóban
volt érzékünk). Az állam szívesen áldo-
zott rá, ellenszolgáltatásként nem kellett
mást adni, mint sikereket. A mozgó rek-
lám, az élô „szendvicsember”, ez volt a
meggypiros mezbe öltözött, mellén bú-
zakalászos címert viselô magyar sporto-
ló, az egyetlen új brand. A politikai köz-
életben egyre többen jöttek rá, hogy en-
nek árnyéka széles, alatta „leégés” nél-
kül lehet sütkérezni. Így jött létre a
sporttal foglalkozó, sporthivatali új
arisztokrácia (évekkel elôtte valóban
arisztokraták uralták e mezônyt, ám in-
kább saját költségükön urizáltak, mint
állami apanázsból), akik igen gyakran
minden valós ismeret nélkül, hályogko-
vácsként szívták a sportolók vérét, köl-
tötték a pénzt, amely gyakran számolat-
lanul áramlott feléjük. A sport a politika
szolgálólányává vált, érvényesült a „pa-
nem et circenses” elve.

AA  „„sszzoollggáállóólláánnyy””  ssttaaffíírruunnggjjaa
Eközben az iskolák kiszolgált, az iga-

zi testedzésre, a sportágak alapjainak
lerakására alkalmatlan, rosszul felsze-

relt parányi tornatermeiben és néhány
kiemelt (itt is az ideológia volt az irány-
mutató) egyesületben termelték a hol-
nap sikerembereit, akikre már vártak
az OTSH és egyéb szervezetek „me-
nedzserei”. Létrejöttek a sportállások, a
névleges munkahelyek. A vállalati di-
csôséget jobban szolgálta egy sportoló,
mint maga a termék. A bármikor meg-
sarcolható állami vállalatok K-vonalon
kapták a direktívákat, mennyi pénzt
kell költeniük a sportolókra és a külön-
bözô sportágakra. Hiába tettünk kísér-
letet arra, hogy a kor statisztikai adatai
között felleljük a sportra vonatkozó ki-
adások adatait, ilyen egyértelmû, „tisz-
ta” számokkal nem dolgozott senki.
Ahogy nyilvánosan nem mutatták ki,
mennyi volt egy kiló kenyér tényleges
költsége, ugyanúgy nem volt szabad
sem nyilvántartani, sem közzétenni,
mennyibe került egy-egy, gyakran ké-
tes értékû aranyérem (lásd, a moszkvai
olimpia!). Azt sem tartották számon,
hogy a sportra fordított összegek hány
százalékát fordították ezekben az évti-
zedekben a következô generáció testi,
fizikai képességeinek megalapozására,
fejlesztésére és a felnôtt lakosság
egészségét szolgáló sportolási feltéte-
lek biztosítására, de a szembeötlô
aránytalanság nyilvánvaló volt.

A szolgálólány tehát hízott (a nemze-
ti titkos büdzsében túlsúlyossá vált), a
nemzeti egészség ezzel arányosan
csökkent. A „Fenn az ernyôn, nincsen
kas!” közismert mondás tökéletesen
ráillett az akkori sportra (is). A mérleg
egyik serpenyôjében az egyre romló
népegészség az évrôl-évre romló ma-
gyar labdarúgás, a sportpályákról eltû-
nô ifjúság, a stadionokból elfogyó né-
zôk, a másikban pedig a látványos
nemzetközi sportsikerek. Kóros egyen-
súlytalanság.

AAzz  eerrooddáállóóddááss  éévveeii
Aki úgy gondolta, hogy a múlt szá-

zad nyolcvanas éveire jellemzô kiáb-
rándulás a mélypontot jelentette, an-
nak hamarosan csalódnia kellett. A
sakktáblán ugyanis akkor ott álltak
még a bástyák, a KGST-ben aktív szo-
cialista nagyvállalatok, amelyek – ak-
kor már kezdôdô ellenállás közepette –
vittek még salakot a futópályára, meg-
vették a semmit sem érô reklámokat,
és „pumpálták” a pénzt a nekik kijelölt
sportegyesületekbe. Ezen túl ott volt a
központi elosztás (minisztériumok, fô-
hivatalok, honvédség, rendôrség, ha-
tárôrség), amelynek csapjaiból, ha
nem is a régi mennyiségben ömlött, de
még csöpögött az anyagi támogatás az
élsportba. Az évtized végére azonban
egyre gyengébbek lettek az eredmé-
nyek, egyre  tisztázatlanabbak az anya-
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A Tanár, a Sportorvos, az Önzetlen
Kolléga és Barát öt hét szenvedés
után 2006. március 31-én elfogadta
az örökké forgó nagy ég ôsi törvé-
nyét.

Mohácsi Tanár Úr 1967-tôl testneve-
lô tanár és edzô generációk sokaságát
nevelte és tanította a gyermek és a
sportoló szeretetére és tiszteletére. Ok-
tató munkájában a képzési törzsanyag
mellett következetesen átadta azt a
több évtizedes gyakorlati tapasztalatot
is, melyet a különbözô válogatott kere-
teknél és kluboknál végzett sportorvo-
si tevékenysége során gyûjtött.

Dr. Mohácsi János a szakalapító,
több évtizedes terve (álma) valósult
meg az egészségtan tanárképzés bein-
dításával 1998-ban. Az új feladat meg-
sokszorozta erejét, a szervezési és ok-
tatási feladatok mellett már a kezdet
kezdetén példamutatóan gondolt a le-
endô utódokra is.

Dr. Mohácsi János a kutató és köz-
életi ember készséggel dolgozott a fô-

iskolai, az egyetemi (kari) bizottságok-
ban és munkacsoportokban. Minden
lehetséges fórumon hangsúlyozta,
hogy a javaslatok és döntések a TF ér-
dekeinek alárendelten szülessenek.
Aktív és hatékony tagja volt a Doktori
iskola témavezetô testületének, Ph.D.
hallgatóit sikeresen vezette a közösen
vállalt cél eléréséig. Tudományos
munkájában az új eredmények és a
gyakorlat lehetséges kapcsolatainak
erôsítése vezérelte, 206 nyomtatásban
megjelent közleményében ezt az össz-
hangot sugallta.

Mohácsi János Tanszékünk megha-
tározó és központi személyisége volt.
A korából és beosztásából eredô lehe-
tôséget messze meghaladóan szervez-
te, és valójában „irányította” a tanszé-
ki életet mindnyájunk megelégedésére
és örömére.

Aki ismerte, tisztelte és szerette. So-
kunknak megadatott a szerencse, az
Igazi Barát, aki valóban második
énünk volt.

Kedves János, Tanár Úr, Doki Bácsi!
Nem búcsúzunk csak elköszönünk,
mint az elmúlt évek, évtizedek során
minden nap, pedig tudjuk, önámítás
azt hinni, hogy az elmúlás közelrôl is
annak látszik, amilyennek néhány hete
még messzirôl ítéltük.

gi viszonyok, ebbe az irányba haladt a
rendszerváltást megelôzô idôszakban a
szebb napokat látott magyar sport. Üz-
letnek rossz volt, a civil szféra nem lé-
tezett, más területeken is az állam ural-
ta rendületlenül (Laskai, 1997). Az
olimpiai eszme Magyarországon is ro-
mokban hevert, de a mérce még min-
dig az Olimpia maradt. A hivatásos
sportpolitikusok még mindig úgy be-
széltek, mint évtizedek óta tették, úgy
vélték, nincs okuk nyugtalankodni, nél-
külük nem mûködik a rendszer.

A magyar sport 
a rendszerváltást követôen

UUggrrááss  eellôôrree??
Sokan, sok helyütt kérdezik, vajon

egyéni hibák hozták létre az elôzôek-
ben vázolt trendet, avagy maga az
ideológia torzította el a sport társadal-
mi funkcióját és szerepét? Úgy véljük,
megalapozottan állíthatjuk, hogy a po-
litikai rendszer az alapvetô ok, amely
döntô többségében gyenge káderekkel
dolgozva létrehozta és mûködtette a
sport lényegében eltorzult intézményét.
A rendszer javíthatatlansága egyértel-
mûen bebizonyosodott a sportban (is),
mégis az 1990-es politikai és gazdasá-
gi rendszerváltást követôen állandóan
a régi sport modell javítgatása folyt.
Úgy tûnik, hogy a sportélet szereplôi
megôrizték a korábbi szemléletet,
amelynek változásához évtizedekre
lesz szükség. Ezt igazolja több szerzô
(Földesi, 1996; Takács, 1996), akik
szinte egybehangzóan állítják, hogy a
rendszerváltás után mûködô pártok jó-
szerint nem hoztak létre gyökeresen új,
önálló sportpolitikát, irányítási stratégi-
át, hanem lényegében folytatták az él-
sport centrikus gondolkodást, nyíltan
vagy burkoltan átvették a rosszul be-
vált központi irányítás eszméjét, ame-
lyet aztán személyükhöz kötöttek. A
személyközpontú, kézi vezérlésen ala-
puló irányítás a kezdetektôl egyoldalú
(nyertes) küzdelmet vívott a sportszak-
ma önszervezôdéseivel, amelyek elér-
ték ugyan, hogy 1996-ra megszületett
a sporttörvény, ám ehhez nem sikerült
megfelelô anyagi hátteret rendelni, s
így megmaradt a jó öreg paternalista
sportpolitika, s nem kerülhetett helyére
a sport szerepe az államrezonban. 

TTeetttteekk  hheellyyeetttt  sszzaavvaakk
1990-tôl kezdve az egymást négy-

évente váltó kormányok mindegyike
szükségesnek látta, hogy hallassa sza-
vát a sportban. Úgy tûnt, hogy a minô-
ségi és tömegsport (Mozdulj! – mozga-
lom látványos sikerei) új építményének
tervezése megkezdôdik. Hamarosan ki-
derült, hogy az elvek és a gyakorlat ne-

hezen közelednek egymáshoz. Az új
gazdasági környezet alakulása sem
kedvezett a sportnak. Az ország az
1990-es évek elejére rendkívül nehéz
gazdasági helyzetbe került. A sportot
korábban finanszírozó állam kincstára
üres volt, a hazai nagyvállalatok sorban
csôdbe jutottak, vagy éppen csak vege-
táltak. A sport közvetlen anyagi támo-
gatására nem volt forrásuk és a közve-
tett támogatásból (sportállások, stb.) is
kivonultak. Az sportirányítás képviselôi
kezdetben azt várták, hogy a civil szek-
tor átveszi a kezdeményezést, ám ha-
mar rájöttek, a pártvonalak mentén
szabdalt szakmai érdekközösségek in-
kább egymással vívnak hatalmi csatát,
mintsem közösen lépnének fel a ma-
gyar sport érdekében. 

AA  ssppoorrtt  nneemmzzeettii  mmeeggúújjuulláássaa  eellmmaarraaddtt
Az 1990-es rendszerváltás utáni kor-

mányok azzal is szembesülhettek,
hogy a magyar sport gondjait a külföl-
di tôke sem oldja meg, hiszen a tulaj-
dont vásárló cégek általában más filo-
zófiával érkeztek, számukra teljes mér-
tékben idegen volt az élsportolói sport-
tevékenység közvetlen támogatása, a
céghez kapcsolódó kiemelt elit sport-
egyesületek fenntartása. A General
Electric ugyan jelentôs tôkét hozott és
megmentette a Tungsramot (amely
fenntartott nemzetközi szintû sportcsa-
patokat és önálló sportcentrumokat
üzemeltetett), mégis egy év alatt meg-
szüntette sportszakosztályait. Egysze-
rûen nem egyezett vállalati kultúrájá-
val, s nem hitt a sport brand-fenntartó
erejével. Így aztán az (él)sportot ismét
az állam (kormányzat) finanszírozta,
azzal a felelôsséggel, vagy inkább tév-
hittel együtt, hogy látványos eredmé-
nyeket kell felmutatnia, mert, ha nem,
akkor nagy baj lesz… Vagyis újra fo-
rogni kezdett a mókuskerék. Ez persze
csak a kiemelt sportágakra vonatko-
zott; a legtöbb sportágban viszont el-
kötelezett sportolók és megszállott
sportvezetôk folytattak harcot a meg-
semmisülés elkerülésére. Az iskolai ta-
nulók pedig tovább koptatták a célsze-
rûtlen tornatermeket, a sáros udvaro-
kat, vagy loholtak a forgalmas utcákon
testnevelés címszóval. A szívbetegek
száma tovább nôtt, a katonai alkal-
massági minimum elérése egyre több
fiatalnak számított átugorhatatlan ma-
gasságnak. A kirakatsport, a magyar
foci, pedig rohant lefelé a lejtôn.

A döntôen ideológiai töltésû változá-
sok közepette a sporttársadalom egy-
szerûen elfeledte, hogy a reformok alul-
ról is szervezôdhetnek. Az alakuló ok-
tatási-és egészségreformok között nem
kapott látványos helyet a testnevelés.
A „tornatanárok” maradtak a tantestü-

letek alulértékelt tagjai, mára még az is
megkérdôjelezôdött, hogy szükséges-e
a testnevelés osztályozása. A testneve-
lôk örülhettek, ha hetente két órában
megmozgathatták a diákságot. Pedig
arra számítottak, hogy végre eljött a
mindennapos testnevelés régen várt és
többször beígért ideje.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhááttrraa  aarrcc!!
Az 1990-es évek közepén a sportra

korábban még áldozó önkormányza-
tok is felhagytak a támogatással, és ki-
nyilvánították, hogy nem érdekeltek a
sportegyesületek és rendezvények tá-
mogatásában, hiszen ehhez nem fû-
zôdnek érdekeik. A kevés pénzt, amit
mozgósítani tudtak, inkább költötték
az egészségügyre, vagy az iskolai
sportra, netán az ahhoz csatolható
utánpótlás nevelésre. Ugyanakkor a
lassan erôsödô hazai, de még inkább a
nemzetközi tôke érdeklôdni kezdett a
magyar sport iránt. A magyar „befek-
tetôi” kör (tisztelet a kivételnek) a kül-
kereskedelembôl, a zöldséges-és pék-
boltokból, vagy meg nem nevezhetô,
egyéb üzletelésbôl származó jövedel-
meit vitte át kedves egyesületeibe. Ak-
cióik esetenként pénzmosás gyanúját
keltették, tovább rontva a sportot kö-
rülvevô sajátosan kétes erkölcsiséget.
A külföldi tôkét nem a magyar sport, a
neves egyesületekben folyó munka és
annak eredménye érdekelte, hanem
mindenek elôtt a hasznosítható terület,
majd a humán erôforrás. Jó néhány
önkormányzattal közösen végzett „be-
ruházói” tevékenységük eredménye-
ként sorra szûntek meg a sportpályák
(Budapesten a sportpályáknak több
mint kétharmada szûnt meg a rend-
szerváltás óta), amelyek helyén zöm-
mel áruházak és lakóparkok épültek.
Arról szintén nincs hír, vajon az önkor-
mányzat ily módon szerzett bevételé-
nek hány százalékát költötték iskolai
sportra és a lakosság sportjára.

BBeeiinndduull  aazz  eeggéésszzssééggiippaarr    
A hatás-ellenhatás jegyében, az

egészségkultusz kialakulásával, vala-
mint a hazai tôkefelhalmozás eredmé-
nyeként, ekkor indult meg nagy erôvel
a mozgásstúdiók, a kondicionáló ter-
mek és sportpályák (kiváltképpen te-
nisz, bowling, fallabda) építése. Egy-
más után állnak át a visszavonult és az
aktív neves sportolók az üzleti alapú
gyermeksportra (különösen az úszás-
ban, vízilabdában, teniszben, lovaglás-
ban és a technikai sportokban), hiszen
egyre szélesedett az a fizetôképes ke-
reslet, megnôtt azoknak a szülôknek a
száma, akik már jelentôs összegeket
voltak képesek áldozni gyermekeik
testi  nevelésére. Ezek a vállalkozások 
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arra is számíthattak, hogy a kiemelke-
dô jövedelmû szülôk egy része gyer-
mekei jövôbeli olimpiai sikerei érdeké-
ben, akár vagyonokat is hajlandók köl-
teni a „szent” cél érdekében. 

Éles kontrasztként meglehetôsen
méltatlan körülmények között folytató-
dott az utánpótlás nevelés (országosan
alig maradt igazán alkalmas, minôségi
képzésnek megfelelô bázis!), amelyet
szintén át- meg átszôtt az üzlet. Ennek
egyik sajátos formájára jó példa, hogy
az évtizedekig ingyenes foglalkozáso-
kért a szülôktôl hivatalosan is pénzt
kértek (s így eleve szelektáltak, már-
már a gazdagok kiváltságává emelve a
diáksportot!). Egy másik példa, hogy
foglalkozásukat ûzô edzôk fogadtak el
anyagi juttatásokat szülôktôl gyerme-
kük érvényesülése érdekében, így
folytatva sajátos kontraszelekciót.
Közben olyan sportfinanszírozás ala-
kult ki, amelynek lényege, hogy szét-
osztható pénzt csak nagyon kevesen
és nagyon keveset tettek a „nagy ka-
lapba”, ám annál többen nyújtották és
ma is nyújtják érte a markukat.

AA  mmaaggyyaarr  ppiirraammiiss
A magyar sport piramisa lassan a Na-

póleon által Párisba „importált” Obe-
liszkre hasonlít. Csúcsa még az „égig” ér
(még nyerünk olimpiai és világbajnoki
aranyakat, hiszen csak ez a lényeg), de
a maradandóságot jelentô milliónyi épí-
tôkô helyett már csak egy-egy kôtömb-
re (mûhely és megszállott alkotója) tá-
maszkodhat a csúcs (nôi kajak, úszás,
öttusa, vívás). Hajdan százezrek fociztak
a grundokon és a salakos pályákon, ma
csak néhány tízezren kergetik a labdát a
lepusztult sportpályákon, ahol a meleg-
víz egyedi luxusnak tekinthetô. A társa-
dalmi mobilitásban radikálisan csökkent
a sport szerepe, amely már nem tekint-
hetô kiemelt mobilitási csatornának. A
sport és egészség kultusza megrekedt a
„felhajtások” szintjén, nem integrálódik
a családok szokásrendszerébe, vagy ép-
pen nem fér bele költségvetésükbe.
Közben elveszett a lehetôség a sport kü-
lönleges emberformáló szerepének ki-
használására, aminek pótlására nem
történtek erôfeszítések.

AA  hhaattaalloomm  ddiilleemmmmáájjaa
Az elmúlt másfél évtized a sportban

voltaképpen mindvégig az állami sze-
repvállalás formáiról, mértékérôl szólt, s
ennek során az állam folyamatosan ke-
reste az indokokat, amelynek segítségé-
vel végérvényesen kivonulhat a sport fi-
nanszírozásából. Nemigen kívánt részt
kérni a kiadásokból, de annál inkább
használta a „sport nagyhatalmi” bran-
det, amelynek elônyeihez kellô befekte-
tés nélkül próbált hozzájutni. Ugyanak-

kor félt is a sport irányításának elveszté-
sétôl, hiszen a sportban szerzett dicsô-
ség segíthet a hatalom legitimálásában.
Gondoljunk csak az Orbán kormány
sportirányítására, amelynek hozadéka-
ként egy miniszter személyes hitbizo-
mányként kezelhetett egy patinás egye-
sületet, s annak labdarúgását. Ugyanak-
kor az is kétségtelen tény, hogy a direkt
sporttámogatások iránya megváltozott,
s az állami költségvetésbôl végre az ön-
kormányzatok közbeiktatásával jutott
valamennyi a sportra. Ennek a forrás-
nak leginkább az iskolák váltak a ha-
szonélvezôivé. Így indulhatott el a való-
ban nagy szabású tornaterem építési fo-
lyamat, (hogy manapság ki biztosítja az
energiaszámla kifizetését, az már más
kérdés!), vagyis teremtôdött meg sok
helyen a diáksport, a helyi kisközösségi
sport egyik alapfeltétele. Sajnálatos,
hogy még nincsenek adataink arról, va-
jon e jelentôs tôkebefektetés járt-e mér-
hetô eredményekkel. Az ilyen vizsgála-
tok helyett beérjük azzal, hogy a sport
állami irányítását reformáljuk ciklusról
ciklusra, holott az EU-ba lépve éppen
elegendô ottani tapasztalatot vehetnénk
át (Földesiné, Sz.Gy. 2003).

ÚÚjj  iinnttéézzmméénnyyii  ffuunnkkcciióó::  ppéénnzz  ééss  hhaattaa--
lloomm

Nézôpont kérdése, hogy miként tekin-
tünk a közelmúlt eseményeire a sport-
ban, így például a sportminisztérium lét-
rehozására, majd megszüntetésére, a
testnevelés elsorvasztása az egyeteme-
ken és fôiskolákon, a sportpályák és
stadionok átadására, eladására, a kül-
földi tôke megjelenésére a sportolók
menedzselésében és a finanszírozásban.
Az azonban egyértelmûnek tûnik, hogy
az állam a továbbiakban nem kívánja a
régi módon vállalni a sport anyagi ter-
heit, üzleti alapokra kívánja fektetni an-
nak finanszírozását. Az élsport esetében
indokolt is lenne ez a hozzáállás, de a
gyakorlatban még mindig ez a terület
kapja a viszonylag legtöbb állami pénzt.
Ugyanakkor költségvetési tényszámok
igazolják, hogy a jelenlegi büdzsé nem
képes elegendô pénzt áldozni a lakos-
ság sportolásának és általában az
egészséges életmód feltételeinek meg-
teremtésére, s ezért újfent részérdekek
érvényesülnek. Így szolgáltatjuk ki, pél-
dának okáért a Bozsik-programot egy
szûk szakmai érdekközösség kényének-
kedvének, vagy így sajátíthatta ki (mel-
lesleg azonos!) csoportosulás a (megfe-
lelô feltételek biztosítása, például tudo-
mányos alapok nélkül) a professzionális
labdarúgó edzôképzést. Ezt az állam lát-
szólagos kivonulása negatív hozadéká-
nak tekinthetjük: miközben európai
rendbe igazodó felsôoktatási struktúrát
hozunk létre, beszélünk a minôségi ok-

tatásról, lehetôvé tesszük, hogy kívána-
tos pedagógiai tudás, olykor középfokú
végzettség nélkül is valaki „pro-licen-
ces” edzôvé váljon, s ezzel az elhelyez-
kedés  szempontjából kedvezôbb pozíci-
óba kerüljön, mint egyetemi végzettsé-
gû kollégái.

Eközben a sportba befektetett tôke
tulajdonosait sem az egyetemi diplo-
ma, sem a licenc nem érdekli, hiszen
az egyesületek, klubok tulajdonosai
nem tûrnek beleszólást elképzeléseik-
be. A pénz beszél! Az a sport, sportág,
az az egyesület marad meg a jövôben,
amelyben van üzleti lehetôség, a többit
értékén alul kezeli az üzleti szféra! Nem
igazán számít a humán erôforrás, a
sportegyesületek, klubok értékes
szakember, sportoló és utánpótlás ál-
lománya. Tegnapelôtt még csak a ki-
vételezett focista (ne szóljunk az ellen-
szolgáltatás mikéntjérôl) kapott en-
gedélyt, hogy profi legyen, tegnap a
dicsôség hazai csúcsára érkezettek (ha
sikerült megegyezniük, estenként
megosztozniuk a menedzserrel) kap-
tak szerzôdést. Manapság a húszas
éveik elejét taposó magyar sztárocs-
kák mennek külföldre másod-harma-
dosztályú szerepeket vállalva gyen-
gécske csapatokba (nem vonatkozik
ez a kézilabdára!). Ha így folytatjuk,
holnap a kora tizenévesek hagyják el
az országot, hogy addigi képzésük el-
lenértékét, holnapi sikereik hasznát ne
a magyar sport élvezze. „Még szeren-
cse, hogy nem osztályozzuk a gyere-
kek testnevelésben nyújtott teljesítmé-
nyét. Így elkerüljük, hogy saját magun-
kat osztályozzuk a testi nevelés és
egészségnevelés terén végzett teljesít-
ményünkért.” Szerencsénkre?!
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Könnyebb méltatni egy eltávozó ne-
ves személyiséget, ha nincs személyes
érintettségünk a gyászban. Negyven-
három éve ismertem meg az akkor
húsz éves egyetemista atlétát. A brazí-
liai Porto Alegrében 1963-ban sorra
került Universiadén vettünk részt. A
csapat orvosa voltam, feltûnt a jó meg-
jelenésû, a világnyelveket beszélô ro-
konszenves fiatalember.

Huszonháromszoros magyar bajnok
lett, kedvenc száma a 400 méteres
síkfutás volt. A 4x100 méteres váltó-
ban fôiskolai világbajnok, Tokióban
(1964) olimpikon. Ha röviden kellene
jellemeznem, azt mondanám, tehetsé-
ges embert tisztelhettünk, szerethet-
tünk benne. Ritka adottság az élet élés
tehetsége. Természetessége, lényeg-
megragadó képessége lenyûgözô
volt. Ehhez járult a moralitás eviden-
ciája. Ritka dolog, férfias jelenség
minden agresszivitás nélkül. Ez is ma-
gyarázza, hogy pályája elsô jelentôs
szakasza, televíziós riporteri munkája
nemcsak kimagaslóan sikeres, de alig
hihetôen felhôtlen, konfliktusmentes
volt. Bebizonyította, hogy a pozitív
megközelítés, az értékorientáltság,
akár vonzóbb is lehet a nézô, a hallga-
tó, az olvasó számára, mint a botrá-
nyok, a konfliktusok. Igényességét
jelzi, hogy nemcsak saját sportágá-
nak, az atlétikának a közvetítése, ha-
nem többek között a mûkorcsolya és
vívó világversenyeken nyújtott ripor-
teri teljesítménye, de a valljuk be, ke-
vésbé színes feladatok megoldása, a
lakossági sportról tudósítás is él-
ményt nyújtott mindnyájunknak. A
csúcson hagyta abba, miután szinte
közkívánatra lett a Telesport fôszer-
kesztôje.

A világ sportjának egyik meghatáro-
zó személyisége, a Nemzetközi Atléti-
kai Szövetség (IAAF) és a Nemzetközi
Egyetemi Sport Szövetség (FISU) el-
nöke, az olasz Primo Nebiolo hívta
1991-ben legközvetlenebb munkatár-
sának, felajánlva az IAAF fôtitkári szé-
két. Erre mondják, hogy vissza nem
utasítható felkérés.

Magam a FISU-ban voltam 1987-et
követôen, mint orvosbizottsági elnök,
Nebiolo munkatársa. Személyes ta-
pasztalatból tudom, mennyire becsülte
Gyulayt, mennyire megbízott benne.
Nebiolót sokan támadták módszerei-
ért, Gyulayval együtt ôszintén tisztel-
tük az 1999-ben eltávozott sportveze-

tôt, mert politikája mindig az ügyet, az
atlétika, illetve az egyetemi sport ügyét
szolgálta. Nebiolo és Gyulay a sport-
ágak királynôjét méltó helyére kormá-
nyozták. A világbajnokságok és a
Grand Prix versenyek rendszerével a
nemzetközi sportéletben az ôt megille-
tô helyre juttatták az atlétikát, anyagi
stabilitást teremtettek.

1999 után Gyulay Istvánnak köszön-
hetôen folytatódott az atlétika virágko-
ra. Lehetett volna elnök, de bölcsen
belátta, hogy fôtitkárként tudja megfe-
lelôen tovább irányítani az IAAF életét.

Bármilyen gyönyörû hely Monaco,
nem volt könnyû a sportdiplomata
élet. Gyulay István akárcsak TV-kom-
mentátorként, úgy sportdiplomataként
is hallatlan munkabírásáról és precíz
felkészültségérôl volt nevezetes. Men-
tes volt a fontos emberek mesterkélt-
ségétôl, készséggel rendelkezésére állt
a hozzá fordulóknak. Mértéktartóan, íz-
léssel, de elkötelezetten szolgálta nem-
zetközi tisztségviselôként is a magyar
sportot.

Családszeretô, gyermekeire – akik a
sportban és a televíziózásban is követ-
ték – igen büszke apa volt.

Közvetlen emlékem, együtt dolgoz-
tunk az 1999-es lausanne-i elsô dop-
pingellenes világkongresszust elôké-
szítô egyik bizottságban. Így személye-
sen is tapasztalhattam tájékozottságát,
hozzáértését.

Alig néhány hete együtt, egymás
mellett ülve szerepeltünk a Magyar Te-
levízió egyik vitamûsorában, a buda-
pesti olimpia megrendezésének remé-
nye, lehetôsége volt a téma. Nem
akarta uralni a vitát, volt mire szerény-
nek lennie, hiszen nyilvánvalóan töb-
bet tudott a kulisszatitkokról, mint mi
többiek együttvéve.

Naprakész volt a nemzetközi és a ha-
zai sportéletben. Találkozva, bár-
mennyi idô telt el, ott folytathattuk,
ahol legutóbb abbahagytuk. Most vég-
leg megszakadt a barátság lánca.
Olyan ember ment el, aki nem pótolha-
tó, hiányát csak tudomásul vehetjük.

FFrreennkkll  RRóóbbeerrtt
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ccssuuppáánn  kkiiaaddóóii  ffiilloozzóóffiiáájjaa  iirráánntt……  AA  mmáá--
ssiikk  ppeeddiigg,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  llááttsszzóóllaagg
oollyyaann  hhaattaallmmaass  ppiiaaccookk  mmeegghhóóddííttáássaa
sszzeerreeppeell  bbeeccssvváággyyóó  tteerrvveeiibbeenn,,  mmiikkéénntt
iilllleesszzkkeeddiikk  eebbbbee  aa  mmii  mmiinnddeenn  tteekkiinntteett--
bbeenn  sszzeerréénnyy  mméérreettûû,,  lléélleekksszzáámmbbaann  iimm--
mmáárr  aalliigg  ttíízzmmiilllliióórraa  ffooggyyaattkkoozzootttt  oorrsszzáá--
gguunnkk  éérrzzéékkeellhheettôôeenn  mmeeggkküüllöönnbböözztteetteetttt
sszzeerreeppee??

– Lehet, talán csalódást keltek, de tit-
kok valóban nincsenek. Kezdem a né-
metországi központtal. A feleségemmel
együtt tökéletes harmóniában és sokat
dolgozunk. A központban alig vagyunk
százan, de ebben mindenki, még a ta-
karító személyzet is benne van. A kivá-
ló menedzserekbôl álló „agytröszt”
nem több – huszonöt fô, de rendkívül
hatékony. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy egy igen képzett tagokból
álló állandó igazgatói tanácsadó testü-
letet is mûködtetünk, amelynek a véle-
ményét igényeljük valamennyi fontos
döntésünk elôtt. A munkánk alapvetô
jellege a szervezés, koordinálás, kap-
csolatteremtés, valamint természetsze-
rûen a kereslet-kínálat lehetô pontos
felmérése, s némi elôrelátás. Igyekez-
tünk például felmérni az Európai Unió
fejlôdése következtében és a tudomá-
nyos munka egységesítése révén feltá-
ró lehetôségeket, fôként, amikor a tíz új
ország felvétele, továbbá az EU alkot-
mány napirendre került. Kevesen gon-
dolnák, hogy ebben a két meghatározó
aspektusban milyen lehetôségek rejle-
nek. Állandóan bôvítjük kapcsolatain-
kat a legbefolyásosabb nemzetközi
sportirányító szervezetekkel, mint ami-
lyen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
A példa kedvéért: mielôtt Budapestre
jöttem, éppen Monte Carloban jártam,
ahol szerzôdést kötöttünk a Nemzetkö-
zi Atlétikai Szövetséggel. Nincs még ki-
fejezett világhálózatunk, Afrikában és
Dél-Amerikában nem lehet számotte-
vônek nevezni a jelenlétünket, de ter-
jesztô-koordináló irodákat létesítettünk
számos helyen. Így többek között Ka-
nadában tíz, Nagy-Britanniában úgy-
szintén ennyi, Spanyolországban 4,
Ausztriában 7 mûködik, s most már,
mint említettem az Egyesült Államok-
ban is megvetettük a lábunkat...

••  AA  mmaaggyyaarr  kkaappccssoollaattookk??
– Amikor öt esztendôvel ezelôtt itt

jártam, igyekeztem felmérni a sport-
könyv és lapkiadás-terjesztés viszo-
nyait, kipuhatolni a jövô kilátásait. Fel-
használtam már régebben kialakított
személyes kapcsolataimat és termé-
szetesen részletes ismereteimet a ma-
gyar sport múltjáról, jellegzetességei-
rôl, az itt folyó sporttudományos tevé-
kenységrôl, orgánumokról, intézmé-
nyekrôl, publikációkról. Az akkori

helyzet nem tûnt ugyan rózsásnak, de
felismertem két fontos tényezôt. Az
egyik ugyan már korábban is ismert
volt, nevezetesen azokra a tehetséges,
felkészült, nagy tudású szakemberekre
célzok, akik a sporttudomány és álta-
lában a sport minden ágazatában a vi-
lág legjobbjai közé számítanak. A má-
sikról érintôlegesen már ejtettem szót,
nevezetesen arról, hogy míg egyfelôl
az országban, a köztudatban erôs kul-
tusza él a sikerorientált elit sportnak,
másrészt az általános, az egészséges
életmód szempontjából számba vehetô
irodalom iránti érdeklôdés ugyanakkor
még meglehetôsen gyengének mutat-
kozott. Úgy sejtettem mindazonáltal a
nemzetközi tapasztalataim, gyakorla-
tom alapján, hogy itt is eljön hamaro-
san az idô, s akkorra érdemes lesz ug-
rásra készen állni. A korábbi tanulsá-
gok – mindenek elôtt a német és ame-
rikai példát hadd említsem –- a közhi-
edelemmel ellentétben azt igazolták,
hogy igazán jelentôs példányszámot
nem a szupersztárokkal kapcsolatos
kiadványok érik el, mint amilyen a
Forma-1-ben Schumacher sztorija,
vagy éppenséggel nagy csillagként ra-
gyogó labdarúgó Ballacké. Inkább
azok a közérdeklôdést tükrözô vi-
szonylag olcsó tájékoztató jellegû
könyvek, amelyek az emberek szemé-
lyes érintettségét feltételezik, könnyen
elérhetô igényeik elérését, s egyben
egészséges mozgást, szórakozást, ki-
kapcsolódást ígérnek, s ezekhez gya-
korlati tanácsokat, útmutatót kapnak.
Az Egyesült Államokban jelenleg a
legsikeresebb sportkönyvek alkotója
Jeff Galloway, aki a futás minden vál-
faját közérthetô módon és valamennyi
korosztály számára tette köteteivel
népszerûvé az extra maratón futástól a
kocogásig... De ne is távolodjunk el in-
nen Budapesttôl sehová: tudja-e ön –
feltételezem, igen, de sokan nem –
hogy több utánnyomással hány ezer
példányban jelent meg Kriston Andrea
és Ruzsonyi Péter Intim torna címû
könyve…? Csaknem kilencvenezer
példányban tavaly. Ilyesmi az önök or-
szágában korábban szinte elképzelhe-
tetlen volt... Ennél a pontnál meg kell
állnom egy pillanatra, s megválaszolni
még egy imént feltett kérdésre is, már
ami a magyarok iráni érdeklôdésünket
élteti. Egyszerû – remek szerzôkkel kí-
vánunk állandó kapcsolatot tartani,
olyanokkal, mint dr. Radák Zsolt, dr.
Frenkl Róbert, dr. Tihanyi József – so-
rolhatnám. Valamennyi általunk mû-
velt szakterületen található kiváló ma-
gyar szerzô, legyen a téma általában
az egészség, az életforma, a szabadidô
értelmes eltöltése, a szórakozás, a

sport – benne a versenysport is –, a
sporttudomány vagy fitnesz, vala-
mennyi korosztálynak. Úgy vélem,
ezek népszerûsítése mind nagyobb je-
lentôségû az idô és vele a modernizá-
ció, egyben a globalizáció elôrehalad-
tával a huszonegyedik században, még
akkor is, ha tudjuk, sajnos kontinens-
nyi térségek találhatók lesújtó állapot-
ban.

••    TTuuddoommáássuunnkk  sszzeerriinntt  mmoossttaannii  llááttoo--
ggaattáássáánnaakk  eeggyyiikk  kkoonnkkrréétt  ccéélljjaa  eeggyy
mmeeggáállllaappooddááss  vvéégglleeggeessííttééssee  mmaaggyyaarr--
oorrsszzáággii  ppaarrttnneerreeiivveell..  

– Kapcsolataim a Magyar Sporttudo-
mányi Társasággal nem új keletûek,
meglehetôsen régóta ismerem a veze-
tôit, tevékenységét, s nem különben ki-
adványait, beleértve a negyedévenként
megjelenô folyóiratát, amely rendsze-
resen közli a mi publikációinkat is. Köl-
csönösen úgy mértük fel a helyzetet,
hogy a társaságnak és nekünk is, tehát
kölcsönösen hasznos lehet egy szerzô-
désben foglalt olyan együttmûködés,
amelynek lényege, hogy Magyarorszá-
gon ez a társadalmi szervezet élvezi cé-
günk termékeinek kizárólagos terjesz-
tési-értékesítési jogát.

••    MMeellyyeekk  aa  sszzeerrzzôôddééss  lleeggffôôbbbb  ppoonntt--
jjaaii,,  ss  mmiikkoorrttóóll  hhaattáállyyooss??

– A Magyar Sporttudományi Társaság
meghatározott jutalék fejében értékesíti
kiadványainkat, a szükségletek szerint
megrendeli és raktározza azokat. Az iga-
zat megvallva ez az elhatározás már ko-
rábban is megérlelôdött bennünk, amíg
azonban Magyarország nem volt tagja
az Európai Uniónak, az ilyesfajta közös
tevékenységet számos körülmény aka-
dályozta és tette volna nehézkessé,
hogy csak a szállítás és a vámkezelés
különféle engedélyezéseit említsem ha-
marjában. Most minden egyszerûvé vált,
s kézenfekvô az együttmûködés kiszéle-
sítése. A szerzôdés értelmében a ma-
gyarországi terjesztô magától értetôdô-
en kedvezményes áron jut a terméke-
inkhez, s éppen ilyen magától értetôdô-
en maga is kedvezményeket adhat a to-
vábbi terjesztôinek, legyenek azok
könyvesboltok, árusok, intézmények,
társadalmi és egyéb sportszervezetek a
fôvárosban és vidéken egyaránt. A szál-
lítás és a raktározás költségei a terjesz-
tôt terhelik, az elszámolás pedig az át-
számítások egyszerûségére törekedve
euróban történik. A szerzôdést, miután
mindkét fél áttekintette mostani tartóz-
kodásom alatt, rövidesen aláírjuk, s
meggyôzôdésem, mire ez az interjú
megjelenik a Sporttudományi Társaság
szemléjének legközelebbi számában,
már javában érvényben lesz.

••  KKöösszzöönnjjüükk  aa  bbeesszzééllggeettéésstt..
GGaalllloovv  RReezzssôô

Összefoglalás

Az egészségmagatartási formákat,
így a sportaktivitást is számos tényezô
befolyásolja. Serdülôk körében végzett
vizsgálatok külön felhívják a figyelmet a
lényeges szociodemográfiai különbsé-
gekre. Jelentôs különbségeket tapasz-
talhatunk a nemi hovatartozás, az élet-
kor, az iskolai elômenetel, a társadalmi
helyzet és a területi meghatározottság
szerint. A fiatalok sportolási szokásának
területi meghatározottsága azonban egy
kevésbé ismert kutatási terület. Így jelen
tanulmányunk célja az volt, hogy a dél-
alföldi régió ifjúságának sportolási szo-
kásait meghatározó szociodemográfiai
tényezôket megismerjük, külön figyel-
met szentelve a területi különbségek-
nek. Megállapítottuk, hogy a középisko-
lások sportaktivitása még viszonylag
kedvezô, bár alacsonyabb és rendszer-
telenebb, mint általános iskolások köré-
ben. Szignifikáns különbségeket tapasz-
taltunk sportaktivitásukban megyék és
településtípus szerint, illetve a nemi ho-
vatartozás és az iskolai elômenetel sze-
rint is. A társadalmi státusz és a fizikai
aktivitás közötti „J” alakú összefüggést
is sikerült kimutatnunk, azonban a szü-
lôk iskolai végzettsége és alkalmazási
minôsége a regressziós modellben el-
vesztette hatását, kivéve az anya iskolai
végzettsége. Eredményeink felhívják a
figyelmet: 1. a sportaktivitás területi kü-
lönbségeire; 2. a további kutatások je-
lentôségére; 3. és a hatékony egészség-
fejlesztés célpontjaira.

KKuullccsssszzaavvaakk:: sportaktivitás, szocio-
demográfiai tényezôk, területi különb-
ségek

Abstract

Similar to other health behaviors,
physical activity is also influenced by

many factors. Studies among youth
draw our attention to the important so-
ciodemographic differences in physi-
cal activity. In sports participation we
can experience significant differences
regarding the following: gender, age,
school achievement, social status and
residental area. The residental diffe-
rences in youth’s sports activity is a re-
latively understudied research field.
Thus, the main goal of the present
study has been to detect sociodemog-
raphic factors influencing youth’s sport
practices with special attention put on
the possible residental differences. We
have concluded that sports activity
among high school students is relati-
vely favourable but lower in amount
and more irregular than it is among
elementary school children. We have
found significant differences in physi-
cal activity according to county, settle-
ment type, gender and school achieve-
ment. We could also reveal the „J”
formed relations between physical ac-
tivity and social status but in the multi-
dimensional regression model, pa-
rents’ assignment and qualification ha-
ve lost their effect with the exception of
mother’s schooling qualification. Our
findings draw our attention: 1., to the
residental differences in youth’s sports
activity; 2., to the need of further rese-
arch and 3., to the most important fo-
cal points in health promotion.

KKeeyy--wwoorrddss:: sport activity, sociode-
mographic factors, residental differen-
ces

Bevezetés

Az egészségmagatartási formákat,
így a sportaktivitást is számos tényezô
befolyásolja. A fiatalok sportolási szo-
kásaival foglalkozó szakirodalomból is-
meretes, hogy az egyéni attitûdök, a

szocializáció, az életmód, az egészségi
állapot, a szociodemográfiai háttér (35)
mellett, a társas hatások (2,4), a moti-
vációs tényezôk (27), és a szocio-kul-
turális környezet (16,17) is a sportakti-
vitás fontos összetevôi. Serdülôk köré-
ben végzett vizsgálatok azonban külön
felhívják a figyelmet a jelentôs szocio-
demográfiai különbségekre (35). 

A szabadidôs fizikai aktivitás a gyer-
mekek életének még szerves részét
képezi (15), ez azonban az életkor elô-
rehaladtával csökkenô tendenciát mu-
tat (30). Longitudinális vizsgálatok
eredményei azt mutatják, hogy a ser-
dülôkor évei alatt ez a csökkenés igen
jelentôs (18,32), egyesek szerint pe-
dig, a rendszeres testedzésben való
részvétel visszaesése már közvetlenül
a kora serdülôkor után megfigyelhetô
(29). Szintén jelentôsen csökken az
aktivitási szint fiatal felnôttkorban, hi-
szen a serdülôkorhoz hasonlóan ez is
olyan életkori szakasz, melyet jelentôs
változások, életesemények kísérnek,
mint például a munkavállalás, család-
alapítás, önálló élet kezdete (10). Nem
véletlen, hogy ebben az életkorban a
túlsúly prevalenciája is igen nagy (11).

Az életkori meghatározottság mel-
lett a nemi hovatartozás is jelentôs ha-
tást gyakorol a fizikai aktivitási gyako-
riságra és sportolási szokásokra. Em-
pirikus vizsgálatok eredményei újra és
újra felhívják a figyelmet a lányok hát-
rányos helyzetére, különösen serdülô-
korban (1,13,33). A különbségek a
testedzés rendszerességében, illetve a
nagy erôkifejtést igénylô, nehéz, fá-
rasztó aktivitási formákban különösen
szembetûnôek (8). Ezzel kapcsolatba
hozható az is, hogy a fiúk és lányok
sportmotivációja is jelentôs eltérése-
ket mutat (27). A lányokra sokkal in-
kább jellemzô az, hogy azért sportol-
nak, hogy csinosak, egészségesek le-
gyenek, míg a fiúk gyakran a verseny-
zés kedvéért, az erejük demonstrálá-
sáért illetve a gyôzelemre való törek-
vés kedvéért (7,19). Egyes szakem-
berek pedig a szervezett sportot helye-

Kitekintés • Gallov Rezsô: Vendégünk volt: Hans Jürgen Meyer 7Tanulmány • Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió...
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A dél-alföldi régió ifjúságának
fizikai aktivitását meghatározó

szociodemográfiai változók
Determining sociodemographic factors of youth’s
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zik érdeklôdésük és magyarázatuk kö-
zéppontjába. Ezzel kapcsolatosan 3
hipotézis is született: részvétel hipoté-
zise (enrollment hypothesis), kilépés
hipotézise (withdrawal hypothesis),
aktivitási különbségek hipotézise (the
activity differential hypothesis, 21). Iz-
landi ifjúsági vizsgálatok leginkább az
elsô hipotézist bizonyították, mely sze-
rint a serdülôkori fizikai aktivitásban
jelentkezô nemi különbségek fôként
azzal magyarázhatók, hogy a sport-
klubokban való részvétel és a sport-
események inkább a fiúk számára je-
lentenek nagyobb érdeklôdést, és a lá-
nyok sokkal kisebb arányban vesznek
részt sportklubok programjaiban, és
kevesebben is iratkoznak be (36). 

Tanulmányok sora foglalkozik a
rendszeres sport jótékony hatásaival
is, hiszen a fizikailag aktív életmód po-
zitív hatásait számos keresztmetszeti
és longitudinális vizsgálat bizonyította
már. A fizikai aktivitással, a sporttal
kapcsolatba hozható a jobb közérzet
(34), a magasabb önbecsülés és ön-
kontroll (9), a jobb edzettségi állapot
(14), a rizikómagatartások elôfordulá-
sának kisebb gyakorisága, kedvezôbb
életmód (5) és a hosszabb élettartam
(24), illetve a kedvezôbb iskolai telje-
sítmény is (23). A sportoló fiatalok kö-
zül kevesebben dohányoznak (3), és
étkezési szokásaik is kedvezôbbek
(31). A fizikai aktivitás alacsony szint-
je viszont kapcsolatban van a dohány-
zással, az elégtelen gyümölcs- és zöld-
ségfogyasztással, és a gyakoribb TV-
nézéssel is (25). 

A társadalmi hovatartozás, a társa-
dalmi státusz az általános iskolás gye-
rekek sportolási szokását még nem
befolyásolja szignifikánsan (15). Kö-
zépiskolások körében azonban kutatá-
si eredmények bizonyították, hogy a
szülôk magasabb társadalmi helyzete
pozitív hatással van a sportaktivitásra
(34), bár ez az összefüggés nem mu-
tatkozott már szignifikánsnak akkor,
amikor a többi változóra kontrollálták
(35). A társadalmi hovatartozás és a
sportaktivitás közötti kapcsolatnál egy
„J” alakú görbét figyelhetünk meg,
mely az eltérô motivációval magyaráz-
ható. Az alsó társadalmi osztályok szá-
mára a sportolás kitörést, felemelke-
dést jelenthet, míg a felsô társadalmi
osztályok számára inkább a szabadidô
kedvezô eltöltési módját. Ugyanez az
összefüggés figyelhetô meg a sport-
motivációnál is (27, 28).

A fiatalok sportolási szokásának te-
rületi meghatározottsága egy kevésbé
ismert kutatási terület. Egyes tanulmá-
nyok eredményei szerint a vidéken élô
fiatalok aktivitási szintje alacsonyabb,

mint a városban élôké, (6,12,20) és a
sportolásukat akadályozó tényezôket
is eltérôen észlelik (33).

Jelen tanulmányunk célja tehát az
volt, hogy a dél-alföldi régió ifjúságá-
nak sportolási szokásait meghatározó
szociodemográfiai tényezôket megis-
merjük, külön figyelmet szentelve a te-
rületi különbségeknek.

Minta, módszer

Felmérésünket 2004-ben végeztük
Bács–Kiskun, Békés és Csongrád me-
gyei középiskolások körében (14–21
év) egy dél-alföldi régióra reprezenta-
tív mintán. Az 1200 kérdôívbôl 1114
volt értékelhetô, így a válaszadási
arány 92%-os volt. A tanulók átlagélet-
kora 16.5 év (szórás: 1.3) volt. A vá-
laszadók 39,9%-a fiú (444 fô), 60,1%-
a pedig lány (670 fô) volt. Az adat-
gyûjtéshez önkitöltéses kérdôíves
módszert alkalmaztunk, melynek leg-
fontosabb célja volt feltérképezni a dél-
alföldi régió ifjúságának mentális
egészségét, egészségtudatosságát,
egészségmagatartását és az ezeket be-
folyásoló pszichoszociális tényezôk
rendszerét. A kérdôív a szociodemog-
ráfiai tényezôkön túl kiterjedt a fiatalok
egészségi állapotára, pszichoszociális
státuszára, káros és preventív egész-
ségmagatartására.

SSzzoocciiooddeemmooggrrááffiiaaii  vváállttoozzóókk
A szociodemográfiai változók közül

megvizsgáltuk a megkérdezett fiatalok
nemét, életkorát, iskolai eredményét,
lakhelyét. Rákérdeztünk arra is, hogy
melyik megyében élnek, melyik tele-
pülésen járnak iskolába, otthon kivel
élnek együtt, milyen a lakásuk típusa,
milyen az anyjuk és apjuk legmaga-
sabb iskolai végzettsége és alkalmazá-

si minôsége (beosztása), illetve, hogy
magukat és családjukat melyik társa-
dalmi rétegbe sorolják. Korábbi vizsgá-
latok azt igazolták, hogy a társadalmi
helyzet önértékelésének segítségével a
gyermekek és serdülôk is megfelelôen
értékelni tudják saját társadalmi hely-
zetüket, míg az objektív mutatókat jel-
lemzô információk megadása (pl. szü-
lôk iskolázottsága, jövedelmi viszonyai
vagy foglalkozása) sokszor nehézsé-
gekbe ütközik a részükrôl (26).

FFiizziikkaaii  aakkttiivviittááss
A megkérdezetteknek egy 5 fokú

skálán kellett értékelniük fizikai aktivi-
tásukat az elmúlt 3 hónapra vonatkoz-
tatva (22). A válaszlehetôségek a kö-
vetkezôk voltak: 1=Soha, 2=Egyszer-
kétszer; 3=Havonta kétszer-háromszor,
4=Hetente egyszer-kétszer; 5=Hetente
három vagy több alkalommal.

Eredmények, összegzés

Elôször a fizikai aktivitás prevalenci-
áját vizsgáltuk a dél-alföldi régióban.
Az 11..  áábbrráánn jól látható, hogy a megkér-
dezettek 65,6% vett részt sportaktivi-
tásban heti rendszerességgel az elmúlt
3 hónap során. Ez az arány kicsit ala-
csonyabb, mint amit általános iskolá-
sok körében tapasztaltunk az egész
tanévre vonatkozóan (68,1%), de a
legszembetûnôbb különbséget abban
tapasztalhatjuk, hogy középiskolások
között szignifikánsan kevesebb azok
aránya, akik heti háromszor vagy
többször sportolnak, és szignifikánsan
magasabb azok száma is, akik nem
vesznek részt iskolán kívüli sportaktivi-
tásban (15). 

A fizikai aktivitás területi eloszlását
is megvizsgáltuk megyék szerint. Ezt
az összefüggést mutatja a 22..  áábbrraa. 

••  MMeeyyeerr  úúrr,,  mmeeggttiisszztteellôô  aazz  éérrddeekkllôô--
ddééssee  ssppoorrttuunnkk,,  ss  aa  ttéémmááhhoozz  kkööttôôddôô
kköönnyyvv--  ééss  llaappkkiiaaddáássuunnkk  kkéérrddéésseeii  iirráánntt,,
aammeellyyhheezz  mmeeggbbíízzhhaattóó  hháátttteerreett  nnyyúújjttaa--
nnaakk  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  áállttaalláánnooss  jjeeggyyeeiibbôôll
lleevvoonnhhaattóó  kköövveettkkeezztteettéésseekk..  LLeekköötteelleezz--
nnee,,  hhaa,,  mmiinntt  eeggyy  kkíívvüülláállllóó  ééss  ttaappaasszzttaalltt
sszzaakkéérrttôô,,  eellmmoonnddaannáá,,  öönn  hhooggyyaann  llááttjjaa
hheellyyzzeettüünnkkeett,,  mmiinnddeenneekk  eellôôtttt  vveerr--
sseennyyssppoorrttuunnkk  áállllaappoottaaiitt??

– A világért sem óhajtok valamiféle
megfellebbezhetetlen szaktekintély ké-
pében feltûnni, ezt szeretném elôrebo-
csátani. A politikai, gazdasági, társa-
dalmi átalakulásuk még javában tart, s
ennek hatásai alól a sport sem vonhat-
ja ki magát. Ezek a történelmi fordulók
gyakran járnak kikerülhetetlen kény-
szerhelyzetekkel a sport területein,
amelyek jelentôs része az állami sze-
repvállalás határozott csökkenése nyo-
mán alakul ki. Egyebek között a mû-
ködés finanszírozásában, de a nehéz-
ségek érintik továbbá a létesítmények
fenntartását, fejlesztését, a korábban
élvezett kedvezmények megszûnését
is. Ami specifikusan a versenysportot
illeti, belátható, hogy az elôzô rend-
szerben kialakított állami felelôsség-
vállalás és kötelezettség, amely pénz-
ügyileg egyértelmûen meghatározó és
ideológiai-politikai okokból rendkívül
nagyvonalú volt – egyszerûen nem
tartható fenn. Én ezt a folyamatot átél-
tem, jól ismerem, hiszen a szocialista
országok szovjetek által irányított

rendszere történelmi fordulatot jelen-
tett a németek számára is az ország új-
bóli egyesítése révén. A megszûnt Né-
met Demokratikus Köztársaság világ-
szintû elit-sportja éppen olyan meg-
próbáltatásokat élt át, mint amilyene-
ken önöknek is át kell vergôdniük, sôt
annyival még talán nehezebb is a hely-
zetük, hogy önöknek nincs egy jólét-
ben és igazi demokráciában évtizede-
ken át fejlôdô nyugati országrészük,
mint amilyen a mi esetünkben ugye
Nyugat-Németország volt, amely óriá-
si anyagi áldozatokat hozott, sôt hoz
ma is a volt NDK terület felzárkóztatá-
sa érdekében. Anélkül, hogy részletez-
ném, hiszen mindezeket önök jobban
érzékelik, mint én, hadd fejezzem ki
meggyôzôdésemet: a jelenlegi problé-
mák átmeneti jellegûek, az elit támo-
gatása mind nagyobb mértékben az
„open society”, a nyitott társadalom
gazdasága fôszereplôinek, a vállalko-
zói szférának és a civil szervezeteknek
a feladata és felelôssége lesz. S ha eh-
hez ugyan még nem alakultak ki a me-
chanizmusok, a szavatolt feltételek, az
alapjaiban megváltozott körülménye-
ket figyelembe vevô, egyben logikusan
ösztönzô törvények, no meg a pénz-
ügyi lehetôségek is bénító korlátokat
jelentenek. Az átrendezôdés idô kérdé-
se és remélem – annál is inkább, mert
az önök sportjának elôkelô hagyomá-
nyai, népszerûsége jelentôs segítséget
jelenthet, meggyôzô erôt kölcsönözhet

- a kedvezô tünetek és eredmények
belátható idôn belül bekövetkeznek.

••  AA  MMeeyyeerr  kköönnyyvv--bbiirrooddaalloomm  mmáárr    öött
éévvvveell  eezzeellôôtttt  iiss  tteekkiinnttééllyyeess  ééss  hhíírreess  vvoolltt,,
ccssuuppáánn  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  ttööbbbb  mmiinntt
99000000  bboollttbbaann  vvoollttaakk  kkaapphhaattóókk  aa  kkiiaadd--
vváánnyyaaii,,  ss  nneemm  kkeevveesseebbbb,,  mmiinntt  7744  kküü--
llöönnffééllee  ssppoorrttiinnttéézzmméénnnnyyeell,,  eeggyyeetteemm--
mmeell,,  ssppoorrttiirráánnyyííttóó  sszzeerrvveezzeetttteell  ééppíítteetttt  kkii
ééss  ááppooll,,  mmoonnddhhaattnnii,,  sszzoorrooss  mmuunnkkaakkaapp--
ccssoollaattoott..  IIddôôkköözzbbeenn  ––  mméégg  11999933--bbaann
aallaappííttoottttaa  mmeegg  aa  MMeeyyeerr  ééss  MMeeyyeerr  uuttaa--
zzáássii  üüggyynnöökkssééggeett,,  mmaajjdd,,  ––  eeggyyéébb  vvááll--
llaallkkoozzáássookk  mmeelllleetttt  --11999988--bbaann  aa  MMeeyyeerr
ééss  MMeeyyeerr  KKoommmmuunnkkiiáácciióóss  ééss  MMééddiiaa  ccéé--
ggeett  BBeerrlliinnbbeenn..  EEzz  aa  nnaaggyyllééppttéékkûû  ffeejjllôô--
ddééss  mmiinnddeennkkééppppeenn  aazztt  aa  bbeennyyoommáásstt
kkeellttii,,  hhooggyy  vváállllaallkkoozzóóii  kkeeddvvee  eeggyyrree  iinn--
kkáábbbb  nneemmzzeettkköözzii  jjeelllleeggeett  kkööllccssöönnöözz  üüzz--
lleettii  ttöörreekkvvéésseeiinneekk......

– Úgy vélem, a legkifejezôbb, ha szá-
mokban fejezem ki a mögöttünk ha-
gyott öt esztendô fejlôdésének mérté-
két. Kiadói forgalmunk volumene az
említett idôszak alatt negyvennyolc
százalékkal emelkedett, s ez valóban
számottevô. Való igaz, jelentôs mér-
tékben szélesítettük nemzetközi piaci
hálózatunkat, kiemelten súlyt helyez-
tünk az angolszász nyelvterületre, be-
leértve nem csupán Nagy-Britanniát,
hanem Indiát, sôt az Egyesült Államo-
kat is. Jelenleg kiadványaink hetvenöt
százaléka német nyelvû, huszonöt szá-
zaléka egyéb, elsôsorban angol. Ez a
különbség egyben jelzi a további lehe-
tôségeinket is az utóbbi fokozatos
emelése révén... Legutóbb éppen In-
dianapolisban nyitottuk meg az irodán-
kat, de megtettük a kezdô és ígéretes
lépéseket olyan nem angol nyelvû
„nagyságok” tekintetében is, mint ami-
lyen Oroszország, Japán, vagy Kína. 

••    KKéétt  kkéérrddééss  sszziinnttee  öönnkkéénntteelleennüüll  vvee--
ttôôddiikk  ffeell..  AAzz  eeggyyiikk,,  ss  tteerrmméésszzeetteesseenn
nneemm    üüzzlleettii      ttiittkkookk    uuttáánn    éérrddeekkllôôddüünnkk,,  

Tanulmány • Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió... 41Kitekintés • Gallov Rezsô: Vendégünk volt: Hans Jürgen Meyer
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FFiigguurree  11::  PPrreevvaalleennccee  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  aatt  tthhee  SSoouutthheerrnn  PPllaaiinn  RReeggiioonn

11..  áábbrraa..  AA  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  pprreevvaalleenncciiáájjaa  aa  ddééll--aallffööllddii  rrééggiióóbbaann

Vendégünk volt: 
Hans Jürgen Meyer

A MEYER ÉS MEYER VILÁGCÉG EGYÜTTMÛKÖDÉSE 
A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁGGAL

Nevezetes és fontos vendéget köszönthettünk a közelmúltban Budapesten.
Neve különösképpen jól cseng és népszerû a sportkiadók körében, nem túlzás,
világszerte. Hans Jürgen Meyer - annak ellenére, hogy magyarországi kapcso-
latai folyamatosan szélesednek és szorosabbá válnak – legutóbb öt évvel ezelôtt
látogatott hazánkba. A Meyer és Meyer Sportkönyv – és Lapkiadó Vállalat szék-
helye a németországi Aachen, amelyet 1984-ben alapított a hajdani távfutó a fe-
leségével együtt. Az elôzô alkalommal, 2001-ben az Europai Unió keretei között
mûködô ENSSHE (A Felsôoktatási Intézmények Sporttudományos Európai Há-
lózata) konferenciájának egyik díszvendégeként üdvözölhettük. Kiadói vállalko-
zásának fejlôdését jelezte, hogy már akkor több mint 900 különféle kiadvány
publikálásáról számolhatott be beszélgetésünk során, amely egyben azt is tük-
rözte, hogy Meyer úr szorosan követi – már hivatásánál fogva és üzleti elkötele-
zettségei következtében is – a sport nemzetközi fejlôdését, s ennek szerves ré-
szeként mindazt, ami a magyar sport fontos változásait illeti. 

Legutóbbi budapesti tartózkodásának ugyan konkrét üzleti oka is volt általá-
nos tájékozódási szándéka mellett, még mielôtt azonban erre térnénk, a vele
készített interjú során legelôbb is általános benyomásaira voltunk kíváncsiak
hazai sportéletünk jelenének megítélésében.

08-41  2006/05/03 13:48  Page 1
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A lap1985-90. oldalain közölt, Bur-
gomaster KA és mtsai által írott cikk-
hez (Six sessions of sprint interval tra-
ining increases muscle oxidative po-
tential and cycle endurance capacity in
humans) fûz kommentárt az ismert, ki-
váló szakember. A kerékpáron 30 má-
sodperces kimerítô „sprint” terhelést 4
perces szünet követett, és ezt a „sprint-
interval” terhelést ismételték hetente
háromszor, két héten át. A tényleges
terhelési idô alkalmanként 2-4 perc
volt, a két hét alatt mintegy 15 perc. Ez
alatt a magas intenzitású aerob terhel-
hetôség tartama megkétszerezôdött,
26-ról 51 percre, melyet az izom citrát
szintáz enzim aktivitásának 38%-os
emelkedése magyaráz, nem változott
maximális oxigén felvevô képesség
mellett.

A sprint interval edzést Woldemar
Gerschler vezette be mintegy 70 éve,
világrekordokhoz segítve a futókat. Ez
a cikk az elsô tudományos dokumen-
táció a sprint interval edzés hatásossá-

gáról. Megkérdôjelezi azt a nézetet is,
hogy az aerob állóképességi teljesít-
ményt csak aerob edzéssel lehet nö-
velni. Akkor érdemes a sprint interval
edzést alkalmazni, ha csak 2-3 hét áll
rendelkezésre a gyakorlott futó vagy
kerékpározó számára a fél óra idôtar-
tamú versenyre felkészüléshez. Az
ilyen edzés „ára” a 10-20 percig tartó
fáradtságérzés, melynek leküzdése
nagy lelkierôt igényel.

Az izom enzimaktivitás és egyéb
rost-jellemzôk alkalmazkodása már 8-
10 nappal az edzések megkezdése
után észlelhetô, noha 6-8 hét aerob jel-
legû edzéstartam vált ki markáns ad-
aptációt. A sprint interval tréning fel-
gyorsítja ezeket a folyamatokat.

Referens megjegyzései: Coyle dok-
tor felveti, hogy egészségvédô céllal is
ki kellene próbálni a sprint interval ter-
helést, részint az idôkímélô volta miatt
és talán hatékonyabban csökkentené a
kardiovaszkuláris és metabolikus rizikó
tényezôket. E tekintetben nagyon

visszafogottnak kell lenni: csak bizto-
san egészséges személyt szabad ilyen
nagyintenzitású terhelésnek kitenni
(amely az anaerob kapacitás mérésére
szolgáló Wingate tesztnek felel meg).

Emlékeztetnék arra az edzésmód-
szerre, amelyet „versenyspecifikus, in-
tenzív, motivált” edzésnek neveztünk,
és a versenyforma kialakítására java-
soltunk. Ennek lényege az volt, hogy
pl. az úszó a 100 méteres várt teljesít-
ményének sebességével ússzon 70,
majd a következô edzéseken 80, majd
90, majd 95 métereket, hogy a kellô
tempóérzéket és az élettani rendszere-
ket együtt fejlessze.

AAppoorr  PPéétteerr  ddrr..

Békés megyében volt a legmaga-
sabb azok száma, akik heti 3 vagy
több alkalommal vettek részt fizikai
aktivitásban. Ezt követte Bács-Kiskun
és Csongrád megye.

A települések és a fizikai aktivitás vi-
szonyát tovább elemeztük aszerint,
hogy a megkérdezett fiatalok: 1. me-
gyeszékhelyen élnek-e vagy egyéb te-
lepüléstípuson, illetve 2. megyeszék-
helyen járnak–e iskolába vagy egyéb
településtípuson. A különbségeket
szignifikánsnak találtuk, ezeket mutat-
ja az 11..  ééss  aa  22..  ttáábblláázzaatt.. Mind a két táb-
lázatból jól kivehetô, hogy a megye-
székhelyen élô fiatalok sportolási gya-
korisága szignifikánsan magasabb,
mint az egyéb településen élôké. A
legnagyobb különbségeket a heti rend-
szerességgel történô sportolásban ta-
pasztalhatjuk.

Ezután variancia-analízissel össze-
hasonlítottuk a sportaktivitás átlag-
pontszámait a szocioökonómiai státusz
tükrében ((33..  áábbrraa)). Az általános isko-
lás korosztálytól eltérôen (ahol még a
társadalmi hovatartozás nem befolyá-
solja a sportaktivitást) szignifikáns kü-
lönbségeket tapasztaltunk. Az átlag-
pontszámokat ábrázolva egy „J” alakú
görbét kapunk, melyet már tapasztal-
tunk a sportmotivációk szocioökonó-
miai összefüggéseinél (27) általános
iskolások körében is, de náluk még
nem volt szignifikáns (15).

A sportaktivitást tovább elemeztük a
nemi hovatartozás, az életkor és az is-
kolai teljesítmény átlagpontszámai
alapján t-teszttel és variancia-analízis-
sel ((33..  ttáábblláázzaatt)). Megállapítottuk, hogy
a fiúk szignifikánsan gyakrabban spor-
tolnak, mint a lányok és a „jó tanuló, jó
sportoló modell” még ebben az élet-
korban is érvényes. Az életkor és a fi-
zikai aktivitás azonban nem mutatott
szignifikáns összefüggést.  

Azt is megállapítottuk, hogy a fiata-
lok sportolási szokásaira nem gyakorol
szignifikáns hatást az, hogy milyen a
családi struktúra, azaz a fiatalok kivel
élnek együtt, és milyen a lakásuk típu-
sa. Viszont az anya és az apa iskolai
végzettsége és alkalmazási minôség,
azaz munkahelyi beosztása igen. A
szülôk munkahelyi beosztásának és is-

kolai végzettségének átlagpontszámait
variancia-analízis segítségével vizsgál-
tuk. Ezek eredményét láthatjuk a 44..
ttáábblláázzaattbbaann,, melybôl kiderül, hogy a
szülôk magasabb iskolai végzettsége
kapcsolatban áll a gyermekek gyako-
ribb fizikai aktivitásával. Az összefüg-
gés az alkalmazási minôségnél is ki-
mutatható, de a kapcsolat itt nem
annyira egyértelmû.

Végül, többváltozós regresszió-elem-
zéssel is megvizsgáltuk a szociode-
mográfiai változók hatását a sportakti-
vitásra, kiszûrve az esetleges kölcsön-
hatásokat ((55..  ttáábblláázzaatt)). Az elemzés so-
rán azt tapasztaltuk, hogy a nemi ho-
vatartozásnak, az iskolai teljesítmény-
nek, az anya iskolai végzettségének, az
iskola településtípusának (azaz a tele-
pülés nagyságának) és a megyének
(kiemelve Békés megyét) van önálló
hatása a fiatalok sportolására. Az apa
vállalkozó munkája szintén pozitívan
hat, s bár ez az összefüggés nem szig-
nifikáns, a tendenciát érdemes kiemel-
ni. Ezek szerint többet sportolnak a ré-
gióban azok, akik a férfi nemhez tar-
toznak, akiknek jó az iskolai teljesít-
ménye, akik Békés megyében tanul-
nak, a nagyobb  városokban  élô fiata-
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FFiigguurree  22::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  bbyy  llooccaallee

TTaabbllee  11::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaaccee  ooff  sscchhoooolliinngg  aanndd  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

TTaabbllee  22::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaaccee  ooff  lliivviinngg  aanndd  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

A nagyon intenzív edzés különösen
hatásos és idôt takarít meg

(Very intensive training is extremely potent and time-efficient: a reminder.
Coyle E. F. (Dept. of Kinesiology and Health Education, The University of Te-
xas at Austin, Austin, TX 78712 E-mail: coyle@mail.utexas.edu): J. Appl.
Physiol. 2005, 98, 1983.

Közlési feltételek / Guide-lines for Authors
AA  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee  éévveennttee  44  aallkkaalloommmmaall  jjeelleenniikk  mmeegg,,  ééss  ssppoorrttttuuddoommáánnyyii ttáárrggyyúú  cciikkkkeekkeett  kköözzööll  mmaaggyyaarr

vvaaggyy  aannggooll  nnyyeellvveenn. A kéziratokat egy példányban, sszziimmppllaa  ssoorrttáávvoollssáággggaall,,  aazz  AA//44--eess  llaapp  eeggyyiikk  oollddaalláárraa  1122--eess  bbeettûûnnaaggyy--
ssáággggaall gépelve kérjük elkészíteni. Ha azonban lehetséges - s ez a közlésre történô elfogadásnál elônnyel jár - akkor szá-
mítógépes adathordozón (1.44-es floppy-lemezen vagy CD-n) is kérjük az anyagot. A dokumentumokat “ssttíílluuss””  aallkkaallmmaa--
zzáássaa  nnééllkküüll Word 6.0, a táblázatokat Excel formátumban, a grafikonokat, ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton (ill.
JPEG, TIFF) várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-, file-, mun-
kalapnév stb.) A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják meg. A ttáábblláázzaattookkaatt  ééss
áábbrráákkaatt    aa  sszzöövveeggttôôll  eellkküüllöönníítteetttteenn,,  ttáábblláázzaattoonnkkéénntt  ééss  áábbrráánnkkéénntt külön lapokon kérjük 1 példányban, – kküüllöönn--kküüllöönn  ffiillee--
kkéénntt elmentve – mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg
szereplô jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk, ér-
telmezhetôk legyenek. AA  ttáábblláázzaattookk,,  áábbrráákk    ccíímméétt  mmiinnddkkéétt    nnyyeellvveenn    kkéérrjjüükk  mmeeggaaddnnii (Pl. 11..  áábbrraa  //FFiigg..  11... Térd feszítés,
hajlítás/ Knee extension, flexion). A táblázatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 22..  áábbrraa) jelölni kell. Az
elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb titulus nélkül) kezdôdjön. Ez alatt a tanulmány (kifejezô, de minél rövidebb)
címe következzen mmiinnddkkéétt  nnyyeellvveenn. Ezt kövesse a mmaaxxiimmuumm  2200  ssoorrooss  öösssszzeeffooggllaallóó  mmaaggyyaarr  ééss  aannggooll  nnyyeellvveenn. Az össze-
foglaló a kérdésfeltevést, az eredményeket és a következtetést tartalmazza és mmaaxxiimmáálliissaann  55  kkuullccsssszzóóvvaall fejezôdjön be. A
kkuullccsssszzaavvaakk  mmaaggyyaarr  ééss  aannggooll  nnyyeellvveenn is itt szerepeljenek. Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célsze-
rû bevezetésre, a módszerekre, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekez-
dések a sor elején kezdôdjenek és ezt sorkihagyás jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. A következô feje-
zet az iirrooddaalloommjjeeggyyzzéékk. Folyóiratnál: a szerzôk(k) neve, a megjelenés éve, a mû címe eredeti nyelven, a folyóirat neve, a
lapszám, a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám. Pl. Friedmann, B – Bärtsch, P. (1999): Möglichkeiten und Grenzen
des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport, 3. 43-48. Könyvnél: a  szerzô(k) neve, a megjelenés éve, a könyv
címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. Pl: Carl, K. (1983): Training
und Trainingslehre in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k)
nevével és az évszámmal történjen, pl. Friedmann(1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a teljes nevét, titulusát, munkahelyének nevét, címét, (te-
lefonszámát, e-mail címét), akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. AA  sszzeerrkkeesszzttôô
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lok, akiknek anyja magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezik, illetve akik-
nek apja vállalkozó. A többi változó a
regressziós modellben elvesztette ha-
tását. 

Következtetés

Jelen tanulmányunk célja volt felde-
ríteni a dél-alföldi régió ifjúságának fi-
zikai aktivitását befolyásoló szociode-
mográfiai tényezôk rendszerét. Elôször
a sportaktivitás prevalenciáját néztük
meg a teljes mintán. Megállapítottuk,
hogy a középiskolás fiatalok fizikai ak-
tivitása még viszonylag kedvezô szin-
tet mutat, bár néhány tanulmány már
a középiskolás korban drasztikus
csökkenést jelez (18, 30, 32). Ennek
egyik oka az lehet, hogy mi a fizikai
aktivitás prevalenciáját az elôzô 3 hó-
napra vonatkoztatva vizsgáltuk, míg
más tanulmányok gyakran nagyobb
intervallumon vizsgálódnak. A jelen-
ség értelmezésénél az is felmerült,
hogy ebben az életkorban, hasonlóan
a káros szenvedélyekhez, a sport is
kezd „divattá” válni (27). Ez önmagá-
ban pozitív fejlemény, azonban félô,
hogy a belsô motiváció megléte nélkül
a fiatalok hamar feladják, abbahagy-
ják a sportot. 

Korábbi tanulmányokhoz hasonlóan
mi is azt tapasztaltuk, hogy az aktivitá-
si arány gyermekkorhoz képest csök-
kenô tendenciát mutat (18, 30, 32). A
legnagyobb különbségeket a heti rend-
szeres fizikai aktivitásban találtuk. Más
kutatási eredmények szintén magas
aktivitási különbségeket mutattak ki a
nehéz, fárasztó, nagy erôkifejtést
igénylô aktivitási formákban (8). 

Tanulmányunk eredményei alapján
a sportaktivitás önálló prediktorának
bizonyult a nemi hovatartozás is. A fi-
úk és a lányok fizikai aktivitásában je-

lentôs különbségeket tapasztaltunk,
ahogyan más vizsgálatok is (1,13,33).
Erre az összefüggésre érdemes külön
odafigyelni, hiszen korábbi, általános
iskolások körében végzett kutatásunk
szerint az általános iskolások sportolá-
si szokására még nem gyakorol szigni-
fikáns hatást a nemi hovatartozás

(15). Ez is felhívja a figyelmet arra,
hogy a lányok sportaktivitását, késôb-
bi egészségi állapotuk érdekében ki-
emelt figyelemmel kell kísérni, és spe-
ciális egészségfejlesztô programok ki-
dolgozásával erôsíteni.

Eredményeink azt mutatják, hogy
az életkor nem befolyásolja a sporto-
lási gyakoriságot. Ennek magyarázata
az lehet, hogy a fizikai aktivitás szem-
betûnô és drasztikus csökkenése a
gyermekkor után, serdülôkorban fi-
gyelhetô meg (29), illetve fiatal fel-
nôttkorban (10), ezek a fiatalok pedig
már mindannyian serdülôkorúak vol-
tak, így az életkori hatást nem tudtuk
kimutatni. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a „jó ta-
nuló, jó sportoló modell” létezése még
középiskolás korban is érvényes, azaz a
jó tanulmányi eredmény a sportolói stá-
tusz szignifikáns és önálló prediktora
(23). Ennek magyarázata lehet, hogy
az iskolában jól teljesítôk, és azok, akik
elégedettek iskolai környezetükkel, ta-
nulmányi eredményeikkel, szabadidejü-
ket is hasznosabban töltik el.

A társadalmi hovatartozás, a  szülôk 

nincsenek klinikai használatban, szá-
mos problémát kell megoldani, a vá-
ratlan mellék-következményeket meg-
ismerni, de a sport szemszögébôl néz-
ve félô hogy 2008-ra hozzáférhetôk
lesznek ezek az eljárások.

Az EPO analógokkal és a géndop-
pinggal élés felderítése a bevitt anyag
direkt kimutatása, vagy a hatás felfedé-
se mellett újabb molekuláris módszere-
ket kíván. A mimetikumok és a HCP-
gátlók xenobiotikumok, így farmakoló-
giai tesztekkel elvileg felderíthetôk,
azonban ezek elôállítását csak késve
követhetik a kimutatási módszerek ki-
fejlesztése és a doppingszerré nyilvání-
tás. Az igen rövid felezési idô és a
hosszú hatástartam is nehezíti a tetten-
érést. Az EPO analógok szerkezete igen
közel áll az endogén EPO-hoz, így pl.
az rhEPO-d (GA-EPO) és a SEP elkülö-
nítése csaknem lehetetlen a szervezet
által termelt EPO-tól, és az EPO analó-
gok bizonyára szaporodni fognak. A
gén-transzfer révén az izomban produ-
kált EPO az izomszövetre jellemzôen
másként glykozilált, mint az endogén
EPO, így attól a Lasne módszerrel is el-
különíthetô. Az átvivô gén is kideríthe-
tô, de ehhez szövetmintát kell nyerni pl.
izombiopsziával. Ez csak nagy gyanú
esetén lehet a végsô, döntô módszer.
Lehetne ellátni az összes gén transzfer
terméket egy jelzô DNS-töredékkel,
persze ehhez mindenki együttmûködé-
sére lenne szükség. Az újabb biotech-
nológiai eljárások indirekt úton mutat-
hatnák a dopping célú beavatkozást.
Minden élvonalbeli sportolót „hemato-
lógiai útlevéllel” lehetne ellátni, így a
legalább öt vérkép adata az egyéni
mintázatot jellemezhetné, a 10%-ot
meghaladó hematokrit/hemoglobin ér-
ték változás jelezhetné a doppingolást
a genetikai mutációkkal amúgy dop-
ping nélkül abnormális hematológiai
lelettel bíró sportolók esetében is. Az
EPO cél-génjei is jelentôs változékony-
ságot mutatnak, melynek kiderítése, a
sportolókra jellemzô sáv meghatározá-
sa is szóbajön. Az EPO hozzáadása a
vörösvértest progenitor sejtekhez 54
gén up-regulációját és 36 gén down-re-
gulációját vonja maga után, így méré-
sek tömegére lenne szükség. A keringô
mononukleáris sejtek EPO-ra érzékeny
progenitorokat tartalmaznak, ezekben
kvantitatív real-time reverz transzkrip-
ció-polymeráz láncreakcióval (RT-
PCR) az EPO-hatás detektálható. A
például mifepristonnal indukálható
transzgének kimutatása az izomminta
ilyen vizsgálatával döntô érv a doppin-
golás gyanúja esetén.

Mindent meg kell tenni, hogy a
2008-as Olimpia ne az EPO-dopping
versengése legyen.
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FFiigguurree  33::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ssttaattuuss  aanndd  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

TTaabbllee  33::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  ooff  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy  wwiitthh  ggeennddeerr,,  aaggee  aanndd  sscchhooooll  aacchhiieevveemmeenntt

A labdarúgás élettana 

A 35 oldalas, 181 közleményt idézô áttekintés a legnépszerûbb sportág ûzôi-
nek élettani jellemzését, a játékvezetôk testi teljesítôképességét, az alkalmazott
edzésmódszerek és tesztelési eljárások jellemzôit tárgyalja 9893 közleménybôl
kiválasztott 181 cikk (köztük a referensé) alapján.

A mérkôzéseken átlag 10 kilométert futnak, az anaerob küszöb körüli inten-
zitással, a maximális pulzusszám 80-90 százalékával. A legjobb csapatok egy-
re növekvô aerob kapacitással rendelkeznek, míg a sereghajtókat a 30 évvel
ezelôtti legjobbak értékei jellemzik. A mérkôzés 1600-1800 Kcal energiát igé-
nyel, de a mozgások igen sokoldalúsága nagyon sokféle fizikai képességet igé-
nyel. Négy-hat másodperces vágták átlag másfél percenként fordulnak elô, az
effektív játékidô 0,5-3,0 százalékát téve ki. Nagyintenzitású futások 70 másod-
percenként történnek, 15 szerelés, 10 fejelés, 50 találkozás a labdával, 50 for-
dulás, 30 passzolás az átlagos feladat, amely persze a pozíciótól is függ. Nagy-
mértékû (gyors) erôre is szükség van, nem csak a feladatok megoldásához,
hanem a sérülések csökkentéséhez is. Az elit játékosok tejsavszintje 7 körül
van az elsô és 3 mmol/l körül a második félidôben.

Az aerob kapacitás 50-75 ml/kgxperc, a laktát-küszöb ennek a 76-90 szá-
zaléka táján mérhetô. A fiatal játékosok és a nôi csapatok értékei alacsonyab-
bak, de a skálázás (testsúly kg-ra, annak 0,75-ös hatványára, a testmagasság-
ra stb. vonatkoztatás) nem egységes. Korábban a 60 ml/kgxperc aerob kapa-
citás határt tartották alkalmassági kritériumként (nálunk is a 70-80-as évek-
ben), ma a 70 ml/kgxperc (200 ml/kg0,75) feletti a kívánatos. Elérendô erôérték
határokat is számon tart az irodalom, például egy 75 kg-os játékostól 200 kg
feletti felugrási erô, 100 kg fekve kinyomása várható el. Persze elsôsorban a
feladat-specifikus gyorserô teljesítmények a fontosak.

Az átlagosan 41 éves játékvezetôk is 9-14 km-t tesznek meg mérkôzésen-
ként, ennek fél-tizenkét százalékát sprintelve, és a játékosokhoz hasonlóan, a
második félidôben a teljesítmény mintegy 5 százalékkal kisebb. A pulzus a
maximális 85-95 százaléka körül csúcsokat ér el, az egész mérkôzés pulzusér-
téke alapján az aerob kapacitásuk 81 százalékban van kihasználva, 5 mmol/l
tejsav szint mellett. Aerob kapacitásuk 46-51 ml/kgxperc. A játékvezetôk edzé-
se a követelményekhez igazodik, a labda ügyes kezelése nem az ô feladatuk.

A verôvolumen növelését szolgáló állóképességi edzés 3-8 perces, 95%-os
intenzitású futások és 2-3 perces pihenôk váltakozásával igen jó eredményt
hoz. A 70 ml/kgxperc feletti aerob kapacitású játékosok hetente két ilyen inter-
val edzéssel tudják fenntartani a magas fittségüket. Az interval-edzés az alap-
vetô forma, de nagyon sok variációban használatos, dombra futással is színez-
ve. Az anaerob küszöb növelése a félórás vagy hosszabb, 85-90%-os futással
történik.

Az izom hypertrófia és a beidegzés fejlesztése egyaránt cél az erôedzések so-
rán. Az erô paraméterek és a futás felgyorsulása, a felugrások, a technikai ele-
mek kivitelezése között szoros a kapcsolat. 47-60 cm a szokásos felugrásma-
gasság, amely az anaerob teszteredményekkel (Wingate, stb.) is kapcsolatban
van.

Az alkalmazott tesztek egyike a 20 méteres ingafutás, percenként hangjellel
segített gyorsulással. Ennek variánsa a Yo-Yo intermittáló futásteszt (ezek rész-
letes leírása és a korrelációk az egyéb teljesítmény-mutatókkal olvasható a
cikkben). Labdavezetéssel és passzolásokkal egybekötött 30 méteres futások
és hasonló próbák is használatosak.

A laboratóriumban mért aerob és anaerob tesztek eredményei összefügge-
nek a pályán nyújtott teljesítménnyel, és az edzéssel elért javulás tükrözôdik a
pályán mutatottakkal.

…Referens megjegyzése: A közlemény alapos tanulmányozása elengedhe-
tetlenül fontos a labdarúgással foglalkozó szakemberek számára.

AAppoorr  PPéétteerr  ddrr..

((PPhhyyssiioollooggyy  ooff  ssoocccceerr))
Stolen T. és mtsai ((levelezési cím: Ulrik Wisloff, Dept. of Circulation and

Medical Imaging, Norvegian University of Science and Technology, Olav
Kyrres gt 3, Trondheim, 7489 Norway, E-mail ulrik.wisloff@ntnu.no): Sports
Med. 2005, 35, 501.
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Odysseust Pallas Athene segítette a
gyôzelemhez Homeros tudósítása sze-
rint, a mai sportolók azonban nem bíz-
zák a segítséget csak az istenekre. Az
egyik „külsô segítség” a rekombináns
erythropoietin (EPO) használata,
amely a 2008-as olimpia egyik fô dop-
ping-problémája lehet. A glukoprotein
EPO nem a pluripotens erythroid ôs-
sejtre hat, hanem az erythroid sejtek
kolonia formálódásában, az apoptózis
kivédésében, a vörösvértestre specifi-
kus fehérjék képzésének expresszáló-
dásában vesz részt, így nem csoda,
hogy ez volt az elsô klónozott vérképzô
növekedési faktor. A rekombináns
EPO-t (rhEPO) a vesebetegeknél, HIV-
eseken, vérképzôrendszeri malignus
folyamatokban, a kemoterápiát kísérô
anémiákban kiterjedten használják. A
vörösvértest képzés mellett az erek
képzôdését is segíti, szerepe van az ér-
ellenállás szabályozásában és idegsejt-
védô is. Az aerob kapacitás növelése
vezetett a sportbeli használatához. Ez
nemcsak etikai standardokat sért, ha-
nem hyperviszkozitást, thrombózist,
hypertóniát is indukálhat. Eddig csak
vesebetegeken írták le a vörösvértest
apláziát mellékhatásként. 1990-tôl
doppingnak minôsül az EPO használa-
ta a sportban, de az ellenôrzés nem
könnyû feladat, mivel nehéz a termé-
szetes és a bevitt rekombináns EPO el-
különítése, másrészt a fél-életideje int-
ravénás bevitel esetén 8,5+/- 2,4 óra,
szubkután adáskor 18,4+/- 10,7 óra.
Mind a lebomlás gyorsasága, mind a
hatásosság függ a molekula glíkozilált-
ságán, a sziálsav-rész eltávolítása
gyorsítja a felezési idôt.

A hormon direkt kimutatása a fiziko-
kémiai tulajdonságán alapul. A hormon
peptid-része stabil, de a szénhidrát-ré-
sze igen variabilis („glykozilációs mik-
roheterogenitás”). 8-14 sziálsav-végzô-
dés lehetséges, s ennek megfelelôen
változó erôsségû a negatív töltése a kü-
lönbözô izoformoknak. Az izoelektro-
mos pont meghatározás a kimutatás
alapja, amelyet 2000-tôl használnak a
felfedezô Lasne és de Ceaurriz nevével
jelezve. Az rhEPO a, b és w a Lasne-
módszerrel megmérhetô a vizeletben,

és az rhEPOomegát is képes elkülöníte-
ni az endogén, a termelt EPO-tól. Az in-
jekciót követô 3-4 nap után azonban
már nem mutathatók ki ezek. Standard
laborok és igen jól képzett technikai
személyzet szükséges a Lasne-teszthez,
emiatt nagyobb populáció szûrôvizsgá-
lata aligha lehetséges. Egyidejûleg a
vér hematokrit, retikulocyta, makrocy-
tózis, EPO-koncentráció, oldható trans-
ferrin vizsgálata további információt ad.
A kiértékelés ON modellje a gyorsult
vörösvértest képzést, az OFF model az
EPO használatot követô down-reguláci-
ót tárhatja fel (alacsony EPO-szint, ke-
vés retikulocyta, magas hematokrit). E
kiértékelô modelleknek is vannak al-
csoportjai (ON-nál a HE: hemoglobin
és EPO koncentráció, és HES amely a
solubilis transferrin receptort is figye-
lembe veszi), az OFF-nál a HR (hemog-
lobin és retikulocyta) valamint a HRE ,
amely az elôbbi mellett az EPO szintre
is tekintettel van. Sajnos, a magaslati
tartózkodás, egyes betegségek, az etni-
kai variációk zavarhatják e modellek ér-
vényességét, például az 1964-es téli
olimpián két aranyérmet nyert finn sífu-
tóról sokkal késôbb derült ki, hogy az
EPO-receptor gén olyan mutánsát hor-
dozza, amely Mantyranta oxigént szállí-
tó kapacitását 25-50 százalékkal növe-
li. Ôt az ON-teszt alapján kizárták vol-
na. A genetikai polymorfizmus esetén a
jelenlegi indirekt tesztek téves pozitivi-
tást adnak. Lehetôség az is, hogy úgy
manipulálnak az EPO adásával, hogy a
hematológiai mutatók az elfogadott
határokon belül maradjanak. 

Újabb doppingolási eljárás lehet az
EPO-analógok használata. A nitrogén-
véghez kötött szénhidrátláncok emelé-
sével az EPO molekula hatása és élet-
ideje nô. Az így elôállított darbepoetin a
14 helyett 22 sziálsav-maradékot tartal-
maz, a féléletideje 48 órára nô, s emiatt
csak hetente egyszer kell adni az rhEPO
2-3-szori adásával szemben. A Lasne-
teszt kimutatja. A szintetikus erythropo-
iezis protein (SEP) kevésbé immunogén
mint az rhEPO, tartósan hatásos, a Las-
ne-teszt ezt is kimutatja. Az EPO-t után-
zó mimetikumok kis molekulák, ame-
lyek az EPO receptorát képesek dimeri-

zálni és a gének sorát transzkripcionáli-
san stimulálni az EPO hatásával egyezô-
en. Ezek stabil, az emésztésnek ellenál-
ló, a membránokon könnyen átjutó, így
szájon át bevehetô anyagok, amelyek
hamarosan a kereskedelembe jutnak. A
klinikai elsô fázisban vizsgált Hematide
egy ilyen szintetikus dimer polypeptid,
hosszú felezési idôvel, amely remélhetô-
en nem okoz aplasztikus anémiát sem,
mivel nem vált ki ellenanyag termelést.
Egyéb lehetôség a vérképzést fékezô
hematopoietikus sejt foszfatáz bénítása,
kombinálva az EPO mimetikummal.
Ezek feltehetôen igen nagy klinikai jövô
elôtt állnak, a dopping kontrollnak újabb
feladatot adva. A genetikusan megvál-
toztatott, EPO-t termelô sejtet féligáte-
resztô kapszulába zárva és ezt beültetve
a szervezetbe kijut az EPO, de immuno-
lógiai folyamatot nem indít be

A géndopping – melyet 2003-ban a
tiltólistára tettek – sokféle megközelí-
tésben merül fel. In vivo módon az
EPO génnel beoltott vírust injektálják,
míg az ex vivo eljárás során a génnel
beoltott sejtet ültetik be a testbe. Az
adenovirussal bevitt EPO-gén hatására
a hematokrit 49-rôl 81%-ra emelkedett
az egérben, és egy évig is fennmaradt a
magas szint. Majmokon 84 napig tar-
tott a 40-rôl 70%-ra emelkedett hema-
tokrit. A víruson kívül plazmid DNA, li-
poszóma és protein-DNA konjugátum
is lehet a gént vivô faktor, de az izomba
fecskendezett gén is hatásos. A hátul-
ütôk egyike, hogy a transzgén ex-
presszióját nem szabályozza semmi,
óriási fokú vörösvértest képzés indulhat
be, a vér viszkozitása megnô, thrombó-
zisok léphetnek fel. A szabályozó rend-
szerek kutatása folyik, ilyen pl. a mi-
fepriston-függô GeneSwitch rendszer,
a rapamycin, a repoxygen, amely
alacsony oxigéntenzió esetén indítja be
az  EPO-gén  mûködését.  Ezek   még

iskolai végzettsége és alkalmazási mi-
nôsége szignifikánsan befolyásolja a
sportaktivitási szintet (34). Ezek a vál-
tozók azonban a regressziós modell-
ben, kontrollálva a többi változóra, az
anya iskolai végzettségét kivéve el-
vesztették hatásukat (35). Az anyai
hatás korábbi vizsgálatainkban is meg-
határozónak bizonyult a serdülôk
egészségmagatartásában (27). Az ön-
minôsített társadalmi státusz és a
sportaktivitás közötti „J” alakú görbe
összefüggését is sikerült kimutatnunk,
mely az eltérô motivációs hatással ma-
gyarázható (27,28). 

Összefoglalóan arra következtethe-
tünk, hogy többet sportolnak a régió-
ban azok, akik a férfi nemhez tartoz-
nak, akiknek jó az iskolai teljesítmé-
nye, akik Békés megyében tanulnak, a
nagyobb városokban élô fiatalok, akik-
nek anyja magasabb iskolai végzett-
séggel rendelkezik, illetve akiknek ap-
ja vállalkozó.

A fiatalok sportolásával foglalkozó
szakirodalomból kiderül, hogy a sport-
aktivitás területi összefüggéseinek
vizsgálata egy kevésbé ismert kutatási

terület. Mi ezeket a település jogállása
szerint vizsgáltuk: megyeszékhely és
egyéb település típus szerint, és azt ta-
pasztaltuk, hogy azok a fiatalok, akik
megyeszékhelyen élnek vagy járnak
iskolába, magasabb aktivitási szintrôl
számolnak be (6,12,20).

Jelen kutatásunk eredményei rávilá-
gítanak arra, hogy a sportaktivitás te-
rületi különbségeire érdemes odafi-
gyelni, és érdemes tovább kutatni,
megismerni az eltérô településtípuson
élôk sportolását akadályozó tényezô-
ket. Ezek ugyanis támpontot adhatnak
a sikeres egészségfejlesztéshez, hiszen
megmutatják, hogy melyek azok a cél-
csoportok, akikre különösen figyel-
nünk kell.
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Az élsportolók korszerû felkészítésé-
nek szerves részét képezik a compu-
ter-, és videotechnikai elemzések. Az
edzôk minden lehetôséget megragad-
nak annak érdekében, hogy a legked-
vezôbb feltételek között, célirányosan
készítsék fel a sportolókat. Szükség
van arra, hogy a lehetô legtöbb infor-
mációval rendelkezzenek játékosaik
versenyeken, edzéseken nyújtott telje-
sítményeirôl. 

A computer- és videotechnika, a
statisztika, valamint az edzéselmélet
találkozásából létrejött egy új terület,
az ún.„teljesítmény-elemzés” (perfo-
mance analysis in sport). Az angol-
szász országok élvonalbeli sportolóit
(mind a csapat-, mind az egyéni
sportágakban) ma már fôállású „telje-
sítmény-elemzô” (perfomance ana-
lyst) szakember is segíti a felkészülés-
ben. Miért is van erre szükség? Egy-
részt a sportolóknak, felfokozott lelki-
állapotban nincs hiteles képük saját
valós teljesítményükrôl, másrészt az
edzônek, például a csapatjátékokban
több emberre kell egyidejûleg figyelnie
és így óhatatlanul több fontos ese-
mény elkerülheti a figyelmét. A sport-
ban olyan objektív adatokra van szük-
ség, amelyek ismeretében a szakveze-
tô feltérképezheti játékosainak erôssé-
geit, gyengéit, s természeten maga a
sportoló is tudatosabban készülhet a
versenyekre. 

E kiegészítô eljárás nélkül az él-
sportban ma már nehéz felvenni a ver-
senyt a riválisokkal. Amikor milliméte-
reken, ezred másodperceken múlik
egy gyôzelem sorsa, akkor értelemsze-
rûen minden lehetôséget meg kell ra-
gadni a maximálishoz mind közelebbi
teljesítmény megvalósítása érdekében.
A több kamerával felvett mérkôzés, a

játékosok testére helyezett chipek,
melyek a szívritmust, pulzust, stb. mé-
rik, rövid idôn belül jól értékelhetô
adatok birtokába juttatják az edzôt.
Amíg lejön a csapat a pályáról, a kézi
computerekbôl összegyûjtik az összes
játékos adatait egy laptopon, pillana-
tok alatt összesítik a kívánt szempon-
toknak megfelelôen, s mire az öltözôbe
érnek, az edzô már tudja, ki hogyan
teljesített. A teljesítmény-elemzô
sportszakember, aki a felkészítô-team
oszlopos tagja, célirányos és „fo-
gyasztható” információkat tálal tehát
az edzônek. Természetesen az élspor-
ton kívül ugyanakkor a sportszakem-
berek képzésében is hasonlóan jó
eredménnyel lehet felhasználni ezeket
a high-tech lehetôségeket.

Kétnapos nemzetközi sporttudomá-
nyi konferencián e terület brit szakem-
berei találkoztak a walesi Cardiffban,
az UWIC egyetemen ez év januárjában.
Az eseményen, melyen a Berzsenyi
Dániel Fôiskola Sporttudományi Tan-
székérôl dr. Polgár Tibor és Szegnerné
dr. Dancs Henriette is rész vettek, a
nemzetközi sport szoftvereket gyártó
világcégek ((SSiilliiccoonn  CCooaacchh,,  SSppoorrttssccoo--
ddee,,  PPrroozzoonnee,,  DDaarrttffiisshh) és az ezeket
használó sporttudósok találkoztak,
hogy a sportteljesítmény-fokozás leg-
újabb lehetôségeirôl egyeztethesse-
nek. 

Mike Hughes e terület világviszony-
latban elsôszámú szakembere nyitó-
elôadásában a sporttudomány egyik
legprosperálóbb és legnagyobb távla-
tokat biztosító területének minôsítette
a computeres-és videotechnikai elem-
zés területét a sportolók felkészítésé-
ben. Örömmel állapította meg, hogy a
2012-es Londoni olimpia további lö-
kést ad e komplex, s jelenleg többnyi-

re inkább az angolszász országokban
virágzó, tudományág fejlôdésének és
elterjedésének. Érdemes itt megje-
gyeznünk, hogy újabb és újabb BSc és
MSc kurzusok indulnak e témakörben
Nagy-Britannia több egyetemén. Eb-
ben reménykednek a vezetô sport soft-
wer gyártó cégek is, akik Közép-Kelet
Európában még nem vetették meg lá-
bukat. De ennél is nagyobb probléma,
hogy a hazai edzôknek sok esetben
nincs megfelelô szaktudásuk és sajnos
anyagi lehetôségük sem ahhoz, hogy
élni tudjanak ezekkel a lehetôségekkel.

A Berzsenyi Dániel Fôiskola Sport-
tudományi Tanszéke rendezi meg a
„Sportmozgások biomechanikája és
sportteljesítmények elemzése.” c.
sporttudományi világkonferenciát
22000066..  aauugguusszzttuuss  2233--2266. között Szom-
bathelyen. (A rendezvény honlapja:
hhttttpp::////ccppaa..uuwwiicc..aacc..uukk//wwccppaass77//). Ezen
megközelítôleg száz elôadás és poszter
prezentáció kerül bemutatásra és a
résztvevôk világ minden kontinensérôl
érkeznek. A sporttudósok mellett a ve-
zetô sport-software gyártó cégei is
képviseltetik magukat. A nemzetközi
program kiegészítéseként magyar
nyelvû szekciókat is terveznek a szer-
vezôk a klasszikus csapatjátékokban
és/vagy teniszben és fallabdázásban. A
beérkezett elôadások alapján az atléti-
kától kezdve az úszáson és vízilabdán
át a tornáig, több sportágat érintôen
hangzanak el elôadások, illetve kerül-
nek poszterek bemutatásra. A szerve-
zôk reményei szerint az esemény kivá-
ló alkalom lesz elsôsorban az élsport-
ban tevékenykedô szakvezetôk számá-
ra, hogy ismereteiket bôvíthessék és
ezen új terület kínálta lehetôségeket
megismerhessék. A nagyszabású ese-
mény szervezési munkákban a BDF
Sporttudományi Intézet külföldi háló-
zati partnerei (Magdeburg, Telemark,
Graz, Eisenstadt, Bologna, Ljubljana,
Zagrab, Cardiff, Brno) is részt vettek.

Tanulmány • Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió... 37Konferencia • Szegnerné Dancs Henriette: Sportteljesítmény-fokozás...
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55..  ttáábblláázzaatt..  AA  ssppoorrttaakkttiivviittáásstt  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzoocciiooddeemmooggrrááffiiaaii  ttéénnyyeezzôôkk  
ttööbbbbvváállttoozzóóss  rreeggrreesssszziióóss  mmooddeelllljjee
TTaabbllee  55::  MMuullttiippllee  rreeggrreessssiioonn  mmooddeell  ooff  tthhee  ssoocciiooddeemmooggrraapphhiicc  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg
ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

Szociodemográfiai változók
Nem (fiú = 1)
Kor (év)
Iskolai teljesítmény
Társadalmi hovatartozás
Megye

Békés megye
Város nagysága
Apa iskolázottsága
Apa alkalmazási minôsége+

Apa vezetô
Apa szellemi foglalkozású
Apa vállalkozó
Apa munkanélküli

Anya iskolázottsága
Anya alkalmazási minôsége

Anya vezetô
Anya szellemi foglalkozású
Anya vállalkozó
Anya munkanélküli/htb.

Lakás típusa++
Társasház
Családi ház
Lakótelep

Családi struktúra
Két szülô
Nevelôszülô és szülô ¥

Konstans
R2

Teljes minta

-0,20***a
-0,03

0,14***
0,01

0.12**
0,09**
-0,05

0,03
-0,01

0,06 (p=0.09)
-0,01
0,10*

0,02
-0,01
-0.01
-0,03

-0,04
-0,01
-0,02

0,01
0.03

4,60***
0,10

Megjegyzések: *p<.05**p<.01***p<.001,
a Standardizált regressziós koefficiens (â)
+A referencia kategória: a szülôk kétkezi munkát végeznek
++ A referencia kategória: bérlakás
¥ A referencia kategória: egyszülôs család

Sportteljesítmény-fokozás a computer-
és videotechnika segítségével

„SPORTMOZGÁSOK BIOMECHNIKÁJA ÉS SPORTTELJESÍTMÉNYEK ELEMZÉSE’’
C. SPORTTUDOMÁNYI VILÁGKONFERENCIA – 2006. AUGUSZTUS 23-26. SZOMBATHELY

Szegnerné Dancs Henriette
Berzsenyi Dániel Fôiskola, Szombathely
dancs@bdtf.hu

Antidoppinginfo! A doppinggal és a doppingellenes küzdelemmel 
kapcsolatos aktuális információk honlapjainkon! 

www.antidopping.hu
www.sporttudomany.hu

www.mstt.iif.hu
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• biztosítani kell tanítás utáni és hét-
végi programokat, különösen az idô-
sebb tanulóknak,

• a felnôtt társadalom tudatosan ala-
kítson értékes és hasznos környezetet,

• mutasson példát, pozitív mintát
egészséges életmódjával a gyermekek
számára.

Catherine Woods és munkatársai
egy vizsgálatukról számoltak be, mely-
nek során 1508 (15-17 éves) tanulót
mértek fel. Vizsgálataik iránya többek
között a fiatalok fizikai aktivitása, köz-
lekedése, az ülve eltöltött idô, vérnyo-
más és derékbôség, body mass index,
dohányzás és alkoholfogyasztás, vala-
mint fizikai aktivitás környezet általi
meghatározottsága, befolyásoltsága.
Eredményeik az elôzô elôadásokhoz
hasonlóan jellemezte a helyzet súlyos-
ságát és azonnali váltást követelt.

Az elôadásokat Sarah Jane Belton

zárta, mégpedig az „Action For Life
health related activity programme for
primary schools” ismertetésével. Az
,,Akció az életért’’ program 4 kézi-
könyvet tartalmaz, melyekben óraváz-
latok, bemelegítés, levezetô feladatok,
zene és eszköz igény jelenik meg. A
könyvek a teljes alsós korosztályi (8
év) tantervet felölelik. Azt csak zárójel-
ben jegyezzük meg, hogy a hivatalos
adatok szerint 2005 nyaráig csaknem
5.000 tanító kapott 4 órás továbbkép-
zést az anyagból.

Az elôadások után meglepetésként
megmozgatták, megtáncoltatták a
résztvevôket egy iskolai tánccsoport
tagjai (8-10 éves gyerekek).  Zárás-
ként workshopok voltak 5 témában:

1. szülôi segítség és segítség a szü-
lôknek,

2. hátrányos helyzetû gyerekek, csa-
ládok segítése,

3. tanítás utáni sportprogramok,
4. szünidei táborok, programok,
5. együtt az iskolába – gyalog. 
Ennek a konferenciának véleményünk

szerint egyik nagy értéke, hogy rendkí-
vül széleskörû csoportokat tudott meg-
szólítani, mozgósítani. Hazánkban is
szükséges lenne hasonló kezdeménye-
zés, melynek kezdeti lépéseként a Ma-
gyar Nemzeti Szívalapítvány is felismer-
te, hogy széleskörû nemzeti összefogás-
ra van szükség a különbözô szervezetek
és szakterületek között. Elsôdleges cél-
ként itthon is arra van szükség, hogy
gyermekeinket megtanítsuk miként táp-
lálkozzanak és éljenek egészségesen.
Ha a megtanításon túl még meg is sze-
rettetjük velük a testmozgást, a sportot
(erre a testnevelés órák remek lehetôsé-
get biztosítanak), akkor segítünk igazán
a gyerekeknek az élethosszig tartó
egészséges életmódra nevelésben.

Összefoglalás

A dolgozat betekintést nyújt egy sze-
repjátékba, ahol elsôéves testnevelés
szakos hallgatók képzelik el saját ma-
gukat, illetve szüleiket tíz testnevelés-
órára jellemzô szituációban. Arra pró-
bálunk választ adni, hogy a szülôk vi-
selkedésmintája mennyire befolyásolja
a hallgatók döntését az egyes konflik-
tusok megoldásában. Az eredmények
ötféle nevelési stíluskategóriában ke-
rülnek bemutatásra, elemzésre és érté-
kelésre.

KKuullccsssszzaavvaakk:: nevelés, szerep, veze-
tési stílus, konfliktus, viselkedés.

Abstract

This research is based on a role-play
including then typical conflict situati-
ons of Physical Education lessons in
which our first year Physical Education
students are to imagine themselves
and their parents. Analyzing the ans-
wers we put the results into five diffe-
rent categories of educational methods
and try to demonstrate the influence of
the parents’ behaviors on our students’
decisions in the role-play situations.

KKeeyy--wwoorrddss:: education, role, leaders-
hip, conflict, behavior.

Bevezetés

Több évtizede dolgozunk a testneve-
lô tanárképzésben. Képzésünk formai
és tartalmi felülvizsgálata során egyre
gyakrabban tapasztaljuk, hogy hallga-
tóink szerepviselkedési biztonsága és
az ezt tükrözô nevelés stílus elmarad
szakmánk kívánatos szintjétôl. Kutatá-
si témánkra leegyszerûsítve ez azt je-
lenti, hogy az emberi kapcsolatok (in-
terakciók) területén az utóbbi évtize-
dekben jelentôs mértékben megnöve-

kedô konfliktusforrások eredményes
kezelésére nincsenek megfelelô mó-
don felkészítve a hallgatók. A változta-
táshoz szükséges vizsgálatok egyik le-
hetséges útja, ha a hallgatók egy test-
nevelés órán tanúsított konfliktuskeze-
lésének hátterét is feltérképezzük. Ilyen
lehet például a választott megoldások-
ban a szülôk mintává alakult magatar-
tásbeli jegyeinek megkeresése. 

Kutatási terveink alapján a testneve-
lési órák tipikusnak tekinthetô konflik-
tusmegoldásai (az önálló, illetve a min-
taadó szülô magatartása az adott hely-
zetben) választ adnak a következôkre:

aa)) A hallgatók konfliktuskezelése
önálló nevelési stílust takar.

bb)) A megoldások mindkét vizsgálati
csoportnál személyiség tipikusak.

cc)) A nevelési stílusok összesített ka-
tegóriái feltételezésünk alapján eltérést
mutatnak.

dd)) A testnevelésóra sajátosságaiból
eredôen dominánsabbak a restriktív
(korlátozó, szabályozó) megoldások.

A vizsgálatot azért tartjuk szüksé-
gesnek, mert segítségével valószínûleg
megállapítható lesz a megoldást jel-
lemzô magatartás „öröklöttségi hátte-
re", melynek nagysága erôsen befo-
lyásolhatja a testnevelés órai konflik-
tushelyzetek hatékony megoldását, és
ezáltal a képzéssel befolyásolható ne-
velési minták elsajátíthatóságába ve-
tett hitünket.

Szakirodalmi elôzmények

A szülô modellhatása az egyik lege-
rôsebb szocializáló erô, ez határozza
meg a gyerek fejlôdését leginkább. A
szülôi viselkedésmodellek követését a
szakemberek különbözô elméletekkel
írják le (Lynn, 1969). Van olyan elmé-
let, amely szerint az utánzás ösztönsze-
rû késztetés a magasabb rendû élôlé-

nyekben és ez nyilvánul meg a modell-
hatások iránti érzékenységben (Zrin-
szky, 1978). Mások, mint például az
amerikai szociálpszichológus, Albert
Bandura (1973) modellkövetéses tanu-
lási mechanizmust tételez fel, és úgy
véli, hogy a modelltôl nem csak a visel-
kedés mintáját, hanem az arra irányuló
késztetést is eltanulják a gyerekek.
Még összetettebb ennél a pszichoanalí-
zis azonosulás-elmélete, mely szerint
az érzelmi síkon azonosuló személy
mintegy magába építi az adott viselke-
désmódhoz kapcsolódó érzelmi és mo-
tivációs állapotot, és ezzel együtt rögzí-
ti a viselkedésmintát is (Buda, 1995). 

Sokan a családi szocializációs folya-
matot úgy fogják fel, hogy a környezet
a gyermek valamennyi megnyilvánulá-
sát minôsíti. Az értékátadás folyamata
tehát nem más, mint a gyermek cent-
rális kapcsolataiban létrejövô minôsíté-
sek sorozata (Váriné, 1987). Bugán
(1999) kutatási tapasztalatai igazolják,
hogy egy adott helyzetre (amelyeket
attitûdtartalmak közvetítnek) vonatko-
zó viselkedés kontroll tartalmanként
másként alakul. Bizonyos tartalmak
csak az általános vélekedés szintjén
„mûködnek", míg mások az „én" szint-
jén, s viszonylag kevés a társra, a valós
élethelyzet kimenetelének jóslására vo-
natkozik. Szatmári  (2004) tanulók
konfliktuskezelô szerepjátékában meg-
állapította, hogy a testnevelô tanári
hátteret figyelembe véve elsôsorban a
szabályozó magatartás tükrözôdik vis-
sza, ami fiúknál együttmûködô, a lá-
nyoknál elnézô stílussal egészül ki.

Módszer és minta

A vizsgálat kettô szerepjátékra épül,
amely egy testnevelés órai konfliktus-
helyzet megoldó-tesztet takar. Erre az
alábbiak miatt esett a választás:

A testnevelés órai élmények még
elevenen élnek a hallgatókban.

aa)) A családi szocializáció eredmé-
nye, neveltségi színvonala kimutatha-
tó, értékelhetô.

Konferencia • Ulrik Tamás, Vécseyné Kovách Magdolna: Legyen a szívünk a szívügyünk! 13Tanulmány • Szatmári Zoltán, Katona Zsolt, Vass Miklós: Szülôi minta hatása...
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Szülôi minta hatása 
testnevelés szakos hallgatók

konfliktuskezelésére 
Influence of the parental model on PE students’

conflict solving skills
Szatmári Zoltán, Katona Zsolt1, Vass Miklós2

1 SZTE JGYTFK Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 PTE Természettudományi Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Pécs
szatmari@jgytf.u-szeged.hu
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bb))  A módszer a hallgatói szubjektivi-
tást veszi figyelembe.

cc))  A hallgatók nem tudják, hogy ne-
velôi képességükrôl nyilatkoznak.

Több éves tanítási tapasztalattal ren-
delkezô testnevelô tanároktól begyûj-
tött konfliktusokat úgy csoportosítot-
tuk 10 szituációba ((lláássdd  mmeelllléékklleett)),
hogy a vizsgált személy tapasztalatá-
ban rögzült sajátosságok, a magatar-
tást általában; a megértést és a tanu-
lók életkorának elfogadását, a gyer-
mekszeretetet, a türelmet, a tanulók
érzelmeinek figyelembevételét, a szülô
és a testnevelô tanár együttérzését és
pedagógiai tapintatát pedig konkrétan
jelzik.

Az egyes szituációk leírása címsza-
vakban (a könnyebb kezelhetôség és
értelmezhetôség érdekében ezeket
használjuk a továbbiakban) a követke-
zô kifejezésekkel történik: 1. Tanuló-
szülô kapcsolat; 2. Fizikai durvaság; 3.
Gyûjtôszenvedély; 4. Fegyelmezetlen-
ség; 5. Diszkrimináció; 6. Árulkodás;
7. Inaktivitás; 8. Csalás; 9. Baleset; 10.
Értetlenség.

Ebben a felfogó-értékelô rendszer-
ben a következô nevelési stílusokat je-
löltük meg:

a) Kooperatív (K): Pozitív tanári
megnyilvánulások területe. Alaptónu-
sa a megértô, együttmûködve fejlesztô
pedagógiai magatartás.

b) Restriktív (R): A testnevelô tanár
szervezô, irányító személy, akinek te-
vékenységében eredmény-centrikus-
ság és képzési célratörés dominál. 

c) Inerciás (IN): Pedagógiai tehetet-
lenség, tükrözôdik. Megállapítja, hely-
teleníti az elkövetett hibát, de megol-
dást nem javasol, és így a konfliktus-
helyzetet sem képes feloldani.

d) Indifferens (ID): A közönyös, hi-
deg pedagógiai magatartás kizár min-
den emocionális azonosulást a gyer-
mekkel.

e) Agresszív (A): A tanár saját hatal-
mi pozícióját erôszakosan hangsúlyoz-
za és kizárja a tanulói függetlenség mi-
nimális lehetôségét is. 

AAddaattffeellddoollggoozzááss
Az alapstatisztikai adatok rögzítésén

túl a vizsgált csoportok nevelési stílu-
saiban kimutatható eltérések statiszti-
kai kimutatására chi négyzetpróba
számítást alkalmaztuk. A számolt chi
négyzetpróba szabadságfoka nevelési
stílusok esetében f = 4. A chi négyzet-
próba táblázatnak e sorában az 5 %-os
szignifikancia szint 9,488.

Az értékek alapján képezhetjük az
asszociációs kapcsolat szorosságát jel-
lemzô Cramer-féle együtthatót. C érté-
ke 1-nél nem nagyobb. A mutató 0 ér-

téke a két ismérv függetlenségére, míg
1-hez közeli értéke, pedig nagyon erôs
kapcsolatra utal. 

AA  vviizzssggáállaatt  mmeenneettee
A kutatásban – 2004 szeptemberé-

ben – az SZTE JGYTFK Testnevelés és
Sporttudományi Intézetének 96 elsô-
éves testnevelés szakos hallgatójával
töltettük ki az úgynevezett választásos
tesztet. A tíz szituáció mindegyikében
az öt nevelési stílusnak megfelelô vá-
lasz kevert sorrendben volt megadva
((lláássdd  mmeelllléékklleett)), így a vizsgált személy
nem tudhatta, hogy nevelés-lélektani
szempontból mely válaszok az elônyö-
sebbek.

A szerepjátéknak megfelelôen elô-
ször az önálló véleménynek leginkább
megfelelô megoldás, majd a választott
szülô elképzelt konfliktuskezelésének
betûjelét kértük beírni a tesztlap hátul-
jára szituációnként. A kérdôívek kitöl-
tésére 30 perc állt rendelkezésre. A
hallgatók a feladatot készségesen, szí-
vesen vállalták. Kérdések, téves értel-
mezések ritkán fordultak elô.

Eredmények

A megkérdezett hallgatók a szülôtôl
eltérô a vele azonos konfliktuskezelé-
sét (nem értékeltük külön-külön az
anya ill. apa nevelési stílusát) szituáci-
ónkénti összehasonlításban az 11..  áábbrraa
szemlélteti.

A tíz szituáció közül kilencben az el-
térô megoldások kerültek az elsô hely-
re. A hallgatók viselkedése dominán-
san elkülönül a szülôktôl. Az azonos
megoldást mutató szituációk számát
kevésnek tartjuk. Egyetlen esetben
(diszkrimináció) kaptunk más ered-
ményt, ahol a megoldásoknak több
mint a fele (60,8%) mutat együttgon-
dolkodást, a közös cselekvés erényét.

Talán még az árulkodó tanulóval szem-
beni fellépés eredményét érdemes
megemlíteni (42,1%), ami a többi
helyzethez képest több azonos kategó-
riájú megoldást mutat.

A valósághû eredmények érdeké-
ben az egyes epizódokban rejlô neve-
lési stílusok arányát is elemeztük,
méghozzá külön hallgató, külön szülô
bontásban. Az adatokat a 22..  ((hhaallllggaattóó))
ééss  33..  ((sszzüüllôô))  áábbrráánn lehet nyomon kö-
vetni

Szituációnként a következô megálla-
pítások tehetôk.

Tanuló-szülô kapcsolatban a koope-
ratív, ill. restriktív stílus dominál. A
hallgatók inkább korlátozóbb (61,8%),
a szülôk inkább együttmûködôbb
(39,5%) módon élik át a szituációt, bár
utóbbiak közömbös magatartása is
megemlíthetô.

Fizikai durvaság megoldásában a
kooperatív, restriktív és indifferens
megoldások vezetnek. Most a hallgatói
válaszok az együttmûködô (36%), szü-
lôk a közömbös (31,3%) stílusban mu-
tatják a legnagyobb arányú értékeket.

Gyûjtôszenvedély megítélésében a
diákok a kooperatív (34,2%) és inerci-
ás (34,2%), a szülôk elsôsorban
együttmûködô (43%), másodsorban
szabályozó (30,6%) módon képzelik el
a konfliktuskezelést.

Fegyelmezetlen tanulóval szemben
mindkét szereplônél nagy különbség-
gel az elnézô magatartásé a vezetô
szerep (69,8%, ill. 50,5%).

Diszkrimináció kérdésében mindkét
vizsgált csoportnál toronymagasan a
megértô pozitív megnyilvánulásokat
hozták ki az eredmények (68% és
79,2%). Ehhez, pedig nem kell különö-
sebb kommentár.

Árulkodó epizódban hallgató (68%),
szülô (54,6%) egyaránt az együttmû-
ködô magatartást helyezi az elôtérbe. 

Elôzmények 

A Szívügy Világnapja alkalmából a
világ mintegy 100 országában rendez-
tek felvilágosító, mozgósító programo-
kat.  A rendezvény központi témája eb-
ben az évben az „Egészséges testsúly,
egészséges alak” volt. Érdemes egy
pillantást vetni a témaválasztás okára
és aktualitására! 

Világszerte mintegy 300 millió felnôtt
és 22 millió öt év alatti gyermek elhí-
zott, és sokkal több a túlsúlyos. Európá-
ban a gyermekek csaknem 20 százalé-
ka elhízott vagy túlsúlyos. Az elhízás
szinte minden szervrendszerben elôny-
telen folyamatokat indít el és az elhízott
gyermekek közül sokan már egészen
korán veszélyeztettek a cukorbetegség
és a szívbetegség szempontjából.  

Elgondolkodtató, hogy a fejlett or-
szágokban a túlsúlyos és elhízott em-
berek aránya ötévente megduplázódik.
A statisztikák szívszorítóak!  

A rendezvénysorozat keretein belül
került sor Dublinban, az Ír Szívalapít-
vány szervezésében az Irish Heart We-
ek (2005. szeptember 25 - október 1.)
konferenciájára, melynek címe „A
gyerekek szíve az életért – Egészséges
táplálkozással és aktív életmóddal”.  A
szervezôk egy olyan programot állítot-
tak össze, mellyel a gyerekekkel fog-
lalkozók széles csoportját tudták meg-
szólítani. Ennek megfelelôen a 115
résztvevô között testnevelô, tanító, is-
kolaigazgató, kutató, média szakem-
ber, egyetemi oktató, PhD hallgató és
egészségügyi intézmények képviselôje
is képviselte magát.

Jelen beszámoló elsô szerzôje az
Erasmus pályázattal éppen ezen a hé-
ten érkezett Dublinba, a St. Patrick’s
College-ba és kihasználva az alkalmat,
részt vett a konferencián.  

A konferencia délelôtt

Az ifjúsági és egészségügyi miniszter
megnyitója után kezdôdtek az elôadá-
sok. A délelôtti program fô témája a
gyerekek és fiatalok számára szüksé-
ges tápanyagok, élelmiszerek megha-
tározása, ajánlása volt. Véleményünk

szerint érdemes pár elôadást röviden
összefoglalni. 

Lucy Cooke kutató pszichológus a
gyerekek étkezési szokásairól, azok ki-
alakulásáról és veszélyeirôl beszélt.
Állítása szerint a mai gyerekek étrend-
je tele van zsíros, sós ételekkel, elôny-
ben részesítik a finomított gabonafé-
lékbôl készült ételeket, kevés gyümöl-
csöt és zöldséget fogyasztanak. Ezek
az étkezési szokások mind hozzájárul-
nak az egyre gyakoribb gyermekkori
túlsúlyhoz és elhízáshoz továbbá növe-
lik a különbözô betegségek kialakulá-
sának valószínûségét, a szívinfarktus-
tól a rákbetegségekig. 

Margaret O’Sullivan a családi étke-
zések és fizikai aktivitás jellemzôirôl
mutatott be kutatási eredményeket.
Néhány elgondolkodtató adat az íror-
szági vizsgálatból.

Általános egészségi mutatók: a szü-
lôk többsége (96%-a) elégedett gyer-
meke egészségi állapotával és a szülôk
43%-a tartotta magát túlsúlyosnak
vagy elhízottnak.

Étkezési szokások: a gyerekek 30%-a
egyedül reggelizik, a családok 1/3-a
rendszeresen TV -t néz étkezés közben,
az ír gyerekek 1/3-nak a szobájában
van TV, 20%-uk hét közben 3 órát,
50%-uk hétvégén 3 órát TV -t néz.

És néhány adat az iskolai környezet-
tel kapcsolatban, konkrétan a testne-
velés lehetôségeit kiemelve: az iskolák
I/4-ben van fedett sportlétesítmény, az
iskolák 40%-ban tilos futni szünetek-
ben az udvaron, az ír gyerekek 3/4-
ének heti egy negyven perces testne-
velés órája van.

Mauren Mulvihill a gyerekek számá-
ra egészségtelen ételek piacáról tartott
elôadást.  Az Európai Szív Hálózat által
irányított Európai Uniós kutatásban azt
vizsgálták, hogy az egészségtelen éte-
lek marketingje milyen hatással van a
gyermekek elhízására.  Ezen kívül 20
európai országban külön is gyûjtöttek
adatokat egy egységes kérdôív alap-
ján.  Azt tapasztalták, hogy a gyerekek
nagyon is ki vannak téve az egészség-
telen (zsíros, sós és/vagy cukros) élel-
miszerek marketingjének.  A mûholdas
és kábel televíziók globalizációjával

teljesen megszûntek azok a korlátozá-
sok, melyeket egyes országok szabtak
a reklámokkal szemben (pl. Norvégiá-
ban, Svédországban). 

Elgondolkodtató a témához kapcso-
lódóan Szûcs Zsuzsanna dietetikus cik-
ke, melyet az Új Diéta 2004., negyedik
havi számában olvashatunk.  Cikkében
arra keresi a választ, hogy milyen bizo-
nyítékok vannak a reklámok hatásá-
nak a gyermekek táplálkozási szoká-
saira és így az egészségi állapotukra
(és ha igen, milyen irányban és mér-
tékben).  Szkeptikusok hivatkoznak a
svéd példára, ahol a több mint 10 éve
gyakorolt reklámozási tiltás nem csök-
kentette az elhízás szintjét. Számunkra
elgondolkoztató az a feltevés, hogy a
gyermekkori elhízás okát sokszor még
mindig egyoldalúan a táplálkozásban
keresik.  Egyértelmû, hogy a tévérek-
lámok káros következményét érdemes
ez irányban is vizsgálni, de egyéb befo-
lyásoló faktorok mindenképpen jelen-
tôsek a folyamatban, gondoljunk csak
a testmozgásra!

A délutáni elôadások 
témája az ifjúság 

és a fizikai aktivitás volt

Stuart Biddle elôadásában azt ele-
mezte, hogy a fiatalok fizikai aktivitá-
sát milyen tényezôk befolyásolják. A
biológiai, pszichológiai, kulturális és fi-
zikai tényezôket értékelve az oktatási
intézmények szerepét emelte ki. Egy
2004-es vizsgálat eredményeire hivat-
kozva megállapította, hogy a fiatalok
fizikai aktivitás-szintjének növelése a
testnevelés órákon jól megvalósítható,
de az órákon kívül már erôsen behatá-
rolt.  Speciális ismeretekkel rendelkezô
tanárok (értsd testnevelôk) eredmé-
nyesen tudják emelni a fizikai aktivitás
szintjét és minôségét, továbbá a játszó-
tereken, iskolai sportudvarokon a játék
és sportlétesítmények fejlesztése, cse-
réje növeli a gyerekek szabadidôs fizi-
kai aktivitását. Elôadása végén a kö-
vetkezô ajánlásokat fogalmazta meg:

• a lányok aktivitásának növelése,
• közbülsô célok meghatározása

idôsebb serdülôk számára,
• különbözô típusú fizikai aktivitás

biztosítása különbözô korú csoportok
számára,

• biztonságos környezet kialakítása
a gyerekek számára, hogy a szabad-
ban játszhassanak,

Tanulmány • Szatmári Zoltán, Katona Zsolt, Vass Miklós: Szülôi minta hatása... 35Konferencia • Ulrik Tamás, Vécseyné Kovách Magdolna: Legyen a szívünk a szívügyünk!
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11..  áábbrraa.. Hallgató és szülô eltérô, ill. megegyezô válaszai epizódonként
FFiigguurree  11.. Different and identical answers of Students and Parents by episodes
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datos magatartásának fejlesztésében.
Véleménye szerint ennek maximális fi-
gyelembevételével lehetséges csak a
folyamatosan romló egészségügyi mu-
tatók mikro-, és ezen keresztül makro-
szintû javítása.  

Az öt plenáris elôadásra olyan nem-
zetközi hírû kutatókat kérték fel, mint
Luis Sardinha (portugál), Hans Peter
Brandl-Brendenbeck (német), Bart Van-
reusel (belga), Richard Tinning (auszt-
rál), és Willem van Mechelen (holland).
Ôk mind a kongresszus fô témakörét
járták körül valamely szempontok sze-
rint. Ebben kiemelt szerepet kapott a fi-
atalok egészségtudatos magatartása, a
felnôttek fizikai aktivitása, a mozgássze-
gény életmód és környezeti tényezôk
kapcsolata, az oktatás és a család sze-
repe az egészséges életmód kialakításá-
ban, valamint a külsô környezeti befo-
lyásoló tényezôk optimális ki- és fel-
használása a fejlesztés érdekében. 

A plenáris elôadásokon kívül sokat
hallhattunk a komplexen értelmezett
egészség és fizikai aktivitás kapcsola-
táról. Nem kizárólag a fiatalok testne-
velése és életmódja szerepelt az elô-
adásokban, hanem káros szenvedé-
lyek problematikája, iskolai és iskolán
kívüli fizikai aktivitás, a szabadidôsport
és élsport, valamint a felnôttek és idô-
sek fizikai aktivitásának kérdései.
Ezen kívül hangsúlyos témának bizo-
nyult a testnevelôi munka hatékonysá-
ga és motivációja, a testnevelés szakos
hallgatók érdeklôdési szempontjai,
tantervi ajánlások, érzelmi és szociális
beállítódások, és az információs tech-
nológia kérdései is.  

Mi magyarok egy elôadással és két
poszterrel képviseltettük magunkat.
Bognár József és társai (Kovács T.
László, Suskovics Csilla, Fügedi Ba-
lázs, Ulrik Tamás és Katona Zsolt) a
felsô-tagozatos általános iskolások vé-
leményét kérdezték meg a testnevelés
céljairól, tartalmáról és fejlesztései le-
hetôségeirôl. Empirikus tanulmányu-
kat több mint háromezer 10-14 éves
diák véleményére és tapasztalatára
építették, és ennek eredményeképp
felhívást intéztek a testnevelés tartal-
mának és módszereinek modernizálá-
sára. Az eredmények alapján úgy tû-
nik, hogy mind a diákok, mind a társa-
dalom elvárásainak úgy tudunk csak
megfelelni, ha az egészségtudatos is-
meretek és magatartás irányába törek-
szünk a testnevelés oktatása során.  

Géczi Gábor, Bognár József és Ré-
vész László posztere a jégkorong sport-

ágválasztás, kiválasztás és tehetség-
gondozás kérdéseit vizsgálta meg több
szempontból. Hazai szakembereken kí-
vül három fejlett jégkorong kultúrával
rendelkezô ország képviselôt szólaltat-
tak meg interjúk segítségével, és ennek
alapján hasonlították össze az országra
jellemzô nézeteket és gyakorlatokat.
Eredményeik azt mutatták, hogy a szü-
lôi háttér, aktív családi életstílus, szoci-
ális és kulturális környezeti hatások,
valamint az iskola lényeges befolyáso-
ló tényezôk a sportágválasztásban, a
sportági kiválasztásban, valamint a
sportos életmód kialakításában is.  Lé-
nyeges szempontként jelent meg, hogy
a szülôk sportolási szokásai és iskolai
végzettsége egyértelmûen befolyásolja
a gyermekek fizikai aktivitását és spor-
tolási motivációját.  

Révész László és Bognár József az
úszás szerepét és funkcióit vizsgálta a
hazai tantervekben. Poszterük egyértel-
mûen mutatta be az úszás tartalmának
és struktúrájának változásait az 1914-
es bemutatkozás óta. Eredményeik
alapján egyértelmû, hogy az úszás ki-
emelten fontos eleme a hazai testkultú-
rának és ennek reményében minden-
képpen érdemes a fejlesztését átgon-
dolni, a kornak megfelelô módszerekkel
megvalósítani. Mivel az úszás oktatása
során hangsúlyos szerepet kap a fizikai,
mentális, érzelmi, szociális és pszicho-
motoros személyiségkomponensek fej-
lesztése, a sportág egészségfejlesztô
szerepe ideálisnak mondható.  

A kongresszus szûk négy napja alatt
kiváló rendezést láthattunk és tapasz-
talhattunk.  Nyilvánvalóan a nagy szá-
mú elôadás kis részét hallgathattuk
csak meg, ugyanakkor a nemzetközi
kapcsolataink intenzíven fejlôdtek.
Sajnálatos módon a kulturális és tu-
risztikai igényeinket idô hiányában
nem tudtuk kielégíteni, de színvonalas
szakmai kongresszus kárpótolt minket
mindezért.  

Meg kell azonban említeni, hogy a
helyzettel szembeni közömbösség a
szokásosnál is nagyobb értéket képvi-
sel.

Inaktív tanuló leggyakrabban restrik-
tív nevelési stílussal találja magát
szembe hallgató (59,3%), szülô
(34,9%) esetében egyaránt, de mind-
két fél esetében említést érdemel az el-
nézô magatartás (28,7%), valamint
34%) is.

Csalás esetén vegyes képet mutat-
nak a megoldások. Ebben a helyzet-
ben mutatható ki a legtöbb agresszív
konfliktuskezelés (15,4% és 9,4%),
azonban a szituáció közömbös (29,2%
és 30,6%) kezelése is itt a legmaga-
sabb. Mindezek mellett a hallgató rest-
riktív, ill. szülô inerciás magatartása
szintén komoly szerepet kap ebben a
szituációban.

Balesetet szenvedô tanuló a hallga-
tótól kooperatív (67,6%), míg a szülô-
tôl inerciás (42%) magatartást remél-
het elsôsorban. Utóbbi esetében még
az együttmûködô stílus (35,4%) is szá-
mottevônek mondható.

Végül a tanulói értetlenséggel szem-
beni bánásmód mindkét csoportnál
közel egyforma arányban három neve-
lési stílusban mutatkozik meg: inerciás
(36-34,2%), restriktív (32,8-37%) koo-
peratív (30-27,6%).

A chi négyzetpróba számítást három
területen végeztük el. Ezek alapján a
következô szignifikáns összefüggések
(chi négyzetpróba/Cramer-féle asszici-
ációs együttható értéke) mutathatók
ki.

(1) Hallgatók és szülôk öt-kategóriás
összesített nevelési stílusa között szig-
nifikáns összefüggés mutatható ki
(0,841/0,0644).

(2) Azonos szituációban mutatott
nevelési stílusok között a gyûjtôszen-
vedély (9,523/0,218) a diszkrimináció

(4,853/0,155), és az értetlenség
(3,989/0,044) esetében mutatható ki
szignifikáns kapcsolat.

(3) Eltérô szituációikban mutatott
nevelési stílusok között ((11..  ttáábblláázzaatt))
három esetben mutatható ki szignifi-
káns összefüggés: tanuló-szülô kap-
csolat – fizikai durvaság (0,717/0,183,
diszkrimináció – baleset (8,585/0,207)
és baleset – gyûjtôszenvedély
(6,106/0,174).

Összegzés

Vizsgálatunk eredményei a követke-
zô választ adják hipotéziseinkre.

A hallgatók konfliktuskezelése - egy
szituációtól eltekintve - jelentôs eltérést
mutat a szülôi magatartással szemben,
tehát hipotézisünk beigazolódott,
amennyiben hallgatóink döntéseiben
az önálló megoldások dominálnak.

A megoldások a szerepjáték mind-
két résztvevôjénél szituáció-tipikus je-
gyekre utal, tehát feltételezésünk nem
igazolódott be, vagyis a vizsgált sze-
mélyek nevelési stílusa csak egy felszí-

nes konfliktuskezelést takar. A nevelé-
si stílusok összesített kategóriái hason-
ló értékekkel szolgálnak, ami egyenlô
hipotézisünk megdôlésével. Szituáci-
ónként azonban már lényeges különb-
ségek tárulnak elénk ((33..  ééss  44..  áábbrraa))..

Végül negyedik hipotézisünk is meg-
dôlni látszik. Ebben a vizsgálatban
nem a restriktív, hanem a kooperatív
stílus lett a dominánsabb.

Az eredmények (szignifikáns össze-
függések) láttán elmondható, hogy
testnevelés szakos hallgatók és a szü-
lôk vélt konfliktuskezelése egy-egy
konkrét szituációt vizsgálva eltérést
mutat. A problémák megoldása, pedig
csak szituáció-tipikus szinten marad. A
vizsgált személyek rendelkeznek önál-
ló nevelô képességgel, ezek színvona-
la azonban még elmarad a pedagógiai-
lag-pszichológiailag kívánatostól.
Ezért fontos lenne hallgatóink konst-
ruktív konfliktusmegoldó képességét –
akár egy kurzus erejéig – fejleszteni,
ahol a képzésünk hangsúlya áttevôdik,
és nem a „mit", hanem a „hogyan" ta-
nítsunk kérdése lesz a fontosabb.

A kutatás eredményeire hivatkozva
a leendô testnevelô tanárok személyi-
ségfejlesztését - a konfliktuskezelô ma-
gatartás tükrében - az alábbi szempon-
tok szerint ajánljuk az érintettek figyel-
mébe. 

A testnevelô tanár olyan pedagógus,
aki a tantestületben az interakciók ré-
vén a legtöbbet teheti a gyermek és if-
jú korosztály neveléséért.

A testnevelô tanárnak  élnie kell a
testnevelés óra diák-tanár kapcsolat-
ban rejlô nevelési lehetôségekkel. 

A testnevelô tanárnak maximálisan
ki kell használnia a testnevelés szere-
pét a tanulók magatartás fejlesztésé-
ben. 

A felsoroltakra tekintettel a testnevelô
tanárképzésünkben  a  sportpedagógia,

Konferencia • Bognár József: Beszámoló az AIESEP kongresszusáról 15Tanulmány • Szatmári Zoltán, Katona Zsolt, Vass Miklós: Szülôi minta hatása...

M
a

g
y

a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 7
. 

é
v

fo
ly

a
m

 2
5
. 

sz
á
m

 •
 2

0
0
6
/1

M
a
g

y
a

r
S

p
o
r
ttu

d
o

m
á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 7

. é
v
fo

ly
a
m

 2
5
. sz

á
m

 • 2
0
0

6
/1

22..  áábbrraa.. Hallgatók nevelési stílusa epizódonként
FFiigguurree  22.. Educational styles of Students by episodes

33..  áábbrraa.. Szülôk nevelési stílusa szituációnként
FFiigguurree  33.. Educational styles of Parents by situations
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sportpszichológia mellett szerepeljen
több a neveléstudományok körébe tar-
tozó szaktárgy. (Konfliktusmenedzselés,
stressz szerviz, szerepjátszás, stb.)

További terveinkben hasonló módon
szeretnénk átvilágítani a bemutatottak-
tól eltérô viselkedésmódokat, valamint
hazai és külföldi társintézetek révén
nagyobb populációra kiterjeszteni a
kutatást. A Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Pedagógiai Kar Testneve-
lés és Sport Tanszéke már részt vesz
ebben a vizsgálatban.
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Melléklet

KKoonnfflliikkttuusskkeezzeellôô  nneevveellééssii  ssttíílluussookk
tteesszzttjjee..

Testnevelés óra van és Te vagy a
testnevelô tanár. Megkérünk, hogy vá-
laszd ki és karikázd be szituációnként a
hozzád legközelebb esô megoldás be-
tûjelét, majd X-el jelöld meg az általad
választott egyik szülôre (most mint
testnevelôre) leginkább illô egy-egy
választ epizódonként.  Köszönettel:
Testnevelés Tanszék

11.. Az egyik fiú nagyon rossz volt. A
tanár megharagudott rá. „Küldd be
édesapádat holnap" mondta neki. A fiú
elsápadt és remegô hangon mondta:
„Jaj csak az aput ne!".

a) Ha neked ilyen rossz, ne hívd be
aput, de ígérd meg, hogy viselkedése-
den változtatsz.

b) Elôbb kellett volna gondolkod-
nod. Most már tényleg megérdemled,
amit kapni fogsz.

c) Hát jó. Akkor ne hívd be apukádat.
d) Apádat be kell hívni. Így döntöt-

tem.

e) Most az egyszer még elnézem ezt
a viselkedést, de legközelebb már
nem.

22.. Egy játékot vezet a tanár. A küz-
delem hevében az egyik tanuló fellöki
társát, aki komolyan megüti magát.

a) Az ilyen mindenkivel elôfordul.
Álljatok fel és játsszatok tovább.

b) Ha fáj valamid, akkor ülj le a pad-
ra. Mára befejeztük a játékot.

c) Segíts felállni társadnak. Kérj el-
nézést tôle. Legközelebb már kiállítást
kapsz ezért.

d) Úgy látom nincs komolyabb baj.
Az ilyen baleset elkerülhetô, ha jobban
figyeltek egymásra.

e) Az ilyen cselekedet megengedhe-
tetlen az én órámon. Büntetésbôl nem
játszhatsz tovább.

33.. Az egyik tanuló autós kártyákat
hozott be tornanadrágjának zsebében.
A gyerek éppen oda akarta adni a ké-
pet az egyik barátjának, amikor a tanár
észrevette.

a) Dobd ki a szemétbe, én nem nyú-
lok ehhez. Óra végén az ellenôrzôddel
jelentkezel nálam.

b) Kérem azt a képet. Ez nem órára
való. Ha még egyszer rajtakaplak, írok
a szüleidnek.

c) Szép gyûjteményed van. Most
azonban próbálj rám figyelni.

d) Mire vársz, tüntesd el ezeket. Jó
lenne, ha normálisan viselkednél az
órámon.

e) Örülök a gyûjtô szenvedélyednek.
Most azonban tedd el, mert nem tudsz
haladni a többiekkel.

44.. Bemelegítés páros gyakorlatotok-
kal. A párok kialakítása után az egyik
lány nem volt hajlandó együtt dolgozni
a hozzá beosztott társsal. Amikor a ta-
nár nem figyelt oda a tanuló helyet
cserélt a mellette levô pár egyikével.
Persze észrevette a tanár.

a) Állj vissza a helyedre. A biztonsá-
gos gyakorlásért én felelek. Veszélyes
dolog, amit mûvelsz.

b) Az ilyen viselkedés büntetésért ki-
állt. Az óra végi játék számodra már
befejezôdött.

c) A párokat nagyság és képesség
szerint állítottam össze. A biztonságod
fontosabb szempont.

d) Nagyon unom amit csinálsz. Nem
véletlenül jelöltem ki a helyed.

e) Megkérlek, hogy gyorsan keress
egy másik párt, mert így nem tudsz
dolgozni velünk.

55.. Az egyik duci lány minden igye-
kezete ellenére utolsóként fejezi be a
feladatokat, és így sok idôt kell várni
az új feladat megismerésére. A több-
ség türelmetlenkedni kezd.

a) Megkérek mindenkit, hogy igye-
kezzen rendesen dolgozni tovább.

b) Ne türelmetlenkedjetek, ez nektek
sem esne jól. Látom, hogy igyekszik
teljesíteni a feladatokat.

c) Ez van gyerekek. Mindenkinek
van kisebb-nagyobb hibája.

d) Viselkedésetek csak tovább rom-
bolja az óra hatékonyságát. Ezt pedig
nem engedhetem meg.

e) „Szálljatok" magatokba!. A követ-
kezô gyakorlatokat kétszer annyi ideig
kell végeznetek.

66.. Szünetben a gyerekek a folyosón
beszélgettek. Az egyik durva szavakat
mondott a testnevelô tanárra. Elkez-
dôdött a testnevelés óra. Az egyik ta-
nuló jelentkezett, majd ezt mondta: „Ô
– rámutatott arra a gyerekre – nagyon
csúnyát mondott a tanár bácsira/néni-
re".

a) Ezt egy jó darabig nem fogom el-
felejteni. Irány az igazgatói iroda.

b) Nem szólok semmit, úgy teszek,
mintha nem hallottam volna semmit.

c) Ez a viselkedés nagyon helytelen,
és rosszul esik nekem. Óra végén be-
szélgetni szeretnék veletek.

d) Ez az a viselkedés, amit nem tû-
rök el senkinek sem.

e) Viselkedésetek kritikán aluli. Csú-
nya dolog ez velem szemben. Kérem
az ellenôrzôtöket.

77.. Egyik tanuló minimális fizikai ak-
tivitással „dolgozik". Szinte minden fel-
adatnál arra panaszkodott, hogy itt
vagy ott fáj valamije. Az óra végi játék-
ban sem akart részt venni.

a) Ha komolyan fáj valamid, akkor
ülj le a padra, ha nem akkor dolgozz
tovább. Választhatsz.

b) Ha fáj valamid, ha nem, így nem
viselkedhetsz az órámon.

c) Nem esik jól nekem, ha így visel-
kedsz. Biztos tudnál elfogadhatóbban
dolgozni.

d) Nem szeretem a „nyavalygó" gye-
rekeket. Változz meg, mert különben
megbüntetlek.

e) A nagyobb baj elkerülése miatt ülj
le a padra. Ha rendbe jössz, visszaáll-
hatsz a többiekhez.

88.. Az egyik fiú a feladatok végzése
közben szinte állandóan csal. Kisebb
köröket fut, kevesebb ismétléssel vég-
zi a gyakorlatokat, megáll, ha éppen
nem figyel oda a tanár stb.

a) Miért kell így dolgozni az órán?
Talán valami problémád van?

b) A viselkedésed nagyon rosszul
esik nekem. Próbálj úgy dolgozni,
ahogy a többiek. Sikerülni fog.

c) Kisfiam ki vagy te, hogy ilyet csi-
nálsz az órámon. Az óra végéig köröz-
hetsz az udvaron.

d) Nagyon nem tetszik, amit csi-
nálsz. Ez az utolsó figyelmeztetés, mert
már várnak a büntetô feladatok.

Az elmúlt pár év AIESEP (Internatio-
nal Association for Physical Education
in Higher Education) kongresszusai
sajnálatos módon nem voltak hûek a
korábbi kongresszusok hírnevéhez.
Miután 2002-ben Spanyolország (La
Coruna, Spanyolország) népszerû, ám
nem túl sikeres kétnyelvû kong-
resszust szervezett, 2003-ban az USA
az egészségpolitikai indokokra hivat-
kozva nem tartotta meg a rendezvényt.
Emlékezhetünk rá, az atipusos tüdô-
gyulladás elterjedésének veszélye le-
begte körbe Földünket, erre hivatkoz-
va a szervezôk az utolsó pillanatokban
lemondták a rendezvényt. Ezek után
2004-ben az AIESEP csatlakozott a
Pre-Olympic Congress nagyszabású
rendezvényéhez (Thessaloniki) és ez-
zel a bizonyos vélemények szerint szin-
te másodrendûvé degradálta saját ren-
dezvényét.  

Ilyen gondok és problémák után kö-
vetkezett a 2005-ös kongresszus, mely
szerencsére már a korábban megszo-
kott, és elvárt színvonalat hozta. A
2005. november 17-20. között meg-
rendezésre kerülô AIESEP kongresz-
szust Lisszabon rendezte, mely népsze-

rûsége, szervezettsége és színvonala
tekintetében is méltó helyszíne volt a
rendezvénynek.  

A kongresszus kiemelt témaköre
idén az ,,Aktív Életstílus – A testnevelés
és sport hatása’’ címet viselte. Nemzet-
közi és hazai publikációk alapján úgy
tûnik, a téma nem csak az AIESEP ke-
retein belül, hanem általában az okta-
tásban, kutatásban és a sport területe-
in is egyre fontosabb szerepet kap.  

Ennek ismeretében térjünk rá a
kongresszus szakmai programjára!
Már a védnökök, támogató személyek,
illetve szervek listája is tiszteletet pa-
rancsoló.  Ezek közül érdemes kiemel-
ni a fôvédnököket, mint például a Por-
tugál Köztársaság elnökét, a Tudomá-
nyos, Technológiai és Felsôoktatási
Minisztert, az Oktatási Minisztert, a
Fiatalokért és Sportért felelôs államtit-
kárt, a Lisszaboni Mûszaki Egyetem
(Technical University of Lisbon) rekto-
rát és nem utolsó sorban a Portugál
Olimpiai Bizottság elnökét.  Ilyen tár-
sadalmi, politikai és szakmai háttérrel
a rendezvény színvonala már eleve is
biztosítottnak mondható.  

Az idei esemény felelôs szervezôje a

Lisszaboni Mûszaki Egyetem Sporttu-
dományi Kara volt.  A Szervezô Bizott-
ság kilenc tagja közül a rendezô portu-
gálokon kívül egy spanyol volt, a Kong-
resszus Tudományos Bizottság tagjai
viszont hat országot képviseltek.  Talán
érdemes számokkal érzékeltetni az idei
Kongresszus népszerûségét és színvon-
alát: egy kiemelt és öt plenáris elô-
adást, 106 elôadást hallhattak, illetve
174 posztert láthattak a résztvevôk.  

Az AIESEP kongresszus hagyomá-
nya szerint a kiemelt plenáris elôadás-
sal kezdôdik, melyet a szervezet repü-
lôgép szerencsétlenségben elhunyt ve-
zetôjérôl, Cagical Lecture-nek hívnak.
Idén Stuart Biddle a Loughborough
Egyetemrôl (Anglia) kapta a megtisz-
teltetést ennek megtartására.  Elôadá-
sában kiemelte azokat a demográfiai,
biológiai, társadalmi, környezeti és
pszichés tényezôket, amelyek a fiata-
lok fizikai aktivitásáért vagy éppen
inaktivitásáért felelôsek.  Miután sorra
vette a lehetôségeinket és kapcsolati
tényezôket, arra hívta fel a figyelmet,
hogy nincs egyszerû és gyors megol-
dás a fiatalok egészségtudatos fizikai
aktivitásának kialakítására.  Az egyik
legfontosabb tényezô szerinte annak
megértése lenne, hogy a környezeti és
intervenciós programok tényezôi ho-
gyan játszanak szerepet a fiatalok
sportolási  szokásainak és egészségtu-
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megrendezett nemzetközi kongresszusáról
Bognár József
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sportolók 58%-a (18 játékos) által való
megjelölése több szempontból is jelen-
tôs. A károsodott egyének a sportban
önerôre támaszkodva érhetnek el –
gyakran kimagasló – eredményeket és
ezáltal képesek önállóságukat és ki-
emelkedô képességeiket bizonyítani a
kétkedôknek. A fogyatékkal élôk sport-
jában tevékenykedô edzôk számára
ugyancsak kiemelt fontosságú a kapott
eredmény, hiszen a bizonyítás csak ak-
kor valósulhat meg, ha a sportoló ön-
magával szembeni igényszintje reális.
Az edzô az, akinek egy objektív értéke-
lés által óvnia kell a versenyzôt, nehogy
elérhetetlen célokat állítson maga elé,
illetve ô maga is az edzésen megköve-
telt feladatok által célok kitûzésére és
elérésére serkenti a sportolót (Halmos,
1994). Az edzô azáltal, hogy segíti a
sportoló önmaga elôtti bizonyítási vá-
gyának kielégítését, fenntartja motivá-
cióját és újabb célok elérésére serkenti. 

A fogyatékkal élôk sportjának jelen-
tôs funkciója a sérült egyén társada-
lomba való integrálása (Földesiné,
1995). Hazánkban a Magyar Ülôröp-
labda Bajnokságban ép és mozgáskor-
látozott sportolók egy csapatban játsz-
hatnak, így a sportpálya lehetôséget
biztosít az integrációra, annak színhe-
lyét képzi. Ezt bizonyítja a „közösség,
barátokra, társakra találás” válaszlehe-
tôségnek az épek és mozgáskorláto-
zottak által egyaránt nagyszámú meg-
jelölése. A vizsgált játékosok 90%-a
tartja ezt fontosnak.

A sporttevékenység egészségre
gyakorolt jótékony hatásával számos
szakirodalom foglalkozik. Vizsgála-
tunk eredménye alátámasztja ezen el-
méleti és gyakorlati feltételezéseket,
hiszen a sportolók 68%-a (moz-
gásszervi károsodottak), illetve 65%-a
(épek) az állapot fenntartását és az
egészség megôrzését célként jelölte
meg. Mindez azt bizonyítja, hogy a
sportolók tisztában vannak a fizikai
aktivitás jelentôségével és fontosnak
tartják mozgásszervi státuszuk fenn-
tartását. Az edzés károsító hatásának
elkerülése ezért kiemelten fontos a fo-
gyatékkal élôk sporttevékenységében
(Benczúrné, 2000).

Az edzéseszközök és edzésmódsze-
rek optimális megválasztása, a moz-
gáskorlátozottságot figyelembe vevô
speciális foglalkoztatás kulcsa az edzô
kezében van, így ennek képzettsége, a
fogyatékossággal és a sportággal kap-
csolatos ismereteinek folyamatos bô-
vítése nagymértékben hozzájárul a

sportolók motivációjának fenntartásá-
hoz és ezáltal a sportolás mindennapi
életükbe való beépítéséhez.  

Összegzés

A sportolás fenntartását, mint meg-
oldási módot a felnôttek esetében is ja-
vasoljuk a mozgássérültek életvitelé-
ben és terápiás szokásaiban. A szak-
szerûen vezetett sportfoglalkozások ál-
tal  megvalósulhat az integratív felnôtt-
nevelés célkitûzése, mely nem a ho-
mogenizációban, az egyenlôvé tétel-
ben, hanem a különbségek, a mássá-
gok és a sokféleség megértésében
nyilvánul meg (Zrinszky, 1995). Bár a
személyiségfejlôdés teljes programja
nem valósul meg maradéktalanul a
sportban – hiszen a felnôtt ember éle-
tében a különbözô tevékenységi for-
mák egyidejûleg, de eltérô jelentôség-
gel jelentkeznek (Vág, 1966) – ám a
mozgásos, versengéses életmód bizo-
nyos vonatkozásokban jelentôsen kie-
gészíti a nevelés eszköz- és módszertá-
rát (Biróné, 2004). 

Összegzésként megállapíthatjuk,
hogy segítenünk kell mozgáskorláto-
zott embertársainkat abban, hogy a
megváltozott helyzetük révén kialakí-
tott önértékelésük reális képet mutas-
son. Ehhez olyan célok megfogalma-
zása adhat segítséget, amelyek ha
nem is kis erôfeszítéssel, de mégis el-
érhetôk. A sport annak változatos for-
máival nagyon alkalmas lehet a célok
egyéni és kollektív elérésében. Az így
szerzett pozitív megerôsítések kedve-
zôen befolyásolhatják egyrészt a sze-
mélyiség alakulását, melynek szüksé-
gessége különösen a mozgássérültek
esetében kívánatos, másrészt a szoma-
tikus és pszichés állapotot abban az
esetben, ha egyénre szabott, speciális
edzések lehetôségét biztosítjuk sporto-
lóink számára.
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e) Jó lenne, ha észrevennéd magad,
nem díjazom ezt a viselkedést.

99.. Szekrényugrás az anyag. Az
egyik lány nem mer felugrani a
szekrényre. Végül hosszas rábeszé-
lés után elugrik, azonban az egyik
keze lecsúszik a szekrény tetejérôl,
majd a tanuló a talajra zuhanva,
megüti magát és fájdalmában el-
kezd sírni.

a) Nem történt semmi. Elmondom a
lényeget, és segítségemmel ugorsz
még néhányszor.

b) Rossz volt nézni téged. Agyon

gyakorolhatod magad, akkor sem le-
szel sokkal jobb.

c) Ha jobban odafigyeltél volna, nem
lennénk most ennyire megijedve.

d) Szerencsére nincs nagy baj. Ugorj
bátrabban a segítségemmel, meglátod
sikerülni fog.

e) Ugye nem történt komolyabb ba-
jod?. Üljél le a padra, és jelezd, ha vis-
sza szeretnél állni!

1100.. Az egyik gimnasztikai gyakorla-
tot már harmadszori ismertetés után is
hibásan hajtják végre a tanulók.

a) Valószínûleg nem értettétek meg

a feladatot. Melyik rész volt érthetetlen
számotokra?

b) Egy kicsit elméreteztem a gya-
korlatot. Próbáljuk meg két részletben
elsajátítani a gyakorlatot.

c) Tragédia, amit csináltok. Komoly-
talanok vagytok, de komoly lesz a já-
ték elmaradása.

d) Még több figyelmet kérek. Addig
próbálkozunk, amíg nem sikerül a vég-
rehajtás. Imitálással segítek.

d) Borzasztó, hogy nem lehet ered-
ményesen dolgozni veletek. Magatok-
kal szúrtok ki.
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HIRDESSEN A MAGYAR 
SPORTTUDOMÁNYI SZEMLÉBEN!

KKEEDDVVEESS  ÜÜGGYYFFEELLÜÜNNKK!!
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenô sportszakmai és
tudományos folyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és fôiskola testnevelési tan-
székére, az összes (közel 100) országos sportági szakszövetség szakembereihez, az olimpiai felkészítést végzô edzôkhöz, az
olimpiai mozgalom szakértôihez, a megyei és megyei jogú városok sportszakigazgatási szervezeteihez, sporttudományi tár-
saságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelô tanárokhoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai   fo-
lyóiratok szerkesztôségéhez. Ezért úgy véljük, kölcsönös elônyökkel járna, ha lapunkban hirdetne, reklámozna.

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS,,  RREEKKLLÁÁMMOOZZÁÁSS  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  
1. Hátsó, külsô és elsô belsô teljes borítólapon színes anyag egyszeri megjelentetése 80.000,- Ft
2. Hátsó, külsô és belsô, valamint  elsô belsô teljes borítólapon fekete-fehér anyag egyszeri megjelentetése 50.000,- Ft 
3. A lap közepén befûzve:

4 oldalas színes anyag egyszeri megjelentetése 120.000,- Ft
4 oldalas fekete-fehér anyag elütô színû papíron 80.000,- Ft

4. Egyoldalnyi fekete-fehér anyag, a lapban a mûszaki szerkesztô által 
meghatározott helyen elhelyezve egyszeri megjelenéssel 30.000,- Ft

5. Egyoldalas A/4-es méretû szórólap egyszeri elhelyezése, terjesztése a folyóirattal 20.000,- Ft
6. Az egy oldálnál kisebb terjedelmû hirdetések, reklámok költsége, terjedelmükkel arányos.
7. Folyamatos, legalább négy alkalomra történô lekötés esetén árainkból 20% engedményt adunk.

Egyéb feltételek külön megállapodás szerint.
AA  ffeennttii  áárraakk  ÁÁFFÁÁ--tt  nneemm  ttaarrttaallmmaazznnaakk

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK,,  RREEKKLLÁÁMMAANNYYAAGGOOKK  KKÉÉZZIIRRAATTAAII
A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési terület méretének és a lap tükrének megfelelô méretben és
elhelyezéssel kérjük megküldeni a szerkesztôség címére: Magyar Sporttudományi Szemle szerkesztôsége, 1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. Tel/fax: 460-6980. A megrendelések teljesítését követôen számlát küldünk. Megkeresésüket várjuk és elô-
re is köszönjük. A szerkesztôség: Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Számlaszám: 11705008-20450407. Tel/fax.: 460-6980, E-mail: nora.bendiner@helka.iif.hu
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Elôzmények

Történelmi súlyú döntést hozott kö-
zel 60 évvel ezelôtt a Testnevelési Fôis-
kola Tanácsa, amikor dr. Hepp Ferenc
javaslatára az 1947/48-as tanév tan-
rendjébe, óra- és vizsgatervébe emelte
a Testnevelés elmélet, és a Bevezetés a
tudományos kutatásba tantárgyakat. A
sporttudomány alapjait, kutatóbázisát
szélesítette az Egészségügyi Minisztéri-
um 1950-ben hozott döntése is, amely
szerint az Országos Testnevelési és
Sportorvosi Intézet keretében, Sportor-
vosi Kutató Laboratóriumot kell létre-
hozni. Ebben a folyamatban jelentôs in-
tézkedés volt a Testnevelési Tudomá-
nyos Tanács, valamint a Testnevelés
tudomány címû folyóirat létrehozása
1954-ben, illetve 1955-ben.

A TFKI jogelôdjének a Testnevelési
Tudományos Kutatóintézetnek (TTKI)
megalakulását követô évben 1960
szeptember 1-jén léptem be a TTKI Al-
kotás utcai épületébe, ahol dr. Hepp
Ferenc igazgató és közvetlen fônököm
dr. Abád József matematikus, a röplab-
da válogatott edzôje fogadott. Közös
megegyezéssel az edzésmódszertani
osztályon kaptam munkatársi beosz-
tást. A lényeghez tartozik még, hogy a
Magyar Testnevelési és Sporttanács két,
távlati kutatási terv köré csoportosítva
hagyta jóvá a TTKI munkatervét, kuta-
tási programjavaslatait. Az egyik téma-
kör szakértôjeként ekkor már számon
tartottak a szakterület képviselôi. Mivel
1954 áprilisában elôadója és szekció-
vezetôje voltam egy serdülôkorúak
sportjáról szóló prágai konferenciának

(1., 2.). Hepp doktor ezért elvárásokat,
biztató távlatokat vázolt fel kutatói pá-
lyafutásom számára, bízott abban,
hogy élni fogok, és élni tudok a felkí-
nált lehetôségekkel. A kutatási fô prog-
ramok a következôk voltak:

11.. A magas fokú sportteljesítô ké-
pesség megalapozásának tartalma és
módszerei a szakosodást megelôzôen.

22.. A 6-18 éves iskolások testi fejlô-
désének, valamint az általános- és kö-
zépiskolás testnevelés anyagát alkotó
sportágak testi és lelki fejlôdésre gya-
korolt hatásainak vizsgálata, és a he-
lyes tanítási módszerek kikísérletezése.

A TFKI létrehozása, 
ténykedése

A TF területére és volt létesítményei-
re telepített TTKI önállóságának meg-
szûntetése elôrelátható, tulajdonképpen
indokolható döntés volt. Az 1005/1969. 

külsô vagy belsô tényezôk motiválják
a sporttevékenység felvállalására (Hal-
mos, 1994). 

Vizsgált személyek 
és alkalmazott módszerek

A mozgásszervi károsodottakat vizs-
gálva a sportolásra motiváló tényezôk
felderítésére vállalkoztunk akkor, ami-
kor kérdôív segítségével 8 különbözô
ülôröplabda csapat 54 játékosát kér-
deztük arról, mi a céljuk a sportolással.
A vizsgált sportolók 80%-a férfi, 20%
pedig nô volt. Tekintettel arra, hogy
nemzeti szinten, a Magyar Ülôröplabda
Bajnokságban mozgáskorlátozottság-
gal nem rendelkezô sportolók is verse-
nyezhetnek, az „ép” ülôröplabdázókat
is megkérdeztünk. Ôk a vizsgálati sze-
mélyek 43%-át (23 sportoló) tették ki.
A megkérdezettek naptári életkorának
átlaga 38,3 ± 10,2 év, a mozgáskorlá-
tozott sportolóké 41,22 ± 10,3 év, míg
az épeké 34,36 ± 8,93 év. A moz-
gásszervi károsodottak 84%-a szerzett
sérüléssel rendelkezik, és ezek a sérü-
lések 100%-ban véglegesek. Keletke-
zésük idôpontja a 16,2 ± 12,4. életév-
re tehetô. A megkérdezett sportolók
sportéletkorának – azaz az ülôröplab-
dázással eltöltött éveinek száma – átla-
ga 10,2 ± 9,9 év. Az adatok feldolgozá-

sát alapstatisztikai módszerekkel vé-
geztük.

A vizsgálat eredménye

Az ülôröplabdázóknak feltett kérdés-
re („Mi a célja a sportolással?”) 11 elô-
re megadott és egy „Egyéb, mégpe-
dig...” kategóriával megjelölt válaszle-
hetôséget adtunk. A szabad válasz-
adás lehetôségével egy sportoló sem
élt. Az általunk megadott válaszlehetô-
ségek az alábbiak voltak:

(Megjegyzés: a sorrendet nem tekin-
tettük fontossági sorrendnek!)

11.. Anyagi javak szerzése.
22.. Erkölcsi megbecsültség elérése.
33.. Bizonyítani akarok magam elôtt.
44.. Bizonyítani akarok mások elôtt.
55.. Utazási, világjárási lehetôség

nyílik a sport által.
66.. Részt szeretnék venni 

a Paralimpián.
77.. Közösség, barátokra, 

társakra találás.
88.. Állapotjavulás.
99.. Állapot fenntartás.

1100.. Egészség megôrzése.
1111.. Hobby.
1122.. Egyéb, mégpedig: …

Az egyes általunk megadott és a
sportolók által megjelölt válaszlehetô-

ségeket egyenként vizsgálva ((11..  áábbrraa))
megállapíthatjuk, hogy az „anyagi ja-
vak szerzése” egy sportolóra sem hat
motivációs tényezôként. Ezt az ered-
ményt egyértelmûen magyarázhatjuk
azzal a ténnyel, hogy a profizmus elter-
jedése a fogyatékkal élô sportolók kö-
rében nem jellemzô.

A vizsgálati minta bemutatásakor
említettük, hogy a megkérdezett moz-
gáskorlátozott sportolók 100%-a irre-
verzibilis – végleges – károsodással ren-
delkezik. Elôzetes feltételezésünk, mi-
szerint a sérült sportolók az állapotjavu-
lást nem tûzték ki célul beigazolódott,
hiszen ezen válaszlehetôségre – a reális
önértékelés meglétét bizonyítva – min-
den sportoló nemleges választ adott.

Társadalmunk fogyatékkal élô egyé-
nekhez való, esetenként elôítéletes
hozzáállása (Kármán és Könczey,
2002) lehet az oka annak, hogy a moz-
gáskorlátozott ülôröplabdázók jobban
vágynak az erkölcsi megbecsültségre,
mint ép társaik. A károsodottak 11%-a,
míg az épek 7%-a jelölte meg célul
ezen kategóriát. Az alacsony százalé-
kos érték alapján azonban megállapít-
hatjuk, hogy a sportolók többségét
nem ez készteti a fizikai aktivitásra.

A saját maguk és más emberek,
sporttársak elôtt való bizonyítási vágy
kategóriájának  a  mozgáskorlátozott 
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Véleményünk szerint három irányza-
tot figyelhetünk meg a fogyatékkal
élôk magatartás és viselkedésformái-
val kapcsolatban: a követelôt, a dühöst
és az elfogadót. 

A „követelô” kiszolgáltatottságára
hivatkozva elvárja, szinte követeli em-
bertársai sajnálat- és segítségnyújtá-
sát, ezzel szemben a „dühös” mindezt
elutasítja. Az „elfogadó” célja mind-
össze annyi, hogy azonos esélyekkel
indulhasson az élet minden területén,
mint ép embertársai, és ehhez való
külsô segítséget örömmel elfogad. 

Amennyiben a fent vázolt viselke-
désformákat nevelôi szemmel nézzük,
ezek egymástól különálló, rögzült sze-
mélyiségvonásokat tartalmazó irány-
zatok. Mindezek azonban egymást kö-
vetô fejlôdési stádiumokként is értel-
mezhetôk egy nevelési folyamatban,
(passzivitás, segítségvárás; segítség
megtagadása, azaz az önerôre való tá-
maszkodás; az alkotó munka idôszaka
az esélyegyenlôség megteremtésével).

Foglalkozási formák

A megváltozott mozgásképességû
embertársaink a társadalom különbözô
szegmensében, de egymáshoz viszo-
nyítva mindenképpen elszórtan, pon-
tosabban a saját mikrokörnyezetükben
élik életüket. A terápiás foglalkozások
egyik típusa – s ez fôleg a súlyosabb és
a mozgástól teljesen megfosztottakat
érinti – szinte kizárólag ebben a saját
környezetben történik. A páciens lelki
világát tekintve viszont – véleményünk
szerint, melyet személyes tapasztalata-
ink támasztanak alá – hatásosabbnak
bizonyulnak azon foglalkozási formák,
amelyekben a hasonló szomatikus
vagy mentális problémákkal küzdôk
összevontan, egyfajta társaságot, ké-
sôbb közösséget képezve dolgoznak.
Erre a tradicionális megoldást pl.: egy
kórházi vagy rehabilitációs központban
végzett foglalkozások kínálják. Az
összevont foglalkozás során az egyén
rádöbben, hogy nemcsak ô a „sors ki-
taszítottja”, hiszen mások is – lám mi-
lyen sokan – küszködnek hasonló
problémával! A foglalkozás lehetôsé-
get biztosít továbbá a sorstársak közöt-
ti kommunikációra, tapasztalatcserére
többnyire elôször magáról az elválto-
zásról, késôbb pedig az élet egyéb te-
rületeivel kapcsolatban. Az izoláció,
mely a mikrokörnyezeti elzártság kö-
vetkeztében nyomot hagyhat a lelki
habitusban, ezáltal oldódik. Az elônyök
mellett lélektani értelemben minden-
képp hátrány is származik a szituáció-
ból: maga az a tudat, hogy „…már me-
gint orvoshoz kell mennem…”, „…me-

gint a kórház…”, „…mert én mindig
beteg vagyok…”, „…meddig fog ez
még tartani…?”

Azzal, hogy a testnevelés és sport
eszközrendszere kiteljesedik és egyre
jobban bekerül a terápia eszköztárába
(Laczkó, 1999), úgy ezen közösségi
szervezôdések is új értelmet kapnak:
„nem is kórházba, hanem edzésre me-
gyünk”. A „beteg” szerepet ezáltal fel-
váltja a „tanuló” szerepe, a gyógytor-
názást és az ápolást a fejlesztés és ta-
nulás, a terápiás eljárásokat a sport-
mozgások tanítása, a kórterem helyett
pedig a sportcsarnokba indulunk
(Zsolnay, 1996). Sir Ludwig Guttmann
– a mozgáskorlátozottak sportmozgal-
mának „szülôatyja”- már a XX. század
közepén felismerte, hogy a sporttevé-
kenység elônyt élvez a tradicionális
mozgásterápiás gyakorlatokkal szem-
ben azáltal, hogy átfogó, mindenre ki-
terjedô edzéshatást gyakorol a neuro-
muszkuláris rendszerre, javítja a moz-
gáskorlátozott egyén kondicionális és
koordinációs képességeit (Steadward,
1984). A tornatermi vagy sportlétesít-
mény kínálta megváltozott körülmény,
a számos, és nemcsak elôírt koreográ-
fia szerint végzett mozgásváltozat, a
pattogó labda, az önfeledt játék bizto-
sította élmény, ülôröplabdában pedig
az épekkel való együttes játék élmé-
nye egyre inkább azt a felismerést kí-
nálja; hogy „lám, én már majdnem
egészséges vagyok, nem vagyok ki-
szolgáltatott”! Azaz mind-mind olyan
felismeréshez jutunk, mely a szomati-
kus állapot javulása mellett psziché-
sen is kedvezô változást katalizál. A fi-
zikai aktivitás így a rehabilitációs fo-
lyamat része és eszköze is egyben
(Vermeer, 1991).

Egy lehetséges 
megoldási módról

AA  vviizzssggáállaatt  hháátttteerree
A nevelés általános célkitûzése egy

olyan ember „megformálása”, aki al-
kalmazkodási képessége, teljesítôké-
pessége és a munkában való eredmé-
nyessége alapján az adott társadalom
hasznos tagja (Biróné, 2004). A reha-
bilitáció célkitûzése ugyancsak meg-
egyezik mindezzel, hiszen a cél a sérült
egyén társadalomba való reintegrálá-
sa. Laczkó megfogalmazása szerint
„rehabilitáción azt a szervezett segítsé-
get értjük, amelyet a társadalom nyújt
az egészségében, testi vagy szellemi
épségében huzamosan, esetleg végle-
gesen károsodott embernek, hogy
megmaradt képességeivel ismét elfog-
lalhassa helyét a közösségben” (1999,
5.). A rehabilitáció megakadályozza,

hogy a fogyatékos egyén, aki valamely
emberi tevékenységében korlátozott,
rokkanttá váljon és ezáltal korának,
nemének és szociokulturális környeze-
tének megfelelô szerepét a társada-
lomban képtelen legyen betölteni
(Czeglédy, 2002).

A fenti célkitûzések eléréséhez a
sporttevékenység, mint egy lehetséges
eszköz megoldásnak bizonyul. Magát a
sporttevékenységet – felnôtt korosz-
tályról lévén szó – a munkahelyi és a
családi nevelô hatást kiegészítô sze-
mélyiségfejlesztési lehetôségnek, egy
pedagógiai folyamatnak foghatjuk fel.
Az edzônek kiemelt szerepe van ebben
a folyamatban, hiszen emberileg és
szakmailag egyaránt ô a sportoló ta-
nácsadója, irányítója és nevelôje, az
övé a sportban a legközvetlenebb, leg-
rendszeresebb és a legkövetkezete-
sebb nevelô hatás (Biróné, 2004). Az
edzônek tisztában kell lennie sportolói
meglévô képességével, értékeivel, az-
az az úgynevezett „van” értékeivel,
ugyanakkor elvárásait is ennek megfe-
lelôen kell felállítania. Az elérendô cél,
az úgynevezett „kell” érték csak reális
célkitûzés lehet (Halmos, 1994). Min-
dezek tudatában képes az edzô sporto-
lója elé egy reális „tükröt” állítani, a
személyiséget kívánt módon és irány-
ban fejleszteni. A sikerélmény – külö-
nösképpen ha külsô elismerés, meg-
erôsítés követi – a tanulás öröméhez,
az önbizalom fokozódásához vezet. Ezt
az igénynívó emelkedése követi, mely
megnöveli az egyén adott tevékenység
iránti érdeklôdését, a motivációt, mely
a további eredményesség és az újabb
sikerek kulcsa lehet. A folyamat ez ál-
tal öngerjesztô jellegûvé válik
(Zrinszky, 1995). 

A fogyatékkal élôk esetében a fenti
gondolatok hatványozottabb jelentôsé-
get kapnak. A sporttevékenységnek a
mozgáskorlátozottak fizikális és pszi-
chés állapotára kifejtett pozitív hatását
az esetek egy részében a sérülés hatá-
sára bekövetkezett személyiségválto-
zás kóros mértékének kiküszöbölésé-
re, a kiszolgáltatottság és a másoktól
való függôség megszüntetésére már
hazánkban is évtizedek óta kiválónak
tartjuk (Kelemenné, 1981).

A fizikai aktivitásnak – és ez által a
sportolásra nevelésnek – jelentôs az
egészségügyi haszna. A testedzés opti-
mális intenzitása és gyakorisága egye-
nesen arányos az egészségmegóvás
mértékével (Soós, 2002). A sportolás
megszerettetése, a mindennapi élette-
vékenységek közé való beépítése
kiemelt fontosságú a mozgáskorláto-
zottak életében. Ehhez azonban szük-
séges, hogy a  fogyatékkal  élô  egyént 

számú Kormányhatározat rendelkezett
arról, hogy a TTKI a jövôben a Testne-
velési Fôiskola mellett fog mûködni, a
Testnevelési Fôiskola intézeteként. A
Testnevelési Fôiskolát fejlesztô fôható-
sági elképzelések keretében a Magyar
Testnevelési- és Sporttanács Országos
elnökségének 171/1969. számú hatá-
rozata hagyta jóvá a TFKI 1969-1972
évekre szóló témáját, „Az edzettség jel-
lemzôi és meghatározásának módsze-
rei” címen. A TFKI fô témájának kivá-
lasztása a következô gyakorlati igé-
nyekhez igazodott: 

• a sportszakosodás és az életkori
sajátosságok összhangjának megte-
remtése;

• a mozgástanulás és a mozgássza-
bályozás fô ismérveinek, valamint a
kondicionális képesség fejlesztés mód-
szereinek feltárása;

• a sportteljesítmény növelésének
módszerei az egyén egészségének és
személyiségének károsodása nélkül.

Már a TTKI ténykedése idején vilá-
gossá vált, hogy a kutatási programok
speciális mûszerhátteret igényelnek.
Sajátos kérdésfeltevések, például: az
erôkifejtés lefutása dobás, húzás idején,
tovább az erô-idô függést mérô felada-
tok megoldásához nem felelnek meg a
piacon beszerezhetô mûszerek. Le kell
ôket gyártani, saját kapacitással. 

Ettôl fogva a szükséges mûszerek
többségét saját tervezésben gyártottuk
le. Ezek közül kiemelkedik a kajak la-
pátra és az evezôs lapátra kifejtett erô

mérésének elektromechanikai megol-
dása (Bretz Károly, Zsidegh Miklós és
Madarász István). Kár, hogy nem ké-
szítettem fényképet arról a csoporto-
sulásról, amelyik az 1984. évi Olimpi-
ai Tudományos Kongresszuson poszte-
rünket körülvette. Ezen a poszteren a
kajakozásban alkalmazott elektrome-
chanikai mérô módszerünket mutattuk
be. Az is hamar kiderült, hogy a saját-
gyártású mûszereink egy része piacké-
pes, amivel enyhíteni tudtuk költség-
vetési gondjainkat.

Fontos feladatnak láttuk az együtt-
mûködô, kölcsönösen érdekelt partne-
rek felderítését, majd megnyerését, fô-
ként az antropometriai, hisztokémiai és
biomechanikai kutatásaink erôsítése
miatt. Külföldi kapcsolataink bôvülésé-
vel nem csak az információcsere lehe-
tôségei bôvültek, hanem elérhetô közel-
ségbe kerültek a kiemelkedô kutatóink
külföldi tanulmányútjai is. Ezek az utak
nélkülözhetetlen feltételei voltak leg-
jobb kutatóink továbbfejlôdésének. Né-
mi büszkeséggel adok számot néhány
kutatónk pályafutásának egy szeletérôl.

Apor Péter doktor, az élettani kutatá-
sok vezetôje a ’70-es években a világ-
hírû Karolinska Institute (Stockholm) P.
Astrand csapatában dolgozott. A spiro-
ergometriás és biopsziás módszerek
hazai bevezetésével úttörôként segítet-
te számos sportoló felkészülését,
egyúttal gazdagítva az élettani felisme-
réseket. A University of California Los
Angeles (UCLA) élettani mûhelyeiben

folytatott tevékenysége következtében,
a ’80-as évek elején, kiemelkedô kuta-
tóként tartotta már nyilván Apor dok-
tort a hazai- és nemzetközi szakma.
Munkatársa Tihanyi József a TFKI saját
nevelésû (Copyright: Nádori) kutatója
jól megérdemelt finnországi (Jyväsky-
la) ösztöndíja révén vált elismert kuta-
tóvá, Paavo Komi professzor teamjé-
ben. Töretlenül felfelé ívelô pályafutá-
sát a rektori és az egyetemi tanári cím
elnyerése fémjelzi. Elismerésre méltó
pályát futott be Földesiné dr. Szabó
Gyöngyi professzor asszony. Ôt is a
TFKI sajátnevelésû kutatójaként tartom
számon. Külföldi szereplései, sportdip-
lomáciai teljesítménye és sportszocio-
lógiai kutatásai révén ma meghatározó
a szerepe a nemzetközi sportszocioló-
giában. Sajátnevelésû kutatóként tar-
tom számon továbbá Bretz Károly dok-
tort is, aki lépést tudott tartani kutató
kollégái mûszerigényeivel, nemegyszer
alkotó módon mûködött közre az igé-
nyek továbbfejlesztésében, kielégítésé-
ben. Talán ez is közrejátszott abban,
hogy ma százszoros feltalálónak, euró-
pai mérnöknek ismerik el itthon és ha-
tárainkon kívül. Még egy sajátnevelésû
kutatót említek meg, Rigler Endre pro-
fesszort. A ’60-as évek végén végzô
TF-hallgató korán került be a TFKI csa-
ládjába, ott jól érezte magát, felerôsö-
dött és meg sem állt Heidelbergig, az
egyetem izomkutató csoportjáig. Ma is-
kolateremtô professzor Budapesten és
Szombathelyen. 
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A TFKI szakmai kapcsolatai

A TFKI–ban 1974. évi adatai szerint
29 tudományos munkatársa, 30 jó
színvonalú kutatási segéderô dolgozott
az élettani, pszichológiai és biomecha-
nikai laboratóriumokban, a hazai lehe-
tôségeket figyelembe véve kielégítô
feltételek között. Publikációs listájuk
szerint a munkatársak kutatásban
nyújtott teljesítménye (impact faktort
is figyelembe véve) eredményesnek
mondható (3., 4.).

Az intézeti kutatási eredmények fel-
használói köre a ’70-es és a ’80-as
években 8-10 válogatott, és tucatnyi
egyéni élvonalbeli sportolóra terjedt.
Náluk diagnosztikai és részben prog-
nosztikai feladatokat oldottunk meg,
ezáltal beépültünk a felkészülésükbe. 

A sportszövetségekkel kialakított
együttmûködés folyamatában, a sport-
tudománnyal szembeni irreális elvárá-
sokat és romantikus túlzásokat töre-
kedtünk mérsékelni. A sportági szak-
emberek egyetértettek álláspontunkkal
és elfogadták azt, hogy a spiroergomet-
riai, az antropometriai, pszichológiai
vizsgálati módszerek nem adnak, mert
nem adhatnak közvetlen ajánlást a
sportteljesítmény növeléséhez, a kudar-
cok okainak biztos feltárásához. Megér-
tették, hogy a tudományos kutatások
eredményeit nem lehet a sportéletben
éppen meglévô érték- és érdekviszo-
nyok figyelembe vétele nélkül alkal-
mazni. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a ha-
zai valamint a nemzetközi, fôként nyu-
gati országok sporttudományos kutatá-
saink színvonala közti különbség köze-
lítésének stratégiáját nem szabad felad-
nunk. Minél felkészültebb a kutatógár-
da, annál több ponton tud kapcsolatot
teremteni a megrendelôvel, az edzôvel
és a sportolóval, annál hatékonyabban

tudja megoldani alkalmazását. Tapasz-
talati tény, hogy a tudományos kutatás
és a kutatási eredmények hasznosítása
egységes, egymást nélkülözni nem ké-
pes feltételrendszert alkotnak. Hamar
rájöttünk arra, hogy a külföldi kutatási
eredmények közül azok hasznosíthatók,
amelyek beépíthetôk a meglevô, ren-
delkezésre álló kutatási-, alkalmazási-,
oktatási gyakorlatunkba. Máig ható ér-
vénnyel hangsúlyoztuk, hogy infra-
strukturális elmaradottságunk követ-
keztében nem tudjuk jól felhasználni a
külföldi kutatási módszereket, eredmé-
nyeket. Többször jeleztük, hogy nem
tudunk szakmailag felkészült érdeklô-
dô, befogadó közeget találni, teremteni
a tudományos felismerések fontosságá-
nak elfogadásához, mert nagy a kü-
lönbség a külföldi és a hazai kutatási
infrastruktúra között. A jó színvonalú
kutatási-, alkalmazási infrastruktúrával
rendelkezô Finnország, Németország,
Franciaország és újabban az Egyesült
Királyság és Olaszország elônyben van
a külföldi tudományos eredmények
adaptációjában is. Vegyük figyelembe
azt is, hogy a sportinfrastruktúra magá-
ba foglalja a sportolók edzettségellenôr-
zésének feltételeit, a sportsérülések
megelôzésének, a sérülések gyógyítá-
sának feltételeit, a sport teljes körére
terjedô információk szerzésének, táro-
lásának, felhasználásának feltételeit.
Hangsúlyoztuk tovább, hogy a sportvi-
lágban tapasztalható, felgyorsult tech-
nológiai fejlôdés, mindenekelôtt a
sportorvosi ellenôrzés, a rehabilitáció, a
mozgáselemzés az egyén lelki folyama-
tainak, valamint a sportot érintô társa-
dalmi folyamatoknak, trendeknek felis-
merése, kedvezô irányú befolyásolása
nagy kihívást jelent a sporttársadalom
számára. Már a ’80-as évek közepén
hangsúlyoztuk, hogy a sport anyagi tá-

mogatásában, a támogatások elosztá-
sában fordulatra van szükség, a tudo-
mányos kutatások irányába. Erre a for-
dulatra a jelek szerint még várnunk kell. 

Méltánytalan lenne a történeti átte-
kintésbôl kihagyni a ’70-es évek fel-
ügyeleti hatóságának az Országos
Testnevelési és Sporthivatalnak szere-
pét. Mindenekelôtt Kozmanovics Endre
fôosztályvezetô és dr. Mónus András
osztályvezetô tudománnyal szembeni
pozitív állásfoglalása tette lehetôvé a
sportkutatások feltételeinek fejlesztését
az adott társadalmi, politikai erôtérben.

Epilógus

Cikkünk megírásához a fontosnak
vélt iratok átnézése, rendezése során
kezünkbe került az a TF-jelentés, ame-
lyik az 1986/87 tanévi tudományos fel-
adatok végrehajtásáról szól. Ebbôl a je-
lentésbôl tudható meg, hogy a TFKI
1986. év december 31-i hatállyal meg-
szûnt. A tudományos tevékenység álta-
lános értékelése címû fejezetbôl idézem
a következôket: „Alapvetô feladat volt
az oktatás és kutatás intézményi kettôs-
ségének megszûntetése, az oktatók és
kutatók munkaköri feladatainak közelí-
tése, a feladat végrehajtásaként OTSH
elnöki döntés alapján 1987 január 1-jé-
tôl megtörtént a TFKI Tudományos
Osztályának (sic) integrálása a TF tan-
székeire. A jelentést a TF Tanácsa egy-
hangúan fogadta el. Hozzáteszem inté-
zeti igazgatóként, sem az OTSH elnöki
döntést megelôzô tárgyaláson, sem a
TF Tanács ülésén nem vehettem részt.
Szerzôtársammal sikertelenül néztünk
utána a jelzett elnöki döntést tartalmazó
dokumentumnak. Nem tudtunk ezért
választ kapni arra a kérdésre, hogy a
TFKI-t megalapító 1005/1969. számú
Kormányhatározat rendelkezése OTSH
elnöki hatáskörbe került-e. Mert ha
nem, akkor az OTSH jogellenes, közel
félszáz munkatársa sorsát hanyagul, ér-
zéketlenül kezelô döntést hagyott az
utókorra, gyengítve a Testnevelési Fôis-
kola tudományos bázisát, illetve köz-
vetve gyengítve a magyar sportot. 
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Összefoglaló

A motiváció a tanulékonyság egyik
legfontosabb összetevôje, cselekvése-
ink hajtóerôje. A sportolásra, melynek
személyiségalakító hatása ismert, elté-
rô dolgok ösztönözhetnek minket. A
mozgáskorlátozott emberek számára a
sportolás nem csak pszichés örömet
jelent, hanem az önállóság kulcsát
egyaránt. Vizsgálatunk eredményeinek
közzététele által szeretnénk bemutatni,
mi motivál egy mozgáskorlátozott
egyént arra, hogy rendszeres sportte-
vékenységet folytasson.

KKuullccsssszzaavvaakk:: nevelés, sport, moz-
gáskorlátozottak, motiváció.

Abstract

The motivation is one of the most
important components of the docility,
it is the „propelling power“ of our acti-
vities. People could be stimulated to do
sport – influence on the personality is
known – by a many different things.
Sport means both happiness and the
key of the independence for the peop-
le with physical impairment. With the
help of our research’s results we would
like to introduce what motivates physi-
cally impaired people to do regular
sport.

KKeeyy--wwoorrddss:: education, sport, people
with physical impairment, motivation.

Bevezetés

A XX. század második felében széles
körben elterjedt az a felfogás, miszerint
az ember nevelése és képzése a szüle-
téstôl a halálig tart, egész életünkben
nyitottak maradhatunk a világra, képe-
sek a tanulásra és bizonyos mértékû
változásra egyaránt (Zrinszky, 1995).
Bár a felnôttképzés fontossága Zrin-
szky László szerint ma már nem szorul

igazolásra, a címben vázolt feladattal ta-
lálkozva sok kétkedôben elsô közelítés-
ben az alábbi kérdés fogalmazódik meg:
„Vajon hogyan lehet nevelni felnôtt, ki-
forrott egyéniségeket?” „Bárminemû,
náluk a karaktervonásokban tapasztalt
elmozdulás nem alakoskodás-e?” 

Egy felnôtt ember, különösen akkor,
ha tisztában van értékeivel (és ami
még fontosabb, a hiányosságaival!),
nyilvánvalóan a jól felfogott érdekeit
képviseli, s nem szükségszerûen azo-
kat, melyeket úgymond nevelôi hatá-
sokkal, csomagoltan közvetítünk felé.
A fenti gondolatban – még ha látjuk is
a kérdéskörhöz kapcsolódó felfogások
szélsôségeit, fonákságait – szívesen
fölvállaljuk a vitát a felnôttnevelés he-
lyénvalósága érdekében. 

Valóban célszerû abból kiindulnunk,
hogy mennyire van a paciens tisztában
saját magával, értékeivel, elvárásaival,
a meglévô „van” és az önmaga számá-
ra elôírt úgynevezett „kell” tulajdonsá-
gok között fennálló különbségekkel. A
másik, még a nevelés folyamatát meg-
elôzô kiindulópont pedig az, hogy az
önismeret és az egyén önmagával
szemben támasztott elvárása között
meglévô esetleges diszkrepancia le-
küzdésére van-e az egyénben hajlan-
dóság, avagy különbözô nevelôi hatá-
sokkal, jó értelemben vett pedagógiai
„fondorlatokkal” ezt is meg kell terem-
teni. Nagy József rámutatott, hogy a
tanulási teljesítmény két tényezôvel áll
szoros összefüggésben, a meglévô
kompetenciával, azaz a tudás és az al-
kotóképesség mennyiségével és minô-
ségével, és a tanulékonysággal, azaz a
megújulási képességgel, melynek leg-
fontosabb összetevôje a tanulási moti-
váció (Zrinszky, 1995). Ismerjük vala-
mennyien, a nevelés nem aktus, ha-
nem folyamat (Zrinszky, 2002), azaz
hosszú ideig szükségesek a megerôsí-
tô hatások, pozitív irányulások ahhoz,

hogy a remélt változást elindítsák. Így
már a folyamat elején jó, ha tisztában
vagyunk azzal, hogy a kedvezô feltéte-
lek – az egyén részérôl a motiváltság, a
befogadó-készség, pozitív attitûd és
egy hosszútávra szóló lelkesedés, a
nevelô részérôl pedig a szakszerû hatá-
sokat tartalmazó, kedvezô miliô biztos
megteremtése – adottak-e?

Mindezen gondolatok elôrebocsátá-
sát szükségesnek véltük ahhoz, hogy a
felnôtt korúak nevelésével kapcsolato-
san véleményünk kialakításához hoz-
zákezdjünk.

A mozgássérültek 
bemutatása

Az egészség nemcsak a hosszú élet
feltétele, hanem a mindennapi élet esz-
köze, alapvetô tényezôje az emberi és
társadalmi erôforrásoknak és a testi-fi-
zikai kapacitásnak (Soós, 2002). Tes-
tünktôl elválaszthatatlanok vagyunk,
létezése azonban csak akkor tudatosul
bennünk, mikor nem az elvárásaink-
nak megfelelôen mûködik (Grupe,
1984). Valamennyien, általánosságban
úgymond „ép” emberek tudjuk, hogy
ha hosszabb vagy rövidebb ideig bete-
gek vagyunk, mennyire másképp te-
kintünk a világra. Különösen akkor, ha
ez a kedvezôtlen állapot akár elôrelát-
hatóan, akár a körülmények rosszab-
bodása folytán bizonytalan ideig, de
mindenképp hosszabb távra szólhat.
Ezen helyzetben magabiztosságunk
észrevehetôen megváltozik, kiszolgál-
tatottságunk miatt akár dühösek lehe-
tünk, vagy tehetetlenségünk letargiába
taszít. Beleérezhetünk tehát azoknak a
világába, akik kénytelenek az egészsé-
geseket jellemzô állapothoz képest
mégiscsak egy megváltozott státusz
alapján élni a mindennapokat, sôt,
akár egész életüket. Úgy véljük ez az a
pont, amely alapján megítélhetô, hogy
a mozgássérültek hogyan is fogadják
az eredendôen feléjük közelített segítô
hatásokat. 
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ugyanis kisebb testsúllyal mérlegelt,
Pesalov 59.5 kg-mal, Suleymanoglu
59.9 kg-mal.

A szakítás úgy alakult, ahogy elvár-
ható volt, illetve ahogy Suleymanoglu
s a török szakvezetés is várta. 5 kg
elônnyel (142.5 kg) végzett Pesalov
(137.5 kg) elôtt, s a második helyre az
a Lavrenyov (Független Államok Kö-
zössége) került (140 kg), aki általában
nem túl jó lökésben. A biztonságérze-
tet fokozhatta, hogy az elôre bejelen-
tett kezdôsúlyokon (Pesalov: 165 kg,
Suleymanoglu: 170 kg) a bolgár szak-
vezetés változtatni kényszerült. Beje-
lentették, hogy Pesalov megsérült a lö-
késre való bemelegítés során, így 160
kg-ra visszavették a lökés kezdôfogá-
sát. Azaz Suleymanoglu elônye biztos
tudatában joggal vélhette úgy, hogy ha
ô teljesíti a 170 kg-os kezdôsúlyt, ak-
kor ezzel biztosan meg is nyeri a ver-
senyt. Pedig nem így történt.

Szóval Lavrenyov 160 kg-ig jutott, s
a sérült Pesalov nagy nehézségek kö-
zött a 160 kg-os kezdôsúly után kilök-
te a 165 kg-ot is, amivel bebiztosította
az ezüstérmet összetettben. Mindenki –
én is, aki a nézôtéren foglaltam helyet –
úgy vélte, hogy ezzel Pesalov be is fe-
jezte a versenyt. Még Suleymanoglu
következett, aki az elôzetesen bejelen-
tett 170 kg-ra jött ki, s bár nem volt na-
gyon könnyû a gyakorlat, de biztosan
emelte feje fölé a súlyt. S gondolta,
hogy ezzel vége is, ô igazán megtette a
magáét. Testben, lélekben egyaránt
nyugodtan leeresztett. Természetesen
nem ment magasabb súlyra, hiszen a
szakításban szerzett 5 kg-os elônyt to-
vábbi 5 kg-mal növelte lökésben Pesa-
lovval szemben, Lavrenyovval szem-
ben pedig 12.5 kg-os elônye volt. Azaz
lélekben be is fejezte a versenyt. De ek-
kor robbant a bomba. A sérült Pesalov
– most már nem látszott, hogy sérült –
megjelent a dobogón, s harmadik fogá-
sára 175 kg-ot lökött. Fantasztikusan
motivált, mindent az adott gyakorlat si-
kerének alárendelô versenyzônek tûnt,
elszánt, tántoríthatatlan harcosnak.
Neki ez volt az utolsó fegyvere, s ô élt
is a lehetôséggel. Odatette magát s jó
felvételt követôen sikerrel lökte feje fö-

lé az irdatlan vastömeget. Azaz test-
súllyal befogta Suleymanoglut, mind-
kettôjük összetett teljesítménye így
312.5 kg volt.

Persze még hátra volt Suleymanog-
lu. A király, aki most méltatlan helyzet-
be került. Ugyanis – bár elvileg a 172.5
kg is elég lett volna a gyôzelemhez az
összetettben – a bolgár szakvezetés
zsenialitása miatt, annak ellenére,
hogy 5 kg-mal nyerte a szakítást Pesa-
lov elôtt, ahhoz, hogy nyerjen, most lö-
késben is 2.5 kg-mal többet kellett vol-
na emelnie. (A súlyraszólítások sor-
rendje miatt nem mehetett a 175 kg-
ra, csak az azt követô súlyra.) Suley-
manoglu meg is próbálta a 177.5 kg
kilökését. De ez akkor és ott nem sike-
rült (5). S ezen nem is lepôdtünk meg
mi nézôk, ugyanis borzasztóan nehéz
egy sikeres gyakorlat után, azt híve,
hogy vége a versenynek újra felszívni
az embernek magát, s egy becsapás-
nak (átverésnek, edzôi húzásnak, sérü-
lés-szimulálásnak) köszönhetôen egy
jóval nagyobb súlyra kényszerülni. Az
is igaz viszont, hogy Suleymanoglu a
sajtótájékoztatón kinyilvánította, hogy
néhány hónappal késôbb, a barcelonai
olimpián vissza fog vágni Pesalovnak.
Be is tartotta a szavát, akkor szerezte
meg második olimpiai aranyát.

Lehet persze itt is kritizálni, félreve-
zetéssel vádolni Pesalovot, ill. a bolgá-
rokat. Lehet, de utólag szükségtelen.
Ez is benne van a sportban, a lélektani
hadviselés az egyik fegyver, amit idôn-
ként sikerrel lehet alkalmazni. De az
biztos, hogy az alapot ehhez az szolgál-
tatta, hogy Pesalov remek teljesít-
ményre volt képes a lökésben. Enél-
kül, bármilyen zseniális taktikával is
rukkol elô a szakvezetés, nem lehet
eredményt elérni.

A. I. Falamejev (6) a súlyemelés
alapvetô stratégiáját és taktikáját ele-
mezve azt írta, hogy természetesen az
ellenfélre gyakorolt pszichikai hatás-
nak nem szabad sértenie a sportetika
és az emberi viselkedés alapszabálya-
it. Nos, el lehet gondolkodni azon,
hogy vajon Zsabotyinszkij és Pesalov
esete még belefért-e a sportetika és vi-
selkedéstan kereteibe vagy már sértet-

te azokat. De ez a tényen nem változ-
tat, e két verseny nyertesei a kiválóan
taktikázó, s egyúttal az ellenfelet meg-
téveszteni képes emelôk lettek.

Következtetések

A leírtak alapján néhány következte-
tés megfogalmazható. Ezek a követke-
zôk.

1. A taktika adott esetben meghatá-
rozó lehet a helyezéseket illetôen. Az
alap a kezdôsúlyok helyes megválasz-
tása, majd a második, ill. harmadik fo-
gás meghatározása a versenyzô valós
képességeinek függvényében.

2. Esetenként a pszichológiai hadvi-
selés, a rivális versenyzô félrevezetése
– pl. sérülés szimulálásával, jelezve,
hogy nem képes tovább versenyezni -
is eredményes lehet.

3. Az összetettbeli jó eredmény el-
éréséhez, a riválisok legyôzéséhez a si-
keres versenytaktika elengedhetetlen
eleme a kiváló lökésteljesítmény

4. A jelenlegi szabályok (2005 óta az
ún. 1 kg-os szabály van érvényben)
miatt a taktika szerepe némileg csök-
kent, hiszen azonos mérlegelési súly
esetén a nehezebb versenyzônek az ed-
digi 2.5 kg-mal szemben csupán 1 kg-
mal kell többet teljesítenie a fogásne-
menkénti s az összetettbeli gyôzelem
érdekében könnyebb riválisánál.
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Összefoglaló

A sportszakemberek egyre nagyobb
érdeklôdést mutatnak a gyermekek
sportágválasztását befolyásoló ténye-
zôinek mind teljesebb megismerése
iránt.  Véleményünk szerint lényeges
információhoz juthatunk, ha a legin-
kább érintettek véleményét és tapasz-
talatait kérdezzük meg a sportágvá-
lasztásukról és annak körülményeirôl.
Reményeink szerint az általános iskolás
korosztály álláspontja alapján követ-
keztetni tudunk a sportágválasztásra
ható különbözô tényezôk és résztvevôk
szerepére, így a folyamat minden bi-
zonnyal jobban tervezhetô lesz.  Tanul-
mányunk felsô tagozatos általános is-
kolai tanulók mintájára terjed ki
(N=1604), a felméréshez önkitöltôs
kérdôíves módszert használtunk.  Ered-
ményeink alapján elmondható, hogy a
tanulók 58.2%-a folyamatosan ûz vala-
milyen sporttevékenységet a kötelezô
iskolai testnevelés órán kívül, ugyanak-
kor ennek csak mintegy fele teszi ezt
versenyszerûen (57.4%).  A faktorana-
lízis eredményébôl elmondható, hogy a
tanulók a család közös elhatározásá-
nak tulajdonították a sportágválasztást,
és elsôsorban szociális tényezôk vezet-
ték ôket az adott sportághoz. 

KKuullccsssszzaavvaakk: sportágválasztás, spor-
tolási motivációk, sportolási szokások.

Abstract

Sport experts are becoming really in-
terested in examining the influential
factors of choosing of sports during
childhood years.  In our opinion it is im-
portant to find out what children think
and experience when choosing a speci-
fic sport to pursue.  We hope to unders-
tand the influences, main components
and the key players in the process in
order to realize high improvement.  We
surveyed 1.604 upper primary school
pupils through questionnaires. Results
show that a relatively high percentage

of pupils engage in certain extracurricu-
lar sport (58.2%), however only half of
them (57.4%) do this on a competitive
basis.  Using factor analysis, we can
conclude that choosing sports are ma-
inly determined by family decisions and
the main reason for starting out a sport
generally determined by social aspects.  

KKeeyy--wwoorrddss: choosing a sport, moti-
vation in sport, sporting habits.

Bevezetés

Nem új keletû a sportszakemberek
érdeklôdése a gyermekek sportágvá-
lasztásának körülményei, sportolási
szokásai, valamint a sportolási motivá-
ciói iránt.  Tudvalevô, hogy a felnôttko-
ri magatartásformák, sportolási szoká-
sok és igények megalapozása gyer-
mekkorban a leghatásosabb (Bognár,
Tóth, Baumgartner és Salvara, 2005).
Másrészt az is fontos, hogy a sportág-
választás meghatározza a sportági ki-
választást, ezáltal a tehetséggondozás
folyamatának hatékonyságát és így a
sportági sikerességet is (Baumgartner,
Bognár és Géczi, 2005; Géczi, Révész,
Bognár, Vincze és Benczenleitner,
2005; Révész László, Géczi Gábor,
Bognár József és Tóth László, 2005).

Az elmúlt pár évben több publikáció
is született, amely a diákok sportolási
értékrendjével, illetve az ehhez kapcso-
lódó pszichés összetevôkkel foglalko-
zott (Murányi és Hamar, 2005; Pál,
Császár, Huszár és Bognár, 2005; Plu-
hár, Keresztes és Pikó, 2003).  Az egyik
lényeges pszichés összetevô a sportoló
biológiai, pszichológiai, társadalmi és
etikai tényezôi által befolyásolt motivá-
ciós készlete, melynek megjelenését a
sportban belsô, külsô, valamint a rész-
vételi motivációként érdemes vizsgálni
(Nagykáldi, 1998).  Tudvalevô, hogy
minden gyermekben él a teljesítmény-
vágy, melynek mértéke és megjelenési
formája egyénileg különbözik (Freed-
man-Doan, Wigfield, Eccles, Blumen-
feld, Arbreton és Harold, 2000).  

A teljesítmény iránti vágy lényeges
tényezô számunkra, azonban nyilván-
valóan csak olyan területeken lehet a
gyermekben ezt optimális módon felé-
leszteni, mely területekrôl megfelelô
információval rendelkezik.  A gyerme-
kek sportágválasztása is ilyen tényezô.
A sportágválasztásnál lényeges szem-
pont, hogy kitôl milyen információ ér-
kezik az adott sportágról és az adott
helyzetben.  Ebben, mint információ
átadó és közvetítô, nagy szerepe van a
szülônek, a testnevelô tanárnak, az
edzônek, a barátoknak és természete-
sen a médiának is (Bicsérdy, 2002).  

A sportágválasztás témaköre nem
számít olyan kutatási területnek, me-
lyet alaposan és több oldalról vizsgál-
tak volna.  A kevés empirikus tanul-
mány egyike Révész, Bognár, Géczi és
Benczenleitner (2005) nevéhez fûzô-
dik, akik elismert és sikeres edzôk vé-
leményére támaszkodva a sportágvá-
lasztás témakörét tárgyalták.  Eredmé-
nyeik szerint erôteljes szülôi befolyás
fedezhetô fel a sportágválasztásban,
melynek mértékét elsôsorban a szülôk
sportbéli tapasztalata, sportmúltja,
sportág-preferenciája és sportági elkö-
telezettsége határozza meg.  A tanul-
mány azt is megerôsíti, hogy a sport-
ágválasztásban a szülôk mellett a ba-
rátoknak is meghatározó a szerepe.

A szakirodalom egy része a szülôk
magatartásának, értékrendjének tulaj-
donít jelentôsebb szerepet a fiatalok
felfogásának és iskolán kívüli tevé-
kenységének alakításában (Fredricks
és Eccles, 2004).  Ugyanakkor az is-
kola intézményétôl is elvárható, hogy
az értékeket, viselkedésmintákat át
tudja adni a tanulónak, hiszen az isko-
láskorú gyermek élete az iskola köré
szervezôdik leginkább (Eccles és Wig-
field, 2000).  Ennek megfelelôen a ké-
sôbbi beállítódás, érték, norma és min-
ta a pedagógusok, illetve az oktatási-
képzési rendszer által jut el a tanulók-
hoz (Laki és Nyerges, 2001).  

Edzôi és oktatói tapasztalataink sze-
rint számos sikeres és kevésbé sikeres
próbálkozás indult a testnevelô taná-
rok, edzôk és szülôk együttmûködésé-
nek fejlesztésére, a gyermekek sport
iránti vágyának felkeltésére, majd a
megfelelô sportág  felé való irányításá-
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ra.  A hazai kutatások széleskörûen
tárgyalják az iskolához kapcsolódó fizi-
kai aktivitás és sportolás hatásait,
azonban a sportágválasztás és az isko-
la kapcsolatával mindezidáig kevesen
foglalkoztak.  A kevés tanulmány kö-
zül Pápai és Szabó (2003) munkáját
érdemes megemlíteni, akik szerint az
utánpótlás korú fiú tornászok 75%-a,
míg a lányok 69%-a a szüleik javasla-
tára kezdtek sportolni.

A testnevelô tanár szerepét vizsgálva
érdemes megemlítenünk Balázsiné
(2002) felmérését, amely szerint az ál-
talános iskolai tanulók több mint har-
madának a testnevelés óra számít a
legértékesebbnek, és a testnevelô ta-
nár a legszimpatikusabbnak az iskolá-
ban. Ez az eredmény is bizonyítja,
hogy a testnevelônek fontos szerepe
van a gyermekek életében, bíznak
benne, ezáltal valószínûsíthetô, hogy a
bizonyos iskolán kívüli tevékenység-
ben is számítanak a véleményére, ta-
nácsára.  Reméljük, hogy a sportágvá-
lasztás is ilyen tevékenységnek számít. 

Mindezek alapján célunk megismerni,
hogy napjainkban az általános iskolá-
sok mi módon és kinek a hatására jut-
nak el egy adott sportághoz. A szülôk,
testnevelôk és edzôk együttmûködését
és sportágválasztást befolyásoló tevé-
kenységét is szeretnénk megvizsgálni.
Jelen tanulmányunkban az általános is-
kolások sportolási szokásainak, vala-
mint a sportágválasztásuk motivációs
tényezôinek feltárását is célul tûztük.  

Módszer

A teljes alapsokaságot 3560 tanuló
és hallgató jelenti, ezen belül 1604 felsô
tagozatos általános iskolás, 1076 kö-
zépiskolás (szakmunkás tanuló, szak-
középiskolás, gimnáziumi tanuló) és
880 felsôoktatási intézményi hallgató
(fôiskolás és egyetemista). Tanulmá-
nyunk végsô célja a különbözô oktatási
szinten levô tanulók és hallgatók spor-
tolási szokásainak, motivációinak és a
sportágválasztást befolyásoló ténye-
zôknek összehasonlító elemzése.  Most
ennek elsô lépéseként az általános is-
kolai tanulók vizsgálatát végeztük el.  

A felsô tagozatos tanulókat ebben a
tanulmányban egységes mintaként ér-
telmezzük. A nemek szerinti eloszlás
47.9% (leány) és 52.1% (fiú), a tanulók
59.4%-a városban, 24.6%-a községben,
12%-a faluban és 4%-a tanyán él.

A kérdôíves felméréshez lépcsôzetes
mintavételi eljárást használtunk. Az or-
szágot két régióra, Észak-Kelet és Dél-
Nyugat Magyarországra bontottuk.  A
régiók valamennyi helységét 4 cso-
portba soroltuk: város, község, falu és
tanya. A felmérésben résztvevô hely-

ségeket véletlenszerûen választottuk ki
a Központi Statisztikai Hivatal által ki-
adott „A Magyar Köztársaság Helység-
névtára” alapján. Az iskolákat és intéz-
ményeket szintén véletlenszerûen vá-
lasztottuk ki az Országos Közoktatási
Intézet „Nevelési-Oktatási Intézmé-
nyek Címjegyzéke” alapján.  Az iskolá-
kon belül a tanulók véletlenszerû kivá-
lasztását a tanárok együttmûködésével
sikerült megvalósítani.

Adatfelvételhez az önkitöltôs kérdôí-
vet használtuk. A kérdôív egy része
elôre megadott, standardizált válaszo-
kat, míg kisebb része nyíltvégû kérdé-
seket tartalmazott. A kérdések kiter-
jedtek a sportolási szokásokra, a rend-
szerességre, a választott sportágakra,
a sportágválasztás családi hátterére,
azokra a külsô és belsô tényezôkre,
melyek befolyásolták a választást, és
az eredményességre.  

Tanulmányunkban sportolóként rög-
zítettük azokat a tanulókat, akik heten-
te legalább háromszor jártak edzésre.
A versenyszerû sportoló kritériuma az
volt, hogy rendszeresen induljon helyi,
regionális, országos vagy nemzetközi
versenyeken.  A kérdôívben szereplô
nyílt végû kérdésre adott válaszokat
csoportosítottuk és kódoltuk. A feldol-
gozáshoz SPSS 13.0 for Windows sta-
tisztikai programot használtunk. Az át-
lag és szórás értékek meghatározásán
kívül variancia analízist végeztünk.

Eredmények, összegzés

SSppoorrttoolláásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  iinnffoorrmmáácciióókk
A kérdôívben szereplô kérdések

alapján nemcsak a sportoló és nem
sportoló tanulók megoszlásáról ka-
punk pontos képet, hanem a verseny-
szerûen és nem versenyszerûen spor-
tolók számáról is. A sosem sportoltak
és a valaha sportoltak, de már lemor-
zsolódottak, valamint a jelenleg is

sportolók százalékos megoszlását az 11..
ttáábblláázzaatt mutatja.  

Aránylag elfogadható eredménynek
tekinthetjük azon tanulók arányát, akik
egyáltalán nem ûztek sporttevékeny-
séget (6.5%). Talán ez az alacsonynak
mondható százalék azt mutatja, hogy a
sport szerepe az elvárásoknak megfe-
lelôen alakul ebben az életkorban.  A
táblázatból látható, hogy a sporttevé-
kenységet nem folytató tanulók közül
a lányok vannak többen.  Meglepô szá-
munkra, hogy több mint egyharmada
a tanulóknak (35.3 %) múlt idôben be-
szél a sportolási szokásairól. Kifejezet-
ten alacsonynak számít azon tanulók
aránya (58.2%), akik rendszeresen,
legalább heti háromszor járnak edzés-
re.  

Lakóhely szerinti megoszlásban ki-
ugró különbségeket nem találni (22..  ttáább--
lláázzaatt). Érdekességképp megemlítjük,
hogy a sosem sportoltak legnagyobb
hányada tanyán, viszont az aktív spor-
tolók legnagyobb része községben él.  

A 33..  ttáábblláázzaatt mutatja a versenysze-
rûen és a nem versenyszerûen sporto-
lók/sportoltak százalékos megoszlá-
sát.  A kérdôívben szereplô kérdések a
versenyek szintjére (iskolai versenyek,
városi bajnokság, megyei bajnokság,
országos bajnokság, nemzetközi verse-
nyek) is kitért, ez azonban ebben a ta-
nulmányban nem került feldolgozásra.

A táblázatból kitûnik, hogy a sporto-
lással felhagyó, azaz a lemorzsolódott
tanulók 37.6%-a folytatta korábban
ezt a tevékenységet versenyszerûen,
míg 62.4% nem vett részt versenye-
ken. Úgy gondoljuk, hogy túl nagy
számban vannak azon felsô tagozatos
tanulók, akik korábban versenyeztek
és korán lemorzsolódtak. Érdemes
lenne utánanézni, hogy ez a minden-
képpen korainak mondható sportágel-
hagyás minek köszönhetô.  A jelenleg
is  sportoló  tanulók  57.4%-a  ûz  ver-

gyôzelemre. Az is ismert ugyanakkor,
hogy az a versenyzô van elônyben, aki
lökésben kimagasló teljesítményre ké-
pes, így a taktikai lehetôség a kezében
van, hiszen pontosan tudja, hogy
mennyivel kell többet löknie ellenfelé-
nél. 

Némi taktikázásra ad lehetôséget a
sorszám (a sorsolással meghatározott
startszám), s a versenyzô mérlegelési
testtömege is. Ha a versenyzônek nem
voltak fogyasztási problémái, akkor a
riválisok alá is fogyhat, bár általában
minden versenyzô – az ún. edzôsúly és
a kategóriahatár közötti gyakran jelen-
tôs különbségbôl adódóan – annak is
örül, ha gond nélkül, a mérlegelési idô
elején be tud mérni, s nem azzal foglal-
kozik, hogy az ellenfél mennyivel mért.

A cikkben – errôl nem írnak a köny-
vek – a taktikázás egy nagyon speciá-
lis esetérôl lesz szó, amikor az egyik
versenyzô viselkedésével megtéveszti
a másikat, ill. a másik emelô szakveze-
tôit. A pszichológiai hadviselés eszkö-
zérôl, a tudatos félrevezetésrôl, sérü-
lés-szimulálásról, amivel jelentôsen
befolyásolható a rivális motiváltsága, s
így teljesítôképessége is.

A nehézsúlyúak küzdelme
az olimpiai aranyéremért

Tokióban az akkor még 7 súlycso-
portban rendezett súlyemelô küzdel-
mek zárónapján a nehézsúlyúak léptek
dobogóra, az akkori kategóriáknak
megfelelôen a +90 kg-os súlycsoport-
ban. Az arany- és ezüstérem váromá-
nyosa a két szovjet emelô, az orosz Ju.
Vlaszov és az ukrán L. Zsabotyinszkij
volt, a többi emelô teljesítménye jelen-
tôsen elmaradt a szovjet emelôktôl
várható eredményektôl. A szakértôk
messze-messze több esélyt adtak a ró-
mai olimpia bajnokának, a sokszoros
világbajnok és világcsúcstartó Vla-
szovnak, mint a feltörekvô, jóval fiata-
labb ellenfelének, aki azért ugyancsak
megmutatta már néhány világcsúccsal
oroszlánkörmeit. Az azonban tény volt,
hogy az olimpia elôtt rendezett hazai
(Podolszk) versenyen – lényegében
felmérô verseny volt a keret kijelölésé-
re – Vlaszov nyomásban, szakításban,
lökésben és természetesen összetett-
ben is világcsúcsot javított, s így jogo-
san érezhette azt, hogy esélyesként,
mitöbb, szinte abszolút biztos favorit-
ként indul az olimpia súlyemelô küz-
delmében.

Vlaszov, ill. az ôt menedzselô edzôi
team több hibát is elkövetett. A legna-
gyobbat szerintem azzal, hogy tényleg
elhitte, illetve  elhitették vele, hogy biz-
tos esélyes, s így Zsabotyinszkijnek

vele szemben nincsenek reális esélyei.
Különösen azt figyelembe véve, hogy
Zsabotyinszkíj testsúlya lényegesen
több volt, mint Vlaszové, így ahhoz,
hogy nyerjen, neki összetettben 2.5
kg-mal többet kellett volna emelnie.

Akkor még 3 fogásnemben rendez-
ték a versenyeket, s a nyomás után
mindenki teljesen nyugodtan hátradôl-
hetett a székében, tökéletesen biztosra
véve Vlaszov elsô helyét. Ugyanis Vla-
szov a podolszki eredményén is javíta-
ni tudott, s 197.5 kg-os (akkor fantasz-
tikusnak ítélt) új világcsúccsal 10 kg
elônyre tett szert Zsabotyinszkijjel
szemben, aki „csak” 187.5 kg-ig jutott.
Plusz a testsúlyelôny, szóval vitán felül
állt, hogy csak Vlaszov lehet a gyôztes.

A második hiba – Vlaszov szemszö-
gébôl nézve - a szakításban történt. De
döntôen nem azzal, hogy csak 162.5
kg-ot emelt, bár az is tény, hogy aki
olimpiai bajnok akar lenni, annak nem
szabadna 7.5 kg-mal elmaradnia az
egyébként általa tartott 170 kg-os vi-
lágcsúcstól. Zsabotyinszkij viszont
167.5 kg-os teljesítményt ért el, azaz
hozott 5 kg-ot Vlaszovon. Vlaszov –
megint a pszichés tényezôk – viszont
meg akarta mutatni ellenfelének, hogy
mégis ô a jobb szakításban is, s negye-
dik fogására – akkor még engedélyez-
tek negyedik fogást csúcskísérlet ese-
tén – 170.5 kg-ra javította a világcsú-
csot. Igaz, csak versenyen kívül. A hi-
ba szerintem abban volt, hogy Vlaszov
fizikai és idegi energiákat pazarolt el a
negyedik szakításkísérletére, ami
ugyan sikeres volt, de az összetettbe
nem számított be.

S jött a mindent eldöntô lökés. A
testsúlykülönbség miatt Zsabotyinsz-
kíjnek 7.5 kg-mal kell többet löknie,
mint Vlaszovnak, a lökés világcsúcs-
tartójának, aki bôdületes formában
van. Van erre esély? Alig. S mégis, a
verseny végén nem Vlaszov, hanem
Zsabotyinszkij nyakába akasztották az
aranyérmet. Nézzük, hogyan!

A többiek már befejezték a versenyt,
amikor Zsabotyinszkij 200 kg-os gya-
korlattal kezdett. Jó volt a gyakorlat,
de befejezését követôen Zsabotyinszkij
jelezte, hogy megsérült, sántikált, fog-
ta a hátát, egyik korabeli tudósítás (4)
szerint szinte agonizált. Ez után jött
Vlaszov, aki biztos 205 kg-os lökéssel
nyitott, majd utána kilökte a 210 kg-ot
is. És itt álljunk meg egy pillanatra! A
súlyemelô szakemberek számára nyil-
vánvaló, hogy a csúcsközeli súlyon
végrehajtott felvétel és lökés – mint
anaerob munka – óriási terhelés a ver-
senyzô számára, s a regeneráció idô-
szükséglete elég nagy. Különösen igaz
ez nagy testsúlyú versenyzôk eseté-

ben. S alig volt idô Vlaszov számára az
elsô, a második, és a harmadik lökés-
gyakorlat között. Ugyanis Zsabotyinsz-
kij második fogására 217.5 kg-ot kért,
kisántikált a dobogóra, néhány cm-re
megemelte a súlyzót, majd visszadob-
ta, s fejét rázva lebicegett a fájós hátá-
val és derekával. Ezt követôen jött Vla-
szov szintén a 217.5 kg-os világcsú-
cson. Egyrészt nem tudott eleget pi-
henni az elôzô 210 kg-os kísérlete
után, másrészt nyilvánvalóan fáradt
volt már a mintegy 6 órás verseny leg-
végén. Harmadrészt már emelt világ-
csúcsot e versenyen nyomásban és
szakításban, s nem volt benne elég
motiváció. Hiszen holtbiztosra vette,
vehette, hogy Zsabotyinszkij vagy nem
jön ki a harmadik fogására vagy pedig
hasonlóan az elôzôhöz, nem tud érvé-
nyes fogást végrehajtani a világcsú-
csot jelentô súlyon. Ennek ellenére
Vlaszov felvette a súlyt, de a kilökés
már nem sikerült. Elfogyott az erô, az
asszertivitás, a valós motiváció, nem
volt meg a bizonyítás kényszere. S ek-
kor – láss csodát – az eddig súlyosan
sérült, emelni képtelen, menni is alig
tudó Zsabotyinszkij frissen megjelent a
dobogón, már nem sántított, már nem
fájt a dereka. és a háta. Nagyon jó fel-
vételt követôen biztosan lökte a ma-
gasba a 217.5 kg-os súlyt, s ezzel
megszerezte az aranyérmet 2.5 kg
elônnyel Vlaszov elôtt.    

Mondhatnók, hogy ezt a versenyt
nem Zsabotyinszkij nyerte, hanem Vla-
szov vesztette el. Igaz némi csalással,
félrevezetéssel, így Zsabotyinszkij sem
kapott fair play díjat produkciója után.
De a krónikák úgy rögzítik a versenyt,
hogy elsô Leonyid Zsabotyinszkij s
csak második Jurij Vlaszov. Legyünk
persze ôszinték, ahhoz hogy Zsabo-
tyinszkij így tudjon taktikázni, ahhoz
azért az is kellett, hogy lökésben kima-
gasló teljesítményre, az adott esetben
világcsúcsra volt képes.

A 60 kg-os emelôk 
küzdelme Szekszárdon

Az akkor már olimpiai bajnok, sok-
szoros világbajnok és világcsúcstartó
török Naim Suleymanoglu nem volt
csúcsformában az EB-n, több kisebb
sérülés is hátráltatta. Jó közepes for-
mában volt, ami – az ô klasszisát te-
kintve – biztos sikert ígért. Erre utaltak
a verseny elôtt bejelentett kezdôsúlyok
is, mind szakításban, mind lökésben
Suleymanoglu kezdett a legmagasab-
ban. Komolynak tûnô ellenfele csak
egy volt a mezônyben, a bolgár Nyiko-
laj Pesalov. De azért volt egy apró
kis  figyelmeztetés, a bolgár versenyzô 
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11..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  11. A „sosem sportolt”, a „lemorzsolódott” és a sporttevé-
kenységet ûzô általános iskolai tanulók százalékos megoszlása / Percentage of
students never pursuing sports, „dropped out” or regularly pursuing sports

SSOOSSEEMM  SSPPOORRTTOOLLTT AABBBBAAHHAAGGYYTTAA SSPPOORRTTOOLL ÖÖSSSSZZEESSEENN
LLEEÁÁNNYY 7,9 % 36,2 % 55,9 % 100 %
FFIIÚÚ 5,2 % 34,5 % 60,3 % 100 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 6,5 % 35,3 % 58,2 % 100 % 

22..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  22.. Sportolási szokások lakóhely szerint/Sporting habits by
place of residency

SSOOSSEEMM  SSPPOORRTTOOLLTT AABBBBAAHHAAGGYYTTAA SSPPOORRTTOOLL ÖÖSSSSZZEESSEENN
VVÁÁRROOSS 6,5 % 38,6 % 54,9 % 100 %
KKÖÖZZSSÉÉGG 5,6 % 28 % 66,4 % 100 %
FFAALLUU 5,2 % 36,3 % 58,5 % 100 %
TTAANNYYAA 14,3 % 30,2 % 55,5 % 100 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 6,5 % 35,3 % 58,2 % 100 %
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Összefoglalás

A cikk a súlyemelésben alkalmazha-
tó taktika speciális kérdéseivel foglal-
kozik, elemezve 2 komoly jelentôségû
verseny esetét. Az elsô a Vlaszov és
Zabotyinszkij közötti párharc a tokiói
olimpián 1964-ben, a másik a Suley-
manoglu és Pesalov közötti küzdelem
a szekszárdi Eb-n 1992-ben. Zsabo-
tyinszkij és Pesalov sikere nem csupán
a nagyszerû edzôi taktikán s a ver-
senyzôk kiváló lökéseredményén ala-
pult, hanem a riválisokra gyakorolt
pszichológiai hatáson (sérülés szimu-
lálás) is.

KKuullccsssszzaavvaakk: lökôteljesítmény, pszi-
chológia, sérülés-szimulálás, súlyeme-
lés, taktika. 

Abstract

The article deals with special questi-
ons of tactics in olympic lifting, analy-
sing 2 events of he weightlifting his-
tory. The first was the fight between
Vlasov and Zhabotinsky in 1964, Tok-
yo, Olympic Games, the second one
the battle between Suleymanoglu and
Peshalov in 1992, Szekszard, Europe-
an Championships. The success of
Zhabotinsky and Peshalov was based
not only on the excellent tactics of the
coaching team and the brilliant ability
of the lifters in clean and jerk, but also
on the psychological influence (simu-
lation of injury) on the rivals. 

KKeeyy--wwoorrddss: result in clean and jerk,
psychology, simulation of injury, weight-
lifting, tactics

Bevezetés

Jól ismert tény, hogy az adott sport-
ágban egy adott versenyen való ered-
ményesség a versenyzô felkészültsé-
gén, aktuális edzettségi állapotán, fizi-

kai és biológiai teljesítôképességén túl
jelentôs mértékben függhet egyéb té-
nyezôktôl is. Pl. a mentális és pszichés
adottságoktól, az alkalmazkodóképes-
ségtôl, a motiváltságtól, a helyes vagy
helytelen taktikától, sôt bizonyos mér-
tékben az edzôi-versenyzôi-szakveze-
tési csalafintaságoktól is. Alapvetôen
más a helyzet természetesen egy csa-
patsportágban s egy egyéni sportágat
tekintve, hiszen az elsôben a helyesen
megválasztott taktika akár jelentôsen
erôsebb ellenfél ellen is sikert hozhat,
míg a második esetben inkább a nyil-
vánvaló taktikai hiba dönthet 2 hason-
ló képességû ellenfél között. 

A súlyemelés egyéni sportág, s ha
jelentôs a különbség a két versenyzô
között, akkor túl nagy taktikázásra
nincs lehetôség, hiszen az egyik – a
súlynövelés szabályainak megfelelôen
– addigra már befejezi a gyakorlatait,
amikor a másik megkezdi azokat.
Mondjuk az egyik versenyzô 100 kg-os
kezdés után második fogásra 105 kg-t,
harmadikra 110 kg-ot emel, a másik
viszont csak 125 kg-on jelenti be a
kezdôfogását. Bár taktikai hibát itt is
könnyû elkövetni, pl. a túl magasan
megválasztott kezdôsúly azt eredmé-
nyezheti, hogy a versenyzô nem tud
érvényes gyakorlatot végrehajtani. De
ha közeli a teljesítményszint, akkor bi-
zony van lehetôség taktikázni, s ese-
tenként a kevésbé esélyesnek ítélt ver-
senyzô fog a gyôzelmi dobogó tetején
állni, a jobbnak, erôsebbnek ítélt riváli-
sával szemben.

Jelen cikk 2 versenyt, 2 esetet mutat
be, mindkettô meghatározó jelentôsé-
gû a súlyemelôsport történetében ill. a
súlyemelô versenyek történetében.  Az
elsô a tokiói olimpián 1964-ben tör-
tént, a nehézsúlyban (+ 90 kg-os kate-
gória) a két szovjet emelô, Ju. Vlaszov
és L. Zsabotyinszkij küzdött az ara-
nyért. A második, nem kevésbé emlé-

kezetes esetnek Magyarország volt a
helyszíne, 1992, Szekszárd, ahol az
EB-n a bolgár N. Pesalov és a török N.
Suleymanoglu csapott össze. E két
küzdelmet, ill. annak tanulságait kívá-
nom a cikkben bemutatni, rámutatva a
pszichés hatások jelentôségére, a
megtévesztésre.

Taktika a súlyemelôsportban

A súlyemeléssel foglalkozó szak-
könyvek, szakanyagok (1)(2)(3) ter-
mészetesen megemlítik a taktika sze-
repét, s röviden elemzik is a lehetôsé-
geket. Mivel a verseny speciális fizikai
és idegi megterhelésére nem lehet az
edzéseken teljesen felkészíteni a ver-
senyzôt, a versenyeken való részvétel
alapvetôen fontos része a súlyemelô
felkészítésének. A verseny sajátos lég-
köre jelentôsen eltér az edzésekétôl, s
az edzô részérôl a versenyeztetés sok-
rétû feladat, ami komoly szakismeretet,
s egyúttal gyakorlatot is igényel.

Az edzô szakmai jártassága, határo-
zottsága sokat segíthet a versenyzô-
nek, ha köztük jó az összhang, s meg-
van a kölcsönös bizalom. A pszichés
felkészítés lényege a reális eredmény-
kitûzés. A túlzott eredmény-elvárás
feszültségkeltô a versenyzô számára,
esetleg félelembe csap át a verseny
közeledtével. A taktikázás a jobb he-
lyezés elérése érdekében végrehajtott
ésszerû reszkírozást jelenti. Ez annyit
jelent, hogy a kezdô fogást úgy kell
meghatározni, amit a versenyzô bizto-
san teljesíteni tud. Aztán a második
vagy harmadik fogás esetén a ver-
senyzô olyan súlyokra is mehet, ami-
nek a teljesítésére nem túl nagy az
esély, de az biztos, hogy a  sikeres gya-
korlat maximális összpontosítást, maxi-
mális erôbedobást, kûzdenitudást,
akaratot igényel. Ilyen lehet például az
az eset, amikor a jól szakító, de lökés-
ben riválisánál gyengébb teljesítmény-
re képes versenyzônek mindenképpen
elônyt kell szereznie a szakításban,
hogy  esélye  legyen az összetettben a 

senyszerû sporttevékenységet, 42.6%-
a pedig a megmérettetés nélküli sza-
badidô sportot részesítni elônyben.

Megkérdeztük a tanulóktól azt is,
hogy melyek azok a sportágak vagy
mozgásfajták, melyekkel rendszeresen
foglalkoznak.  A rendszeresen, de nem
feltétlenül versenyszerûen sportoló ál-
talános iskolai tanulók 29.48%-a lab-
darúgással, 21.32%-a kézilabdázással,
11.34%-a úszással, 11.2 %-a futással,
9.91%-a kerékpározással foglalkozik.
Aránylag kisebb a megjelenése a ko-
sárlabdának (8.1%), táncnak (6.73%)
és a karaténak (1.9%). 

SSppoorrttoolláássii  iinnddííttéékkookk,,  ssppoorrttáággvváállaasszzttááss
A „miért sportolsz/sportoltál?” kér-

désre kapott válaszokban leginkább a
média vagy a hatékony otthoni-iskolai
nevelés szerepét véljük felfedezni. Ezt
azért feltételezzük, mert a tanulók
majdnem fele (48.3%) nyilatkozott úgy,
hogy az egészségmegôrzés motiválja a
rendszeres sportolásra. Csak remélhet-
jük, hogy ennyire jól mûködik az egész-
ségtudatos sportra történô nevelés an-
nak érdekében, hogy a tanulók saját jö-
vôjüket szem elôtt tartva az egészség-
megôrzés miatt sportolnak.  Az is el-
képzelhetô azonban, hogy itt jelentke-
zik a média által közvetített „divat” ha-
tása. Az egészségmegôrzés mellett szó-
rakozásból a megkérdezett tanulók
46.7% a, a baráti társaság miatt 34.9% a
ûz, vagy ûzött valamilyen sportágat.
Idôtöltésként 30.4% sportol, illetve
21.6% szeretne élsportolóvá válni.  Ma-
gas volt az egyéb okokra adott vála-
szok száma (18.6%), de a válaszok
annyira szélsôségesek vagy értelmez-
hetetlenek voltak, hogy most itt nem
tudunk kitérni azok elemzésére.

Faktoranalízis eredményének segít-
ségével magyarázható, hogy mely té-
nyezôk milyen szerepet játszanak az ál-

talános iskolások sportolási motiváció-
jában. A statisztikai elemzés két faktort
mutatott: 1) Szociális indokok és 2) Tu-
datos szakmaiság. Az elsô faktorba ke-
rült a szórakozás, baráti társaság és
hasznos idôtöltés, mely mind szociális
kapcsolatokat, illetve szempontokat ha-
tároz meg. A második faktorba az
egészségmegôrzés, valamint az élspor-
tolóvá válás igénye szerepel, melyeket
mi tudatosságnak és szakmai jellegû
igénynek értelmeztünk. A számítás
részleteit a 44--55..  ttáábblláázzaatt tartalmazza.
Elmondható, hogy a szociális indokok
összesen 50.3%-ot  ôriznek meg a vál-
tozók eredeti információ tartalmából.  

A sportágválasztás témakörét érint-
ve fontosnak tartjuk azt feltárni, hogy
vajon kinek a hatására vagy befolyásá-
ra kezdtek el sportolni.  Ennek alapján
közvetve képet kaphatunk a szülôk, a
testnevelô tanárok és az edzôk e terü-
leten mutatott aktivitására. Meglepeté-
sünkre a legtöbb felsô tagozatos tanu-
ló (78.2%) úgy nyilatkozott, hogy saját
döntése alapján választott sportágat.
Számunkra ez az arány még akkor is
magasnak tûnik, ha feltételezzük, hogy
a tanulók önmaguknak tulajdonított
választása az igazolás utólagos kifeje-
zôdése lehet. Ezután a szülôi befolyás
volt a legerôsebb befolyásoló tényezô
(22. 8%), a barátok ennél kisebb szere-
pet töltöttek be a választásban

(19.6%). Elszomorító, hogy a testneve-
lôk és edzôk befolyása volt a legkevés-
bé jelentôs a válaszok között.  A tanu-
lók 8.4%-a jelezte, hogy a testnevelô
tanára irányította a választott sportág
felé és csupán 5.5% választott sport-
ágat edzôi javaslatra.  Egyéb okokra a
tanulók 6%-a hivatkozott. 

Faktoranalízist használtunk annak
érdekében is, hogy megállapíthassuk
az általános iskolások sportágválasz-
táshoz kapcsolódó tényezôk súlyát.
Ennek alapján két, egymástól jól elkü-
löníthetô faktort találtunk: 1) Közös
családi döntés és 2) Külsô tényezôk
együttes szerepe.  A számítások alap-
ján a Közös családi döntés faktorba
került a saját döntés és a család szere-
pe, mely együttesen 45.6%-ban felelô-
sek a sportágválasztásért.  A második
faktorba az edzô, testnevelô és a bará-
tok kerültek, mint befolyásoló szerep-
lôk (66..  ééss  77..  ttáábblláázzaatt).

Ajánlás

Úgy véljük a sokoldalúan képzett
testnevelô tanároktól elvárható, hogy
alakítsák és megszilárdítsák a fiatalok
sportolási szokásait.  Amikor a gyer-
mekek sportágválasztásának elôsegí-
tésérôl beszélünk, nemcsak azt kell
szem elôtt tartanunk, hogy az egyre ki-
sebb létszámú utánpótlás számára kell
megfelelô adottságokkal rendelkezô fi-
atalokat találnunk.  Célunk a mind tel-
jesebb sportolási rendszeresség kiala-
kítása, amihez fel tudjuk használni a
gyerekek lelkesedését és érdeklôdését.
A testnevelô tanár és edzô feladata,
hogy olyan sportág felé irányítsa a ta-
nulókat, mely érdeklôdésüknek, adott
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33..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  33: A versenyszerûen és nem versenyszerûen sportolók szá-
zalékos megoszlása / Percentage of students pursuing a competitive sport or not

SSPPOORRTTOOLLTT SSPPOORRTTOOLL
VVEERRSSEENNYYSSZZEERRÛÛEENN 37,6 % 57,4 %
NNEEMM  VVEERRSSEENNYYSSZZEERRÛÛEENN 62,4 % 42,6 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 100 % 100 %

44..ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  44: A sportolási motivációk %-os megoszlása az általános iskolások körében (faktoranalízis) / Primary
school students’ motivation in sport (Factor Analysis) (%)

AA  vváállttoozzóókk  tteelljjeess  vvaarriiaanncciiáájjaa
ÁÁllllííttáássookk SSaajjááttéérrttéékk  ((EEiiggeenn)) NNééggyyzzeetteekk  öösssszzeeggee  --  kkiivvoonnaatt NNééggyyzzeetteekk  öösssszzeeggee  --  rroottáácciióó

ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv  %% ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv%% ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv  %%
11 1,484 29,676 29,676 1,484 29,676 29,676 1,468 29,365 29,365
22 1,032 20,645 50,322 1,032 20,645 50,322 1,048 20,957 50,322
33 ,974 19,473 69,794
44 ,830 16,610 86,404
55 ,680 13,596 100,000
Alkalmazott eljárás: Principal Component Analysis. 

55..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  55. Faktorsúlyok százalékban megadva/ Loading of items in
percentages

ÁÁllllííttáássookk
11..  ffaakkttoorr 22..  ffaakkttoorr

SSzzóórraakkoozzááss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,740
BBaarrááttii  ttáárrssaassáágg  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,699
HHaasszznnooss  iiddôôttööllttééss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,541
EEggéésszzssééggmmeeggôôrrzzééss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,691
ÉÉllssppoorrttoollóó  aakkaarr((tt))  lleennnnii,,  eezzéérrtt  ssppoorrttooll ,646

Szabó S. András
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest
andras.szabo@uni-corvinus.hu
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ságuknak a legmegfelelôbb. Amennyi-
ben segítünk nekik megtalálni azt a
sportágat, ahol kisebb-nagyobb sike-
reket érhetnek el, úgy lecsökkenthet-
jük a rendszeres fizikai aktivitás korai
abbahagyásának arányát. A rendsze-
res sportolásra nevelés, jobb esetben a
versenysport felé irányítás segítségé-
vel hozzájárulunk az utánpótlás-neve-
lés problémájának csökkentéséhez,
esetlegesen megoldásához is.  

A cél tehát kettôs, mely a testneve-
lôk, edzôk és szülôk folyamatos és
ôszinte kommunikációjával könnyen
megoldható. Nem várhatunk arra,
hogy a tanulók a média, vagy esetleg
valami véletlen által ismerjék meg a la-
kóhelyükön ûzhetô sportágakat.  Kis
szervezéssel népszerûsítô filmek és be-
mutatók által ez a probléma könnyen
áthidalható.

A tanulók sportágválasztási indoka
változatosnak tûnik. A versenysport
tekintetében kifejezetten gyengék a
mutatók, ugyanakkor az egészséges
aktív életmód szempontjából nem te-
kinthetô rossznak.  

Tanulmányunk alapján meg tudjuk
erôsíteni Révész és munkatársai
(2005) eredményét a sportágválasz-
tást befolyásoló szereplôk tekinteté-
ben.  Ezek szerint saját döntés és szü-
lôi javaslat tûnik a legjelentôsebb ha-
tásnak, mely a gyermekeket ebben a
korban valamely sportág felé irányítja.
Úgy tûnik egyértelmû az eddigi empiri-
kus tapasztalat abban, hogy a sport-
szakemberek alig játszanak szerepet
az iskolások sportágválasztási dönté-
seiben. Ez számunkra azt jelzi, hogy a
testnevelô tanárok és edzôk jelentôs
része nem fektet kellô hangsúlyt az is-
kolán kívüli kapcsolatokra és a tanulók
megfelelô sportághoz való terelgetésé-
re. A testnevelô tanárok pedig jól is-
merik a tanulók motoros képességeit
és készségeit, így szaktudásuk révén
ôk ajánlhatnának testhezálló sportte-
vékenységet és sportágat. A cél nem-
csak a versenysportra való szûrés és
kiválasztás, az utánpótlás keresése,
hanem a sportolási szokások gyer-
mekkorban való kialakítása és meg-

erôsítése, mely a felnôttkori szokások
és életvitel alapját képezik.

Korábbi tanulmányokban olvasható,
hogy a testnevelôk és edzôk együtt-
mûködve hatékonyabbak lehetnek a
„szûrésben” (Kôrös, 1995; Istvánfi,
2002; Szlatényi, 2002). Az 1980-as
évek végéig az együttmûködésnek,
egymásra épülésnek volt egy viszony-
lag stabil rendszere, mely felborult, és
a tanulók véleménye is ennek az
együttmûködésnek a meg nem valósu-
lását mutatja.  

A sportágválasztás kulcsszereplôi a
tapasztalatok szerint nem mûködnek
együtt, ezért ennek megvalósítása
egyelôre csak álom. A szülôk, testne-
velôk és edzôk kapcsolatának kiépíté-
se, az elsôdleges és másodlagos szo-
cializációs hatások összerendezése a
gyermek érzelmi, testi, fizikai és értel-
mi fejlôdésével szükségszerû és már
nem várathat sokáig magára. Ez min-
den bizonnyal a gyermeki személyi-
ségfejlôdést optimálisan alakítaná, se-
gítené.

Mindezek ismeretében érdemes a
sportágválasztás kutatásában tovább-
haladni és a téma kérdéseit alaposab-
ban és több oldalról megvizsgálni. Pél-
dának okáért feltehetô a kérdés, hogy
azok a tanulók, akik sosem sportoltak,
vagy még az általános iskolai évek
alatt felhagytak ezzel a tevékenysé-
gükkel, milyen egyéb szokásokkal ren-
delkeznek? Emellett mindenképp ér-
demes mélyrehatóbban megvizsgálni
az egészségmegôrzés és fejlesztés kér-
dését, mint sportolási indítékot.
Ugyanígy érdekes lehet a szülôi és a
testnevelôi oldalt is meghallgatni a té-
mát illetôen.  
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A világmindenség természetes mágneses terei már az el-
sô életformák megjelenése elôtt is léteztek.  Szerepük az
evolúcióban vitathatatlan. Az emberi szervezetben számos
olyan folyamat megy végbe, amelynek irányításában elektro-
mos erôk vesznek részt, s ezeket természetes mágneses te-
rek mûködése hozza létre. ... 

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

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

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

Sieron professzor munkája egyrészt ismerteti az alapokat,
azaz hasznos lehet azok számára is, akik érdeklôdése mosta-
nában fordul a non-invazív eljárások e területe felé. Ugyanak-
kor széles irodalmi áttekintést és irodalomjegyzéket nyújt a
témában haladónak számítók számára is.
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ságuknak a legmegfelelôbb. Amennyi-
ben segítünk nekik megtalálni azt a
sportágat, ahol kisebb-nagyobb sike-
reket érhetnek el, úgy lecsökkenthet-
jük a rendszeres fizikai aktivitás korai
abbahagyásának arányát. A rendsze-
res sportolásra nevelés, jobb esetben a
versenysport felé irányítás segítségé-
vel hozzájárulunk az utánpótlás-neve-
lés problémájának csökkentéséhez,
esetlegesen megoldásához is.  

A cél tehát kettôs, mely a testneve-
lôk, edzôk és szülôk folyamatos és
ôszinte kommunikációjával könnyen
megoldható. Nem várhatunk arra,
hogy a tanulók a média, vagy esetleg
valami véletlen által ismerjék meg a la-
kóhelyükön ûzhetô sportágakat.  Kis
szervezéssel népszerûsítô filmek és be-
mutatók által ez a probléma könnyen
áthidalható.

A tanulók sportágválasztási indoka
változatosnak tûnik. A versenysport
tekintetében kifejezetten gyengék a
mutatók, ugyanakkor az egészséges
aktív életmód szempontjából nem te-
kinthetô rossznak.  

Tanulmányunk alapján meg tudjuk
erôsíteni Révész és munkatársai
(2005) eredményét a sportágválasz-
tást befolyásoló szereplôk tekinteté-
ben.  Ezek szerint saját döntés és szü-
lôi javaslat tûnik a legjelentôsebb ha-
tásnak, mely a gyermekeket ebben a
korban valamely sportág felé irányítja.
Úgy tûnik egyértelmû az eddigi empiri-
kus tapasztalat abban, hogy a sport-
szakemberek alig játszanak szerepet
az iskolások sportágválasztási dönté-
seiben. Ez számunkra azt jelzi, hogy a
testnevelô tanárok és edzôk jelentôs
része nem fektet kellô hangsúlyt az is-
kolán kívüli kapcsolatokra és a tanulók
megfelelô sportághoz való terelgetésé-
re. A testnevelô tanárok pedig jól is-
merik a tanulók motoros képességeit
és készségeit, így szaktudásuk révén
ôk ajánlhatnának testhezálló sportte-
vékenységet és sportágat. A cél nem-
csak a versenysportra való szûrés és
kiválasztás, az utánpótlás keresése,
hanem a sportolási szokások gyer-
mekkorban való kialakítása és meg-

erôsítése, mely a felnôttkori szokások
és életvitel alapját képezik.

Korábbi tanulmányokban olvasható,
hogy a testnevelôk és edzôk együtt-
mûködve hatékonyabbak lehetnek a
„szûrésben” (Kôrös, 1995; Istvánfi,
2002; Szlatényi, 2002). Az 1980-as
évek végéig az együttmûködésnek,
egymásra épülésnek volt egy viszony-
lag stabil rendszere, mely felborult, és
a tanulók véleménye is ennek az
együttmûködésnek a meg nem valósu-
lását mutatja.  

A sportágválasztás kulcsszereplôi a
tapasztalatok szerint nem mûködnek
együtt, ezért ennek megvalósítása
egyelôre csak álom. A szülôk, testne-
velôk és edzôk kapcsolatának kiépíté-
se, az elsôdleges és másodlagos szo-
cializációs hatások összerendezése a
gyermek érzelmi, testi, fizikai és értel-
mi fejlôdésével szükségszerû és már
nem várathat sokáig magára. Ez min-
den bizonnyal a gyermeki személyi-
ségfejlôdést optimálisan alakítaná, se-
gítené.

Mindezek ismeretében érdemes a
sportágválasztás kutatásában tovább-
haladni és a téma kérdéseit alaposab-
ban és több oldalról megvizsgálni. Pél-
dának okáért feltehetô a kérdés, hogy
azok a tanulók, akik sosem sportoltak,
vagy még az általános iskolai évek
alatt felhagytak ezzel a tevékenysé-
gükkel, milyen egyéb szokásokkal ren-
delkeznek? Emellett mindenképp ér-
demes mélyrehatóbban megvizsgálni
az egészségmegôrzés és fejlesztés kér-
dését, mint sportolási indítékot.
Ugyanígy érdekes lehet a szülôi és a
testnevelôi oldalt is meghallgatni a té-
mát illetôen.  
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A világmindenség természetes mágneses terei már az el-
sô életformák megjelenése elôtt is léteztek.  Szerepük az
evolúcióban vitathatatlan. Az emberi szervezetben számos
olyan folyamat megy végbe, amelynek irányításában elektro-
mos erôk vesznek részt, s ezeket természetes mágneses te-
rek mûködése hozza létre. ... 

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

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

DDrr..  PPuuccssookk  JJóózzsseeff  eeggyyeetteemmii  ttaannáárr

A fordító elôszava

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

Sieron professzor munkája egyrészt ismerteti az alapokat,
azaz hasznos lehet azok számára is, akik érdeklôdése mosta-
nában fordul a non-invazív eljárások e területe felé. Ugyanak-
kor széles irodalmi áttekintést és irodalomjegyzéket nyújt a
témában haladónak számítók számára is.
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A. Sieron: Mágneses terek alkalmazása az orvostudományban
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Összefoglalás

A cikk a súlyemelésben alkalmazha-
tó taktika speciális kérdéseivel foglal-
kozik, elemezve 2 komoly jelentôségû
verseny esetét. Az elsô a Vlaszov és
Zabotyinszkij közötti párharc a tokiói
olimpián 1964-ben, a másik a Suley-
manoglu és Pesalov közötti küzdelem
a szekszárdi Eb-n 1992-ben. Zsabo-
tyinszkij és Pesalov sikere nem csupán
a nagyszerû edzôi taktikán s a ver-
senyzôk kiváló lökéseredményén ala-
pult, hanem a riválisokra gyakorolt
pszichológiai hatáson (sérülés szimu-
lálás) is.

KKuullccsssszzaavvaakk: lökôteljesítmény, pszi-
chológia, sérülés-szimulálás, súlyeme-
lés, taktika. 

Abstract

The article deals with special questi-
ons of tactics in olympic lifting, analy-
sing 2 events of he weightlifting his-
tory. The first was the fight between
Vlasov and Zhabotinsky in 1964, Tok-
yo, Olympic Games, the second one
the battle between Suleymanoglu and
Peshalov in 1992, Szekszard, Europe-
an Championships. The success of
Zhabotinsky and Peshalov was based
not only on the excellent tactics of the
coaching team and the brilliant ability
of the lifters in clean and jerk, but also
on the psychological influence (simu-
lation of injury) on the rivals. 

KKeeyy--wwoorrddss: result in clean and jerk,
psychology, simulation of injury, weight-
lifting, tactics

Bevezetés

Jól ismert tény, hogy az adott sport-
ágban egy adott versenyen való ered-
ményesség a versenyzô felkészültsé-
gén, aktuális edzettségi állapotán, fizi-

kai és biológiai teljesítôképességén túl
jelentôs mértékben függhet egyéb té-
nyezôktôl is. Pl. a mentális és pszichés
adottságoktól, az alkalmazkodóképes-
ségtôl, a motiváltságtól, a helyes vagy
helytelen taktikától, sôt bizonyos mér-
tékben az edzôi-versenyzôi-szakveze-
tési csalafintaságoktól is. Alapvetôen
más a helyzet természetesen egy csa-
patsportágban s egy egyéni sportágat
tekintve, hiszen az elsôben a helyesen
megválasztott taktika akár jelentôsen
erôsebb ellenfél ellen is sikert hozhat,
míg a második esetben inkább a nyil-
vánvaló taktikai hiba dönthet 2 hason-
ló képességû ellenfél között. 

A súlyemelés egyéni sportág, s ha
jelentôs a különbség a két versenyzô
között, akkor túl nagy taktikázásra
nincs lehetôség, hiszen az egyik – a
súlynövelés szabályainak megfelelôen
– addigra már befejezi a gyakorlatait,
amikor a másik megkezdi azokat.
Mondjuk az egyik versenyzô 100 kg-os
kezdés után második fogásra 105 kg-t,
harmadikra 110 kg-ot emel, a másik
viszont csak 125 kg-on jelenti be a
kezdôfogását. Bár taktikai hibát itt is
könnyû elkövetni, pl. a túl magasan
megválasztott kezdôsúly azt eredmé-
nyezheti, hogy a versenyzô nem tud
érvényes gyakorlatot végrehajtani. De
ha közeli a teljesítményszint, akkor bi-
zony van lehetôség taktikázni, s ese-
tenként a kevésbé esélyesnek ítélt ver-
senyzô fog a gyôzelmi dobogó tetején
állni, a jobbnak, erôsebbnek ítélt riváli-
sával szemben.

Jelen cikk 2 versenyt, 2 esetet mutat
be, mindkettô meghatározó jelentôsé-
gû a súlyemelôsport történetében ill. a
súlyemelô versenyek történetében.  Az
elsô a tokiói olimpián 1964-ben tör-
tént, a nehézsúlyban (+ 90 kg-os kate-
gória) a két szovjet emelô, Ju. Vlaszov
és L. Zsabotyinszkij küzdött az ara-
nyért. A második, nem kevésbé emlé-

kezetes esetnek Magyarország volt a
helyszíne, 1992, Szekszárd, ahol az
EB-n a bolgár N. Pesalov és a török N.
Suleymanoglu csapott össze. E két
küzdelmet, ill. annak tanulságait kívá-
nom a cikkben bemutatni, rámutatva a
pszichés hatások jelentôségére, a
megtévesztésre.

Taktika a súlyemelôsportban

A súlyemeléssel foglalkozó szak-
könyvek, szakanyagok (1)(2)(3) ter-
mészetesen megemlítik a taktika sze-
repét, s röviden elemzik is a lehetôsé-
geket. Mivel a verseny speciális fizikai
és idegi megterhelésére nem lehet az
edzéseken teljesen felkészíteni a ver-
senyzôt, a versenyeken való részvétel
alapvetôen fontos része a súlyemelô
felkészítésének. A verseny sajátos lég-
köre jelentôsen eltér az edzésekétôl, s
az edzô részérôl a versenyeztetés sok-
rétû feladat, ami komoly szakismeretet,
s egyúttal gyakorlatot is igényel.

Az edzô szakmai jártassága, határo-
zottsága sokat segíthet a versenyzô-
nek, ha köztük jó az összhang, s meg-
van a kölcsönös bizalom. A pszichés
felkészítés lényege a reális eredmény-
kitûzés. A túlzott eredmény-elvárás
feszültségkeltô a versenyzô számára,
esetleg félelembe csap át a verseny
közeledtével. A taktikázás a jobb he-
lyezés elérése érdekében végrehajtott
ésszerû reszkírozást jelenti. Ez annyit
jelent, hogy a kezdô fogást úgy kell
meghatározni, amit a versenyzô bizto-
san teljesíteni tud. Aztán a második
vagy harmadik fogás esetén a ver-
senyzô olyan súlyokra is mehet, ami-
nek a teljesítésére nem túl nagy az
esély, de az biztos, hogy a  sikeres gya-
korlat maximális összpontosítást, maxi-
mális erôbedobást, kûzdenitudást,
akaratot igényel. Ilyen lehet például az
az eset, amikor a jól szakító, de lökés-
ben riválisánál gyengébb teljesítmény-
re képes versenyzônek mindenképpen
elônyt kell szereznie a szakításban,
hogy  esélye  legyen az összetettben a 

senyszerû sporttevékenységet, 42.6%-
a pedig a megmérettetés nélküli sza-
badidô sportot részesítni elônyben.

Megkérdeztük a tanulóktól azt is,
hogy melyek azok a sportágak vagy
mozgásfajták, melyekkel rendszeresen
foglalkoznak.  A rendszeresen, de nem
feltétlenül versenyszerûen sportoló ál-
talános iskolai tanulók 29.48%-a lab-
darúgással, 21.32%-a kézilabdázással,
11.34%-a úszással, 11.2 %-a futással,
9.91%-a kerékpározással foglalkozik.
Aránylag kisebb a megjelenése a ko-
sárlabdának (8.1%), táncnak (6.73%)
és a karaténak (1.9%). 

SSppoorrttoolláássii  iinnddííttéékkookk,,  ssppoorrttáággvváállaasszzttááss
A „miért sportolsz/sportoltál?” kér-

désre kapott válaszokban leginkább a
média vagy a hatékony otthoni-iskolai
nevelés szerepét véljük felfedezni. Ezt
azért feltételezzük, mert a tanulók
majdnem fele (48.3%) nyilatkozott úgy,
hogy az egészségmegôrzés motiválja a
rendszeres sportolásra. Csak remélhet-
jük, hogy ennyire jól mûködik az egész-
ségtudatos sportra történô nevelés an-
nak érdekében, hogy a tanulók saját jö-
vôjüket szem elôtt tartva az egészség-
megôrzés miatt sportolnak.  Az is el-
képzelhetô azonban, hogy itt jelentke-
zik a média által közvetített „divat” ha-
tása. Az egészségmegôrzés mellett szó-
rakozásból a megkérdezett tanulók
46.7% a, a baráti társaság miatt 34.9% a
ûz, vagy ûzött valamilyen sportágat.
Idôtöltésként 30.4% sportol, illetve
21.6% szeretne élsportolóvá válni.  Ma-
gas volt az egyéb okokra adott vála-
szok száma (18.6%), de a válaszok
annyira szélsôségesek vagy értelmez-
hetetlenek voltak, hogy most itt nem
tudunk kitérni azok elemzésére.

Faktoranalízis eredményének segít-
ségével magyarázható, hogy mely té-
nyezôk milyen szerepet játszanak az ál-

talános iskolások sportolási motiváció-
jában. A statisztikai elemzés két faktort
mutatott: 1) Szociális indokok és 2) Tu-
datos szakmaiság. Az elsô faktorba ke-
rült a szórakozás, baráti társaság és
hasznos idôtöltés, mely mind szociális
kapcsolatokat, illetve szempontokat ha-
tároz meg. A második faktorba az
egészségmegôrzés, valamint az élspor-
tolóvá válás igénye szerepel, melyeket
mi tudatosságnak és szakmai jellegû
igénynek értelmeztünk. A számítás
részleteit a 44--55..  ttáábblláázzaatt tartalmazza.
Elmondható, hogy a szociális indokok
összesen 50.3%-ot  ôriznek meg a vál-
tozók eredeti információ tartalmából.  

A sportágválasztás témakörét érint-
ve fontosnak tartjuk azt feltárni, hogy
vajon kinek a hatására vagy befolyásá-
ra kezdtek el sportolni.  Ennek alapján
közvetve képet kaphatunk a szülôk, a
testnevelô tanárok és az edzôk e terü-
leten mutatott aktivitására. Meglepeté-
sünkre a legtöbb felsô tagozatos tanu-
ló (78.2%) úgy nyilatkozott, hogy saját
döntése alapján választott sportágat.
Számunkra ez az arány még akkor is
magasnak tûnik, ha feltételezzük, hogy
a tanulók önmaguknak tulajdonított
választása az igazolás utólagos kifeje-
zôdése lehet. Ezután a szülôi befolyás
volt a legerôsebb befolyásoló tényezô
(22. 8%), a barátok ennél kisebb szere-
pet töltöttek be a választásban

(19.6%). Elszomorító, hogy a testneve-
lôk és edzôk befolyása volt a legkevés-
bé jelentôs a válaszok között.  A tanu-
lók 8.4%-a jelezte, hogy a testnevelô
tanára irányította a választott sportág
felé és csupán 5.5% választott sport-
ágat edzôi javaslatra.  Egyéb okokra a
tanulók 6%-a hivatkozott. 

Faktoranalízist használtunk annak
érdekében is, hogy megállapíthassuk
az általános iskolások sportágválasz-
táshoz kapcsolódó tényezôk súlyát.
Ennek alapján két, egymástól jól elkü-
löníthetô faktort találtunk: 1) Közös
családi döntés és 2) Külsô tényezôk
együttes szerepe.  A számítások alap-
ján a Közös családi döntés faktorba
került a saját döntés és a család szere-
pe, mely együttesen 45.6%-ban felelô-
sek a sportágválasztásért.  A második
faktorba az edzô, testnevelô és a bará-
tok kerültek, mint befolyásoló szerep-
lôk (66..  ééss  77..  ttáábblláázzaatt).

Ajánlás

Úgy véljük a sokoldalúan képzett
testnevelô tanároktól elvárható, hogy
alakítsák és megszilárdítsák a fiatalok
sportolási szokásait.  Amikor a gyer-
mekek sportágválasztásának elôsegí-
tésérôl beszélünk, nemcsak azt kell
szem elôtt tartanunk, hogy az egyre ki-
sebb létszámú utánpótlás számára kell
megfelelô adottságokkal rendelkezô fi-
atalokat találnunk.  Célunk a mind tel-
jesebb sportolási rendszeresség kiala-
kítása, amihez fel tudjuk használni a
gyerekek lelkesedését és érdeklôdését.
A testnevelô tanár és edzô feladata,
hogy olyan sportág felé irányítsa a ta-
nulókat, mely érdeklôdésüknek, adott
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33..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  33: A versenyszerûen és nem versenyszerûen sportolók szá-
zalékos megoszlása / Percentage of students pursuing a competitive sport or not

SSPPOORRTTOOLLTT SSPPOORRTTOOLL
VVEERRSSEENNYYSSZZEERRÛÛEENN 37,6 % 57,4 %
NNEEMM  VVEERRSSEENNYYSSZZEERRÛÛEENN 62,4 % 42,6 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 100 % 100 %

44..ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  44: A sportolási motivációk %-os megoszlása az általános iskolások körében (faktoranalízis) / Primary
school students’ motivation in sport (Factor Analysis) (%)

AA  vváállttoozzóókk  tteelljjeess  vvaarriiaanncciiáájjaa
ÁÁllllííttáássookk SSaajjááttéérrttéékk  ((EEiiggeenn)) NNééggyyzzeetteekk  öösssszzeeggee  --  kkiivvoonnaatt NNééggyyzzeetteekk  öösssszzeeggee  --  rroottáácciióó

ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv  %% ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv%% ÖÖsssszz VVaarriiaanncciiaa  %% KKuummuullaattíívv  %%
11 1,484 29,676 29,676 1,484 29,676 29,676 1,468 29,365 29,365
22 1,032 20,645 50,322 1,032 20,645 50,322 1,048 20,957 50,322
33 ,974 19,473 69,794
44 ,830 16,610 86,404
55 ,680 13,596 100,000
Alkalmazott eljárás: Principal Component Analysis. 

55..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  55. Faktorsúlyok százalékban megadva/ Loading of items in
percentages

ÁÁllllííttáássookk
11..  ffaakkttoorr 22..  ffaakkttoorr

SSzzóórraakkoozzááss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,740
BBaarrááttii  ttáárrssaassáágg  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,699
HHaasszznnooss  iiddôôttööllttééss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,541
EEggéésszzssééggmmeeggôôrrzzééss  mmiiaatttt  ssppoorrttooll ,691
ÉÉllssppoorrttoollóó  aakkaarr((tt))  lleennnnii,,  eezzéérrtt  ssppoorrttooll ,646
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ra.  A hazai kutatások széleskörûen
tárgyalják az iskolához kapcsolódó fizi-
kai aktivitás és sportolás hatásait,
azonban a sportágválasztás és az isko-
la kapcsolatával mindezidáig kevesen
foglalkoztak.  A kevés tanulmány kö-
zül Pápai és Szabó (2003) munkáját
érdemes megemlíteni, akik szerint az
utánpótlás korú fiú tornászok 75%-a,
míg a lányok 69%-a a szüleik javasla-
tára kezdtek sportolni.

A testnevelô tanár szerepét vizsgálva
érdemes megemlítenünk Balázsiné
(2002) felmérését, amely szerint az ál-
talános iskolai tanulók több mint har-
madának a testnevelés óra számít a
legértékesebbnek, és a testnevelô ta-
nár a legszimpatikusabbnak az iskolá-
ban. Ez az eredmény is bizonyítja,
hogy a testnevelônek fontos szerepe
van a gyermekek életében, bíznak
benne, ezáltal valószínûsíthetô, hogy a
bizonyos iskolán kívüli tevékenység-
ben is számítanak a véleményére, ta-
nácsára.  Reméljük, hogy a sportágvá-
lasztás is ilyen tevékenységnek számít. 

Mindezek alapján célunk megismerni,
hogy napjainkban az általános iskolá-
sok mi módon és kinek a hatására jut-
nak el egy adott sportághoz. A szülôk,
testnevelôk és edzôk együttmûködését
és sportágválasztást befolyásoló tevé-
kenységét is szeretnénk megvizsgálni.
Jelen tanulmányunkban az általános is-
kolások sportolási szokásainak, vala-
mint a sportágválasztásuk motivációs
tényezôinek feltárását is célul tûztük.  

Módszer

A teljes alapsokaságot 3560 tanuló
és hallgató jelenti, ezen belül 1604 felsô
tagozatos általános iskolás, 1076 kö-
zépiskolás (szakmunkás tanuló, szak-
középiskolás, gimnáziumi tanuló) és
880 felsôoktatási intézményi hallgató
(fôiskolás és egyetemista). Tanulmá-
nyunk végsô célja a különbözô oktatási
szinten levô tanulók és hallgatók spor-
tolási szokásainak, motivációinak és a
sportágválasztást befolyásoló ténye-
zôknek összehasonlító elemzése.  Most
ennek elsô lépéseként az általános is-
kolai tanulók vizsgálatát végeztük el.  

A felsô tagozatos tanulókat ebben a
tanulmányban egységes mintaként ér-
telmezzük. A nemek szerinti eloszlás
47.9% (leány) és 52.1% (fiú), a tanulók
59.4%-a városban, 24.6%-a községben,
12%-a faluban és 4%-a tanyán él.

A kérdôíves felméréshez lépcsôzetes
mintavételi eljárást használtunk. Az or-
szágot két régióra, Észak-Kelet és Dél-
Nyugat Magyarországra bontottuk.  A
régiók valamennyi helységét 4 cso-
portba soroltuk: város, község, falu és
tanya. A felmérésben résztvevô hely-

ségeket véletlenszerûen választottuk ki
a Központi Statisztikai Hivatal által ki-
adott „A Magyar Köztársaság Helység-
névtára” alapján. Az iskolákat és intéz-
ményeket szintén véletlenszerûen vá-
lasztottuk ki az Országos Közoktatási
Intézet „Nevelési-Oktatási Intézmé-
nyek Címjegyzéke” alapján.  Az iskolá-
kon belül a tanulók véletlenszerû kivá-
lasztását a tanárok együttmûködésével
sikerült megvalósítani.

Adatfelvételhez az önkitöltôs kérdôí-
vet használtuk. A kérdôív egy része
elôre megadott, standardizált válaszo-
kat, míg kisebb része nyíltvégû kérdé-
seket tartalmazott. A kérdések kiter-
jedtek a sportolási szokásokra, a rend-
szerességre, a választott sportágakra,
a sportágválasztás családi hátterére,
azokra a külsô és belsô tényezôkre,
melyek befolyásolták a választást, és
az eredményességre.  

Tanulmányunkban sportolóként rög-
zítettük azokat a tanulókat, akik heten-
te legalább háromszor jártak edzésre.
A versenyszerû sportoló kritériuma az
volt, hogy rendszeresen induljon helyi,
regionális, országos vagy nemzetközi
versenyeken.  A kérdôívben szereplô
nyílt végû kérdésre adott válaszokat
csoportosítottuk és kódoltuk. A feldol-
gozáshoz SPSS 13.0 for Windows sta-
tisztikai programot használtunk. Az át-
lag és szórás értékek meghatározásán
kívül variancia analízist végeztünk.

Eredmények, összegzés

SSppoorrttoolláásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  iinnffoorrmmáácciióókk
A kérdôívben szereplô kérdések

alapján nemcsak a sportoló és nem
sportoló tanulók megoszlásáról ka-
punk pontos képet, hanem a verseny-
szerûen és nem versenyszerûen spor-
tolók számáról is. A sosem sportoltak
és a valaha sportoltak, de már lemor-
zsolódottak, valamint a jelenleg is

sportolók százalékos megoszlását az 11..
ttáábblláázzaatt mutatja.  

Aránylag elfogadható eredménynek
tekinthetjük azon tanulók arányát, akik
egyáltalán nem ûztek sporttevékeny-
séget (6.5%). Talán ez az alacsonynak
mondható százalék azt mutatja, hogy a
sport szerepe az elvárásoknak megfe-
lelôen alakul ebben az életkorban.  A
táblázatból látható, hogy a sporttevé-
kenységet nem folytató tanulók közül
a lányok vannak többen.  Meglepô szá-
munkra, hogy több mint egyharmada
a tanulóknak (35.3 %) múlt idôben be-
szél a sportolási szokásairól. Kifejezet-
ten alacsonynak számít azon tanulók
aránya (58.2%), akik rendszeresen,
legalább heti háromszor járnak edzés-
re.  

Lakóhely szerinti megoszlásban ki-
ugró különbségeket nem találni (22..  ttáább--
lláázzaatt). Érdekességképp megemlítjük,
hogy a sosem sportoltak legnagyobb
hányada tanyán, viszont az aktív spor-
tolók legnagyobb része községben él.  

A 33..  ttáábblláázzaatt mutatja a versenysze-
rûen és a nem versenyszerûen sporto-
lók/sportoltak százalékos megoszlá-
sát.  A kérdôívben szereplô kérdések a
versenyek szintjére (iskolai versenyek,
városi bajnokság, megyei bajnokság,
országos bajnokság, nemzetközi verse-
nyek) is kitért, ez azonban ebben a ta-
nulmányban nem került feldolgozásra.

A táblázatból kitûnik, hogy a sporto-
lással felhagyó, azaz a lemorzsolódott
tanulók 37.6%-a folytatta korábban
ezt a tevékenységet versenyszerûen,
míg 62.4% nem vett részt versenye-
ken. Úgy gondoljuk, hogy túl nagy
számban vannak azon felsô tagozatos
tanulók, akik korábban versenyeztek
és korán lemorzsolódtak. Érdemes
lenne utánanézni, hogy ez a minden-
képpen korainak mondható sportágel-
hagyás minek köszönhetô.  A jelenleg
is  sportoló  tanulók  57.4%-a  ûz  ver-

gyôzelemre. Az is ismert ugyanakkor,
hogy az a versenyzô van elônyben, aki
lökésben kimagasló teljesítményre ké-
pes, így a taktikai lehetôség a kezében
van, hiszen pontosan tudja, hogy
mennyivel kell többet löknie ellenfelé-
nél. 

Némi taktikázásra ad lehetôséget a
sorszám (a sorsolással meghatározott
startszám), s a versenyzô mérlegelési
testtömege is. Ha a versenyzônek nem
voltak fogyasztási problémái, akkor a
riválisok alá is fogyhat, bár általában
minden versenyzô – az ún. edzôsúly és
a kategóriahatár közötti gyakran jelen-
tôs különbségbôl adódóan – annak is
örül, ha gond nélkül, a mérlegelési idô
elején be tud mérni, s nem azzal foglal-
kozik, hogy az ellenfél mennyivel mért.

A cikkben – errôl nem írnak a köny-
vek – a taktikázás egy nagyon speciá-
lis esetérôl lesz szó, amikor az egyik
versenyzô viselkedésével megtéveszti
a másikat, ill. a másik emelô szakveze-
tôit. A pszichológiai hadviselés eszkö-
zérôl, a tudatos félrevezetésrôl, sérü-
lés-szimulálásról, amivel jelentôsen
befolyásolható a rivális motiváltsága, s
így teljesítôképessége is.

A nehézsúlyúak küzdelme
az olimpiai aranyéremért

Tokióban az akkor még 7 súlycso-
portban rendezett súlyemelô küzdel-
mek zárónapján a nehézsúlyúak léptek
dobogóra, az akkori kategóriáknak
megfelelôen a +90 kg-os súlycsoport-
ban. Az arany- és ezüstérem váromá-
nyosa a két szovjet emelô, az orosz Ju.
Vlaszov és az ukrán L. Zsabotyinszkij
volt, a többi emelô teljesítménye jelen-
tôsen elmaradt a szovjet emelôktôl
várható eredményektôl. A szakértôk
messze-messze több esélyt adtak a ró-
mai olimpia bajnokának, a sokszoros
világbajnok és világcsúcstartó Vla-
szovnak, mint a feltörekvô, jóval fiata-
labb ellenfelének, aki azért ugyancsak
megmutatta már néhány világcsúccsal
oroszlánkörmeit. Az azonban tény volt,
hogy az olimpia elôtt rendezett hazai
(Podolszk) versenyen – lényegében
felmérô verseny volt a keret kijelölésé-
re – Vlaszov nyomásban, szakításban,
lökésben és természetesen összetett-
ben is világcsúcsot javított, s így jogo-
san érezhette azt, hogy esélyesként,
mitöbb, szinte abszolút biztos favorit-
ként indul az olimpia súlyemelô küz-
delmében.

Vlaszov, ill. az ôt menedzselô edzôi
team több hibát is elkövetett. A legna-
gyobbat szerintem azzal, hogy tényleg
elhitte, illetve  elhitették vele, hogy biz-
tos esélyes, s így Zsabotyinszkijnek

vele szemben nincsenek reális esélyei.
Különösen azt figyelembe véve, hogy
Zsabotyinszkíj testsúlya lényegesen
több volt, mint Vlaszové, így ahhoz,
hogy nyerjen, neki összetettben 2.5
kg-mal többet kellett volna emelnie.

Akkor még 3 fogásnemben rendez-
ték a versenyeket, s a nyomás után
mindenki teljesen nyugodtan hátradôl-
hetett a székében, tökéletesen biztosra
véve Vlaszov elsô helyét. Ugyanis Vla-
szov a podolszki eredményén is javíta-
ni tudott, s 197.5 kg-os (akkor fantasz-
tikusnak ítélt) új világcsúccsal 10 kg
elônyre tett szert Zsabotyinszkijjel
szemben, aki „csak” 187.5 kg-ig jutott.
Plusz a testsúlyelôny, szóval vitán felül
állt, hogy csak Vlaszov lehet a gyôztes.

A második hiba – Vlaszov szemszö-
gébôl nézve - a szakításban történt. De
döntôen nem azzal, hogy csak 162.5
kg-ot emelt, bár az is tény, hogy aki
olimpiai bajnok akar lenni, annak nem
szabadna 7.5 kg-mal elmaradnia az
egyébként általa tartott 170 kg-os vi-
lágcsúcstól. Zsabotyinszkij viszont
167.5 kg-os teljesítményt ért el, azaz
hozott 5 kg-ot Vlaszovon. Vlaszov –
megint a pszichés tényezôk – viszont
meg akarta mutatni ellenfelének, hogy
mégis ô a jobb szakításban is, s negye-
dik fogására – akkor még engedélyez-
tek negyedik fogást csúcskísérlet ese-
tén – 170.5 kg-ra javította a világcsú-
csot. Igaz, csak versenyen kívül. A hi-
ba szerintem abban volt, hogy Vlaszov
fizikai és idegi energiákat pazarolt el a
negyedik szakításkísérletére, ami
ugyan sikeres volt, de az összetettbe
nem számított be.

S jött a mindent eldöntô lökés. A
testsúlykülönbség miatt Zsabotyinsz-
kíjnek 7.5 kg-mal kell többet löknie,
mint Vlaszovnak, a lökés világcsúcs-
tartójának, aki bôdületes formában
van. Van erre esély? Alig. S mégis, a
verseny végén nem Vlaszov, hanem
Zsabotyinszkij nyakába akasztották az
aranyérmet. Nézzük, hogyan!

A többiek már befejezték a versenyt,
amikor Zsabotyinszkij 200 kg-os gya-
korlattal kezdett. Jó volt a gyakorlat,
de befejezését követôen Zsabotyinszkij
jelezte, hogy megsérült, sántikált, fog-
ta a hátát, egyik korabeli tudósítás (4)
szerint szinte agonizált. Ez után jött
Vlaszov, aki biztos 205 kg-os lökéssel
nyitott, majd utána kilökte a 210 kg-ot
is. És itt álljunk meg egy pillanatra! A
súlyemelô szakemberek számára nyil-
vánvaló, hogy a csúcsközeli súlyon
végrehajtott felvétel és lökés – mint
anaerob munka – óriási terhelés a ver-
senyzô számára, s a regeneráció idô-
szükséglete elég nagy. Különösen igaz
ez nagy testsúlyú versenyzôk eseté-

ben. S alig volt idô Vlaszov számára az
elsô, a második, és a harmadik lökés-
gyakorlat között. Ugyanis Zsabotyinsz-
kij második fogására 217.5 kg-ot kért,
kisántikált a dobogóra, néhány cm-re
megemelte a súlyzót, majd visszadob-
ta, s fejét rázva lebicegett a fájós hátá-
val és derekával. Ezt követôen jött Vla-
szov szintén a 217.5 kg-os világcsú-
cson. Egyrészt nem tudott eleget pi-
henni az elôzô 210 kg-os kísérlete
után, másrészt nyilvánvalóan fáradt
volt már a mintegy 6 órás verseny leg-
végén. Harmadrészt már emelt világ-
csúcsot e versenyen nyomásban és
szakításban, s nem volt benne elég
motiváció. Hiszen holtbiztosra vette,
vehette, hogy Zsabotyinszkij vagy nem
jön ki a harmadik fogására vagy pedig
hasonlóan az elôzôhöz, nem tud érvé-
nyes fogást végrehajtani a világcsú-
csot jelentô súlyon. Ennek ellenére
Vlaszov felvette a súlyt, de a kilökés
már nem sikerült. Elfogyott az erô, az
asszertivitás, a valós motiváció, nem
volt meg a bizonyítás kényszere. S ek-
kor – láss csodát – az eddig súlyosan
sérült, emelni képtelen, menni is alig
tudó Zsabotyinszkij frissen megjelent a
dobogón, már nem sántított, már nem
fájt a dereka. és a háta. Nagyon jó fel-
vételt követôen biztosan lökte a ma-
gasba a 217.5 kg-os súlyt, s ezzel
megszerezte az aranyérmet 2.5 kg
elônnyel Vlaszov elôtt.    

Mondhatnók, hogy ezt a versenyt
nem Zsabotyinszkij nyerte, hanem Vla-
szov vesztette el. Igaz némi csalással,
félrevezetéssel, így Zsabotyinszkij sem
kapott fair play díjat produkciója után.
De a krónikák úgy rögzítik a versenyt,
hogy elsô Leonyid Zsabotyinszkij s
csak második Jurij Vlaszov. Legyünk
persze ôszinték, ahhoz hogy Zsabo-
tyinszkij így tudjon taktikázni, ahhoz
azért az is kellett, hogy lökésben kima-
gasló teljesítményre, az adott esetben
világcsúcsra volt képes.

A 60 kg-os emelôk 
küzdelme Szekszárdon

Az akkor már olimpiai bajnok, sok-
szoros világbajnok és világcsúcstartó
török Naim Suleymanoglu nem volt
csúcsformában az EB-n, több kisebb
sérülés is hátráltatta. Jó közepes for-
mában volt, ami – az ô klasszisát te-
kintve – biztos sikert ígért. Erre utaltak
a verseny elôtt bejelentett kezdôsúlyok
is, mind szakításban, mind lökésben
Suleymanoglu kezdett a legmagasab-
ban. Komolynak tûnô ellenfele csak
egy volt a mezônyben, a bolgár Nyiko-
laj Pesalov. De azért volt egy apró
kis  figyelmeztetés, a bolgár versenyzô 
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11..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  11. A „sosem sportolt”, a „lemorzsolódott” és a sporttevé-
kenységet ûzô általános iskolai tanulók százalékos megoszlása / Percentage of
students never pursuing sports, „dropped out” or regularly pursuing sports

SSOOSSEEMM  SSPPOORRTTOOLLTT AABBBBAAHHAAGGYYTTAA SSPPOORRTTOOLL ÖÖSSSSZZEESSEENN
LLEEÁÁNNYY 7,9 % 36,2 % 55,9 % 100 %
FFIIÚÚ 5,2 % 34,5 % 60,3 % 100 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 6,5 % 35,3 % 58,2 % 100 % 

22..  ttáábblláázzaatt  //  TTaabbllee  22.. Sportolási szokások lakóhely szerint/Sporting habits by
place of residency

SSOOSSEEMM  SSPPOORRTTOOLLTT AABBBBAAHHAAGGYYTTAA SSPPOORRTTOOLL ÖÖSSSSZZEESSEENN
VVÁÁRROOSS 6,5 % 38,6 % 54,9 % 100 %
KKÖÖZZSSÉÉGG 5,6 % 28 % 66,4 % 100 %
FFAALLUU 5,2 % 36,3 % 58,5 % 100 %
TTAANNYYAA 14,3 % 30,2 % 55,5 % 100 %
ÖÖSSSSZZEESSEENN 6,5 % 35,3 % 58,2 % 100 %
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ugyanis kisebb testsúllyal mérlegelt,
Pesalov 59.5 kg-mal, Suleymanoglu
59.9 kg-mal.

A szakítás úgy alakult, ahogy elvár-
ható volt, illetve ahogy Suleymanoglu
s a török szakvezetés is várta. 5 kg
elônnyel (142.5 kg) végzett Pesalov
(137.5 kg) elôtt, s a második helyre az
a Lavrenyov (Független Államok Kö-
zössége) került (140 kg), aki általában
nem túl jó lökésben. A biztonságérze-
tet fokozhatta, hogy az elôre bejelen-
tett kezdôsúlyokon (Pesalov: 165 kg,
Suleymanoglu: 170 kg) a bolgár szak-
vezetés változtatni kényszerült. Beje-
lentették, hogy Pesalov megsérült a lö-
késre való bemelegítés során, így 160
kg-ra visszavették a lökés kezdôfogá-
sát. Azaz Suleymanoglu elônye biztos
tudatában joggal vélhette úgy, hogy ha
ô teljesíti a 170 kg-os kezdôsúlyt, ak-
kor ezzel biztosan meg is nyeri a ver-
senyt. Pedig nem így történt.

Szóval Lavrenyov 160 kg-ig jutott, s
a sérült Pesalov nagy nehézségek kö-
zött a 160 kg-os kezdôsúly után kilök-
te a 165 kg-ot is, amivel bebiztosította
az ezüstérmet összetettben. Mindenki –
én is, aki a nézôtéren foglaltam helyet –
úgy vélte, hogy ezzel Pesalov be is fe-
jezte a versenyt. Még Suleymanoglu
következett, aki az elôzetesen bejelen-
tett 170 kg-ra jött ki, s bár nem volt na-
gyon könnyû a gyakorlat, de biztosan
emelte feje fölé a súlyt. S gondolta,
hogy ezzel vége is, ô igazán megtette a
magáét. Testben, lélekben egyaránt
nyugodtan leeresztett. Természetesen
nem ment magasabb súlyra, hiszen a
szakításban szerzett 5 kg-os elônyt to-
vábbi 5 kg-mal növelte lökésben Pesa-
lovval szemben, Lavrenyovval szem-
ben pedig 12.5 kg-os elônye volt. Azaz
lélekben be is fejezte a versenyt. De ek-
kor robbant a bomba. A sérült Pesalov
– most már nem látszott, hogy sérült –
megjelent a dobogón, s harmadik fogá-
sára 175 kg-ot lökött. Fantasztikusan
motivált, mindent az adott gyakorlat si-
kerének alárendelô versenyzônek tûnt,
elszánt, tántoríthatatlan harcosnak.
Neki ez volt az utolsó fegyvere, s ô élt
is a lehetôséggel. Odatette magát s jó
felvételt követôen sikerrel lökte feje fö-

lé az irdatlan vastömeget. Azaz test-
súllyal befogta Suleymanoglut, mind-
kettôjük összetett teljesítménye így
312.5 kg volt.

Persze még hátra volt Suleymanog-
lu. A király, aki most méltatlan helyzet-
be került. Ugyanis – bár elvileg a 172.5
kg is elég lett volna a gyôzelemhez az
összetettben – a bolgár szakvezetés
zsenialitása miatt, annak ellenére,
hogy 5 kg-mal nyerte a szakítást Pesa-
lov elôtt, ahhoz, hogy nyerjen, most lö-
késben is 2.5 kg-mal többet kellett vol-
na emelnie. (A súlyraszólítások sor-
rendje miatt nem mehetett a 175 kg-
ra, csak az azt követô súlyra.) Suley-
manoglu meg is próbálta a 177.5 kg
kilökését. De ez akkor és ott nem sike-
rült (5). S ezen nem is lepôdtünk meg
mi nézôk, ugyanis borzasztóan nehéz
egy sikeres gyakorlat után, azt híve,
hogy vége a versenynek újra felszívni
az embernek magát, s egy becsapás-
nak (átverésnek, edzôi húzásnak, sérü-
lés-szimulálásnak) köszönhetôen egy
jóval nagyobb súlyra kényszerülni. Az
is igaz viszont, hogy Suleymanoglu a
sajtótájékoztatón kinyilvánította, hogy
néhány hónappal késôbb, a barcelonai
olimpián vissza fog vágni Pesalovnak.
Be is tartotta a szavát, akkor szerezte
meg második olimpiai aranyát.

Lehet persze itt is kritizálni, félreve-
zetéssel vádolni Pesalovot, ill. a bolgá-
rokat. Lehet, de utólag szükségtelen.
Ez is benne van a sportban, a lélektani
hadviselés az egyik fegyver, amit idôn-
ként sikerrel lehet alkalmazni. De az
biztos, hogy az alapot ehhez az szolgál-
tatta, hogy Pesalov remek teljesít-
ményre volt képes a lökésben. Enél-
kül, bármilyen zseniális taktikával is
rukkol elô a szakvezetés, nem lehet
eredményt elérni.

A. I. Falamejev (6) a súlyemelés
alapvetô stratégiáját és taktikáját ele-
mezve azt írta, hogy természetesen az
ellenfélre gyakorolt pszichikai hatás-
nak nem szabad sértenie a sportetika
és az emberi viselkedés alapszabálya-
it. Nos, el lehet gondolkodni azon,
hogy vajon Zsabotyinszkij és Pesalov
esete még belefért-e a sportetika és vi-
selkedéstan kereteibe vagy már sértet-

te azokat. De ez a tényen nem változ-
tat, e két verseny nyertesei a kiválóan
taktikázó, s egyúttal az ellenfelet meg-
téveszteni képes emelôk lettek.

Következtetések

A leírtak alapján néhány következte-
tés megfogalmazható. Ezek a követke-
zôk.

1. A taktika adott esetben meghatá-
rozó lehet a helyezéseket illetôen. Az
alap a kezdôsúlyok helyes megválasz-
tása, majd a második, ill. harmadik fo-
gás meghatározása a versenyzô valós
képességeinek függvényében.

2. Esetenként a pszichológiai hadvi-
selés, a rivális versenyzô félrevezetése
– pl. sérülés szimulálásával, jelezve,
hogy nem képes tovább versenyezni -
is eredményes lehet.

3. Az összetettbeli jó eredmény el-
éréséhez, a riválisok legyôzéséhez a si-
keres versenytaktika elengedhetetlen
eleme a kiváló lökésteljesítmény

4. A jelenlegi szabályok (2005 óta az
ún. 1 kg-os szabály van érvényben)
miatt a taktika szerepe némileg csök-
kent, hiszen azonos mérlegelési súly
esetén a nehezebb versenyzônek az ed-
digi 2.5 kg-mal szemben csupán 1 kg-
mal kell többet teljesítenie a fogásne-
menkénti s az összetettbeli gyôzelem
érdekében könnyebb riválisánál.
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Összefoglaló

A sportszakemberek egyre nagyobb
érdeklôdést mutatnak a gyermekek
sportágválasztását befolyásoló ténye-
zôinek mind teljesebb megismerése
iránt.  Véleményünk szerint lényeges
információhoz juthatunk, ha a legin-
kább érintettek véleményét és tapasz-
talatait kérdezzük meg a sportágvá-
lasztásukról és annak körülményeirôl.
Reményeink szerint az általános iskolás
korosztály álláspontja alapján követ-
keztetni tudunk a sportágválasztásra
ható különbözô tényezôk és résztvevôk
szerepére, így a folyamat minden bi-
zonnyal jobban tervezhetô lesz.  Tanul-
mányunk felsô tagozatos általános is-
kolai tanulók mintájára terjed ki
(N=1604), a felméréshez önkitöltôs
kérdôíves módszert használtunk.  Ered-
ményeink alapján elmondható, hogy a
tanulók 58.2%-a folyamatosan ûz vala-
milyen sporttevékenységet a kötelezô
iskolai testnevelés órán kívül, ugyanak-
kor ennek csak mintegy fele teszi ezt
versenyszerûen (57.4%).  A faktorana-
lízis eredményébôl elmondható, hogy a
tanulók a család közös elhatározásá-
nak tulajdonították a sportágválasztást,
és elsôsorban szociális tényezôk vezet-
ték ôket az adott sportághoz. 

KKuullccsssszzaavvaakk: sportágválasztás, spor-
tolási motivációk, sportolási szokások.

Abstract

Sport experts are becoming really in-
terested in examining the influential
factors of choosing of sports during
childhood years.  In our opinion it is im-
portant to find out what children think
and experience when choosing a speci-
fic sport to pursue.  We hope to unders-
tand the influences, main components
and the key players in the process in
order to realize high improvement.  We
surveyed 1.604 upper primary school
pupils through questionnaires. Results
show that a relatively high percentage

of pupils engage in certain extracurricu-
lar sport (58.2%), however only half of
them (57.4%) do this on a competitive
basis.  Using factor analysis, we can
conclude that choosing sports are ma-
inly determined by family decisions and
the main reason for starting out a sport
generally determined by social aspects.  

KKeeyy--wwoorrddss: choosing a sport, moti-
vation in sport, sporting habits.

Bevezetés

Nem új keletû a sportszakemberek
érdeklôdése a gyermekek sportágvá-
lasztásának körülményei, sportolási
szokásai, valamint a sportolási motivá-
ciói iránt.  Tudvalevô, hogy a felnôttko-
ri magatartásformák, sportolási szoká-
sok és igények megalapozása gyer-
mekkorban a leghatásosabb (Bognár,
Tóth, Baumgartner és Salvara, 2005).
Másrészt az is fontos, hogy a sportág-
választás meghatározza a sportági ki-
választást, ezáltal a tehetséggondozás
folyamatának hatékonyságát és így a
sportági sikerességet is (Baumgartner,
Bognár és Géczi, 2005; Géczi, Révész,
Bognár, Vincze és Benczenleitner,
2005; Révész László, Géczi Gábor,
Bognár József és Tóth László, 2005).

Az elmúlt pár évben több publikáció
is született, amely a diákok sportolási
értékrendjével, illetve az ehhez kapcso-
lódó pszichés összetevôkkel foglalko-
zott (Murányi és Hamar, 2005; Pál,
Császár, Huszár és Bognár, 2005; Plu-
hár, Keresztes és Pikó, 2003).  Az egyik
lényeges pszichés összetevô a sportoló
biológiai, pszichológiai, társadalmi és
etikai tényezôi által befolyásolt motivá-
ciós készlete, melynek megjelenését a
sportban belsô, külsô, valamint a rész-
vételi motivációként érdemes vizsgálni
(Nagykáldi, 1998).  Tudvalevô, hogy
minden gyermekben él a teljesítmény-
vágy, melynek mértéke és megjelenési
formája egyénileg különbözik (Freed-
man-Doan, Wigfield, Eccles, Blumen-
feld, Arbreton és Harold, 2000).  

A teljesítmény iránti vágy lényeges
tényezô számunkra, azonban nyilván-
valóan csak olyan területeken lehet a
gyermekben ezt optimális módon felé-
leszteni, mely területekrôl megfelelô
információval rendelkezik.  A gyerme-
kek sportágválasztása is ilyen tényezô.
A sportágválasztásnál lényeges szem-
pont, hogy kitôl milyen információ ér-
kezik az adott sportágról és az adott
helyzetben.  Ebben, mint információ
átadó és közvetítô, nagy szerepe van a
szülônek, a testnevelô tanárnak, az
edzônek, a barátoknak és természete-
sen a médiának is (Bicsérdy, 2002).  

A sportágválasztás témaköre nem
számít olyan kutatási területnek, me-
lyet alaposan és több oldalról vizsgál-
tak volna.  A kevés empirikus tanul-
mány egyike Révész, Bognár, Géczi és
Benczenleitner (2005) nevéhez fûzô-
dik, akik elismert és sikeres edzôk vé-
leményére támaszkodva a sportágvá-
lasztás témakörét tárgyalták.  Eredmé-
nyeik szerint erôteljes szülôi befolyás
fedezhetô fel a sportágválasztásban,
melynek mértékét elsôsorban a szülôk
sportbéli tapasztalata, sportmúltja,
sportág-preferenciája és sportági elkö-
telezettsége határozza meg.  A tanul-
mány azt is megerôsíti, hogy a sport-
ágválasztásban a szülôk mellett a ba-
rátoknak is meghatározó a szerepe.

A szakirodalom egy része a szülôk
magatartásának, értékrendjének tulaj-
donít jelentôsebb szerepet a fiatalok
felfogásának és iskolán kívüli tevé-
kenységének alakításában (Fredricks
és Eccles, 2004).  Ugyanakkor az is-
kola intézményétôl is elvárható, hogy
az értékeket, viselkedésmintákat át
tudja adni a tanulónak, hiszen az isko-
láskorú gyermek élete az iskola köré
szervezôdik leginkább (Eccles és Wig-
field, 2000).  Ennek megfelelôen a ké-
sôbbi beállítódás, érték, norma és min-
ta a pedagógusok, illetve az oktatási-
képzési rendszer által jut el a tanulók-
hoz (Laki és Nyerges, 2001).  

Edzôi és oktatói tapasztalataink sze-
rint számos sikeres és kevésbé sikeres
próbálkozás indult a testnevelô taná-
rok, edzôk és szülôk együttmûködésé-
nek fejlesztésére, a gyermekek sport
iránti vágyának felkeltésére, majd a
megfelelô sportág  felé való irányításá-
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A TFKI szakmai kapcsolatai

A TFKI–ban 1974. évi adatai szerint
29 tudományos munkatársa, 30 jó
színvonalú kutatási segéderô dolgozott
az élettani, pszichológiai és biomecha-
nikai laboratóriumokban, a hazai lehe-
tôségeket figyelembe véve kielégítô
feltételek között. Publikációs listájuk
szerint a munkatársak kutatásban
nyújtott teljesítménye (impact faktort
is figyelembe véve) eredményesnek
mondható (3., 4.).

Az intézeti kutatási eredmények fel-
használói köre a ’70-es és a ’80-as
években 8-10 válogatott, és tucatnyi
egyéni élvonalbeli sportolóra terjedt.
Náluk diagnosztikai és részben prog-
nosztikai feladatokat oldottunk meg,
ezáltal beépültünk a felkészülésükbe. 

A sportszövetségekkel kialakított
együttmûködés folyamatában, a sport-
tudománnyal szembeni irreális elvárá-
sokat és romantikus túlzásokat töre-
kedtünk mérsékelni. A sportági szak-
emberek egyetértettek álláspontunkkal
és elfogadták azt, hogy a spiroergomet-
riai, az antropometriai, pszichológiai
vizsgálati módszerek nem adnak, mert
nem adhatnak közvetlen ajánlást a
sportteljesítmény növeléséhez, a kudar-
cok okainak biztos feltárásához. Megér-
tették, hogy a tudományos kutatások
eredményeit nem lehet a sportéletben
éppen meglévô érték- és érdekviszo-
nyok figyelembe vétele nélkül alkal-
mazni. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a ha-
zai valamint a nemzetközi, fôként nyu-
gati országok sporttudományos kutatá-
saink színvonala közti különbség köze-
lítésének stratégiáját nem szabad felad-
nunk. Minél felkészültebb a kutatógár-
da, annál több ponton tud kapcsolatot
teremteni a megrendelôvel, az edzôvel
és a sportolóval, annál hatékonyabban

tudja megoldani alkalmazását. Tapasz-
talati tény, hogy a tudományos kutatás
és a kutatási eredmények hasznosítása
egységes, egymást nélkülözni nem ké-
pes feltételrendszert alkotnak. Hamar
rájöttünk arra, hogy a külföldi kutatási
eredmények közül azok hasznosíthatók,
amelyek beépíthetôk a meglevô, ren-
delkezésre álló kutatási-, alkalmazási-,
oktatási gyakorlatunkba. Máig ható ér-
vénnyel hangsúlyoztuk, hogy infra-
strukturális elmaradottságunk követ-
keztében nem tudjuk jól felhasználni a
külföldi kutatási módszereket, eredmé-
nyeket. Többször jeleztük, hogy nem
tudunk szakmailag felkészült érdeklô-
dô, befogadó közeget találni, teremteni
a tudományos felismerések fontosságá-
nak elfogadásához, mert nagy a kü-
lönbség a külföldi és a hazai kutatási
infrastruktúra között. A jó színvonalú
kutatási-, alkalmazási infrastruktúrával
rendelkezô Finnország, Németország,
Franciaország és újabban az Egyesült
Királyság és Olaszország elônyben van
a külföldi tudományos eredmények
adaptációjában is. Vegyük figyelembe
azt is, hogy a sportinfrastruktúra magá-
ba foglalja a sportolók edzettségellenôr-
zésének feltételeit, a sportsérülések
megelôzésének, a sérülések gyógyítá-
sának feltételeit, a sport teljes körére
terjedô információk szerzésének, táro-
lásának, felhasználásának feltételeit.
Hangsúlyoztuk tovább, hogy a sportvi-
lágban tapasztalható, felgyorsult tech-
nológiai fejlôdés, mindenekelôtt a
sportorvosi ellenôrzés, a rehabilitáció, a
mozgáselemzés az egyén lelki folyama-
tainak, valamint a sportot érintô társa-
dalmi folyamatoknak, trendeknek felis-
merése, kedvezô irányú befolyásolása
nagy kihívást jelent a sporttársadalom
számára. Már a ’80-as évek közepén
hangsúlyoztuk, hogy a sport anyagi tá-

mogatásában, a támogatások elosztá-
sában fordulatra van szükség, a tudo-
mányos kutatások irányába. Erre a for-
dulatra a jelek szerint még várnunk kell. 

Méltánytalan lenne a történeti átte-
kintésbôl kihagyni a ’70-es évek fel-
ügyeleti hatóságának az Országos
Testnevelési és Sporthivatalnak szere-
pét. Mindenekelôtt Kozmanovics Endre
fôosztályvezetô és dr. Mónus András
osztályvezetô tudománnyal szembeni
pozitív állásfoglalása tette lehetôvé a
sportkutatások feltételeinek fejlesztését
az adott társadalmi, politikai erôtérben.

Epilógus

Cikkünk megírásához a fontosnak
vélt iratok átnézése, rendezése során
kezünkbe került az a TF-jelentés, ame-
lyik az 1986/87 tanévi tudományos fel-
adatok végrehajtásáról szól. Ebbôl a je-
lentésbôl tudható meg, hogy a TFKI
1986. év december 31-i hatállyal meg-
szûnt. A tudományos tevékenység álta-
lános értékelése címû fejezetbôl idézem
a következôket: „Alapvetô feladat volt
az oktatás és kutatás intézményi kettôs-
ségének megszûntetése, az oktatók és
kutatók munkaköri feladatainak közelí-
tése, a feladat végrehajtásaként OTSH
elnöki döntés alapján 1987 január 1-jé-
tôl megtörtént a TFKI Tudományos
Osztályának (sic) integrálása a TF tan-
székeire. A jelentést a TF Tanácsa egy-
hangúan fogadta el. Hozzáteszem inté-
zeti igazgatóként, sem az OTSH elnöki
döntést megelôzô tárgyaláson, sem a
TF Tanács ülésén nem vehettem részt.
Szerzôtársammal sikertelenül néztünk
utána a jelzett elnöki döntést tartalmazó
dokumentumnak. Nem tudtunk ezért
választ kapni arra a kérdésre, hogy a
TFKI-t megalapító 1005/1969. számú
Kormányhatározat rendelkezése OTSH
elnöki hatáskörbe került-e. Mert ha
nem, akkor az OTSH jogellenes, közel
félszáz munkatársa sorsát hanyagul, ér-
zéketlenül kezelô döntést hagyott az
utókorra, gyengítve a Testnevelési Fôis-
kola tudományos bázisát, illetve köz-
vetve gyengítve a magyar sportot. 
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Összefoglaló

A motiváció a tanulékonyság egyik
legfontosabb összetevôje, cselekvése-
ink hajtóerôje. A sportolásra, melynek
személyiségalakító hatása ismert, elté-
rô dolgok ösztönözhetnek minket. A
mozgáskorlátozott emberek számára a
sportolás nem csak pszichés örömet
jelent, hanem az önállóság kulcsát
egyaránt. Vizsgálatunk eredményeinek
közzététele által szeretnénk bemutatni,
mi motivál egy mozgáskorlátozott
egyént arra, hogy rendszeres sportte-
vékenységet folytasson.

KKuullccsssszzaavvaakk:: nevelés, sport, moz-
gáskorlátozottak, motiváció.

Abstract

The motivation is one of the most
important components of the docility,
it is the „propelling power“ of our acti-
vities. People could be stimulated to do
sport – influence on the personality is
known – by a many different things.
Sport means both happiness and the
key of the independence for the peop-
le with physical impairment. With the
help of our research’s results we would
like to introduce what motivates physi-
cally impaired people to do regular
sport.

KKeeyy--wwoorrddss:: education, sport, people
with physical impairment, motivation.

Bevezetés

A XX. század második felében széles
körben elterjedt az a felfogás, miszerint
az ember nevelése és képzése a szüle-
téstôl a halálig tart, egész életünkben
nyitottak maradhatunk a világra, képe-
sek a tanulásra és bizonyos mértékû
változásra egyaránt (Zrinszky, 1995).
Bár a felnôttképzés fontossága Zrin-
szky László szerint ma már nem szorul

igazolásra, a címben vázolt feladattal ta-
lálkozva sok kétkedôben elsô közelítés-
ben az alábbi kérdés fogalmazódik meg:
„Vajon hogyan lehet nevelni felnôtt, ki-
forrott egyéniségeket?” „Bárminemû,
náluk a karaktervonásokban tapasztalt
elmozdulás nem alakoskodás-e?” 

Egy felnôtt ember, különösen akkor,
ha tisztában van értékeivel (és ami
még fontosabb, a hiányosságaival!),
nyilvánvalóan a jól felfogott érdekeit
képviseli, s nem szükségszerûen azo-
kat, melyeket úgymond nevelôi hatá-
sokkal, csomagoltan közvetítünk felé.
A fenti gondolatban – még ha látjuk is
a kérdéskörhöz kapcsolódó felfogások
szélsôségeit, fonákságait – szívesen
fölvállaljuk a vitát a felnôttnevelés he-
lyénvalósága érdekében. 

Valóban célszerû abból kiindulnunk,
hogy mennyire van a paciens tisztában
saját magával, értékeivel, elvárásaival,
a meglévô „van” és az önmaga számá-
ra elôírt úgynevezett „kell” tulajdonsá-
gok között fennálló különbségekkel. A
másik, még a nevelés folyamatát meg-
elôzô kiindulópont pedig az, hogy az
önismeret és az egyén önmagával
szemben támasztott elvárása között
meglévô esetleges diszkrepancia le-
küzdésére van-e az egyénben hajlan-
dóság, avagy különbözô nevelôi hatá-
sokkal, jó értelemben vett pedagógiai
„fondorlatokkal” ezt is meg kell terem-
teni. Nagy József rámutatott, hogy a
tanulási teljesítmény két tényezôvel áll
szoros összefüggésben, a meglévô
kompetenciával, azaz a tudás és az al-
kotóképesség mennyiségével és minô-
ségével, és a tanulékonysággal, azaz a
megújulási képességgel, melynek leg-
fontosabb összetevôje a tanulási moti-
váció (Zrinszky, 1995). Ismerjük vala-
mennyien, a nevelés nem aktus, ha-
nem folyamat (Zrinszky, 2002), azaz
hosszú ideig szükségesek a megerôsí-
tô hatások, pozitív irányulások ahhoz,

hogy a remélt változást elindítsák. Így
már a folyamat elején jó, ha tisztában
vagyunk azzal, hogy a kedvezô feltéte-
lek – az egyén részérôl a motiváltság, a
befogadó-készség, pozitív attitûd és
egy hosszútávra szóló lelkesedés, a
nevelô részérôl pedig a szakszerû hatá-
sokat tartalmazó, kedvezô miliô biztos
megteremtése – adottak-e?

Mindezen gondolatok elôrebocsátá-
sát szükségesnek véltük ahhoz, hogy a
felnôtt korúak nevelésével kapcsolato-
san véleményünk kialakításához hoz-
zákezdjünk.

A mozgássérültek 
bemutatása

Az egészség nemcsak a hosszú élet
feltétele, hanem a mindennapi élet esz-
köze, alapvetô tényezôje az emberi és
társadalmi erôforrásoknak és a testi-fi-
zikai kapacitásnak (Soós, 2002). Tes-
tünktôl elválaszthatatlanok vagyunk,
létezése azonban csak akkor tudatosul
bennünk, mikor nem az elvárásaink-
nak megfelelôen mûködik (Grupe,
1984). Valamennyien, általánosságban
úgymond „ép” emberek tudjuk, hogy
ha hosszabb vagy rövidebb ideig bete-
gek vagyunk, mennyire másképp te-
kintünk a világra. Különösen akkor, ha
ez a kedvezôtlen állapot akár elôrelát-
hatóan, akár a körülmények rosszab-
bodása folytán bizonytalan ideig, de
mindenképp hosszabb távra szólhat.
Ezen helyzetben magabiztosságunk
észrevehetôen megváltozik, kiszolgál-
tatottságunk miatt akár dühösek lehe-
tünk, vagy tehetetlenségünk letargiába
taszít. Beleérezhetünk tehát azoknak a
világába, akik kénytelenek az egészsé-
geseket jellemzô állapothoz képest
mégiscsak egy megváltozott státusz
alapján élni a mindennapokat, sôt,
akár egész életüket. Úgy véljük ez az a
pont, amely alapján megítélhetô, hogy
a mozgássérültek hogyan is fogadják
az eredendôen feléjük közelített segítô
hatásokat. 
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Véleményünk szerint három irányza-
tot figyelhetünk meg a fogyatékkal
élôk magatartás és viselkedésformái-
val kapcsolatban: a követelôt, a dühöst
és az elfogadót. 

A „követelô” kiszolgáltatottságára
hivatkozva elvárja, szinte követeli em-
bertársai sajnálat- és segítségnyújtá-
sát, ezzel szemben a „dühös” mindezt
elutasítja. Az „elfogadó” célja mind-
össze annyi, hogy azonos esélyekkel
indulhasson az élet minden területén,
mint ép embertársai, és ehhez való
külsô segítséget örömmel elfogad. 

Amennyiben a fent vázolt viselke-
désformákat nevelôi szemmel nézzük,
ezek egymástól különálló, rögzült sze-
mélyiségvonásokat tartalmazó irány-
zatok. Mindezek azonban egymást kö-
vetô fejlôdési stádiumokként is értel-
mezhetôk egy nevelési folyamatban,
(passzivitás, segítségvárás; segítség
megtagadása, azaz az önerôre való tá-
maszkodás; az alkotó munka idôszaka
az esélyegyenlôség megteremtésével).

Foglalkozási formák

A megváltozott mozgásképességû
embertársaink a társadalom különbözô
szegmensében, de egymáshoz viszo-
nyítva mindenképpen elszórtan, pon-
tosabban a saját mikrokörnyezetükben
élik életüket. A terápiás foglalkozások
egyik típusa – s ez fôleg a súlyosabb és
a mozgástól teljesen megfosztottakat
érinti – szinte kizárólag ebben a saját
környezetben történik. A páciens lelki
világát tekintve viszont – véleményünk
szerint, melyet személyes tapasztalata-
ink támasztanak alá – hatásosabbnak
bizonyulnak azon foglalkozási formák,
amelyekben a hasonló szomatikus
vagy mentális problémákkal küzdôk
összevontan, egyfajta társaságot, ké-
sôbb közösséget képezve dolgoznak.
Erre a tradicionális megoldást pl.: egy
kórházi vagy rehabilitációs központban
végzett foglalkozások kínálják. Az
összevont foglalkozás során az egyén
rádöbben, hogy nemcsak ô a „sors ki-
taszítottja”, hiszen mások is – lám mi-
lyen sokan – küszködnek hasonló
problémával! A foglalkozás lehetôsé-
get biztosít továbbá a sorstársak közöt-
ti kommunikációra, tapasztalatcserére
többnyire elôször magáról az elválto-
zásról, késôbb pedig az élet egyéb te-
rületeivel kapcsolatban. Az izoláció,
mely a mikrokörnyezeti elzártság kö-
vetkeztében nyomot hagyhat a lelki
habitusban, ezáltal oldódik. Az elônyök
mellett lélektani értelemben minden-
képp hátrány is származik a szituáció-
ból: maga az a tudat, hogy „…már me-
gint orvoshoz kell mennem…”, „…me-

gint a kórház…”, „…mert én mindig
beteg vagyok…”, „…meddig fog ez
még tartani…?”

Azzal, hogy a testnevelés és sport
eszközrendszere kiteljesedik és egyre
jobban bekerül a terápia eszköztárába
(Laczkó, 1999), úgy ezen közösségi
szervezôdések is új értelmet kapnak:
„nem is kórházba, hanem edzésre me-
gyünk”. A „beteg” szerepet ezáltal fel-
váltja a „tanuló” szerepe, a gyógytor-
názást és az ápolást a fejlesztés és ta-
nulás, a terápiás eljárásokat a sport-
mozgások tanítása, a kórterem helyett
pedig a sportcsarnokba indulunk
(Zsolnay, 1996). Sir Ludwig Guttmann
– a mozgáskorlátozottak sportmozgal-
mának „szülôatyja”- már a XX. század
közepén felismerte, hogy a sporttevé-
kenység elônyt élvez a tradicionális
mozgásterápiás gyakorlatokkal szem-
ben azáltal, hogy átfogó, mindenre ki-
terjedô edzéshatást gyakorol a neuro-
muszkuláris rendszerre, javítja a moz-
gáskorlátozott egyén kondicionális és
koordinációs képességeit (Steadward,
1984). A tornatermi vagy sportlétesít-
mény kínálta megváltozott körülmény,
a számos, és nemcsak elôírt koreográ-
fia szerint végzett mozgásváltozat, a
pattogó labda, az önfeledt játék bizto-
sította élmény, ülôröplabdában pedig
az épekkel való együttes játék élmé-
nye egyre inkább azt a felismerést kí-
nálja; hogy „lám, én már majdnem
egészséges vagyok, nem vagyok ki-
szolgáltatott”! Azaz mind-mind olyan
felismeréshez jutunk, mely a szomati-
kus állapot javulása mellett psziché-
sen is kedvezô változást katalizál. A fi-
zikai aktivitás így a rehabilitációs fo-
lyamat része és eszköze is egyben
(Vermeer, 1991).

Egy lehetséges 
megoldási módról

AA  vviizzssggáállaatt  hháátttteerree
A nevelés általános célkitûzése egy

olyan ember „megformálása”, aki al-
kalmazkodási képessége, teljesítôké-
pessége és a munkában való eredmé-
nyessége alapján az adott társadalom
hasznos tagja (Biróné, 2004). A reha-
bilitáció célkitûzése ugyancsak meg-
egyezik mindezzel, hiszen a cél a sérült
egyén társadalomba való reintegrálá-
sa. Laczkó megfogalmazása szerint
„rehabilitáción azt a szervezett segítsé-
get értjük, amelyet a társadalom nyújt
az egészségében, testi vagy szellemi
épségében huzamosan, esetleg végle-
gesen károsodott embernek, hogy
megmaradt képességeivel ismét elfog-
lalhassa helyét a közösségben” (1999,
5.). A rehabilitáció megakadályozza,

hogy a fogyatékos egyén, aki valamely
emberi tevékenységében korlátozott,
rokkanttá váljon és ezáltal korának,
nemének és szociokulturális környeze-
tének megfelelô szerepét a társada-
lomban képtelen legyen betölteni
(Czeglédy, 2002).

A fenti célkitûzések eléréséhez a
sporttevékenység, mint egy lehetséges
eszköz megoldásnak bizonyul. Magát a
sporttevékenységet – felnôtt korosz-
tályról lévén szó – a munkahelyi és a
családi nevelô hatást kiegészítô sze-
mélyiségfejlesztési lehetôségnek, egy
pedagógiai folyamatnak foghatjuk fel.
Az edzônek kiemelt szerepe van ebben
a folyamatban, hiszen emberileg és
szakmailag egyaránt ô a sportoló ta-
nácsadója, irányítója és nevelôje, az
övé a sportban a legközvetlenebb, leg-
rendszeresebb és a legkövetkezete-
sebb nevelô hatás (Biróné, 2004). Az
edzônek tisztában kell lennie sportolói
meglévô képességével, értékeivel, az-
az az úgynevezett „van” értékeivel,
ugyanakkor elvárásait is ennek megfe-
lelôen kell felállítania. Az elérendô cél,
az úgynevezett „kell” érték csak reális
célkitûzés lehet (Halmos, 1994). Min-
dezek tudatában képes az edzô sporto-
lója elé egy reális „tükröt” állítani, a
személyiséget kívánt módon és irány-
ban fejleszteni. A sikerélmény – külö-
nösképpen ha külsô elismerés, meg-
erôsítés követi – a tanulás öröméhez,
az önbizalom fokozódásához vezet. Ezt
az igénynívó emelkedése követi, mely
megnöveli az egyén adott tevékenység
iránti érdeklôdését, a motivációt, mely
a további eredményesség és az újabb
sikerek kulcsa lehet. A folyamat ez ál-
tal öngerjesztô jellegûvé válik
(Zrinszky, 1995). 

A fogyatékkal élôk esetében a fenti
gondolatok hatványozottabb jelentôsé-
get kapnak. A sporttevékenységnek a
mozgáskorlátozottak fizikális és pszi-
chés állapotára kifejtett pozitív hatását
az esetek egy részében a sérülés hatá-
sára bekövetkezett személyiségválto-
zás kóros mértékének kiküszöbölésé-
re, a kiszolgáltatottság és a másoktól
való függôség megszüntetésére már
hazánkban is évtizedek óta kiválónak
tartjuk (Kelemenné, 1981).

A fizikai aktivitásnak – és ez által a
sportolásra nevelésnek – jelentôs az
egészségügyi haszna. A testedzés opti-
mális intenzitása és gyakorisága egye-
nesen arányos az egészségmegóvás
mértékével (Soós, 2002). A sportolás
megszerettetése, a mindennapi élette-
vékenységek közé való beépítése
kiemelt fontosságú a mozgáskorláto-
zottak életében. Ehhez azonban szük-
séges, hogy a  fogyatékkal  élô  egyént 

számú Kormányhatározat rendelkezett
arról, hogy a TTKI a jövôben a Testne-
velési Fôiskola mellett fog mûködni, a
Testnevelési Fôiskola intézeteként. A
Testnevelési Fôiskolát fejlesztô fôható-
sági elképzelések keretében a Magyar
Testnevelési- és Sporttanács Országos
elnökségének 171/1969. számú hatá-
rozata hagyta jóvá a TFKI 1969-1972
évekre szóló témáját, „Az edzettség jel-
lemzôi és meghatározásának módsze-
rei” címen. A TFKI fô témájának kivá-
lasztása a következô gyakorlati igé-
nyekhez igazodott: 

• a sportszakosodás és az életkori
sajátosságok összhangjának megte-
remtése;

• a mozgástanulás és a mozgássza-
bályozás fô ismérveinek, valamint a
kondicionális képesség fejlesztés mód-
szereinek feltárása;

• a sportteljesítmény növelésének
módszerei az egyén egészségének és
személyiségének károsodása nélkül.

Már a TTKI ténykedése idején vilá-
gossá vált, hogy a kutatási programok
speciális mûszerhátteret igényelnek.
Sajátos kérdésfeltevések, például: az
erôkifejtés lefutása dobás, húzás idején,
tovább az erô-idô függést mérô felada-
tok megoldásához nem felelnek meg a
piacon beszerezhetô mûszerek. Le kell
ôket gyártani, saját kapacitással. 

Ettôl fogva a szükséges mûszerek
többségét saját tervezésben gyártottuk
le. Ezek közül kiemelkedik a kajak la-
pátra és az evezôs lapátra kifejtett erô

mérésének elektromechanikai megol-
dása (Bretz Károly, Zsidegh Miklós és
Madarász István). Kár, hogy nem ké-
szítettem fényképet arról a csoporto-
sulásról, amelyik az 1984. évi Olimpi-
ai Tudományos Kongresszuson poszte-
rünket körülvette. Ezen a poszteren a
kajakozásban alkalmazott elektrome-
chanikai mérô módszerünket mutattuk
be. Az is hamar kiderült, hogy a saját-
gyártású mûszereink egy része piacké-
pes, amivel enyhíteni tudtuk költség-
vetési gondjainkat.

Fontos feladatnak láttuk az együtt-
mûködô, kölcsönösen érdekelt partne-
rek felderítését, majd megnyerését, fô-
ként az antropometriai, hisztokémiai és
biomechanikai kutatásaink erôsítése
miatt. Külföldi kapcsolataink bôvülésé-
vel nem csak az információcsere lehe-
tôségei bôvültek, hanem elérhetô közel-
ségbe kerültek a kiemelkedô kutatóink
külföldi tanulmányútjai is. Ezek az utak
nélkülözhetetlen feltételei voltak leg-
jobb kutatóink továbbfejlôdésének. Né-
mi büszkeséggel adok számot néhány
kutatónk pályafutásának egy szeletérôl.

Apor Péter doktor, az élettani kutatá-
sok vezetôje a ’70-es években a világ-
hírû Karolinska Institute (Stockholm) P.
Astrand csapatában dolgozott. A spiro-
ergometriás és biopsziás módszerek
hazai bevezetésével úttörôként segítet-
te számos sportoló felkészülését,
egyúttal gazdagítva az élettani felisme-
réseket. A University of California Los
Angeles (UCLA) élettani mûhelyeiben

folytatott tevékenysége következtében,
a ’80-as évek elején, kiemelkedô kuta-
tóként tartotta már nyilván Apor dok-
tort a hazai- és nemzetközi szakma.
Munkatársa Tihanyi József a TFKI saját
nevelésû (Copyright: Nádori) kutatója
jól megérdemelt finnországi (Jyväsky-
la) ösztöndíja révén vált elismert kuta-
tóvá, Paavo Komi professzor teamjé-
ben. Töretlenül felfelé ívelô pályafutá-
sát a rektori és az egyetemi tanári cím
elnyerése fémjelzi. Elismerésre méltó
pályát futott be Földesiné dr. Szabó
Gyöngyi professzor asszony. Ôt is a
TFKI sajátnevelésû kutatójaként tartom
számon. Külföldi szereplései, sportdip-
lomáciai teljesítménye és sportszocio-
lógiai kutatásai révén ma meghatározó
a szerepe a nemzetközi sportszocioló-
giában. Sajátnevelésû kutatóként tar-
tom számon továbbá Bretz Károly dok-
tort is, aki lépést tudott tartani kutató
kollégái mûszerigényeivel, nemegyszer
alkotó módon mûködött közre az igé-
nyek továbbfejlesztésében, kielégítésé-
ben. Talán ez is közrejátszott abban,
hogy ma százszoros feltalálónak, euró-
pai mérnöknek ismerik el itthon és ha-
tárainkon kívül. Még egy sajátnevelésû
kutatót említek meg, Rigler Endre pro-
fesszort. A ’60-as évek végén végzô
TF-hallgató korán került be a TFKI csa-
ládjába, ott jól érezte magát, felerôsö-
dött és meg sem állt Heidelbergig, az
egyetem izomkutató csoportjáig. Ma is-
kolateremtô professzor Budapesten és
Szombathelyen. 
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Elôzmények

Történelmi súlyú döntést hozott kö-
zel 60 évvel ezelôtt a Testnevelési Fôis-
kola Tanácsa, amikor dr. Hepp Ferenc
javaslatára az 1947/48-as tanév tan-
rendjébe, óra- és vizsgatervébe emelte
a Testnevelés elmélet, és a Bevezetés a
tudományos kutatásba tantárgyakat. A
sporttudomány alapjait, kutatóbázisát
szélesítette az Egészségügyi Minisztéri-
um 1950-ben hozott döntése is, amely
szerint az Országos Testnevelési és
Sportorvosi Intézet keretében, Sportor-
vosi Kutató Laboratóriumot kell létre-
hozni. Ebben a folyamatban jelentôs in-
tézkedés volt a Testnevelési Tudomá-
nyos Tanács, valamint a Testnevelés
tudomány címû folyóirat létrehozása
1954-ben, illetve 1955-ben.

A TFKI jogelôdjének a Testnevelési
Tudományos Kutatóintézetnek (TTKI)
megalakulását követô évben 1960
szeptember 1-jén léptem be a TTKI Al-
kotás utcai épületébe, ahol dr. Hepp
Ferenc igazgató és közvetlen fônököm
dr. Abád József matematikus, a röplab-
da válogatott edzôje fogadott. Közös
megegyezéssel az edzésmódszertani
osztályon kaptam munkatársi beosz-
tást. A lényeghez tartozik még, hogy a
Magyar Testnevelési és Sporttanács két,
távlati kutatási terv köré csoportosítva
hagyta jóvá a TTKI munkatervét, kuta-
tási programjavaslatait. Az egyik téma-
kör szakértôjeként ekkor már számon
tartottak a szakterület képviselôi. Mivel
1954 áprilisában elôadója és szekció-
vezetôje voltam egy serdülôkorúak
sportjáról szóló prágai konferenciának

(1., 2.). Hepp doktor ezért elvárásokat,
biztató távlatokat vázolt fel kutatói pá-
lyafutásom számára, bízott abban,
hogy élni fogok, és élni tudok a felkí-
nált lehetôségekkel. A kutatási fô prog-
ramok a következôk voltak:

11.. A magas fokú sportteljesítô ké-
pesség megalapozásának tartalma és
módszerei a szakosodást megelôzôen.

22.. A 6-18 éves iskolások testi fejlô-
désének, valamint az általános- és kö-
zépiskolás testnevelés anyagát alkotó
sportágak testi és lelki fejlôdésre gya-
korolt hatásainak vizsgálata, és a he-
lyes tanítási módszerek kikísérletezése.

A TFKI létrehozása, 
ténykedése

A TF területére és volt létesítményei-
re telepített TTKI önállóságának meg-
szûntetése elôrelátható, tulajdonképpen
indokolható döntés volt. Az 1005/1969. 

külsô vagy belsô tényezôk motiválják
a sporttevékenység felvállalására (Hal-
mos, 1994). 

Vizsgált személyek 
és alkalmazott módszerek

A mozgásszervi károsodottakat vizs-
gálva a sportolásra motiváló tényezôk
felderítésére vállalkoztunk akkor, ami-
kor kérdôív segítségével 8 különbözô
ülôröplabda csapat 54 játékosát kér-
deztük arról, mi a céljuk a sportolással.
A vizsgált sportolók 80%-a férfi, 20%
pedig nô volt. Tekintettel arra, hogy
nemzeti szinten, a Magyar Ülôröplabda
Bajnokságban mozgáskorlátozottság-
gal nem rendelkezô sportolók is verse-
nyezhetnek, az „ép” ülôröplabdázókat
is megkérdeztünk. Ôk a vizsgálati sze-
mélyek 43%-át (23 sportoló) tették ki.
A megkérdezettek naptári életkorának
átlaga 38,3 ± 10,2 év, a mozgáskorlá-
tozott sportolóké 41,22 ± 10,3 év, míg
az épeké 34,36 ± 8,93 év. A moz-
gásszervi károsodottak 84%-a szerzett
sérüléssel rendelkezik, és ezek a sérü-
lések 100%-ban véglegesek. Keletke-
zésük idôpontja a 16,2 ± 12,4. életév-
re tehetô. A megkérdezett sportolók
sportéletkorának – azaz az ülôröplab-
dázással eltöltött éveinek száma – átla-
ga 10,2 ± 9,9 év. Az adatok feldolgozá-

sát alapstatisztikai módszerekkel vé-
geztük.

A vizsgálat eredménye

Az ülôröplabdázóknak feltett kérdés-
re („Mi a célja a sportolással?”) 11 elô-
re megadott és egy „Egyéb, mégpe-
dig...” kategóriával megjelölt válaszle-
hetôséget adtunk. A szabad válasz-
adás lehetôségével egy sportoló sem
élt. Az általunk megadott válaszlehetô-
ségek az alábbiak voltak:

(Megjegyzés: a sorrendet nem tekin-
tettük fontossági sorrendnek!)

11.. Anyagi javak szerzése.
22.. Erkölcsi megbecsültség elérése.
33.. Bizonyítani akarok magam elôtt.
44.. Bizonyítani akarok mások elôtt.
55.. Utazási, világjárási lehetôség

nyílik a sport által.
66.. Részt szeretnék venni 

a Paralimpián.
77.. Közösség, barátokra, 

társakra találás.
88.. Állapotjavulás.
99.. Állapot fenntartás.

1100.. Egészség megôrzése.
1111.. Hobby.
1122.. Egyéb, mégpedig: …

Az egyes általunk megadott és a
sportolók által megjelölt válaszlehetô-

ségeket egyenként vizsgálva ((11..  áábbrraa))
megállapíthatjuk, hogy az „anyagi ja-
vak szerzése” egy sportolóra sem hat
motivációs tényezôként. Ezt az ered-
ményt egyértelmûen magyarázhatjuk
azzal a ténnyel, hogy a profizmus elter-
jedése a fogyatékkal élô sportolók kö-
rében nem jellemzô.

A vizsgálati minta bemutatásakor
említettük, hogy a megkérdezett moz-
gáskorlátozott sportolók 100%-a irre-
verzibilis – végleges – károsodással ren-
delkezik. Elôzetes feltételezésünk, mi-
szerint a sérült sportolók az állapotjavu-
lást nem tûzték ki célul beigazolódott,
hiszen ezen válaszlehetôségre – a reális
önértékelés meglétét bizonyítva – min-
den sportoló nemleges választ adott.

Társadalmunk fogyatékkal élô egyé-
nekhez való, esetenként elôítéletes
hozzáállása (Kármán és Könczey,
2002) lehet az oka annak, hogy a moz-
gáskorlátozott ülôröplabdázók jobban
vágynak az erkölcsi megbecsültségre,
mint ép társaik. A károsodottak 11%-a,
míg az épek 7%-a jelölte meg célul
ezen kategóriát. Az alacsony százalé-
kos érték alapján azonban megállapít-
hatjuk, hogy a sportolók többségét
nem ez készteti a fizikai aktivitásra.

A saját maguk és más emberek,
sporttársak elôtt való bizonyítási vágy
kategóriájának  a  mozgáskorlátozott 
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sportolók 58%-a (18 játékos) által való
megjelölése több szempontból is jelen-
tôs. A károsodott egyének a sportban
önerôre támaszkodva érhetnek el –
gyakran kimagasló – eredményeket és
ezáltal képesek önállóságukat és ki-
emelkedô képességeiket bizonyítani a
kétkedôknek. A fogyatékkal élôk sport-
jában tevékenykedô edzôk számára
ugyancsak kiemelt fontosságú a kapott
eredmény, hiszen a bizonyítás csak ak-
kor valósulhat meg, ha a sportoló ön-
magával szembeni igényszintje reális.
Az edzô az, akinek egy objektív értéke-
lés által óvnia kell a versenyzôt, nehogy
elérhetetlen célokat állítson maga elé,
illetve ô maga is az edzésen megköve-
telt feladatok által célok kitûzésére és
elérésére serkenti a sportolót (Halmos,
1994). Az edzô azáltal, hogy segíti a
sportoló önmaga elôtti bizonyítási vá-
gyának kielégítését, fenntartja motivá-
cióját és újabb célok elérésére serkenti. 

A fogyatékkal élôk sportjának jelen-
tôs funkciója a sérült egyén társada-
lomba való integrálása (Földesiné,
1995). Hazánkban a Magyar Ülôröp-
labda Bajnokságban ép és mozgáskor-
látozott sportolók egy csapatban játsz-
hatnak, így a sportpálya lehetôséget
biztosít az integrációra, annak színhe-
lyét képzi. Ezt bizonyítja a „közösség,
barátokra, társakra találás” válaszlehe-
tôségnek az épek és mozgáskorláto-
zottak által egyaránt nagyszámú meg-
jelölése. A vizsgált játékosok 90%-a
tartja ezt fontosnak.

A sporttevékenység egészségre
gyakorolt jótékony hatásával számos
szakirodalom foglalkozik. Vizsgála-
tunk eredménye alátámasztja ezen el-
méleti és gyakorlati feltételezéseket,
hiszen a sportolók 68%-a (moz-
gásszervi károsodottak), illetve 65%-a
(épek) az állapot fenntartását és az
egészség megôrzését célként jelölte
meg. Mindez azt bizonyítja, hogy a
sportolók tisztában vannak a fizikai
aktivitás jelentôségével és fontosnak
tartják mozgásszervi státuszuk fenn-
tartását. Az edzés károsító hatásának
elkerülése ezért kiemelten fontos a fo-
gyatékkal élôk sporttevékenységében
(Benczúrné, 2000).

Az edzéseszközök és edzésmódsze-
rek optimális megválasztása, a moz-
gáskorlátozottságot figyelembe vevô
speciális foglalkoztatás kulcsa az edzô
kezében van, így ennek képzettsége, a
fogyatékossággal és a sportággal kap-
csolatos ismereteinek folyamatos bô-
vítése nagymértékben hozzájárul a

sportolók motivációjának fenntartásá-
hoz és ezáltal a sportolás mindennapi
életükbe való beépítéséhez.  

Összegzés

A sportolás fenntartását, mint meg-
oldási módot a felnôttek esetében is ja-
vasoljuk a mozgássérültek életvitelé-
ben és terápiás szokásaiban. A szak-
szerûen vezetett sportfoglalkozások ál-
tal  megvalósulhat az integratív felnôtt-
nevelés célkitûzése, mely nem a ho-
mogenizációban, az egyenlôvé tétel-
ben, hanem a különbségek, a mássá-
gok és a sokféleség megértésében
nyilvánul meg (Zrinszky, 1995). Bár a
személyiségfejlôdés teljes programja
nem valósul meg maradéktalanul a
sportban – hiszen a felnôtt ember éle-
tében a különbözô tevékenységi for-
mák egyidejûleg, de eltérô jelentôség-
gel jelentkeznek (Vág, 1966) – ám a
mozgásos, versengéses életmód bizo-
nyos vonatkozásokban jelentôsen kie-
gészíti a nevelés eszköz- és módszertá-
rát (Biróné, 2004). 

Összegzésként megállapíthatjuk,
hogy segítenünk kell mozgáskorláto-
zott embertársainkat abban, hogy a
megváltozott helyzetük révén kialakí-
tott önértékelésük reális képet mutas-
son. Ehhez olyan célok megfogalma-
zása adhat segítséget, amelyek ha
nem is kis erôfeszítéssel, de mégis el-
érhetôk. A sport annak változatos for-
máival nagyon alkalmas lehet a célok
egyéni és kollektív elérésében. Az így
szerzett pozitív megerôsítések kedve-
zôen befolyásolhatják egyrészt a sze-
mélyiség alakulását, melynek szüksé-
gessége különösen a mozgássérültek
esetében kívánatos, másrészt a szoma-
tikus és pszichés állapotot abban az
esetben, ha egyénre szabott, speciális
edzések lehetôségét biztosítjuk sporto-
lóink számára.
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1995/3.

15. Zrinszky László (2002): Nevelé-
selmélet. Pedagógus Könyvek. Mûsza-
ki Könyvkiadó. Budapest

16. Zrinszky László (1995): A fel-
nôttképzés tudománya. Bevezetés az
andragógiába. Okker Oktatási Iroda

17. Zsolnai József (1996): Bevezetés
a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti
tankönyvkiadó. Budapest

e) Jó lenne, ha észrevennéd magad,
nem díjazom ezt a viselkedést.

99.. Szekrényugrás az anyag. Az
egyik lány nem mer felugrani a
szekrényre. Végül hosszas rábeszé-
lés után elugrik, azonban az egyik
keze lecsúszik a szekrény tetejérôl,
majd a tanuló a talajra zuhanva,
megüti magát és fájdalmában el-
kezd sírni.

a) Nem történt semmi. Elmondom a
lényeget, és segítségemmel ugorsz
még néhányszor.

b) Rossz volt nézni téged. Agyon

gyakorolhatod magad, akkor sem le-
szel sokkal jobb.

c) Ha jobban odafigyeltél volna, nem
lennénk most ennyire megijedve.

d) Szerencsére nincs nagy baj. Ugorj
bátrabban a segítségemmel, meglátod
sikerülni fog.

e) Ugye nem történt komolyabb ba-
jod?. Üljél le a padra, és jelezd, ha vis-
sza szeretnél állni!

1100.. Az egyik gimnasztikai gyakorla-
tot már harmadszori ismertetés után is
hibásan hajtják végre a tanulók.

a) Valószínûleg nem értettétek meg

a feladatot. Melyik rész volt érthetetlen
számotokra?

b) Egy kicsit elméreteztem a gya-
korlatot. Próbáljuk meg két részletben
elsajátítani a gyakorlatot.

c) Tragédia, amit csináltok. Komoly-
talanok vagytok, de komoly lesz a já-
ték elmaradása.

d) Még több figyelmet kérek. Addig
próbálkozunk, amíg nem sikerül a vég-
rehajtás. Imitálással segítek.

d) Borzasztó, hogy nem lehet ered-
ményesen dolgozni veletek. Magatok-
kal szúrtok ki.

Tanulmány • Kälbli Katalin és tsai: Ülôröplabdázók terápiás és sportfoglalkozása... 17Tanulmány • Szatmári Zoltán, Katona Zsolt, Vass Miklós: Szülôi minta hatása...
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HIRDESSEN A MAGYAR 
SPORTTUDOMÁNYI SZEMLÉBEN!

KKEEDDVVEESS  ÜÜGGYYFFEELLÜÜNNKK!!
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenô sportszakmai és
tudományos folyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és fôiskola testnevelési tan-
székére, az összes (közel 100) országos sportági szakszövetség szakembereihez, az olimpiai felkészítést végzô edzôkhöz, az
olimpiai mozgalom szakértôihez, a megyei és megyei jogú városok sportszakigazgatási szervezeteihez, sporttudományi tár-
saságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelô tanárokhoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai   fo-
lyóiratok szerkesztôségéhez. Ezért úgy véljük, kölcsönös elônyökkel járna, ha lapunkban hirdetne, reklámozna.

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS,,  RREEKKLLÁÁMMOOZZÁÁSS  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  
1. Hátsó, külsô és elsô belsô teljes borítólapon színes anyag egyszeri megjelentetése 80.000,- Ft
2. Hátsó, külsô és belsô, valamint  elsô belsô teljes borítólapon fekete-fehér anyag egyszeri megjelentetése 50.000,- Ft 
3. A lap közepén befûzve:

4 oldalas színes anyag egyszeri megjelentetése 120.000,- Ft
4 oldalas fekete-fehér anyag elütô színû papíron 80.000,- Ft

4. Egyoldalnyi fekete-fehér anyag, a lapban a mûszaki szerkesztô által 
meghatározott helyen elhelyezve egyszeri megjelenéssel 30.000,- Ft

5. Egyoldalas A/4-es méretû szórólap egyszeri elhelyezése, terjesztése a folyóirattal 20.000,- Ft
6. Az egy oldálnál kisebb terjedelmû hirdetések, reklámok költsége, terjedelmükkel arányos.
7. Folyamatos, legalább négy alkalomra történô lekötés esetén árainkból 20% engedményt adunk.

Egyéb feltételek külön megállapodás szerint.
AA  ffeennttii  áárraakk  ÁÁFFÁÁ--tt  nneemm  ttaarrttaallmmaazznnaakk

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK,,  RREEKKLLÁÁMMAANNYYAAGGOOKK  KKÉÉZZIIRRAATTAAII
A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési terület méretének és a lap tükrének megfelelô méretben és
elhelyezéssel kérjük megküldeni a szerkesztôség címére: Magyar Sporttudományi Szemle szerkesztôsége, 1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. Tel/fax: 460-6980. A megrendelések teljesítését követôen számlát küldünk. Megkeresésüket várjuk és elô-
re is köszönjük. A szerkesztôség: Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Számlaszám: 11705008-20450407. Tel/fax.: 460-6980, E-mail: nora.bendiner@helka.iif.hu
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sportpszichológia mellett szerepeljen
több a neveléstudományok körébe tar-
tozó szaktárgy. (Konfliktusmenedzselés,
stressz szerviz, szerepjátszás, stb.)

További terveinkben hasonló módon
szeretnénk átvilágítani a bemutatottak-
tól eltérô viselkedésmódokat, valamint
hazai és külföldi társintézetek révén
nagyobb populációra kiterjeszteni a
kutatást. A Nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Pedagógiai Kar Testneve-
lés és Sport Tanszéke már részt vesz
ebben a vizsgálatban.

Irodalom

Bandura, A (1973): Aggresssion. A
Social Learning Analysis. Prentice-Hall
Inc., Englewood Cliffs.

Buda B. (1995): A személyiségfejlô-
dés és a nevelés szociálpszichológiája.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bugán A. (1999): Az értékfelfogás
alakulása a szocializáció folyamatá-
ban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Lynn, D. B. (1969): Parental and Sex
Role Identification. A Theoretical For-
mulation. McCuthan Publ. Co. Berke-
ley, Calif.

Szatmári Zoltán (2004): Konfliktus-
megoldó képesség hátterének vizsgá-
lata általános iskolás tanulók körében.
Iskolakultúra, 8. szám 56-64.

Váriné Sz. I. (1987): Az ember, a vi-
lág és az értékek világa. Gondolat Ki-
adó, Budapest.

Zrinszky L. (szerk.) (1978): Maga-
tartásminták – azonosulás. Gondolat
Kiadó, Budapest.

Melléklet

KKoonnfflliikkttuusskkeezzeellôô  nneevveellééssii  ssttíílluussookk
tteesszzttjjee..

Testnevelés óra van és Te vagy a
testnevelô tanár. Megkérünk, hogy vá-
laszd ki és karikázd be szituációnként a
hozzád legközelebb esô megoldás be-
tûjelét, majd X-el jelöld meg az általad
választott egyik szülôre (most mint
testnevelôre) leginkább illô egy-egy
választ epizódonként.  Köszönettel:
Testnevelés Tanszék

11.. Az egyik fiú nagyon rossz volt. A
tanár megharagudott rá. „Küldd be
édesapádat holnap" mondta neki. A fiú
elsápadt és remegô hangon mondta:
„Jaj csak az aput ne!".

a) Ha neked ilyen rossz, ne hívd be
aput, de ígérd meg, hogy viselkedése-
den változtatsz.

b) Elôbb kellett volna gondolkod-
nod. Most már tényleg megérdemled,
amit kapni fogsz.

c) Hát jó. Akkor ne hívd be apukádat.
d) Apádat be kell hívni. Így döntöt-

tem.

e) Most az egyszer még elnézem ezt
a viselkedést, de legközelebb már
nem.

22.. Egy játékot vezet a tanár. A küz-
delem hevében az egyik tanuló fellöki
társát, aki komolyan megüti magát.

a) Az ilyen mindenkivel elôfordul.
Álljatok fel és játsszatok tovább.

b) Ha fáj valamid, akkor ülj le a pad-
ra. Mára befejeztük a játékot.

c) Segíts felállni társadnak. Kérj el-
nézést tôle. Legközelebb már kiállítást
kapsz ezért.

d) Úgy látom nincs komolyabb baj.
Az ilyen baleset elkerülhetô, ha jobban
figyeltek egymásra.

e) Az ilyen cselekedet megengedhe-
tetlen az én órámon. Büntetésbôl nem
játszhatsz tovább.

33.. Az egyik tanuló autós kártyákat
hozott be tornanadrágjának zsebében.
A gyerek éppen oda akarta adni a ké-
pet az egyik barátjának, amikor a tanár
észrevette.

a) Dobd ki a szemétbe, én nem nyú-
lok ehhez. Óra végén az ellenôrzôddel
jelentkezel nálam.

b) Kérem azt a képet. Ez nem órára
való. Ha még egyszer rajtakaplak, írok
a szüleidnek.

c) Szép gyûjteményed van. Most
azonban próbálj rám figyelni.

d) Mire vársz, tüntesd el ezeket. Jó
lenne, ha normálisan viselkednél az
órámon.

e) Örülök a gyûjtô szenvedélyednek.
Most azonban tedd el, mert nem tudsz
haladni a többiekkel.

44.. Bemelegítés páros gyakorlatotok-
kal. A párok kialakítása után az egyik
lány nem volt hajlandó együtt dolgozni
a hozzá beosztott társsal. Amikor a ta-
nár nem figyelt oda a tanuló helyet
cserélt a mellette levô pár egyikével.
Persze észrevette a tanár.

a) Állj vissza a helyedre. A biztonsá-
gos gyakorlásért én felelek. Veszélyes
dolog, amit mûvelsz.

b) Az ilyen viselkedés büntetésért ki-
állt. Az óra végi játék számodra már
befejezôdött.

c) A párokat nagyság és képesség
szerint állítottam össze. A biztonságod
fontosabb szempont.

d) Nagyon unom amit csinálsz. Nem
véletlenül jelöltem ki a helyed.

e) Megkérlek, hogy gyorsan keress
egy másik párt, mert így nem tudsz
dolgozni velünk.

55.. Az egyik duci lány minden igye-
kezete ellenére utolsóként fejezi be a
feladatokat, és így sok idôt kell várni
az új feladat megismerésére. A több-
ség türelmetlenkedni kezd.

a) Megkérek mindenkit, hogy igye-
kezzen rendesen dolgozni tovább.

b) Ne türelmetlenkedjetek, ez nektek
sem esne jól. Látom, hogy igyekszik
teljesíteni a feladatokat.

c) Ez van gyerekek. Mindenkinek
van kisebb-nagyobb hibája.

d) Viselkedésetek csak tovább rom-
bolja az óra hatékonyságát. Ezt pedig
nem engedhetem meg.

e) „Szálljatok" magatokba!. A követ-
kezô gyakorlatokat kétszer annyi ideig
kell végeznetek.

66.. Szünetben a gyerekek a folyosón
beszélgettek. Az egyik durva szavakat
mondott a testnevelô tanárra. Elkez-
dôdött a testnevelés óra. Az egyik ta-
nuló jelentkezett, majd ezt mondta: „Ô
– rámutatott arra a gyerekre – nagyon
csúnyát mondott a tanár bácsira/néni-
re".

a) Ezt egy jó darabig nem fogom el-
felejteni. Irány az igazgatói iroda.

b) Nem szólok semmit, úgy teszek,
mintha nem hallottam volna semmit.

c) Ez a viselkedés nagyon helytelen,
és rosszul esik nekem. Óra végén be-
szélgetni szeretnék veletek.

d) Ez az a viselkedés, amit nem tû-
rök el senkinek sem.

e) Viselkedésetek kritikán aluli. Csú-
nya dolog ez velem szemben. Kérem
az ellenôrzôtöket.

77.. Egyik tanuló minimális fizikai ak-
tivitással „dolgozik". Szinte minden fel-
adatnál arra panaszkodott, hogy itt
vagy ott fáj valamije. Az óra végi játék-
ban sem akart részt venni.

a) Ha komolyan fáj valamid, akkor
ülj le a padra, ha nem akkor dolgozz
tovább. Választhatsz.

b) Ha fáj valamid, ha nem, így nem
viselkedhetsz az órámon.

c) Nem esik jól nekem, ha így visel-
kedsz. Biztos tudnál elfogadhatóbban
dolgozni.

d) Nem szeretem a „nyavalygó" gye-
rekeket. Változz meg, mert különben
megbüntetlek.

e) A nagyobb baj elkerülése miatt ülj
le a padra. Ha rendbe jössz, visszaáll-
hatsz a többiekhez.

88.. Az egyik fiú a feladatok végzése
közben szinte állandóan csal. Kisebb
köröket fut, kevesebb ismétléssel vég-
zi a gyakorlatokat, megáll, ha éppen
nem figyel oda a tanár stb.

a) Miért kell így dolgozni az órán?
Talán valami problémád van?

b) A viselkedésed nagyon rosszul
esik nekem. Próbálj úgy dolgozni,
ahogy a többiek. Sikerülni fog.

c) Kisfiam ki vagy te, hogy ilyet csi-
nálsz az órámon. Az óra végéig köröz-
hetsz az udvaron.

d) Nagyon nem tetszik, amit csi-
nálsz. Ez az utolsó figyelmeztetés, mert
már várnak a büntetô feladatok.

Az elmúlt pár év AIESEP (Internatio-
nal Association for Physical Education
in Higher Education) kongresszusai
sajnálatos módon nem voltak hûek a
korábbi kongresszusok hírnevéhez.
Miután 2002-ben Spanyolország (La
Coruna, Spanyolország) népszerû, ám
nem túl sikeres kétnyelvû kong-
resszust szervezett, 2003-ban az USA
az egészségpolitikai indokokra hivat-
kozva nem tartotta meg a rendezvényt.
Emlékezhetünk rá, az atipusos tüdô-
gyulladás elterjedésének veszélye le-
begte körbe Földünket, erre hivatkoz-
va a szervezôk az utolsó pillanatokban
lemondták a rendezvényt. Ezek után
2004-ben az AIESEP csatlakozott a
Pre-Olympic Congress nagyszabású
rendezvényéhez (Thessaloniki) és ez-
zel a bizonyos vélemények szerint szin-
te másodrendûvé degradálta saját ren-
dezvényét.  

Ilyen gondok és problémák után kö-
vetkezett a 2005-ös kongresszus, mely
szerencsére már a korábban megszo-
kott, és elvárt színvonalat hozta. A
2005. november 17-20. között meg-
rendezésre kerülô AIESEP kongresz-
szust Lisszabon rendezte, mely népsze-

rûsége, szervezettsége és színvonala
tekintetében is méltó helyszíne volt a
rendezvénynek.  

A kongresszus kiemelt témaköre
idén az ,,Aktív Életstílus – A testnevelés
és sport hatása’’ címet viselte. Nemzet-
közi és hazai publikációk alapján úgy
tûnik, a téma nem csak az AIESEP ke-
retein belül, hanem általában az okta-
tásban, kutatásban és a sport területe-
in is egyre fontosabb szerepet kap.  

Ennek ismeretében térjünk rá a
kongresszus szakmai programjára!
Már a védnökök, támogató személyek,
illetve szervek listája is tiszteletet pa-
rancsoló.  Ezek közül érdemes kiemel-
ni a fôvédnököket, mint például a Por-
tugál Köztársaság elnökét, a Tudomá-
nyos, Technológiai és Felsôoktatási
Minisztert, az Oktatási Minisztert, a
Fiatalokért és Sportért felelôs államtit-
kárt, a Lisszaboni Mûszaki Egyetem
(Technical University of Lisbon) rekto-
rát és nem utolsó sorban a Portugál
Olimpiai Bizottság elnökét.  Ilyen tár-
sadalmi, politikai és szakmai háttérrel
a rendezvény színvonala már eleve is
biztosítottnak mondható.  

Az idei esemény felelôs szervezôje a

Lisszaboni Mûszaki Egyetem Sporttu-
dományi Kara volt.  A Szervezô Bizott-
ság kilenc tagja közül a rendezô portu-
gálokon kívül egy spanyol volt, a Kong-
resszus Tudományos Bizottság tagjai
viszont hat országot képviseltek.  Talán
érdemes számokkal érzékeltetni az idei
Kongresszus népszerûségét és színvon-
alát: egy kiemelt és öt plenáris elô-
adást, 106 elôadást hallhattak, illetve
174 posztert láthattak a résztvevôk.  

Az AIESEP kongresszus hagyomá-
nya szerint a kiemelt plenáris elôadás-
sal kezdôdik, melyet a szervezet repü-
lôgép szerencsétlenségben elhunyt ve-
zetôjérôl, Cagical Lecture-nek hívnak.
Idén Stuart Biddle a Loughborough
Egyetemrôl (Anglia) kapta a megtisz-
teltetést ennek megtartására.  Elôadá-
sában kiemelte azokat a demográfiai,
biológiai, társadalmi, környezeti és
pszichés tényezôket, amelyek a fiata-
lok fizikai aktivitásáért vagy éppen
inaktivitásáért felelôsek.  Miután sorra
vette a lehetôségeinket és kapcsolati
tényezôket, arra hívta fel a figyelmet,
hogy nincs egyszerû és gyors megol-
dás a fiatalok egészségtudatos fizikai
aktivitásának kialakítására.  Az egyik
legfontosabb tényezô szerinte annak
megértése lenne, hogy a környezeti és
intervenciós programok tényezôi ho-
gyan játszanak szerepet a fiatalok
sportolási  szokásainak és egészségtu-
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Beszámoló az AIESEP 2005. november 17-20.
között Lisszabonban (Portugália) 

megrendezett nemzetközi kongresszusáról
Bognár József

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest
bognár@mail.hupe.hu
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datos magatartásának fejlesztésében.
Véleménye szerint ennek maximális fi-
gyelembevételével lehetséges csak a
folyamatosan romló egészségügyi mu-
tatók mikro-, és ezen keresztül makro-
szintû javítása.  

Az öt plenáris elôadásra olyan nem-
zetközi hírû kutatókat kérték fel, mint
Luis Sardinha (portugál), Hans Peter
Brandl-Brendenbeck (német), Bart Van-
reusel (belga), Richard Tinning (auszt-
rál), és Willem van Mechelen (holland).
Ôk mind a kongresszus fô témakörét
járták körül valamely szempontok sze-
rint. Ebben kiemelt szerepet kapott a fi-
atalok egészségtudatos magatartása, a
felnôttek fizikai aktivitása, a mozgássze-
gény életmód és környezeti tényezôk
kapcsolata, az oktatás és a család sze-
repe az egészséges életmód kialakításá-
ban, valamint a külsô környezeti befo-
lyásoló tényezôk optimális ki- és fel-
használása a fejlesztés érdekében. 

A plenáris elôadásokon kívül sokat
hallhattunk a komplexen értelmezett
egészség és fizikai aktivitás kapcsola-
táról. Nem kizárólag a fiatalok testne-
velése és életmódja szerepelt az elô-
adásokban, hanem káros szenvedé-
lyek problematikája, iskolai és iskolán
kívüli fizikai aktivitás, a szabadidôsport
és élsport, valamint a felnôttek és idô-
sek fizikai aktivitásának kérdései.
Ezen kívül hangsúlyos témának bizo-
nyult a testnevelôi munka hatékonysá-
ga és motivációja, a testnevelés szakos
hallgatók érdeklôdési szempontjai,
tantervi ajánlások, érzelmi és szociális
beállítódások, és az információs tech-
nológia kérdései is.  

Mi magyarok egy elôadással és két
poszterrel képviseltettük magunkat.
Bognár József és társai (Kovács T.
László, Suskovics Csilla, Fügedi Ba-
lázs, Ulrik Tamás és Katona Zsolt) a
felsô-tagozatos általános iskolások vé-
leményét kérdezték meg a testnevelés
céljairól, tartalmáról és fejlesztései le-
hetôségeirôl. Empirikus tanulmányu-
kat több mint háromezer 10-14 éves
diák véleményére és tapasztalatára
építették, és ennek eredményeképp
felhívást intéztek a testnevelés tartal-
mának és módszereinek modernizálá-
sára. Az eredmények alapján úgy tû-
nik, hogy mind a diákok, mind a társa-
dalom elvárásainak úgy tudunk csak
megfelelni, ha az egészségtudatos is-
meretek és magatartás irányába törek-
szünk a testnevelés oktatása során.  

Géczi Gábor, Bognár József és Ré-
vész László posztere a jégkorong sport-

ágválasztás, kiválasztás és tehetség-
gondozás kérdéseit vizsgálta meg több
szempontból. Hazai szakembereken kí-
vül három fejlett jégkorong kultúrával
rendelkezô ország képviselôt szólaltat-
tak meg interjúk segítségével, és ennek
alapján hasonlították össze az országra
jellemzô nézeteket és gyakorlatokat.
Eredményeik azt mutatták, hogy a szü-
lôi háttér, aktív családi életstílus, szoci-
ális és kulturális környezeti hatások,
valamint az iskola lényeges befolyáso-
ló tényezôk a sportágválasztásban, a
sportági kiválasztásban, valamint a
sportos életmód kialakításában is.  Lé-
nyeges szempontként jelent meg, hogy
a szülôk sportolási szokásai és iskolai
végzettsége egyértelmûen befolyásolja
a gyermekek fizikai aktivitását és spor-
tolási motivációját.  

Révész László és Bognár József az
úszás szerepét és funkcióit vizsgálta a
hazai tantervekben. Poszterük egyértel-
mûen mutatta be az úszás tartalmának
és struktúrájának változásait az 1914-
es bemutatkozás óta. Eredményeik
alapján egyértelmû, hogy az úszás ki-
emelten fontos eleme a hazai testkultú-
rának és ennek reményében minden-
képpen érdemes a fejlesztését átgon-
dolni, a kornak megfelelô módszerekkel
megvalósítani. Mivel az úszás oktatása
során hangsúlyos szerepet kap a fizikai,
mentális, érzelmi, szociális és pszicho-
motoros személyiségkomponensek fej-
lesztése, a sportág egészségfejlesztô
szerepe ideálisnak mondható.  

A kongresszus szûk négy napja alatt
kiváló rendezést láthattunk és tapasz-
talhattunk.  Nyilvánvalóan a nagy szá-
mú elôadás kis részét hallgathattuk
csak meg, ugyanakkor a nemzetközi
kapcsolataink intenzíven fejlôdtek.
Sajnálatos módon a kulturális és tu-
risztikai igényeinket idô hiányában
nem tudtuk kielégíteni, de színvonalas
szakmai kongresszus kárpótolt minket
mindezért.  

Meg kell azonban említeni, hogy a
helyzettel szembeni közömbösség a
szokásosnál is nagyobb értéket képvi-
sel.

Inaktív tanuló leggyakrabban restrik-
tív nevelési stílussal találja magát
szembe hallgató (59,3%), szülô
(34,9%) esetében egyaránt, de mind-
két fél esetében említést érdemel az el-
nézô magatartás (28,7%), valamint
34%) is.

Csalás esetén vegyes képet mutat-
nak a megoldások. Ebben a helyzet-
ben mutatható ki a legtöbb agresszív
konfliktuskezelés (15,4% és 9,4%),
azonban a szituáció közömbös (29,2%
és 30,6%) kezelése is itt a legmaga-
sabb. Mindezek mellett a hallgató rest-
riktív, ill. szülô inerciás magatartása
szintén komoly szerepet kap ebben a
szituációban.

Balesetet szenvedô tanuló a hallga-
tótól kooperatív (67,6%), míg a szülô-
tôl inerciás (42%) magatartást remél-
het elsôsorban. Utóbbi esetében még
az együttmûködô stílus (35,4%) is szá-
mottevônek mondható.

Végül a tanulói értetlenséggel szem-
beni bánásmód mindkét csoportnál
közel egyforma arányban három neve-
lési stílusban mutatkozik meg: inerciás
(36-34,2%), restriktív (32,8-37%) koo-
peratív (30-27,6%).

A chi négyzetpróba számítást három
területen végeztük el. Ezek alapján a
következô szignifikáns összefüggések
(chi négyzetpróba/Cramer-féle asszici-
ációs együttható értéke) mutathatók
ki.

(1) Hallgatók és szülôk öt-kategóriás
összesített nevelési stílusa között szig-
nifikáns összefüggés mutatható ki
(0,841/0,0644).

(2) Azonos szituációban mutatott
nevelési stílusok között a gyûjtôszen-
vedély (9,523/0,218) a diszkrimináció

(4,853/0,155), és az értetlenség
(3,989/0,044) esetében mutatható ki
szignifikáns kapcsolat.

(3) Eltérô szituációikban mutatott
nevelési stílusok között ((11..  ttáábblláázzaatt))
három esetben mutatható ki szignifi-
káns összefüggés: tanuló-szülô kap-
csolat – fizikai durvaság (0,717/0,183,
diszkrimináció – baleset (8,585/0,207)
és baleset – gyûjtôszenvedély
(6,106/0,174).

Összegzés

Vizsgálatunk eredményei a követke-
zô választ adják hipotéziseinkre.

A hallgatók konfliktuskezelése - egy
szituációtól eltekintve - jelentôs eltérést
mutat a szülôi magatartással szemben,
tehát hipotézisünk beigazolódott,
amennyiben hallgatóink döntéseiben
az önálló megoldások dominálnak.

A megoldások a szerepjáték mind-
két résztvevôjénél szituáció-tipikus je-
gyekre utal, tehát feltételezésünk nem
igazolódott be, vagyis a vizsgált sze-
mélyek nevelési stílusa csak egy felszí-

nes konfliktuskezelést takar. A nevelé-
si stílusok összesített kategóriái hason-
ló értékekkel szolgálnak, ami egyenlô
hipotézisünk megdôlésével. Szituáci-
ónként azonban már lényeges különb-
ségek tárulnak elénk ((33..  ééss  44..  áábbrraa))..

Végül negyedik hipotézisünk is meg-
dôlni látszik. Ebben a vizsgálatban
nem a restriktív, hanem a kooperatív
stílus lett a dominánsabb.

Az eredmények (szignifikáns össze-
függések) láttán elmondható, hogy
testnevelés szakos hallgatók és a szü-
lôk vélt konfliktuskezelése egy-egy
konkrét szituációt vizsgálva eltérést
mutat. A problémák megoldása, pedig
csak szituáció-tipikus szinten marad. A
vizsgált személyek rendelkeznek önál-
ló nevelô képességgel, ezek színvona-
la azonban még elmarad a pedagógiai-
lag-pszichológiailag kívánatostól.
Ezért fontos lenne hallgatóink konst-
ruktív konfliktusmegoldó képességét –
akár egy kurzus erejéig – fejleszteni,
ahol a képzésünk hangsúlya áttevôdik,
és nem a „mit", hanem a „hogyan" ta-
nítsunk kérdése lesz a fontosabb.

A kutatás eredményeire hivatkozva
a leendô testnevelô tanárok személyi-
ségfejlesztését - a konfliktuskezelô ma-
gatartás tükrében - az alábbi szempon-
tok szerint ajánljuk az érintettek figyel-
mébe. 

A testnevelô tanár olyan pedagógus,
aki a tantestületben az interakciók ré-
vén a legtöbbet teheti a gyermek és if-
jú korosztály neveléséért.

A testnevelô tanárnak  élnie kell a
testnevelés óra diák-tanár kapcsolat-
ban rejlô nevelési lehetôségekkel. 

A testnevelô tanárnak maximálisan
ki kell használnia a testnevelés szere-
pét a tanulók magatartás fejlesztésé-
ben. 

A felsoroltakra tekintettel a testnevelô
tanárképzésünkben  a  sportpedagógia,
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22..  áábbrraa.. Hallgatók nevelési stílusa epizódonként
FFiigguurree  22.. Educational styles of Students by episodes

33..  áábbrraa.. Szülôk nevelési stílusa szituációnként
FFiigguurree  33.. Educational styles of Parents by situations
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bb))  A módszer a hallgatói szubjektivi-
tást veszi figyelembe.

cc))  A hallgatók nem tudják, hogy ne-
velôi képességükrôl nyilatkoznak.

Több éves tanítási tapasztalattal ren-
delkezô testnevelô tanároktól begyûj-
tött konfliktusokat úgy csoportosítot-
tuk 10 szituációba ((lláássdd  mmeelllléékklleett)),
hogy a vizsgált személy tapasztalatá-
ban rögzült sajátosságok, a magatar-
tást általában; a megértést és a tanu-
lók életkorának elfogadását, a gyer-
mekszeretetet, a türelmet, a tanulók
érzelmeinek figyelembevételét, a szülô
és a testnevelô tanár együttérzését és
pedagógiai tapintatát pedig konkrétan
jelzik.

Az egyes szituációk leírása címsza-
vakban (a könnyebb kezelhetôség és
értelmezhetôség érdekében ezeket
használjuk a továbbiakban) a követke-
zô kifejezésekkel történik: 1. Tanuló-
szülô kapcsolat; 2. Fizikai durvaság; 3.
Gyûjtôszenvedély; 4. Fegyelmezetlen-
ség; 5. Diszkrimináció; 6. Árulkodás;
7. Inaktivitás; 8. Csalás; 9. Baleset; 10.
Értetlenség.

Ebben a felfogó-értékelô rendszer-
ben a következô nevelési stílusokat je-
löltük meg:

a) Kooperatív (K): Pozitív tanári
megnyilvánulások területe. Alaptónu-
sa a megértô, együttmûködve fejlesztô
pedagógiai magatartás.

b) Restriktív (R): A testnevelô tanár
szervezô, irányító személy, akinek te-
vékenységében eredmény-centrikus-
ság és képzési célratörés dominál. 

c) Inerciás (IN): Pedagógiai tehetet-
lenség, tükrözôdik. Megállapítja, hely-
teleníti az elkövetett hibát, de megol-
dást nem javasol, és így a konfliktus-
helyzetet sem képes feloldani.

d) Indifferens (ID): A közönyös, hi-
deg pedagógiai magatartás kizár min-
den emocionális azonosulást a gyer-
mekkel.

e) Agresszív (A): A tanár saját hatal-
mi pozícióját erôszakosan hangsúlyoz-
za és kizárja a tanulói függetlenség mi-
nimális lehetôségét is. 

AAddaattffeellddoollggoozzááss
Az alapstatisztikai adatok rögzítésén

túl a vizsgált csoportok nevelési stílu-
saiban kimutatható eltérések statiszti-
kai kimutatására chi négyzetpróba
számítást alkalmaztuk. A számolt chi
négyzetpróba szabadságfoka nevelési
stílusok esetében f = 4. A chi négyzet-
próba táblázatnak e sorában az 5 %-os
szignifikancia szint 9,488.

Az értékek alapján képezhetjük az
asszociációs kapcsolat szorosságát jel-
lemzô Cramer-féle együtthatót. C érté-
ke 1-nél nem nagyobb. A mutató 0 ér-

téke a két ismérv függetlenségére, míg
1-hez közeli értéke, pedig nagyon erôs
kapcsolatra utal. 

AA  vviizzssggáállaatt  mmeenneettee
A kutatásban – 2004 szeptemberé-

ben – az SZTE JGYTFK Testnevelés és
Sporttudományi Intézetének 96 elsô-
éves testnevelés szakos hallgatójával
töltettük ki az úgynevezett választásos
tesztet. A tíz szituáció mindegyikében
az öt nevelési stílusnak megfelelô vá-
lasz kevert sorrendben volt megadva
((lláássdd  mmeelllléékklleett)), így a vizsgált személy
nem tudhatta, hogy nevelés-lélektani
szempontból mely válaszok az elônyö-
sebbek.

A szerepjátéknak megfelelôen elô-
ször az önálló véleménynek leginkább
megfelelô megoldás, majd a választott
szülô elképzelt konfliktuskezelésének
betûjelét kértük beírni a tesztlap hátul-
jára szituációnként. A kérdôívek kitöl-
tésére 30 perc állt rendelkezésre. A
hallgatók a feladatot készségesen, szí-
vesen vállalták. Kérdések, téves értel-
mezések ritkán fordultak elô.

Eredmények

A megkérdezett hallgatók a szülôtôl
eltérô a vele azonos konfliktuskezelé-
sét (nem értékeltük külön-külön az
anya ill. apa nevelési stílusát) szituáci-
ónkénti összehasonlításban az 11..  áábbrraa
szemlélteti.

A tíz szituáció közül kilencben az el-
térô megoldások kerültek az elsô hely-
re. A hallgatók viselkedése dominán-
san elkülönül a szülôktôl. Az azonos
megoldást mutató szituációk számát
kevésnek tartjuk. Egyetlen esetben
(diszkrimináció) kaptunk más ered-
ményt, ahol a megoldásoknak több
mint a fele (60,8%) mutat együttgon-
dolkodást, a közös cselekvés erényét.

Talán még az árulkodó tanulóval szem-
beni fellépés eredményét érdemes
megemlíteni (42,1%), ami a többi
helyzethez képest több azonos kategó-
riájú megoldást mutat.

A valósághû eredmények érdeké-
ben az egyes epizódokban rejlô neve-
lési stílusok arányát is elemeztük,
méghozzá külön hallgató, külön szülô
bontásban. Az adatokat a 22..  ((hhaallllggaattóó))
ééss  33..  ((sszzüüllôô))  áábbrráánn lehet nyomon kö-
vetni

Szituációnként a következô megálla-
pítások tehetôk.

Tanuló-szülô kapcsolatban a koope-
ratív, ill. restriktív stílus dominál. A
hallgatók inkább korlátozóbb (61,8%),
a szülôk inkább együttmûködôbb
(39,5%) módon élik át a szituációt, bár
utóbbiak közömbös magatartása is
megemlíthetô.

Fizikai durvaság megoldásában a
kooperatív, restriktív és indifferens
megoldások vezetnek. Most a hallgatói
válaszok az együttmûködô (36%), szü-
lôk a közömbös (31,3%) stílusban mu-
tatják a legnagyobb arányú értékeket.

Gyûjtôszenvedély megítélésében a
diákok a kooperatív (34,2%) és inerci-
ás (34,2%), a szülôk elsôsorban
együttmûködô (43%), másodsorban
szabályozó (30,6%) módon képzelik el
a konfliktuskezelést.

Fegyelmezetlen tanulóval szemben
mindkét szereplônél nagy különbség-
gel az elnézô magatartásé a vezetô
szerep (69,8%, ill. 50,5%).

Diszkrimináció kérdésében mindkét
vizsgált csoportnál toronymagasan a
megértô pozitív megnyilvánulásokat
hozták ki az eredmények (68% és
79,2%). Ehhez, pedig nem kell különö-
sebb kommentár.

Árulkodó epizódban hallgató (68%),
szülô (54,6%) egyaránt az együttmû-
ködô magatartást helyezi az elôtérbe. 

Elôzmények 

A Szívügy Világnapja alkalmából a
világ mintegy 100 országában rendez-
tek felvilágosító, mozgósító programo-
kat.  A rendezvény központi témája eb-
ben az évben az „Egészséges testsúly,
egészséges alak” volt. Érdemes egy
pillantást vetni a témaválasztás okára
és aktualitására! 

Világszerte mintegy 300 millió felnôtt
és 22 millió öt év alatti gyermek elhí-
zott, és sokkal több a túlsúlyos. Európá-
ban a gyermekek csaknem 20 százalé-
ka elhízott vagy túlsúlyos. Az elhízás
szinte minden szervrendszerben elôny-
telen folyamatokat indít el és az elhízott
gyermekek közül sokan már egészen
korán veszélyeztettek a cukorbetegség
és a szívbetegség szempontjából.  

Elgondolkodtató, hogy a fejlett or-
szágokban a túlsúlyos és elhízott em-
berek aránya ötévente megduplázódik.
A statisztikák szívszorítóak!  

A rendezvénysorozat keretein belül
került sor Dublinban, az Ír Szívalapít-
vány szervezésében az Irish Heart We-
ek (2005. szeptember 25 - október 1.)
konferenciájára, melynek címe „A
gyerekek szíve az életért – Egészséges
táplálkozással és aktív életmóddal”.  A
szervezôk egy olyan programot állítot-
tak össze, mellyel a gyerekekkel fog-
lalkozók széles csoportját tudták meg-
szólítani. Ennek megfelelôen a 115
résztvevô között testnevelô, tanító, is-
kolaigazgató, kutató, média szakem-
ber, egyetemi oktató, PhD hallgató és
egészségügyi intézmények képviselôje
is képviselte magát.

Jelen beszámoló elsô szerzôje az
Erasmus pályázattal éppen ezen a hé-
ten érkezett Dublinba, a St. Patrick’s
College-ba és kihasználva az alkalmat,
részt vett a konferencián.  

A konferencia délelôtt

Az ifjúsági és egészségügyi miniszter
megnyitója után kezdôdtek az elôadá-
sok. A délelôtti program fô témája a
gyerekek és fiatalok számára szüksé-
ges tápanyagok, élelmiszerek megha-
tározása, ajánlása volt. Véleményünk

szerint érdemes pár elôadást röviden
összefoglalni. 

Lucy Cooke kutató pszichológus a
gyerekek étkezési szokásairól, azok ki-
alakulásáról és veszélyeirôl beszélt.
Állítása szerint a mai gyerekek étrend-
je tele van zsíros, sós ételekkel, elôny-
ben részesítik a finomított gabonafé-
lékbôl készült ételeket, kevés gyümöl-
csöt és zöldséget fogyasztanak. Ezek
az étkezési szokások mind hozzájárul-
nak az egyre gyakoribb gyermekkori
túlsúlyhoz és elhízáshoz továbbá növe-
lik a különbözô betegségek kialakulá-
sának valószínûségét, a szívinfarktus-
tól a rákbetegségekig. 

Margaret O’Sullivan a családi étke-
zések és fizikai aktivitás jellemzôirôl
mutatott be kutatási eredményeket.
Néhány elgondolkodtató adat az íror-
szági vizsgálatból.

Általános egészségi mutatók: a szü-
lôk többsége (96%-a) elégedett gyer-
meke egészségi állapotával és a szülôk
43%-a tartotta magát túlsúlyosnak
vagy elhízottnak.

Étkezési szokások: a gyerekek 30%-a
egyedül reggelizik, a családok 1/3-a
rendszeresen TV -t néz étkezés közben,
az ír gyerekek 1/3-nak a szobájában
van TV, 20%-uk hét közben 3 órát,
50%-uk hétvégén 3 órát TV -t néz.

És néhány adat az iskolai környezet-
tel kapcsolatban, konkrétan a testne-
velés lehetôségeit kiemelve: az iskolák
I/4-ben van fedett sportlétesítmény, az
iskolák 40%-ban tilos futni szünetek-
ben az udvaron, az ír gyerekek 3/4-
ének heti egy negyven perces testne-
velés órája van.

Mauren Mulvihill a gyerekek számá-
ra egészségtelen ételek piacáról tartott
elôadást.  Az Európai Szív Hálózat által
irányított Európai Uniós kutatásban azt
vizsgálták, hogy az egészségtelen éte-
lek marketingje milyen hatással van a
gyermekek elhízására.  Ezen kívül 20
európai országban külön is gyûjtöttek
adatokat egy egységes kérdôív alap-
ján.  Azt tapasztalták, hogy a gyerekek
nagyon is ki vannak téve az egészség-
telen (zsíros, sós és/vagy cukros) élel-
miszerek marketingjének.  A mûholdas
és kábel televíziók globalizációjával

teljesen megszûntek azok a korlátozá-
sok, melyeket egyes országok szabtak
a reklámokkal szemben (pl. Norvégiá-
ban, Svédországban). 

Elgondolkodtató a témához kapcso-
lódóan Szûcs Zsuzsanna dietetikus cik-
ke, melyet az Új Diéta 2004., negyedik
havi számában olvashatunk.  Cikkében
arra keresi a választ, hogy milyen bizo-
nyítékok vannak a reklámok hatásá-
nak a gyermekek táplálkozási szoká-
saira és így az egészségi állapotukra
(és ha igen, milyen irányban és mér-
tékben).  Szkeptikusok hivatkoznak a
svéd példára, ahol a több mint 10 éve
gyakorolt reklámozási tiltás nem csök-
kentette az elhízás szintjét. Számunkra
elgondolkoztató az a feltevés, hogy a
gyermekkori elhízás okát sokszor még
mindig egyoldalúan a táplálkozásban
keresik.  Egyértelmû, hogy a tévérek-
lámok káros következményét érdemes
ez irányban is vizsgálni, de egyéb befo-
lyásoló faktorok mindenképpen jelen-
tôsek a folyamatban, gondoljunk csak
a testmozgásra!

A délutáni elôadások 
témája az ifjúság 

és a fizikai aktivitás volt

Stuart Biddle elôadásában azt ele-
mezte, hogy a fiatalok fizikai aktivitá-
sát milyen tényezôk befolyásolják. A
biológiai, pszichológiai, kulturális és fi-
zikai tényezôket értékelve az oktatási
intézmények szerepét emelte ki. Egy
2004-es vizsgálat eredményeire hivat-
kozva megállapította, hogy a fiatalok
fizikai aktivitás-szintjének növelése a
testnevelés órákon jól megvalósítható,
de az órákon kívül már erôsen behatá-
rolt.  Speciális ismeretekkel rendelkezô
tanárok (értsd testnevelôk) eredmé-
nyesen tudják emelni a fizikai aktivitás
szintjét és minôségét, továbbá a játszó-
tereken, iskolai sportudvarokon a játék
és sportlétesítmények fejlesztése, cse-
réje növeli a gyerekek szabadidôs fizi-
kai aktivitását. Elôadása végén a kö-
vetkezô ajánlásokat fogalmazta meg:

• a lányok aktivitásának növelése,
• közbülsô célok meghatározása

idôsebb serdülôk számára,
• különbözô típusú fizikai aktivitás

biztosítása különbözô korú csoportok
számára,

• biztonságos környezet kialakítása
a gyerekek számára, hogy a szabad-
ban játszhassanak,
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11..  áábbrraa.. Hallgató és szülô eltérô, ill. megegyezô válaszai epizódonként
FFiigguurree  11.. Different and identical answers of Students and Parents by episodes

Legyen a szívünk a szívügyünk!
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• biztosítani kell tanítás utáni és hét-
végi programokat, különösen az idô-
sebb tanulóknak,

• a felnôtt társadalom tudatosan ala-
kítson értékes és hasznos környezetet,

• mutasson példát, pozitív mintát
egészséges életmódjával a gyermekek
számára.

Catherine Woods és munkatársai
egy vizsgálatukról számoltak be, mely-
nek során 1508 (15-17 éves) tanulót
mértek fel. Vizsgálataik iránya többek
között a fiatalok fizikai aktivitása, köz-
lekedése, az ülve eltöltött idô, vérnyo-
más és derékbôség, body mass index,
dohányzás és alkoholfogyasztás, vala-
mint fizikai aktivitás környezet általi
meghatározottsága, befolyásoltsága.
Eredményeik az elôzô elôadásokhoz
hasonlóan jellemezte a helyzet súlyos-
ságát és azonnali váltást követelt.

Az elôadásokat Sarah Jane Belton

zárta, mégpedig az „Action For Life
health related activity programme for
primary schools” ismertetésével. Az
,,Akció az életért’’ program 4 kézi-
könyvet tartalmaz, melyekben óraváz-
latok, bemelegítés, levezetô feladatok,
zene és eszköz igény jelenik meg. A
könyvek a teljes alsós korosztályi (8
év) tantervet felölelik. Azt csak zárójel-
ben jegyezzük meg, hogy a hivatalos
adatok szerint 2005 nyaráig csaknem
5.000 tanító kapott 4 órás továbbkép-
zést az anyagból.

Az elôadások után meglepetésként
megmozgatták, megtáncoltatták a
résztvevôket egy iskolai tánccsoport
tagjai (8-10 éves gyerekek).  Zárás-
ként workshopok voltak 5 témában:

1. szülôi segítség és segítség a szü-
lôknek,

2. hátrányos helyzetû gyerekek, csa-
ládok segítése,

3. tanítás utáni sportprogramok,
4. szünidei táborok, programok,
5. együtt az iskolába – gyalog. 
Ennek a konferenciának véleményünk

szerint egyik nagy értéke, hogy rendkí-
vül széleskörû csoportokat tudott meg-
szólítani, mozgósítani. Hazánkban is
szükséges lenne hasonló kezdeménye-
zés, melynek kezdeti lépéseként a Ma-
gyar Nemzeti Szívalapítvány is felismer-
te, hogy széleskörû nemzeti összefogás-
ra van szükség a különbözô szervezetek
és szakterületek között. Elsôdleges cél-
ként itthon is arra van szükség, hogy
gyermekeinket megtanítsuk miként táp-
lálkozzanak és éljenek egészségesen.
Ha a megtanításon túl még meg is sze-
rettetjük velük a testmozgást, a sportot
(erre a testnevelés órák remek lehetôsé-
get biztosítanak), akkor segítünk igazán
a gyerekeknek az élethosszig tartó
egészséges életmódra nevelésben.

Összefoglalás

A dolgozat betekintést nyújt egy sze-
repjátékba, ahol elsôéves testnevelés
szakos hallgatók képzelik el saját ma-
gukat, illetve szüleiket tíz testnevelés-
órára jellemzô szituációban. Arra pró-
bálunk választ adni, hogy a szülôk vi-
selkedésmintája mennyire befolyásolja
a hallgatók döntését az egyes konflik-
tusok megoldásában. Az eredmények
ötféle nevelési stíluskategóriában ke-
rülnek bemutatásra, elemzésre és érté-
kelésre.

KKuullccsssszzaavvaakk:: nevelés, szerep, veze-
tési stílus, konfliktus, viselkedés.

Abstract

This research is based on a role-play
including then typical conflict situati-
ons of Physical Education lessons in
which our first year Physical Education
students are to imagine themselves
and their parents. Analyzing the ans-
wers we put the results into five diffe-
rent categories of educational methods
and try to demonstrate the influence of
the parents’ behaviors on our students’
decisions in the role-play situations.

KKeeyy--wwoorrddss:: education, role, leaders-
hip, conflict, behavior.

Bevezetés

Több évtizede dolgozunk a testneve-
lô tanárképzésben. Képzésünk formai
és tartalmi felülvizsgálata során egyre
gyakrabban tapasztaljuk, hogy hallga-
tóink szerepviselkedési biztonsága és
az ezt tükrözô nevelés stílus elmarad
szakmánk kívánatos szintjétôl. Kutatá-
si témánkra leegyszerûsítve ez azt je-
lenti, hogy az emberi kapcsolatok (in-
terakciók) területén az utóbbi évtize-
dekben jelentôs mértékben megnöve-

kedô konfliktusforrások eredményes
kezelésére nincsenek megfelelô mó-
don felkészítve a hallgatók. A változta-
táshoz szükséges vizsgálatok egyik le-
hetséges útja, ha a hallgatók egy test-
nevelés órán tanúsított konfliktuskeze-
lésének hátterét is feltérképezzük. Ilyen
lehet például a választott megoldások-
ban a szülôk mintává alakult magatar-
tásbeli jegyeinek megkeresése. 

Kutatási terveink alapján a testneve-
lési órák tipikusnak tekinthetô konflik-
tusmegoldásai (az önálló, illetve a min-
taadó szülô magatartása az adott hely-
zetben) választ adnak a következôkre:

aa)) A hallgatók konfliktuskezelése
önálló nevelési stílust takar.

bb)) A megoldások mindkét vizsgálati
csoportnál személyiség tipikusak.

cc)) A nevelési stílusok összesített ka-
tegóriái feltételezésünk alapján eltérést
mutatnak.

dd)) A testnevelésóra sajátosságaiból
eredôen dominánsabbak a restriktív
(korlátozó, szabályozó) megoldások.

A vizsgálatot azért tartjuk szüksé-
gesnek, mert segítségével valószínûleg
megállapítható lesz a megoldást jel-
lemzô magatartás „öröklöttségi hátte-
re", melynek nagysága erôsen befo-
lyásolhatja a testnevelés órai konflik-
tushelyzetek hatékony megoldását, és
ezáltal a képzéssel befolyásolható ne-
velési minták elsajátíthatóságába ve-
tett hitünket.

Szakirodalmi elôzmények

A szülô modellhatása az egyik lege-
rôsebb szocializáló erô, ez határozza
meg a gyerek fejlôdését leginkább. A
szülôi viselkedésmodellek követését a
szakemberek különbözô elméletekkel
írják le (Lynn, 1969). Van olyan elmé-
let, amely szerint az utánzás ösztönsze-
rû késztetés a magasabb rendû élôlé-

nyekben és ez nyilvánul meg a modell-
hatások iránti érzékenységben (Zrin-
szky, 1978). Mások, mint például az
amerikai szociálpszichológus, Albert
Bandura (1973) modellkövetéses tanu-
lási mechanizmust tételez fel, és úgy
véli, hogy a modelltôl nem csak a visel-
kedés mintáját, hanem az arra irányuló
késztetést is eltanulják a gyerekek.
Még összetettebb ennél a pszichoanalí-
zis azonosulás-elmélete, mely szerint
az érzelmi síkon azonosuló személy
mintegy magába építi az adott viselke-
désmódhoz kapcsolódó érzelmi és mo-
tivációs állapotot, és ezzel együtt rögzí-
ti a viselkedésmintát is (Buda, 1995). 

Sokan a családi szocializációs folya-
matot úgy fogják fel, hogy a környezet
a gyermek valamennyi megnyilvánulá-
sát minôsíti. Az értékátadás folyamata
tehát nem más, mint a gyermek cent-
rális kapcsolataiban létrejövô minôsíté-
sek sorozata (Váriné, 1987). Bugán
(1999) kutatási tapasztalatai igazolják,
hogy egy adott helyzetre (amelyeket
attitûdtartalmak közvetítnek) vonatko-
zó viselkedés kontroll tartalmanként
másként alakul. Bizonyos tartalmak
csak az általános vélekedés szintjén
„mûködnek", míg mások az „én" szint-
jén, s viszonylag kevés a társra, a valós
élethelyzet kimenetelének jóslására vo-
natkozik. Szatmári  (2004) tanulók
konfliktuskezelô szerepjátékában meg-
állapította, hogy a testnevelô tanári
hátteret figyelembe véve elsôsorban a
szabályozó magatartás tükrözôdik vis-
sza, ami fiúknál együttmûködô, a lá-
nyoknál elnézô stílussal egészül ki.

Módszer és minta

A vizsgálat kettô szerepjátékra épül,
amely egy testnevelés órai konfliktus-
helyzet megoldó-tesztet takar. Erre az
alábbiak miatt esett a választás:

A testnevelés órai élmények még
elevenen élnek a hallgatókban.

aa)) A családi szocializáció eredmé-
nye, neveltségi színvonala kimutatha-
tó, értékelhetô.
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Szülôi minta hatása 
testnevelés szakos hallgatók

konfliktuskezelésére 
Influence of the parental model on PE students’

conflict solving skills
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Az élsportolók korszerû felkészítésé-
nek szerves részét képezik a compu-
ter-, és videotechnikai elemzések. Az
edzôk minden lehetôséget megragad-
nak annak érdekében, hogy a legked-
vezôbb feltételek között, célirányosan
készítsék fel a sportolókat. Szükség
van arra, hogy a lehetô legtöbb infor-
mációval rendelkezzenek játékosaik
versenyeken, edzéseken nyújtott telje-
sítményeirôl. 

A computer- és videotechnika, a
statisztika, valamint az edzéselmélet
találkozásából létrejött egy új terület,
az ún.„teljesítmény-elemzés” (perfo-
mance analysis in sport). Az angol-
szász országok élvonalbeli sportolóit
(mind a csapat-, mind az egyéni
sportágakban) ma már fôállású „telje-
sítmény-elemzô” (perfomance ana-
lyst) szakember is segíti a felkészülés-
ben. Miért is van erre szükség? Egy-
részt a sportolóknak, felfokozott lelki-
állapotban nincs hiteles képük saját
valós teljesítményükrôl, másrészt az
edzônek, például a csapatjátékokban
több emberre kell egyidejûleg figyelnie
és így óhatatlanul több fontos ese-
mény elkerülheti a figyelmét. A sport-
ban olyan objektív adatokra van szük-
ség, amelyek ismeretében a szakveze-
tô feltérképezheti játékosainak erôssé-
geit, gyengéit, s természeten maga a
sportoló is tudatosabban készülhet a
versenyekre. 

E kiegészítô eljárás nélkül az él-
sportban ma már nehéz felvenni a ver-
senyt a riválisokkal. Amikor milliméte-
reken, ezred másodperceken múlik
egy gyôzelem sorsa, akkor értelemsze-
rûen minden lehetôséget meg kell ra-
gadni a maximálishoz mind közelebbi
teljesítmény megvalósítása érdekében.
A több kamerával felvett mérkôzés, a

játékosok testére helyezett chipek,
melyek a szívritmust, pulzust, stb. mé-
rik, rövid idôn belül jól értékelhetô
adatok birtokába juttatják az edzôt.
Amíg lejön a csapat a pályáról, a kézi
computerekbôl összegyûjtik az összes
játékos adatait egy laptopon, pillana-
tok alatt összesítik a kívánt szempon-
toknak megfelelôen, s mire az öltözôbe
érnek, az edzô már tudja, ki hogyan
teljesített. A teljesítmény-elemzô
sportszakember, aki a felkészítô-team
oszlopos tagja, célirányos és „fo-
gyasztható” információkat tálal tehát
az edzônek. Természetesen az élspor-
ton kívül ugyanakkor a sportszakem-
berek képzésében is hasonlóan jó
eredménnyel lehet felhasználni ezeket
a high-tech lehetôségeket.

Kétnapos nemzetközi sporttudomá-
nyi konferencián e terület brit szakem-
berei találkoztak a walesi Cardiffban,
az UWIC egyetemen ez év januárjában.
Az eseményen, melyen a Berzsenyi
Dániel Fôiskola Sporttudományi Tan-
székérôl dr. Polgár Tibor és Szegnerné
dr. Dancs Henriette is rész vettek, a
nemzetközi sport szoftvereket gyártó
világcégek ((SSiilliiccoonn  CCooaacchh,,  SSppoorrttssccoo--
ddee,,  PPrroozzoonnee,,  DDaarrttffiisshh) és az ezeket
használó sporttudósok találkoztak,
hogy a sportteljesítmény-fokozás leg-
újabb lehetôségeirôl egyeztethesse-
nek. 

Mike Hughes e terület világviszony-
latban elsôszámú szakembere nyitó-
elôadásában a sporttudomány egyik
legprosperálóbb és legnagyobb távla-
tokat biztosító területének minôsítette
a computeres-és videotechnikai elem-
zés területét a sportolók felkészítésé-
ben. Örömmel állapította meg, hogy a
2012-es Londoni olimpia további lö-
kést ad e komplex, s jelenleg többnyi-

re inkább az angolszász országokban
virágzó, tudományág fejlôdésének és
elterjedésének. Érdemes itt megje-
gyeznünk, hogy újabb és újabb BSc és
MSc kurzusok indulnak e témakörben
Nagy-Britannia több egyetemén. Eb-
ben reménykednek a vezetô sport soft-
wer gyártó cégek is, akik Közép-Kelet
Európában még nem vetették meg lá-
bukat. De ennél is nagyobb probléma,
hogy a hazai edzôknek sok esetben
nincs megfelelô szaktudásuk és sajnos
anyagi lehetôségük sem ahhoz, hogy
élni tudjanak ezekkel a lehetôségekkel.

A Berzsenyi Dániel Fôiskola Sport-
tudományi Tanszéke rendezi meg a
„Sportmozgások biomechanikája és
sportteljesítmények elemzése.” c.
sporttudományi világkonferenciát
22000066..  aauugguusszzttuuss  2233--2266. között Szom-
bathelyen. (A rendezvény honlapja:
hhttttpp::////ccppaa..uuwwiicc..aacc..uukk//wwccppaass77//). Ezen
megközelítôleg száz elôadás és poszter
prezentáció kerül bemutatásra és a
résztvevôk világ minden kontinensérôl
érkeznek. A sporttudósok mellett a ve-
zetô sport-software gyártó cégei is
képviseltetik magukat. A nemzetközi
program kiegészítéseként magyar
nyelvû szekciókat is terveznek a szer-
vezôk a klasszikus csapatjátékokban
és/vagy teniszben és fallabdázásban. A
beérkezett elôadások alapján az atléti-
kától kezdve az úszáson és vízilabdán
át a tornáig, több sportágat érintôen
hangzanak el elôadások, illetve kerül-
nek poszterek bemutatásra. A szerve-
zôk reményei szerint az esemény kivá-
ló alkalom lesz elsôsorban az élsport-
ban tevékenykedô szakvezetôk számá-
ra, hogy ismereteiket bôvíthessék és
ezen új terület kínálta lehetôségeket
megismerhessék. A nagyszabású ese-
mény szervezési munkákban a BDF
Sporttudományi Intézet külföldi háló-
zati partnerei (Magdeburg, Telemark,
Graz, Eisenstadt, Bologna, Ljubljana,
Zagrab, Cardiff, Brno) is részt vettek.

Tanulmány • Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió... 37Konferencia • Szegnerné Dancs Henriette: Sportteljesítmény-fokozás...
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55..  ttáábblláázzaatt..  AA  ssppoorrttaakkttiivviittáásstt  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzoocciiooddeemmooggrrááffiiaaii  ttéénnyyeezzôôkk  
ttööbbbbvváállttoozzóóss  rreeggrreesssszziióóss  mmooddeelllljjee
TTaabbllee  55::  MMuullttiippllee  rreeggrreessssiioonn  mmooddeell  ooff  tthhee  ssoocciiooddeemmooggrraapphhiicc  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg
ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

Szociodemográfiai változók
Nem (fiú = 1)
Kor (év)
Iskolai teljesítmény
Társadalmi hovatartozás
Megye

Békés megye
Város nagysága
Apa iskolázottsága
Apa alkalmazási minôsége+

Apa vezetô
Apa szellemi foglalkozású
Apa vállalkozó
Apa munkanélküli

Anya iskolázottsága
Anya alkalmazási minôsége

Anya vezetô
Anya szellemi foglalkozású
Anya vállalkozó
Anya munkanélküli/htb.

Lakás típusa++
Társasház
Családi ház
Lakótelep

Családi struktúra
Két szülô
Nevelôszülô és szülô ¥

Konstans
R2

Teljes minta

-0,20***a
-0,03

0,14***
0,01

0.12**
0,09**
-0,05

0,03
-0,01

0,06 (p=0.09)
-0,01
0,10*

0,02
-0,01
-0.01
-0,03

-0,04
-0,01
-0,02

0,01
0.03

4,60***
0,10

Megjegyzések: *p<.05**p<.01***p<.001,
a Standardizált regressziós koefficiens (â)
+A referencia kategória: a szülôk kétkezi munkát végeznek
++ A referencia kategória: bérlakás
¥ A referencia kategória: egyszülôs család

Sportteljesítmény-fokozás a computer-
és videotechnika segítségével

„SPORTMOZGÁSOK BIOMECHNIKÁJA ÉS SPORTTELJESÍTMÉNYEK ELEMZÉSE’’
C. SPORTTUDOMÁNYI VILÁGKONFERENCIA – 2006. AUGUSZTUS 23-26. SZOMBATHELY

Szegnerné Dancs Henriette
Berzsenyi Dániel Fôiskola, Szombathely
dancs@bdtf.hu

Antidoppinginfo! A doppinggal és a doppingellenes küzdelemmel 
kapcsolatos aktuális információk honlapjainkon! 
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Odysseust Pallas Athene segítette a
gyôzelemhez Homeros tudósítása sze-
rint, a mai sportolók azonban nem bíz-
zák a segítséget csak az istenekre. Az
egyik „külsô segítség” a rekombináns
erythropoietin (EPO) használata,
amely a 2008-as olimpia egyik fô dop-
ping-problémája lehet. A glukoprotein
EPO nem a pluripotens erythroid ôs-
sejtre hat, hanem az erythroid sejtek
kolonia formálódásában, az apoptózis
kivédésében, a vörösvértestre specifi-
kus fehérjék képzésének expresszáló-
dásában vesz részt, így nem csoda,
hogy ez volt az elsô klónozott vérképzô
növekedési faktor. A rekombináns
EPO-t (rhEPO) a vesebetegeknél, HIV-
eseken, vérképzôrendszeri malignus
folyamatokban, a kemoterápiát kísérô
anémiákban kiterjedten használják. A
vörösvértest képzés mellett az erek
képzôdését is segíti, szerepe van az ér-
ellenállás szabályozásában és idegsejt-
védô is. Az aerob kapacitás növelése
vezetett a sportbeli használatához. Ez
nemcsak etikai standardokat sért, ha-
nem hyperviszkozitást, thrombózist,
hypertóniát is indukálhat. Eddig csak
vesebetegeken írták le a vörösvértest
apláziát mellékhatásként. 1990-tôl
doppingnak minôsül az EPO használa-
ta a sportban, de az ellenôrzés nem
könnyû feladat, mivel nehéz a termé-
szetes és a bevitt rekombináns EPO el-
különítése, másrészt a fél-életideje int-
ravénás bevitel esetén 8,5+/- 2,4 óra,
szubkután adáskor 18,4+/- 10,7 óra.
Mind a lebomlás gyorsasága, mind a
hatásosság függ a molekula glíkozilált-
ságán, a sziálsav-rész eltávolítása
gyorsítja a felezési idôt.

A hormon direkt kimutatása a fiziko-
kémiai tulajdonságán alapul. A hormon
peptid-része stabil, de a szénhidrát-ré-
sze igen variabilis („glykozilációs mik-
roheterogenitás”). 8-14 sziálsav-végzô-
dés lehetséges, s ennek megfelelôen
változó erôsségû a negatív töltése a kü-
lönbözô izoformoknak. Az izoelektro-
mos pont meghatározás a kimutatás
alapja, amelyet 2000-tôl használnak a
felfedezô Lasne és de Ceaurriz nevével
jelezve. Az rhEPO a, b és w a Lasne-
módszerrel megmérhetô a vizeletben,

és az rhEPOomegát is képes elkülöníte-
ni az endogén, a termelt EPO-tól. Az in-
jekciót követô 3-4 nap után azonban
már nem mutathatók ki ezek. Standard
laborok és igen jól képzett technikai
személyzet szükséges a Lasne-teszthez,
emiatt nagyobb populáció szûrôvizsgá-
lata aligha lehetséges. Egyidejûleg a
vér hematokrit, retikulocyta, makrocy-
tózis, EPO-koncentráció, oldható trans-
ferrin vizsgálata további információt ad.
A kiértékelés ON modellje a gyorsult
vörösvértest képzést, az OFF model az
EPO használatot követô down-reguláci-
ót tárhatja fel (alacsony EPO-szint, ke-
vés retikulocyta, magas hematokrit). E
kiértékelô modelleknek is vannak al-
csoportjai (ON-nál a HE: hemoglobin
és EPO koncentráció, és HES amely a
solubilis transferrin receptort is figye-
lembe veszi), az OFF-nál a HR (hemog-
lobin és retikulocyta) valamint a HRE ,
amely az elôbbi mellett az EPO szintre
is tekintettel van. Sajnos, a magaslati
tartózkodás, egyes betegségek, az etni-
kai variációk zavarhatják e modellek ér-
vényességét, például az 1964-es téli
olimpián két aranyérmet nyert finn sífu-
tóról sokkal késôbb derült ki, hogy az
EPO-receptor gén olyan mutánsát hor-
dozza, amely Mantyranta oxigént szállí-
tó kapacitását 25-50 százalékkal növe-
li. Ôt az ON-teszt alapján kizárták vol-
na. A genetikai polymorfizmus esetén a
jelenlegi indirekt tesztek téves pozitivi-
tást adnak. Lehetôség az is, hogy úgy
manipulálnak az EPO adásával, hogy a
hematológiai mutatók az elfogadott
határokon belül maradjanak. 

Újabb doppingolási eljárás lehet az
EPO-analógok használata. A nitrogén-
véghez kötött szénhidrátláncok emelé-
sével az EPO molekula hatása és élet-
ideje nô. Az így elôállított darbepoetin a
14 helyett 22 sziálsav-maradékot tartal-
maz, a féléletideje 48 órára nô, s emiatt
csak hetente egyszer kell adni az rhEPO
2-3-szori adásával szemben. A Lasne-
teszt kimutatja. A szintetikus erythropo-
iezis protein (SEP) kevésbé immunogén
mint az rhEPO, tartósan hatásos, a Las-
ne-teszt ezt is kimutatja. Az EPO-t után-
zó mimetikumok kis molekulák, ame-
lyek az EPO receptorát képesek dimeri-

zálni és a gének sorát transzkripcionáli-
san stimulálni az EPO hatásával egyezô-
en. Ezek stabil, az emésztésnek ellenál-
ló, a membránokon könnyen átjutó, így
szájon át bevehetô anyagok, amelyek
hamarosan a kereskedelembe jutnak. A
klinikai elsô fázisban vizsgált Hematide
egy ilyen szintetikus dimer polypeptid,
hosszú felezési idôvel, amely remélhetô-
en nem okoz aplasztikus anémiát sem,
mivel nem vált ki ellenanyag termelést.
Egyéb lehetôség a vérképzést fékezô
hematopoietikus sejt foszfatáz bénítása,
kombinálva az EPO mimetikummal.
Ezek feltehetôen igen nagy klinikai jövô
elôtt állnak, a dopping kontrollnak újabb
feladatot adva. A genetikusan megvál-
toztatott, EPO-t termelô sejtet féligáte-
resztô kapszulába zárva és ezt beültetve
a szervezetbe kijut az EPO, de immuno-
lógiai folyamatot nem indít be

A géndopping – melyet 2003-ban a
tiltólistára tettek – sokféle megközelí-
tésben merül fel. In vivo módon az
EPO génnel beoltott vírust injektálják,
míg az ex vivo eljárás során a génnel
beoltott sejtet ültetik be a testbe. Az
adenovirussal bevitt EPO-gén hatására
a hematokrit 49-rôl 81%-ra emelkedett
az egérben, és egy évig is fennmaradt a
magas szint. Majmokon 84 napig tar-
tott a 40-rôl 70%-ra emelkedett hema-
tokrit. A víruson kívül plazmid DNA, li-
poszóma és protein-DNA konjugátum
is lehet a gént vivô faktor, de az izomba
fecskendezett gén is hatásos. A hátul-
ütôk egyike, hogy a transzgén ex-
presszióját nem szabályozza semmi,
óriási fokú vörösvértest képzés indulhat
be, a vér viszkozitása megnô, thrombó-
zisok léphetnek fel. A szabályozó rend-
szerek kutatása folyik, ilyen pl. a mi-
fepriston-függô GeneSwitch rendszer,
a rapamycin, a repoxygen, amely
alacsony oxigéntenzió esetén indítja be
az  EPO-gén  mûködését.  Ezek   még

iskolai végzettsége és alkalmazási mi-
nôsége szignifikánsan befolyásolja a
sportaktivitási szintet (34). Ezek a vál-
tozók azonban a regressziós modell-
ben, kontrollálva a többi változóra, az
anya iskolai végzettségét kivéve el-
vesztették hatásukat (35). Az anyai
hatás korábbi vizsgálatainkban is meg-
határozónak bizonyult a serdülôk
egészségmagatartásában (27). Az ön-
minôsített társadalmi státusz és a
sportaktivitás közötti „J” alakú görbe
összefüggését is sikerült kimutatnunk,
mely az eltérô motivációs hatással ma-
gyarázható (27,28). 

Összefoglalóan arra következtethe-
tünk, hogy többet sportolnak a régió-
ban azok, akik a férfi nemhez tartoz-
nak, akiknek jó az iskolai teljesítmé-
nye, akik Békés megyében tanulnak, a
nagyobb városokban élô fiatalok, akik-
nek anyja magasabb iskolai végzett-
séggel rendelkezik, illetve akiknek ap-
ja vállalkozó.

A fiatalok sportolásával foglalkozó
szakirodalomból kiderül, hogy a sport-
aktivitás területi összefüggéseinek
vizsgálata egy kevésbé ismert kutatási

terület. Mi ezeket a település jogállása
szerint vizsgáltuk: megyeszékhely és
egyéb település típus szerint, és azt ta-
pasztaltuk, hogy azok a fiatalok, akik
megyeszékhelyen élnek vagy járnak
iskolába, magasabb aktivitási szintrôl
számolnak be (6,12,20).

Jelen kutatásunk eredményei rávilá-
gítanak arra, hogy a sportaktivitás te-
rületi különbségeire érdemes odafi-
gyelni, és érdemes tovább kutatni,
megismerni az eltérô településtípuson
élôk sportolását akadályozó tényezô-
ket. Ezek ugyanis támpontot adhatnak
a sikeres egészségfejlesztéshez, hiszen
megmutatják, hogy melyek azok a cél-
csoportok, akikre különösen figyel-
nünk kell.

Irodalom

1. Armstrong, N., Balding, J.,
Gentle, P., Kirby, B.: Patterns of physi-
cal activity among 11 to 16 year old
British children. Br. Med. J. 1990; 301:
203-205.

2. Biddle, S., Armstrong, N.: Child-
ren’s physical activity: An exploratory

study of psychological correlates. Soc.
Sci. Med. 1992; 34: 326–331.

3. Burke, V., Milligan, R.A.K., Bei-
lin, L.J., et al.: Clustering of Health-Re-
lated Behaviors among 18-Year-Old
Australians. Prev. Med. 1997; 26: 724-
733.

4. Chinn, J.D., White, M., Harland,
J., Drinkwater, C., Raybould, S.: Barri-
ers to physical activity and socioeco-
nomic position: implications for health
promotion. J. Epidem. Comm. Health
1999; 53: 191-192. 

5. Escobedo, L.G., Marcus, S.E.,
Holtzman, E., Giovino, G.A.: Sports
participation, age at smoking initation
and the risk of smoking among US
high school students. J. Am. Med. As-
soc. 1993; 269: 1391-1395.

6. Felton, G.M., Pate, R.R., Parsons,
M.A., Ward, D.S., Saunders, R.P.: He-
alth risk behaviors in rural sixth gra-
ders. Res. Nurs. Health 1998; 21: 475-
485.

7. Finkenberg, M.E.: Sex and ethni-
city as factors for participation in
physical activity. Int. J. Phys. Educ.
1991; 28: 23-26.

8. Fuchs, R., Powell, K.E., Semm-
mer, N.K., Dwyer, J.H., Lippert, P.,
Hoffmeister, H.: Patterns of physical
activity among German adolescents:
The Berlin-Bremen study. Prev. Med.
1988; 17: 746-763.

9. Gilroy, S.: The embodiment of
power: Gender and physical activity.
Leis. Stud. 1989; 8: 163-171.

10. Goldscheider, F.K., Thornton, A.,
Young-DeMarco, L.: A portrait of the
nest-leaving process in early adultho-
od. Demogr. 1993; 30: 683-699.

11. Gordon-Larsen, P., Adair, L.S.,
Nelson, M.C., Popkin, B.M.: Five-year
obesity incidence in the transition peri-
od between adolescence and adultho-
od: the National Longitudinal Study of
Adolescent Health. Am. J. Clin. Nutr.
2004; 80: 569-575.

12. Guillaume, M., Lapidus, L.,
Bjorntorp, P., Lampert, A.: Physical ac-
tivity, obesity, and cardiovascular risk
factors in children. The Belgian Lu-
xemburg Child Study II. Obes. Res.
1997; 5: 549-556.

13. Guinn, B., Vincent, V., Semper,
T., Jorgensen, L.: Activity involve-
ment, goal perspective and self-este-
em among Mexican American adoles-
cents. Res. Q. Exerc. Sport 2000; 71:
308-311.

14. Hagberg, J.M.: Exercise, fitness
and hipertension. In: Bouchard, C.,
Shephard, R.J., Stephens, T., Sutton,
J.R., McPherson, B.D. (Eds.): Exerci-
se, fitness and health: International
proceeding and consensus statement. 

Kitekintés • Apor Péter rovata 11Tanulmány • Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió...
M

a
g

y
a

r
S

p
o

r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 7
. 

é
v

fo
ly

a
m

 2
5
. 

sz
á
m

 •
 2

0
0
6
/1

M
a
g

y
a

r
S

p
o
r
ttu

d
o

m
á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 7

. é
v
fo

ly
a
m

 2
5
. sz

á
m

 • 2
0
0

6
/1

TTaabbllee  44::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  ooff  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy  wwiitthh  ppaarreennttaall  sscchhoooolliinngg  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ssttaattuussVisszaélés és doppingolás 
az erythropoietinnel

((EErryytthhrrooppooiieettiinn  aabbuussee  aanndd  eerryytthhrrooppooiieettiinn  ggeennee  ddooppiinngg))  
Diamanti-Kandarakis E. és mtsai (First Dept. of Medicine, Medical School,

Laiko Hospital, University of Athens, 1A-Zefyrou, Ekali, Athens, Greece 145-
78, E-mail: akandara@otonet.gr): Sports Med. 2005, 35, 831

Apor Péter
rovata

Referátumok

Nemzetközi kitekintés

11-38  2006/05/03 14:07  Page 1



10

lok, akiknek anyja magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezik, illetve akik-
nek apja vállalkozó. A többi változó a
regressziós modellben elvesztette ha-
tását. 

Következtetés

Jelen tanulmányunk célja volt felde-
ríteni a dél-alföldi régió ifjúságának fi-
zikai aktivitását befolyásoló szociode-
mográfiai tényezôk rendszerét. Elôször
a sportaktivitás prevalenciáját néztük
meg a teljes mintán. Megállapítottuk,
hogy a középiskolás fiatalok fizikai ak-
tivitása még viszonylag kedvezô szin-
tet mutat, bár néhány tanulmány már
a középiskolás korban drasztikus
csökkenést jelez (18, 30, 32). Ennek
egyik oka az lehet, hogy mi a fizikai
aktivitás prevalenciáját az elôzô 3 hó-
napra vonatkoztatva vizsgáltuk, míg
más tanulmányok gyakran nagyobb
intervallumon vizsgálódnak. A jelen-
ség értelmezésénél az is felmerült,
hogy ebben az életkorban, hasonlóan
a káros szenvedélyekhez, a sport is
kezd „divattá” válni (27). Ez önmagá-
ban pozitív fejlemény, azonban félô,
hogy a belsô motiváció megléte nélkül
a fiatalok hamar feladják, abbahagy-
ják a sportot. 

Korábbi tanulmányokhoz hasonlóan
mi is azt tapasztaltuk, hogy az aktivitá-
si arány gyermekkorhoz képest csök-
kenô tendenciát mutat (18, 30, 32). A
legnagyobb különbségeket a heti rend-
szeres fizikai aktivitásban találtuk. Más
kutatási eredmények szintén magas
aktivitási különbségeket mutattak ki a
nehéz, fárasztó, nagy erôkifejtést
igénylô aktivitási formákban (8). 

Tanulmányunk eredményei alapján
a sportaktivitás önálló prediktorának
bizonyult a nemi hovatartozás is. A fi-
úk és a lányok fizikai aktivitásában je-

lentôs különbségeket tapasztaltunk,
ahogyan más vizsgálatok is (1,13,33).
Erre az összefüggésre érdemes külön
odafigyelni, hiszen korábbi, általános
iskolások körében végzett kutatásunk
szerint az általános iskolások sportolá-
si szokására még nem gyakorol szigni-
fikáns hatást a nemi hovatartozás

(15). Ez is felhívja a figyelmet arra,
hogy a lányok sportaktivitását, késôb-
bi egészségi állapotuk érdekében ki-
emelt figyelemmel kell kísérni, és spe-
ciális egészségfejlesztô programok ki-
dolgozásával erôsíteni.

Eredményeink azt mutatják, hogy
az életkor nem befolyásolja a sporto-
lási gyakoriságot. Ennek magyarázata
az lehet, hogy a fizikai aktivitás szem-
betûnô és drasztikus csökkenése a
gyermekkor után, serdülôkorban fi-
gyelhetô meg (29), illetve fiatal fel-
nôttkorban (10), ezek a fiatalok pedig
már mindannyian serdülôkorúak vol-
tak, így az életkori hatást nem tudtuk
kimutatni. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a „jó ta-
nuló, jó sportoló modell” létezése még
középiskolás korban is érvényes, azaz a
jó tanulmányi eredmény a sportolói stá-
tusz szignifikáns és önálló prediktora
(23). Ennek magyarázata lehet, hogy
az iskolában jól teljesítôk, és azok, akik
elégedettek iskolai környezetükkel, ta-
nulmányi eredményeikkel, szabadidejü-
ket is hasznosabban töltik el.

A társadalmi hovatartozás, a  szülôk 

nincsenek klinikai használatban, szá-
mos problémát kell megoldani, a vá-
ratlan mellék-következményeket meg-
ismerni, de a sport szemszögébôl néz-
ve félô hogy 2008-ra hozzáférhetôk
lesznek ezek az eljárások.

Az EPO analógokkal és a géndop-
pinggal élés felderítése a bevitt anyag
direkt kimutatása, vagy a hatás felfedé-
se mellett újabb molekuláris módszere-
ket kíván. A mimetikumok és a HCP-
gátlók xenobiotikumok, így farmakoló-
giai tesztekkel elvileg felderíthetôk,
azonban ezek elôállítását csak késve
követhetik a kimutatási módszerek ki-
fejlesztése és a doppingszerré nyilvání-
tás. Az igen rövid felezési idô és a
hosszú hatástartam is nehezíti a tetten-
érést. Az EPO analógok szerkezete igen
közel áll az endogén EPO-hoz, így pl.
az rhEPO-d (GA-EPO) és a SEP elkülö-
nítése csaknem lehetetlen a szervezet
által termelt EPO-tól, és az EPO analó-
gok bizonyára szaporodni fognak. A
gén-transzfer révén az izomban produ-
kált EPO az izomszövetre jellemzôen
másként glykozilált, mint az endogén
EPO, így attól a Lasne módszerrel is el-
különíthetô. Az átvivô gén is kideríthe-
tô, de ehhez szövetmintát kell nyerni pl.
izombiopsziával. Ez csak nagy gyanú
esetén lehet a végsô, döntô módszer.
Lehetne ellátni az összes gén transzfer
terméket egy jelzô DNS-töredékkel,
persze ehhez mindenki együttmûködé-
sére lenne szükség. Az újabb biotech-
nológiai eljárások indirekt úton mutat-
hatnák a dopping célú beavatkozást.
Minden élvonalbeli sportolót „hemato-
lógiai útlevéllel” lehetne ellátni, így a
legalább öt vérkép adata az egyéni
mintázatot jellemezhetné, a 10%-ot
meghaladó hematokrit/hemoglobin ér-
ték változás jelezhetné a doppingolást
a genetikai mutációkkal amúgy dop-
ping nélkül abnormális hematológiai
lelettel bíró sportolók esetében is. Az
EPO cél-génjei is jelentôs változékony-
ságot mutatnak, melynek kiderítése, a
sportolókra jellemzô sáv meghatározá-
sa is szóbajön. Az EPO hozzáadása a
vörösvértest progenitor sejtekhez 54
gén up-regulációját és 36 gén down-re-
gulációját vonja maga után, így méré-
sek tömegére lenne szükség. A keringô
mononukleáris sejtek EPO-ra érzékeny
progenitorokat tartalmaznak, ezekben
kvantitatív real-time reverz transzkrip-
ció-polymeráz láncreakcióval (RT-
PCR) az EPO-hatás detektálható. A
például mifepristonnal indukálható
transzgének kimutatása az izomminta
ilyen vizsgálatával döntô érv a doppin-
golás gyanúja esetén.

Mindent meg kell tenni, hogy a
2008-as Olimpia ne az EPO-dopping
versengése legyen.
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A labdarúgás élettana 

A 35 oldalas, 181 közleményt idézô áttekintés a legnépszerûbb sportág ûzôi-
nek élettani jellemzését, a játékvezetôk testi teljesítôképességét, az alkalmazott
edzésmódszerek és tesztelési eljárások jellemzôit tárgyalja 9893 közleménybôl
kiválasztott 181 cikk (köztük a referensé) alapján.

A mérkôzéseken átlag 10 kilométert futnak, az anaerob küszöb körüli inten-
zitással, a maximális pulzusszám 80-90 százalékával. A legjobb csapatok egy-
re növekvô aerob kapacitással rendelkeznek, míg a sereghajtókat a 30 évvel
ezelôtti legjobbak értékei jellemzik. A mérkôzés 1600-1800 Kcal energiát igé-
nyel, de a mozgások igen sokoldalúsága nagyon sokféle fizikai képességet igé-
nyel. Négy-hat másodperces vágták átlag másfél percenként fordulnak elô, az
effektív játékidô 0,5-3,0 százalékát téve ki. Nagyintenzitású futások 70 másod-
percenként történnek, 15 szerelés, 10 fejelés, 50 találkozás a labdával, 50 for-
dulás, 30 passzolás az átlagos feladat, amely persze a pozíciótól is függ. Nagy-
mértékû (gyors) erôre is szükség van, nem csak a feladatok megoldásához,
hanem a sérülések csökkentéséhez is. Az elit játékosok tejsavszintje 7 körül
van az elsô és 3 mmol/l körül a második félidôben.

Az aerob kapacitás 50-75 ml/kgxperc, a laktát-küszöb ennek a 76-90 szá-
zaléka táján mérhetô. A fiatal játékosok és a nôi csapatok értékei alacsonyab-
bak, de a skálázás (testsúly kg-ra, annak 0,75-ös hatványára, a testmagasság-
ra stb. vonatkoztatás) nem egységes. Korábban a 60 ml/kgxperc aerob kapa-
citás határt tartották alkalmassági kritériumként (nálunk is a 70-80-as évek-
ben), ma a 70 ml/kgxperc (200 ml/kg0,75) feletti a kívánatos. Elérendô erôérték
határokat is számon tart az irodalom, például egy 75 kg-os játékostól 200 kg
feletti felugrási erô, 100 kg fekve kinyomása várható el. Persze elsôsorban a
feladat-specifikus gyorserô teljesítmények a fontosak.

Az átlagosan 41 éves játékvezetôk is 9-14 km-t tesznek meg mérkôzésen-
ként, ennek fél-tizenkét százalékát sprintelve, és a játékosokhoz hasonlóan, a
második félidôben a teljesítmény mintegy 5 százalékkal kisebb. A pulzus a
maximális 85-95 százaléka körül csúcsokat ér el, az egész mérkôzés pulzusér-
téke alapján az aerob kapacitásuk 81 százalékban van kihasználva, 5 mmol/l
tejsav szint mellett. Aerob kapacitásuk 46-51 ml/kgxperc. A játékvezetôk edzé-
se a követelményekhez igazodik, a labda ügyes kezelése nem az ô feladatuk.

A verôvolumen növelését szolgáló állóképességi edzés 3-8 perces, 95%-os
intenzitású futások és 2-3 perces pihenôk váltakozásával igen jó eredményt
hoz. A 70 ml/kgxperc feletti aerob kapacitású játékosok hetente két ilyen inter-
val edzéssel tudják fenntartani a magas fittségüket. Az interval-edzés az alap-
vetô forma, de nagyon sok variációban használatos, dombra futással is színez-
ve. Az anaerob küszöb növelése a félórás vagy hosszabb, 85-90%-os futással
történik.

Az izom hypertrófia és a beidegzés fejlesztése egyaránt cél az erôedzések so-
rán. Az erô paraméterek és a futás felgyorsulása, a felugrások, a technikai ele-
mek kivitelezése között szoros a kapcsolat. 47-60 cm a szokásos felugrásma-
gasság, amely az anaerob teszteredményekkel (Wingate, stb.) is kapcsolatban
van.

Az alkalmazott tesztek egyike a 20 méteres ingafutás, percenként hangjellel
segített gyorsulással. Ennek variánsa a Yo-Yo intermittáló futásteszt (ezek rész-
letes leírása és a korrelációk az egyéb teljesítmény-mutatókkal olvasható a
cikkben). Labdavezetéssel és passzolásokkal egybekötött 30 méteres futások
és hasonló próbák is használatosak.

A laboratóriumban mért aerob és anaerob tesztek eredményei összefügge-
nek a pályán nyújtott teljesítménnyel, és az edzéssel elért javulás tükrözôdik a
pályán mutatottakkal.

…Referens megjegyzése: A közlemény alapos tanulmányozása elengedhe-
tetlenül fontos a labdarúgással foglalkozó szakemberek számára.

AAppoorr  PPéétteerr  ddrr..

((PPhhyyssiioollooggyy  ooff  ssoocccceerr))
Stolen T. és mtsai ((levelezési cím: Ulrik Wisloff, Dept. of Circulation and

Medical Imaging, Norvegian University of Science and Technology, Olav
Kyrres gt 3, Trondheim, 7489 Norway, E-mail ulrik.wisloff@ntnu.no): Sports
Med. 2005, 35, 501.
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A lap1985-90. oldalain közölt, Bur-
gomaster KA és mtsai által írott cikk-
hez (Six sessions of sprint interval tra-
ining increases muscle oxidative po-
tential and cycle endurance capacity in
humans) fûz kommentárt az ismert, ki-
váló szakember. A kerékpáron 30 má-
sodperces kimerítô „sprint” terhelést 4
perces szünet követett, és ezt a „sprint-
interval” terhelést ismételték hetente
háromszor, két héten át. A tényleges
terhelési idô alkalmanként 2-4 perc
volt, a két hét alatt mintegy 15 perc. Ez
alatt a magas intenzitású aerob terhel-
hetôség tartama megkétszerezôdött,
26-ról 51 percre, melyet az izom citrát
szintáz enzim aktivitásának 38%-os
emelkedése magyaráz, nem változott
maximális oxigén felvevô képesség
mellett.

A sprint interval edzést Woldemar
Gerschler vezette be mintegy 70 éve,
világrekordokhoz segítve a futókat. Ez
a cikk az elsô tudományos dokumen-
táció a sprint interval edzés hatásossá-

gáról. Megkérdôjelezi azt a nézetet is,
hogy az aerob állóképességi teljesít-
ményt csak aerob edzéssel lehet nö-
velni. Akkor érdemes a sprint interval
edzést alkalmazni, ha csak 2-3 hét áll
rendelkezésre a gyakorlott futó vagy
kerékpározó számára a fél óra idôtar-
tamú versenyre felkészüléshez. Az
ilyen edzés „ára” a 10-20 percig tartó
fáradtságérzés, melynek leküzdése
nagy lelkierôt igényel.

Az izom enzimaktivitás és egyéb
rost-jellemzôk alkalmazkodása már 8-
10 nappal az edzések megkezdése
után észlelhetô, noha 6-8 hét aerob jel-
legû edzéstartam vált ki markáns ad-
aptációt. A sprint interval tréning fel-
gyorsítja ezeket a folyamatokat.

Referens megjegyzései: Coyle dok-
tor felveti, hogy egészségvédô céllal is
ki kellene próbálni a sprint interval ter-
helést, részint az idôkímélô volta miatt
és talán hatékonyabban csökkentené a
kardiovaszkuláris és metabolikus rizikó
tényezôket. E tekintetben nagyon

visszafogottnak kell lenni: csak bizto-
san egészséges személyt szabad ilyen
nagyintenzitású terhelésnek kitenni
(amely az anaerob kapacitás mérésére
szolgáló Wingate tesztnek felel meg).

Emlékeztetnék arra az edzésmód-
szerre, amelyet „versenyspecifikus, in-
tenzív, motivált” edzésnek neveztünk,
és a versenyforma kialakítására java-
soltunk. Ennek lényege az volt, hogy
pl. az úszó a 100 méteres várt teljesít-
ményének sebességével ússzon 70,
majd a következô edzéseken 80, majd
90, majd 95 métereket, hogy a kellô
tempóérzéket és az élettani rendszere-
ket együtt fejlessze.

AAppoorr  PPéétteerr  ddrr..

Békés megyében volt a legmaga-
sabb azok száma, akik heti 3 vagy
több alkalommal vettek részt fizikai
aktivitásban. Ezt követte Bács-Kiskun
és Csongrád megye.

A települések és a fizikai aktivitás vi-
szonyát tovább elemeztük aszerint,
hogy a megkérdezett fiatalok: 1. me-
gyeszékhelyen élnek-e vagy egyéb te-
lepüléstípuson, illetve 2. megyeszék-
helyen járnak–e iskolába vagy egyéb
településtípuson. A különbségeket
szignifikánsnak találtuk, ezeket mutat-
ja az 11..  ééss  aa  22..  ttáábblláázzaatt.. Mind a két táb-
lázatból jól kivehetô, hogy a megye-
székhelyen élô fiatalok sportolási gya-
korisága szignifikánsan magasabb,
mint az egyéb településen élôké. A
legnagyobb különbségeket a heti rend-
szerességgel történô sportolásban ta-
pasztalhatjuk.

Ezután variancia-analízissel össze-
hasonlítottuk a sportaktivitás átlag-
pontszámait a szocioökonómiai státusz
tükrében ((33..  áábbrraa)). Az általános isko-
lás korosztálytól eltérôen (ahol még a
társadalmi hovatartozás nem befolyá-
solja a sportaktivitást) szignifikáns kü-
lönbségeket tapasztaltunk. Az átlag-
pontszámokat ábrázolva egy „J” alakú
görbét kapunk, melyet már tapasztal-
tunk a sportmotivációk szocioökonó-
miai összefüggéseinél (27) általános
iskolások körében is, de náluk még
nem volt szignifikáns (15).

A sportaktivitást tovább elemeztük a
nemi hovatartozás, az életkor és az is-
kolai teljesítmény átlagpontszámai
alapján t-teszttel és variancia-analízis-
sel ((33..  ttáábblláázzaatt)). Megállapítottuk, hogy
a fiúk szignifikánsan gyakrabban spor-
tolnak, mint a lányok és a „jó tanuló, jó
sportoló modell” még ebben az élet-
korban is érvényes. Az életkor és a fi-
zikai aktivitás azonban nem mutatott
szignifikáns összefüggést.  

Azt is megállapítottuk, hogy a fiata-
lok sportolási szokásaira nem gyakorol
szignifikáns hatást az, hogy milyen a
családi struktúra, azaz a fiatalok kivel
élnek együtt, és milyen a lakásuk típu-
sa. Viszont az anya és az apa iskolai
végzettsége és alkalmazási minôség,
azaz munkahelyi beosztása igen. A
szülôk munkahelyi beosztásának és is-

kolai végzettségének átlagpontszámait
variancia-analízis segítségével vizsgál-
tuk. Ezek eredményét láthatjuk a 44..
ttáábblláázzaattbbaann,, melybôl kiderül, hogy a
szülôk magasabb iskolai végzettsége
kapcsolatban áll a gyermekek gyako-
ribb fizikai aktivitásával. Az összefüg-
gés az alkalmazási minôségnél is ki-
mutatható, de a kapcsolat itt nem
annyira egyértelmû.

Végül, többváltozós regresszió-elem-
zéssel is megvizsgáltuk a szociode-
mográfiai változók hatását a sportakti-
vitásra, kiszûrve az esetleges kölcsön-
hatásokat ((55..  ttáábblláázzaatt)). Az elemzés so-
rán azt tapasztaltuk, hogy a nemi ho-
vatartozásnak, az iskolai teljesítmény-
nek, az anya iskolai végzettségének, az
iskola településtípusának (azaz a tele-
pülés nagyságának) és a megyének
(kiemelve Békés megyét) van önálló
hatása a fiatalok sportolására. Az apa
vállalkozó munkája szintén pozitívan
hat, s bár ez az összefüggés nem szig-
nifikáns, a tendenciát érdemes kiemel-
ni. Ezek szerint többet sportolnak a ré-
gióban azok, akik a férfi nemhez tar-
toznak, akiknek jó az iskolai teljesít-
ménye, akik Békés megyében tanul-
nak, a nagyobb  városokban  élô fiata-
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FFiigguurree  22::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  bbyy  llooccaallee

TTaabbllee  11::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaaccee  ooff  sscchhoooolliinngg  aanndd  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

TTaabbllee  22::  IInntteerrccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaaccee  ooff  lliivviinngg  aanndd  ssppoorrttss  aaccttiivviittyy

A nagyon intenzív edzés különösen
hatásos és idôt takarít meg

(Very intensive training is extremely potent and time-efficient: a reminder.
Coyle E. F. (Dept. of Kinesiology and Health Education, The University of Te-
xas at Austin, Austin, TX 78712 E-mail: coyle@mail.utexas.edu): J. Appl.
Physiol. 2005, 98, 1983.

Közlési feltételek / Guide-lines for Authors
AA  MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee  éévveennttee  44  aallkkaalloommmmaall  jjeelleenniikk  mmeegg,,  ééss  ssppoorrttttuuddoommáánnyyii ttáárrggyyúú  cciikkkkeekkeett  kköözzööll  mmaaggyyaarr

vvaaggyy  aannggooll  nnyyeellvveenn. A kéziratokat egy példányban, sszziimmppllaa  ssoorrttáávvoollssáággggaall,,  aazz  AA//44--eess  llaapp  eeggyyiikk  oollddaalláárraa  1122--eess  bbeettûûnnaaggyy--
ssáággggaall gépelve kérjük elkészíteni. Ha azonban lehetséges - s ez a közlésre történô elfogadásnál elônnyel jár - akkor szá-
mítógépes adathordozón (1.44-es floppy-lemezen vagy CD-n) is kérjük az anyagot. A dokumentumokat “ssttíílluuss””  aallkkaallmmaa--
zzáássaa  nnééllkküüll Word 6.0, a táblázatokat Excel formátumban, a grafikonokat, ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton (ill.
JPEG, TIFF) várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-, file-, mun-
kalapnév stb.) A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják meg. A ttáábblláázzaattookkaatt  ééss
áábbrráákkaatt    aa  sszzöövveeggttôôll  eellkküüllöönníítteetttteenn,,  ttáábblláázzaattoonnkkéénntt  ééss  áábbrráánnkkéénntt külön lapokon kérjük 1 példányban, – kküüllöönn--kküüllöönn  ffiillee--
kkéénntt elmentve – mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg
szereplô jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk, ér-
telmezhetôk legyenek. AA  ttáábblláázzaattookk,,  áábbrráákk    ccíímméétt  mmiinnddkkéétt    nnyyeellvveenn    kkéérrjjüükk  mmeeggaaddnnii (Pl. 11..  áábbrraa  //FFiigg..  11... Térd feszítés,
hajlítás/ Knee extension, flexion). A táblázatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 22..  áábbrraa) jelölni kell. Az
elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb titulus nélkül) kezdôdjön. Ez alatt a tanulmány (kifejezô, de minél rövidebb)
címe következzen mmiinnddkkéétt  nnyyeellvveenn. Ezt kövesse a mmaaxxiimmuumm  2200  ssoorrooss  öösssszzeeffooggllaallóó  mmaaggyyaarr  ééss  aannggooll  nnyyeellvveenn. Az össze-
foglaló a kérdésfeltevést, az eredményeket és a következtetést tartalmazza és mmaaxxiimmáálliissaann  55  kkuullccsssszzóóvvaall fejezôdjön be. A
kkuullccsssszzaavvaakk  mmaaggyyaarr  ééss  aannggooll  nnyyeellvveenn is itt szerepeljenek. Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célsze-
rû bevezetésre, a módszerekre, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekez-
dések a sor elején kezdôdjenek és ezt sorkihagyás jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. A következô feje-
zet az iirrooddaalloommjjeeggyyzzéékk. Folyóiratnál: a szerzôk(k) neve, a megjelenés éve, a mû címe eredeti nyelven, a folyóirat neve, a
lapszám, a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám. Pl. Friedmann, B – Bärtsch, P. (1999): Möglichkeiten und Grenzen
des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport, 3. 43-48. Könyvnél: a  szerzô(k) neve, a megjelenés éve, a könyv
címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. Pl: Carl, K. (1983): Training
und Trainingslehre in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k)
nevével és az évszámmal történjen, pl. Friedmann(1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a teljes nevét, titulusát, munkahelyének nevét, címét, (te-
lefonszámát, e-mail címét), akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. AA  sszzeerrkkeesszzttôô
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zik érdeklôdésük és magyarázatuk kö-
zéppontjába. Ezzel kapcsolatosan 3
hipotézis is született: részvétel hipoté-
zise (enrollment hypothesis), kilépés
hipotézise (withdrawal hypothesis),
aktivitási különbségek hipotézise (the
activity differential hypothesis, 21). Iz-
landi ifjúsági vizsgálatok leginkább az
elsô hipotézist bizonyították, mely sze-
rint a serdülôkori fizikai aktivitásban
jelentkezô nemi különbségek fôként
azzal magyarázhatók, hogy a sport-
klubokban való részvétel és a sport-
események inkább a fiúk számára je-
lentenek nagyobb érdeklôdést, és a lá-
nyok sokkal kisebb arányban vesznek
részt sportklubok programjaiban, és
kevesebben is iratkoznak be (36). 

Tanulmányok sora foglalkozik a
rendszeres sport jótékony hatásaival
is, hiszen a fizikailag aktív életmód po-
zitív hatásait számos keresztmetszeti
és longitudinális vizsgálat bizonyította
már. A fizikai aktivitással, a sporttal
kapcsolatba hozható a jobb közérzet
(34), a magasabb önbecsülés és ön-
kontroll (9), a jobb edzettségi állapot
(14), a rizikómagatartások elôfordulá-
sának kisebb gyakorisága, kedvezôbb
életmód (5) és a hosszabb élettartam
(24), illetve a kedvezôbb iskolai telje-
sítmény is (23). A sportoló fiatalok kö-
zül kevesebben dohányoznak (3), és
étkezési szokásaik is kedvezôbbek
(31). A fizikai aktivitás alacsony szint-
je viszont kapcsolatban van a dohány-
zással, az elégtelen gyümölcs- és zöld-
ségfogyasztással, és a gyakoribb TV-
nézéssel is (25). 

A társadalmi hovatartozás, a társa-
dalmi státusz az általános iskolás gye-
rekek sportolási szokását még nem
befolyásolja szignifikánsan (15). Kö-
zépiskolások körében azonban kutatá-
si eredmények bizonyították, hogy a
szülôk magasabb társadalmi helyzete
pozitív hatással van a sportaktivitásra
(34), bár ez az összefüggés nem mu-
tatkozott már szignifikánsnak akkor,
amikor a többi változóra kontrollálták
(35). A társadalmi hovatartozás és a
sportaktivitás közötti kapcsolatnál egy
„J” alakú görbét figyelhetünk meg,
mely az eltérô motivációval magyaráz-
ható. Az alsó társadalmi osztályok szá-
mára a sportolás kitörést, felemelke-
dést jelenthet, míg a felsô társadalmi
osztályok számára inkább a szabadidô
kedvezô eltöltési módját. Ugyanez az
összefüggés figyelhetô meg a sport-
motivációnál is (27, 28).

A fiatalok sportolási szokásának te-
rületi meghatározottsága egy kevésbé
ismert kutatási terület. Egyes tanulmá-
nyok eredményei szerint a vidéken élô
fiatalok aktivitási szintje alacsonyabb,

mint a városban élôké, (6,12,20) és a
sportolásukat akadályozó tényezôket
is eltérôen észlelik (33).

Jelen tanulmányunk célja tehát az
volt, hogy a dél-alföldi régió ifjúságá-
nak sportolási szokásait meghatározó
szociodemográfiai tényezôket megis-
merjük, külön figyelmet szentelve a te-
rületi különbségeknek.

Minta, módszer

Felmérésünket 2004-ben végeztük
Bács–Kiskun, Békés és Csongrád me-
gyei középiskolások körében (14–21
év) egy dél-alföldi régióra reprezenta-
tív mintán. Az 1200 kérdôívbôl 1114
volt értékelhetô, így a válaszadási
arány 92%-os volt. A tanulók átlagélet-
kora 16.5 év (szórás: 1.3) volt. A vá-
laszadók 39,9%-a fiú (444 fô), 60,1%-
a pedig lány (670 fô) volt. Az adat-
gyûjtéshez önkitöltéses kérdôíves
módszert alkalmaztunk, melynek leg-
fontosabb célja volt feltérképezni a dél-
alföldi régió ifjúságának mentális
egészségét, egészségtudatosságát,
egészségmagatartását és az ezeket be-
folyásoló pszichoszociális tényezôk
rendszerét. A kérdôív a szociodemog-
ráfiai tényezôkön túl kiterjedt a fiatalok
egészségi állapotára, pszichoszociális
státuszára, káros és preventív egész-
ségmagatartására.

SSzzoocciiooddeemmooggrrááffiiaaii  vváállttoozzóókk
A szociodemográfiai változók közül

megvizsgáltuk a megkérdezett fiatalok
nemét, életkorát, iskolai eredményét,
lakhelyét. Rákérdeztünk arra is, hogy
melyik megyében élnek, melyik tele-
pülésen járnak iskolába, otthon kivel
élnek együtt, milyen a lakásuk típusa,
milyen az anyjuk és apjuk legmaga-
sabb iskolai végzettsége és alkalmazá-

si minôsége (beosztása), illetve, hogy
magukat és családjukat melyik társa-
dalmi rétegbe sorolják. Korábbi vizsgá-
latok azt igazolták, hogy a társadalmi
helyzet önértékelésének segítségével a
gyermekek és serdülôk is megfelelôen
értékelni tudják saját társadalmi hely-
zetüket, míg az objektív mutatókat jel-
lemzô információk megadása (pl. szü-
lôk iskolázottsága, jövedelmi viszonyai
vagy foglalkozása) sokszor nehézsé-
gekbe ütközik a részükrôl (26).

FFiizziikkaaii  aakkttiivviittááss
A megkérdezetteknek egy 5 fokú

skálán kellett értékelniük fizikai aktivi-
tásukat az elmúlt 3 hónapra vonatkoz-
tatva (22). A válaszlehetôségek a kö-
vetkezôk voltak: 1=Soha, 2=Egyszer-
kétszer; 3=Havonta kétszer-háromszor,
4=Hetente egyszer-kétszer; 5=Hetente
három vagy több alkalommal.

Eredmények, összegzés

Elôször a fizikai aktivitás prevalenci-
áját vizsgáltuk a dél-alföldi régióban.
Az 11..  áábbrráánn jól látható, hogy a megkér-
dezettek 65,6% vett részt sportaktivi-
tásban heti rendszerességgel az elmúlt
3 hónap során. Ez az arány kicsit ala-
csonyabb, mint amit általános iskolá-
sok körében tapasztaltunk az egész
tanévre vonatkozóan (68,1%), de a
legszembetûnôbb különbséget abban
tapasztalhatjuk, hogy középiskolások
között szignifikánsan kevesebb azok
aránya, akik heti háromszor vagy
többször sportolnak, és szignifikánsan
magasabb azok száma is, akik nem
vesznek részt iskolán kívüli sportaktivi-
tásban (15). 

A fizikai aktivitás területi eloszlását
is megvizsgáltuk megyék szerint. Ezt
az összefüggést mutatja a 22..  áábbrraa. 

••  MMeeyyeerr  úúrr,,  mmeeggttiisszztteellôô  aazz  éérrddeekkllôô--
ddééssee  ssppoorrttuunnkk,,  ss  aa  ttéémmááhhoozz  kkööttôôddôô
kköönnyyvv--  ééss  llaappkkiiaaddáássuunnkk  kkéérrddéésseeii  iirráánntt,,
aammeellyyhheezz  mmeeggbbíízzhhaattóó  hháátttteerreett  nnyyúújjttaa--
nnaakk  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  áállttaalláánnooss  jjeeggyyeeiibbôôll
lleevvoonnhhaattóó  kköövveettkkeezztteettéésseekk..  LLeekköötteelleezz--
nnee,,  hhaa,,  mmiinntt  eeggyy  kkíívvüülláállllóó  ééss  ttaappaasszzttaalltt
sszzaakkéérrttôô,,  eellmmoonnddaannáá,,  öönn  hhooggyyaann  llááttjjaa
hheellyyzzeettüünnkkeett,,  mmiinnddeenneekk  eellôôtttt  vveerr--
sseennyyssppoorrttuunnkk  áállllaappoottaaiitt??

– A világért sem óhajtok valamiféle
megfellebbezhetetlen szaktekintély ké-
pében feltûnni, ezt szeretném elôrebo-
csátani. A politikai, gazdasági, társa-
dalmi átalakulásuk még javában tart, s
ennek hatásai alól a sport sem vonhat-
ja ki magát. Ezek a történelmi fordulók
gyakran járnak kikerülhetetlen kény-
szerhelyzetekkel a sport területein,
amelyek jelentôs része az állami sze-
repvállalás határozott csökkenése nyo-
mán alakul ki. Egyebek között a mû-
ködés finanszírozásában, de a nehéz-
ségek érintik továbbá a létesítmények
fenntartását, fejlesztését, a korábban
élvezett kedvezmények megszûnését
is. Ami specifikusan a versenysportot
illeti, belátható, hogy az elôzô rend-
szerben kialakított állami felelôsség-
vállalás és kötelezettség, amely pénz-
ügyileg egyértelmûen meghatározó és
ideológiai-politikai okokból rendkívül
nagyvonalú volt – egyszerûen nem
tartható fenn. Én ezt a folyamatot átél-
tem, jól ismerem, hiszen a szocialista
országok szovjetek által irányított

rendszere történelmi fordulatot jelen-
tett a németek számára is az ország új-
bóli egyesítése révén. A megszûnt Né-
met Demokratikus Köztársaság világ-
szintû elit-sportja éppen olyan meg-
próbáltatásokat élt át, mint amilyene-
ken önöknek is át kell vergôdniük, sôt
annyival még talán nehezebb is a hely-
zetük, hogy önöknek nincs egy jólét-
ben és igazi demokráciában évtizede-
ken át fejlôdô nyugati országrészük,
mint amilyen a mi esetünkben ugye
Nyugat-Németország volt, amely óriá-
si anyagi áldozatokat hozott, sôt hoz
ma is a volt NDK terület felzárkóztatá-
sa érdekében. Anélkül, hogy részletez-
ném, hiszen mindezeket önök jobban
érzékelik, mint én, hadd fejezzem ki
meggyôzôdésemet: a jelenlegi problé-
mák átmeneti jellegûek, az elit támo-
gatása mind nagyobb mértékben az
„open society”, a nyitott társadalom
gazdasága fôszereplôinek, a vállalko-
zói szférának és a civil szervezeteknek
a feladata és felelôssége lesz. S ha eh-
hez ugyan még nem alakultak ki a me-
chanizmusok, a szavatolt feltételek, az
alapjaiban megváltozott körülménye-
ket figyelembe vevô, egyben logikusan
ösztönzô törvények, no meg a pénz-
ügyi lehetôségek is bénító korlátokat
jelentenek. Az átrendezôdés idô kérdé-
se és remélem – annál is inkább, mert
az önök sportjának elôkelô hagyomá-
nyai, népszerûsége jelentôs segítséget
jelenthet, meggyôzô erôt kölcsönözhet

- a kedvezô tünetek és eredmények
belátható idôn belül bekövetkeznek.

••  AA  MMeeyyeerr  kköönnyyvv--bbiirrooddaalloomm  mmáárr    öött
éévvvveell  eezzeellôôtttt  iiss  tteekkiinnttééllyyeess  ééss  hhíírreess  vvoolltt,,
ccssuuppáánn  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  ttööbbbb  mmiinntt
99000000  bboollttbbaann  vvoollttaakk  kkaapphhaattóókk  aa  kkiiaadd--
vváánnyyaaii,,  ss  nneemm  kkeevveesseebbbb,,  mmiinntt  7744  kküü--
llöönnffééllee  ssppoorrttiinnttéézzmméénnnnyyeell,,  eeggyyeetteemm--
mmeell,,  ssppoorrttiirráánnyyííttóó  sszzeerrvveezzeetttteell  ééppíítteetttt  kkii
ééss  ááppooll,,  mmoonnddhhaattnnii,,  sszzoorrooss  mmuunnkkaakkaapp--
ccssoollaattoott..  IIddôôkköözzbbeenn  ––  mméégg  11999933--bbaann
aallaappííttoottttaa  mmeegg  aa  MMeeyyeerr  ééss  MMeeyyeerr  uuttaa--
zzáássii  üüggyynnöökkssééggeett,,  mmaajjdd,,  ––  eeggyyéébb  vvááll--
llaallkkoozzáássookk  mmeelllleetttt  --11999988--bbaann  aa  MMeeyyeerr
ééss  MMeeyyeerr  KKoommmmuunnkkiiáácciióóss  ééss  MMééddiiaa  ccéé--
ggeett  BBeerrlliinnbbeenn..  EEzz  aa  nnaaggyyllééppttéékkûû  ffeejjllôô--
ddééss  mmiinnddeennkkééppppeenn  aazztt  aa  bbeennyyoommáásstt
kkeellttii,,  hhooggyy  vváállllaallkkoozzóóii  kkeeddvvee  eeggyyrree  iinn--
kkáábbbb  nneemmzzeettkköözzii  jjeelllleeggeett  kkööllccssöönnöözz  üüzz--
lleettii  ttöörreekkvvéésseeiinneekk......

– Úgy vélem, a legkifejezôbb, ha szá-
mokban fejezem ki a mögöttünk ha-
gyott öt esztendô fejlôdésének mérté-
két. Kiadói forgalmunk volumene az
említett idôszak alatt negyvennyolc
százalékkal emelkedett, s ez valóban
számottevô. Való igaz, jelentôs mér-
tékben szélesítettük nemzetközi piaci
hálózatunkat, kiemelten súlyt helyez-
tünk az angolszász nyelvterületre, be-
leértve nem csupán Nagy-Britanniát,
hanem Indiát, sôt az Egyesült Államo-
kat is. Jelenleg kiadványaink hetvenöt
százaléka német nyelvû, huszonöt szá-
zaléka egyéb, elsôsorban angol. Ez a
különbség egyben jelzi a további lehe-
tôségeinket is az utóbbi fokozatos
emelése révén... Legutóbb éppen In-
dianapolisban nyitottuk meg az irodán-
kat, de megtettük a kezdô és ígéretes
lépéseket olyan nem angol nyelvû
„nagyságok” tekintetében is, mint ami-
lyen Oroszország, Japán, vagy Kína. 

••    KKéétt  kkéérrddééss  sszziinnttee  öönnkkéénntteelleennüüll  vvee--
ttôôddiikk  ffeell..  AAzz  eeggyyiikk,,  ss  tteerrmméésszzeetteesseenn
nneemm    üüzzlleettii      ttiittkkookk    uuttáánn    éérrddeekkllôôddüünnkk,,  
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FFiigguurree  11::  PPrreevvaalleennccee  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  aatt  tthhee  SSoouutthheerrnn  PPllaaiinn  RReeggiioonn

11..  áábbrraa..  AA  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss  pprreevvaalleenncciiáájjaa  aa  ddééll--aallffööllddii  rrééggiióóbbaann

Vendégünk volt: 
Hans Jürgen Meyer

A MEYER ÉS MEYER VILÁGCÉG EGYÜTTMÛKÖDÉSE 
A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁGGAL

Nevezetes és fontos vendéget köszönthettünk a közelmúltban Budapesten.
Neve különösképpen jól cseng és népszerû a sportkiadók körében, nem túlzás,
világszerte. Hans Jürgen Meyer - annak ellenére, hogy magyarországi kapcso-
latai folyamatosan szélesednek és szorosabbá válnak – legutóbb öt évvel ezelôtt
látogatott hazánkba. A Meyer és Meyer Sportkönyv – és Lapkiadó Vállalat szék-
helye a németországi Aachen, amelyet 1984-ben alapított a hajdani távfutó a fe-
leségével együtt. Az elôzô alkalommal, 2001-ben az Europai Unió keretei között
mûködô ENSSHE (A Felsôoktatási Intézmények Sporttudományos Európai Há-
lózata) konferenciájának egyik díszvendégeként üdvözölhettük. Kiadói vállalko-
zásának fejlôdését jelezte, hogy már akkor több mint 900 különféle kiadvány
publikálásáról számolhatott be beszélgetésünk során, amely egyben azt is tük-
rözte, hogy Meyer úr szorosan követi – már hivatásánál fogva és üzleti elkötele-
zettségei következtében is – a sport nemzetközi fejlôdését, s ennek szerves ré-
szeként mindazt, ami a magyar sport fontos változásait illeti. 

Legutóbbi budapesti tartózkodásának ugyan konkrét üzleti oka is volt általá-
nos tájékozódási szándéka mellett, még mielôtt azonban erre térnénk, a vele
készített interjú során legelôbb is általános benyomásaira voltunk kíváncsiak
hazai sportéletünk jelenének megítélésében.
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ccssuuppáánn  kkiiaaddóóii  ffiilloozzóóffiiáájjaa  iirráánntt……  AA  mmáá--
ssiikk  ppeeddiigg,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  llááttsszzóóllaagg
oollyyaann  hhaattaallmmaass  ppiiaaccookk  mmeegghhóóddííttáássaa
sszzeerreeppeell  bbeeccssvváággyyóó  tteerrvveeiibbeenn,,  mmiikkéénntt
iilllleesszzkkeeddiikk  eebbbbee  aa  mmii  mmiinnddeenn  tteekkiinntteett--
bbeenn  sszzeerréénnyy  mméérreettûû,,  lléélleekksszzáámmbbaann  iimm--
mmáárr  aalliigg  ttíízzmmiilllliióórraa  ffooggyyaattkkoozzootttt  oorrsszzáá--
gguunnkk  éérrzzéékkeellhheettôôeenn  mmeeggkküüllöönnbböözztteetteetttt
sszzeerreeppee??

– Lehet, talán csalódást keltek, de tit-
kok valóban nincsenek. Kezdem a né-
metországi központtal. A feleségemmel
együtt tökéletes harmóniában és sokat
dolgozunk. A központban alig vagyunk
százan, de ebben mindenki, még a ta-
karító személyzet is benne van. A kivá-
ló menedzserekbôl álló „agytröszt”
nem több – huszonöt fô, de rendkívül
hatékony. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy egy igen képzett tagokból
álló állandó igazgatói tanácsadó testü-
letet is mûködtetünk, amelynek a véle-
ményét igényeljük valamennyi fontos
döntésünk elôtt. A munkánk alapvetô
jellege a szervezés, koordinálás, kap-
csolatteremtés, valamint természetsze-
rûen a kereslet-kínálat lehetô pontos
felmérése, s némi elôrelátás. Igyekez-
tünk például felmérni az Európai Unió
fejlôdése következtében és a tudomá-
nyos munka egységesítése révén feltá-
ró lehetôségeket, fôként, amikor a tíz új
ország felvétele, továbbá az EU alkot-
mány napirendre került. Kevesen gon-
dolnák, hogy ebben a két meghatározó
aspektusban milyen lehetôségek rejle-
nek. Állandóan bôvítjük kapcsolatain-
kat a legbefolyásosabb nemzetközi
sportirányító szervezetekkel, mint ami-
lyen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
A példa kedvéért: mielôtt Budapestre
jöttem, éppen Monte Carloban jártam,
ahol szerzôdést kötöttünk a Nemzetkö-
zi Atlétikai Szövetséggel. Nincs még ki-
fejezett világhálózatunk, Afrikában és
Dél-Amerikában nem lehet számotte-
vônek nevezni a jelenlétünket, de ter-
jesztô-koordináló irodákat létesítettünk
számos helyen. Így többek között Ka-
nadában tíz, Nagy-Britanniában úgy-
szintén ennyi, Spanyolországban 4,
Ausztriában 7 mûködik, s most már,
mint említettem az Egyesült Államok-
ban is megvetettük a lábunkat...

••  AA  mmaaggyyaarr  kkaappccssoollaattookk??
– Amikor öt esztendôvel ezelôtt itt

jártam, igyekeztem felmérni a sport-
könyv és lapkiadás-terjesztés viszo-
nyait, kipuhatolni a jövô kilátásait. Fel-
használtam már régebben kialakított
személyes kapcsolataimat és termé-
szetesen részletes ismereteimet a ma-
gyar sport múltjáról, jellegzetességei-
rôl, az itt folyó sporttudományos tevé-
kenységrôl, orgánumokról, intézmé-
nyekrôl, publikációkról. Az akkori

helyzet nem tûnt ugyan rózsásnak, de
felismertem két fontos tényezôt. Az
egyik ugyan már korábban is ismert
volt, nevezetesen azokra a tehetséges,
felkészült, nagy tudású szakemberekre
célzok, akik a sporttudomány és álta-
lában a sport minden ágazatában a vi-
lág legjobbjai közé számítanak. A má-
sikról érintôlegesen már ejtettem szót,
nevezetesen arról, hogy míg egyfelôl
az országban, a köztudatban erôs kul-
tusza él a sikerorientált elit sportnak,
másrészt az általános, az egészséges
életmód szempontjából számba vehetô
irodalom iránti érdeklôdés ugyanakkor
még meglehetôsen gyengének mutat-
kozott. Úgy sejtettem mindazonáltal a
nemzetközi tapasztalataim, gyakorla-
tom alapján, hogy itt is eljön hamaro-
san az idô, s akkorra érdemes lesz ug-
rásra készen állni. A korábbi tanulsá-
gok – mindenek elôtt a német és ame-
rikai példát hadd említsem –- a közhi-
edelemmel ellentétben azt igazolták,
hogy igazán jelentôs példányszámot
nem a szupersztárokkal kapcsolatos
kiadványok érik el, mint amilyen a
Forma-1-ben Schumacher sztorija,
vagy éppenséggel nagy csillagként ra-
gyogó labdarúgó Ballacké. Inkább
azok a közérdeklôdést tükrözô vi-
szonylag olcsó tájékoztató jellegû
könyvek, amelyek az emberek szemé-
lyes érintettségét feltételezik, könnyen
elérhetô igényeik elérését, s egyben
egészséges mozgást, szórakozást, ki-
kapcsolódást ígérnek, s ezekhez gya-
korlati tanácsokat, útmutatót kapnak.
Az Egyesült Államokban jelenleg a
legsikeresebb sportkönyvek alkotója
Jeff Galloway, aki a futás minden vál-
faját közérthetô módon és valamennyi
korosztály számára tette köteteivel
népszerûvé az extra maratón futástól a
kocogásig... De ne is távolodjunk el in-
nen Budapesttôl sehová: tudja-e ön –
feltételezem, igen, de sokan nem –
hogy több utánnyomással hány ezer
példányban jelent meg Kriston Andrea
és Ruzsonyi Péter Intim torna címû
könyve…? Csaknem kilencvenezer
példányban tavaly. Ilyesmi az önök or-
szágában korábban szinte elképzelhe-
tetlen volt... Ennél a pontnál meg kell
állnom egy pillanatra, s megválaszolni
még egy imént feltett kérdésre is, már
ami a magyarok iráni érdeklôdésünket
élteti. Egyszerû – remek szerzôkkel kí-
vánunk állandó kapcsolatot tartani,
olyanokkal, mint dr. Radák Zsolt, dr.
Frenkl Róbert, dr. Tihanyi József – so-
rolhatnám. Valamennyi általunk mû-
velt szakterületen található kiváló ma-
gyar szerzô, legyen a téma általában
az egészség, az életforma, a szabadidô
értelmes eltöltése, a szórakozás, a

sport – benne a versenysport is –, a
sporttudomány vagy fitnesz, vala-
mennyi korosztálynak. Úgy vélem,
ezek népszerûsítése mind nagyobb je-
lentôségû az idô és vele a modernizá-
ció, egyben a globalizáció elôrehalad-
tával a huszonegyedik században, még
akkor is, ha tudjuk, sajnos kontinens-
nyi térségek találhatók lesújtó állapot-
ban.

••    TTuuddoommáássuunnkk  sszzeerriinntt  mmoossttaannii  llááttoo--
ggaattáássáánnaakk  eeggyyiikk  kkoonnkkrréétt  ccéélljjaa  eeggyy
mmeeggáállllaappooddááss  vvéégglleeggeessííttééssee  mmaaggyyaarr--
oorrsszzáággii  ppaarrttnneerreeiivveell..  

– Kapcsolataim a Magyar Sporttudo-
mányi Társasággal nem új keletûek,
meglehetôsen régóta ismerem a veze-
tôit, tevékenységét, s nem különben ki-
adványait, beleértve a negyedévenként
megjelenô folyóiratát, amely rendsze-
resen közli a mi publikációinkat is. Köl-
csönösen úgy mértük fel a helyzetet,
hogy a társaságnak és nekünk is, tehát
kölcsönösen hasznos lehet egy szerzô-
désben foglalt olyan együttmûködés,
amelynek lényege, hogy Magyarorszá-
gon ez a társadalmi szervezet élvezi cé-
günk termékeinek kizárólagos terjesz-
tési-értékesítési jogát.

••    MMeellyyeekk  aa  sszzeerrzzôôddééss  lleeggffôôbbbb  ppoonntt--
jjaaii,,  ss  mmiikkoorrttóóll  hhaattáállyyooss??

– A Magyar Sporttudományi Társaság
meghatározott jutalék fejében értékesíti
kiadványainkat, a szükségletek szerint
megrendeli és raktározza azokat. Az iga-
zat megvallva ez az elhatározás már ko-
rábban is megérlelôdött bennünk, amíg
azonban Magyarország nem volt tagja
az Európai Uniónak, az ilyesfajta közös
tevékenységet számos körülmény aka-
dályozta és tette volna nehézkessé,
hogy csak a szállítás és a vámkezelés
különféle engedélyezéseit említsem ha-
marjában. Most minden egyszerûvé vált,
s kézenfekvô az együttmûködés kiszéle-
sítése. A szerzôdés értelmében a ma-
gyarországi terjesztô magától értetôdô-
en kedvezményes áron jut a terméke-
inkhez, s éppen ilyen magától értetôdô-
en maga is kedvezményeket adhat a to-
vábbi terjesztôinek, legyenek azok
könyvesboltok, árusok, intézmények,
társadalmi és egyéb sportszervezetek a
fôvárosban és vidéken egyaránt. A szál-
lítás és a raktározás költségei a terjesz-
tôt terhelik, az elszámolás pedig az át-
számítások egyszerûségére törekedve
euróban történik. A szerzôdést, miután
mindkét fél áttekintette mostani tartóz-
kodásom alatt, rövidesen aláírjuk, s
meggyôzôdésem, mire ez az interjú
megjelenik a Sporttudományi Társaság
szemléjének legközelebbi számában,
már javában érvényben lesz.

••  KKöösszzöönnjjüükk  aa  bbeesszzééllggeettéésstt..
GGaalllloovv  RReezzssôô

Összefoglalás

Az egészségmagatartási formákat,
így a sportaktivitást is számos tényezô
befolyásolja. Serdülôk körében végzett
vizsgálatok külön felhívják a figyelmet a
lényeges szociodemográfiai különbsé-
gekre. Jelentôs különbségeket tapasz-
talhatunk a nemi hovatartozás, az élet-
kor, az iskolai elômenetel, a társadalmi
helyzet és a területi meghatározottság
szerint. A fiatalok sportolási szokásának
területi meghatározottsága azonban egy
kevésbé ismert kutatási terület. Így jelen
tanulmányunk célja az volt, hogy a dél-
alföldi régió ifjúságának sportolási szo-
kásait meghatározó szociodemográfiai
tényezôket megismerjük, külön figyel-
met szentelve a területi különbségek-
nek. Megállapítottuk, hogy a középisko-
lások sportaktivitása még viszonylag
kedvezô, bár alacsonyabb és rendszer-
telenebb, mint általános iskolások köré-
ben. Szignifikáns különbségeket tapasz-
taltunk sportaktivitásukban megyék és
településtípus szerint, illetve a nemi ho-
vatartozás és az iskolai elômenetel sze-
rint is. A társadalmi státusz és a fizikai
aktivitás közötti „J” alakú összefüggést
is sikerült kimutatnunk, azonban a szü-
lôk iskolai végzettsége és alkalmazási
minôsége a regressziós modellben el-
vesztette hatását, kivéve az anya iskolai
végzettsége. Eredményeink felhívják a
figyelmet: 1. a sportaktivitás területi kü-
lönbségeire; 2. a további kutatások je-
lentôségére; 3. és a hatékony egészség-
fejlesztés célpontjaira.

KKuullccsssszzaavvaakk:: sportaktivitás, szocio-
demográfiai tényezôk, területi különb-
ségek

Abstract

Similar to other health behaviors,
physical activity is also influenced by

many factors. Studies among youth
draw our attention to the important so-
ciodemographic differences in physi-
cal activity. In sports participation we
can experience significant differences
regarding the following: gender, age,
school achievement, social status and
residental area. The residental diffe-
rences in youth’s sports activity is a re-
latively understudied research field.
Thus, the main goal of the present
study has been to detect sociodemog-
raphic factors influencing youth’s sport
practices with special attention put on
the possible residental differences. We
have concluded that sports activity
among high school students is relati-
vely favourable but lower in amount
and more irregular than it is among
elementary school children. We have
found significant differences in physi-
cal activity according to county, settle-
ment type, gender and school achieve-
ment. We could also reveal the „J”
formed relations between physical ac-
tivity and social status but in the multi-
dimensional regression model, pa-
rents’ assignment and qualification ha-
ve lost their effect with the exception of
mother’s schooling qualification. Our
findings draw our attention: 1., to the
residental differences in youth’s sports
activity; 2., to the need of further rese-
arch and 3., to the most important fo-
cal points in health promotion.

KKeeyy--wwoorrddss:: sport activity, sociode-
mographic factors, residental differen-
ces

Bevezetés

Az egészségmagatartási formákat,
így a sportaktivitást is számos tényezô
befolyásolja. A fiatalok sportolási szo-
kásaival foglalkozó szakirodalomból is-
meretes, hogy az egyéni attitûdök, a

szocializáció, az életmód, az egészségi
állapot, a szociodemográfiai háttér (35)
mellett, a társas hatások (2,4), a moti-
vációs tényezôk (27), és a szocio-kul-
turális környezet (16,17) is a sportakti-
vitás fontos összetevôi. Serdülôk köré-
ben végzett vizsgálatok azonban külön
felhívják a figyelmet a jelentôs szocio-
demográfiai különbségekre (35). 

A szabadidôs fizikai aktivitás a gyer-
mekek életének még szerves részét
képezi (15), ez azonban az életkor elô-
rehaladtával csökkenô tendenciát mu-
tat (30). Longitudinális vizsgálatok
eredményei azt mutatják, hogy a ser-
dülôkor évei alatt ez a csökkenés igen
jelentôs (18,32), egyesek szerint pe-
dig, a rendszeres testedzésben való
részvétel visszaesése már közvetlenül
a kora serdülôkor után megfigyelhetô
(29). Szintén jelentôsen csökken az
aktivitási szint fiatal felnôttkorban, hi-
szen a serdülôkorhoz hasonlóan ez is
olyan életkori szakasz, melyet jelentôs
változások, életesemények kísérnek,
mint például a munkavállalás, család-
alapítás, önálló élet kezdete (10). Nem
véletlen, hogy ebben az életkorban a
túlsúly prevalenciája is igen nagy (11).

Az életkori meghatározottság mel-
lett a nemi hovatartozás is jelentôs ha-
tást gyakorol a fizikai aktivitási gyako-
riságra és sportolási szokásokra. Em-
pirikus vizsgálatok eredményei újra és
újra felhívják a figyelmet a lányok hát-
rányos helyzetére, különösen serdülô-
korban (1,13,33). A különbségek a
testedzés rendszerességében, illetve a
nagy erôkifejtést igénylô, nehéz, fá-
rasztó aktivitási formákban különösen
szembetûnôek (8). Ezzel kapcsolatba
hozható az is, hogy a fiúk és lányok
sportmotivációja is jelentôs eltérése-
ket mutat (27). A lányokra sokkal in-
kább jellemzô az, hogy azért sportol-
nak, hogy csinosak, egészségesek le-
gyenek, míg a fiúk gyakran a verseny-
zés kedvéért, az erejük demonstrálá-
sáért illetve a gyôzelemre való törek-
vés kedvéért (7,19). Egyes szakem-
berek pedig a szervezett sportot helye-
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arra is számíthattak, hogy a kiemelke-
dô jövedelmû szülôk egy része gyer-
mekei jövôbeli olimpiai sikerei érdeké-
ben, akár vagyonokat is hajlandók köl-
teni a „szent” cél érdekében. 

Éles kontrasztként meglehetôsen
méltatlan körülmények között folytató-
dott az utánpótlás nevelés (országosan
alig maradt igazán alkalmas, minôségi
képzésnek megfelelô bázis!), amelyet
szintén át- meg átszôtt az üzlet. Ennek
egyik sajátos formájára jó példa, hogy
az évtizedekig ingyenes foglalkozáso-
kért a szülôktôl hivatalosan is pénzt
kértek (s így eleve szelektáltak, már-
már a gazdagok kiváltságává emelve a
diáksportot!). Egy másik példa, hogy
foglalkozásukat ûzô edzôk fogadtak el
anyagi juttatásokat szülôktôl gyerme-
kük érvényesülése érdekében, így
folytatva sajátos kontraszelekciót.
Közben olyan sportfinanszírozás ala-
kult ki, amelynek lényege, hogy szét-
osztható pénzt csak nagyon kevesen
és nagyon keveset tettek a „nagy ka-
lapba”, ám annál többen nyújtották és
ma is nyújtják érte a markukat.

AA  mmaaggyyaarr  ppiirraammiiss
A magyar sport piramisa lassan a Na-

póleon által Párisba „importált” Obe-
liszkre hasonlít. Csúcsa még az „égig” ér
(még nyerünk olimpiai és világbajnoki
aranyakat, hiszen csak ez a lényeg), de
a maradandóságot jelentô milliónyi épí-
tôkô helyett már csak egy-egy kôtömb-
re (mûhely és megszállott alkotója) tá-
maszkodhat a csúcs (nôi kajak, úszás,
öttusa, vívás). Hajdan százezrek fociztak
a grundokon és a salakos pályákon, ma
csak néhány tízezren kergetik a labdát a
lepusztult sportpályákon, ahol a meleg-
víz egyedi luxusnak tekinthetô. A társa-
dalmi mobilitásban radikálisan csökkent
a sport szerepe, amely már nem tekint-
hetô kiemelt mobilitási csatornának. A
sport és egészség kultusza megrekedt a
„felhajtások” szintjén, nem integrálódik
a családok szokásrendszerébe, vagy ép-
pen nem fér bele költségvetésükbe.
Közben elveszett a lehetôség a sport kü-
lönleges emberformáló szerepének ki-
használására, aminek pótlására nem
történtek erôfeszítések.

AA  hhaattaalloomm  ddiilleemmmmáájjaa
Az elmúlt másfél évtized a sportban

voltaképpen mindvégig az állami sze-
repvállalás formáiról, mértékérôl szólt, s
ennek során az állam folyamatosan ke-
reste az indokokat, amelynek segítségé-
vel végérvényesen kivonulhat a sport fi-
nanszírozásából. Nemigen kívánt részt
kérni a kiadásokból, de annál inkább
használta a „sport nagyhatalmi” bran-
det, amelynek elônyeihez kellô befekte-
tés nélkül próbált hozzájutni. Ugyanak-

kor félt is a sport irányításának elveszté-
sétôl, hiszen a sportban szerzett dicsô-
ség segíthet a hatalom legitimálásában.
Gondoljunk csak az Orbán kormány
sportirányítására, amelynek hozadéka-
ként egy miniszter személyes hitbizo-
mányként kezelhetett egy patinás egye-
sületet, s annak labdarúgását. Ugyanak-
kor az is kétségtelen tény, hogy a direkt
sporttámogatások iránya megváltozott,
s az állami költségvetésbôl végre az ön-
kormányzatok közbeiktatásával jutott
valamennyi a sportra. Ennek a forrás-
nak leginkább az iskolák váltak a ha-
szonélvezôivé. Így indulhatott el a való-
ban nagy szabású tornaterem építési fo-
lyamat, (hogy manapság ki biztosítja az
energiaszámla kifizetését, az már más
kérdés!), vagyis teremtôdött meg sok
helyen a diáksport, a helyi kisközösségi
sport egyik alapfeltétele. Sajnálatos,
hogy még nincsenek adataink arról, va-
jon e jelentôs tôkebefektetés járt-e mér-
hetô eredményekkel. Az ilyen vizsgála-
tok helyett beérjük azzal, hogy a sport
állami irányítását reformáljuk ciklusról
ciklusra, holott az EU-ba lépve éppen
elegendô ottani tapasztalatot vehetnénk
át (Földesiné, Sz.Gy. 2003).

ÚÚjj  iinnttéézzmméénnyyii  ffuunnkkcciióó::  ppéénnzz  ééss  hhaattaa--
lloomm

Nézôpont kérdése, hogy miként tekin-
tünk a közelmúlt eseményeire a sport-
ban, így például a sportminisztérium lét-
rehozására, majd megszüntetésére, a
testnevelés elsorvasztása az egyeteme-
ken és fôiskolákon, a sportpályák és
stadionok átadására, eladására, a kül-
földi tôke megjelenésére a sportolók
menedzselésében és a finanszírozásban.
Az azonban egyértelmûnek tûnik, hogy
az állam a továbbiakban nem kívánja a
régi módon vállalni a sport anyagi ter-
heit, üzleti alapokra kívánja fektetni an-
nak finanszírozását. Az élsport esetében
indokolt is lenne ez a hozzáállás, de a
gyakorlatban még mindig ez a terület
kapja a viszonylag legtöbb állami pénzt.
Ugyanakkor költségvetési tényszámok
igazolják, hogy a jelenlegi büdzsé nem
képes elegendô pénzt áldozni a lakos-
ság sportolásának és általában az
egészséges életmód feltételeinek meg-
teremtésére, s ezért újfent részérdekek
érvényesülnek. Így szolgáltatjuk ki, pél-
dának okáért a Bozsik-programot egy
szûk szakmai érdekközösség kényének-
kedvének, vagy így sajátíthatta ki (mel-
lesleg azonos!) csoportosulás a (megfe-
lelô feltételek biztosítása, például tudo-
mányos alapok nélkül) a professzionális
labdarúgó edzôképzést. Ezt az állam lát-
szólagos kivonulása negatív hozadéká-
nak tekinthetjük: miközben európai
rendbe igazodó felsôoktatási struktúrát
hozunk létre, beszélünk a minôségi ok-

tatásról, lehetôvé tesszük, hogy kívána-
tos pedagógiai tudás, olykor középfokú
végzettség nélkül is valaki „pro-licen-
ces” edzôvé váljon, s ezzel az elhelyez-
kedés  szempontjából kedvezôbb pozíci-
óba kerüljön, mint egyetemi végzettsé-
gû kollégái.

Eközben a sportba befektetett tôke
tulajdonosait sem az egyetemi diplo-
ma, sem a licenc nem érdekli, hiszen
az egyesületek, klubok tulajdonosai
nem tûrnek beleszólást elképzeléseik-
be. A pénz beszél! Az a sport, sportág,
az az egyesület marad meg a jövôben,
amelyben van üzleti lehetôség, a többit
értékén alul kezeli az üzleti szféra! Nem
igazán számít a humán erôforrás, a
sportegyesületek, klubok értékes
szakember, sportoló és utánpótlás ál-
lománya. Tegnapelôtt még csak a ki-
vételezett focista (ne szóljunk az ellen-
szolgáltatás mikéntjérôl) kapott en-
gedélyt, hogy profi legyen, tegnap a
dicsôség hazai csúcsára érkezettek (ha
sikerült megegyezniük, estenként
megosztozniuk a menedzserrel) kap-
tak szerzôdést. Manapság a húszas
éveik elejét taposó magyar sztárocs-
kák mennek külföldre másod-harma-
dosztályú szerepeket vállalva gyen-
gécske csapatokba (nem vonatkozik
ez a kézilabdára!). Ha így folytatjuk,
holnap a kora tizenévesek hagyják el
az országot, hogy addigi képzésük el-
lenértékét, holnapi sikereik hasznát ne
a magyar sport élvezze. „Még szeren-
cse, hogy nem osztályozzuk a gyere-
kek testnevelésben nyújtott teljesítmé-
nyét. Így elkerüljük, hogy saját magun-
kat osztályozzuk a testi nevelés és
egészségnevelés terén végzett teljesít-
ményünkért.” Szerencsénkre?!
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Könnyebb méltatni egy eltávozó ne-
ves személyiséget, ha nincs személyes
érintettségünk a gyászban. Negyven-
három éve ismertem meg az akkor
húsz éves egyetemista atlétát. A brazí-
liai Porto Alegrében 1963-ban sorra
került Universiadén vettünk részt. A
csapat orvosa voltam, feltûnt a jó meg-
jelenésû, a világnyelveket beszélô ro-
konszenves fiatalember.

Huszonháromszoros magyar bajnok
lett, kedvenc száma a 400 méteres
síkfutás volt. A 4x100 méteres váltó-
ban fôiskolai világbajnok, Tokióban
(1964) olimpikon. Ha röviden kellene
jellemeznem, azt mondanám, tehetsé-
ges embert tisztelhettünk, szerethet-
tünk benne. Ritka adottság az élet élés
tehetsége. Természetessége, lényeg-
megragadó képessége lenyûgözô
volt. Ehhez járult a moralitás eviden-
ciája. Ritka dolog, férfias jelenség
minden agresszivitás nélkül. Ez is ma-
gyarázza, hogy pályája elsô jelentôs
szakasza, televíziós riporteri munkája
nemcsak kimagaslóan sikeres, de alig
hihetôen felhôtlen, konfliktusmentes
volt. Bebizonyította, hogy a pozitív
megközelítés, az értékorientáltság,
akár vonzóbb is lehet a nézô, a hallga-
tó, az olvasó számára, mint a botrá-
nyok, a konfliktusok. Igényességét
jelzi, hogy nemcsak saját sportágá-
nak, az atlétikának a közvetítése, ha-
nem többek között a mûkorcsolya és
vívó világversenyeken nyújtott ripor-
teri teljesítménye, de a valljuk be, ke-
vésbé színes feladatok megoldása, a
lakossági sportról tudósítás is él-
ményt nyújtott mindnyájunknak. A
csúcson hagyta abba, miután szinte
közkívánatra lett a Telesport fôszer-
kesztôje.

A világ sportjának egyik meghatáro-
zó személyisége, a Nemzetközi Atléti-
kai Szövetség (IAAF) és a Nemzetközi
Egyetemi Sport Szövetség (FISU) el-
nöke, az olasz Primo Nebiolo hívta
1991-ben legközvetlenebb munkatár-
sának, felajánlva az IAAF fôtitkári szé-
két. Erre mondják, hogy vissza nem
utasítható felkérés.

Magam a FISU-ban voltam 1987-et
követôen, mint orvosbizottsági elnök,
Nebiolo munkatársa. Személyes ta-
pasztalatból tudom, mennyire becsülte
Gyulayt, mennyire megbízott benne.
Nebiolót sokan támadták módszerei-
ért, Gyulayval együtt ôszintén tisztel-
tük az 1999-ben eltávozott sportveze-

tôt, mert politikája mindig az ügyet, az
atlétika, illetve az egyetemi sport ügyét
szolgálta. Nebiolo és Gyulay a sport-
ágak királynôjét méltó helyére kormá-
nyozták. A világbajnokságok és a
Grand Prix versenyek rendszerével a
nemzetközi sportéletben az ôt megille-
tô helyre juttatták az atlétikát, anyagi
stabilitást teremtettek.

1999 után Gyulay Istvánnak köszön-
hetôen folytatódott az atlétika virágko-
ra. Lehetett volna elnök, de bölcsen
belátta, hogy fôtitkárként tudja megfe-
lelôen tovább irányítani az IAAF életét.

Bármilyen gyönyörû hely Monaco,
nem volt könnyû a sportdiplomata
élet. Gyulay István akárcsak TV-kom-
mentátorként, úgy sportdiplomataként
is hallatlan munkabírásáról és precíz
felkészültségérôl volt nevezetes. Men-
tes volt a fontos emberek mesterkélt-
ségétôl, készséggel rendelkezésére állt
a hozzá fordulóknak. Mértéktartóan, íz-
léssel, de elkötelezetten szolgálta nem-
zetközi tisztségviselôként is a magyar
sportot.

Családszeretô, gyermekeire – akik a
sportban és a televíziózásban is követ-
ték – igen büszke apa volt.

Közvetlen emlékem, együtt dolgoz-
tunk az 1999-es lausanne-i elsô dop-
pingellenes világkongresszust elôké-
szítô egyik bizottságban. Így személye-
sen is tapasztalhattam tájékozottságát,
hozzáértését.

Alig néhány hete együtt, egymás
mellett ülve szerepeltünk a Magyar Te-
levízió egyik vitamûsorában, a buda-
pesti olimpia megrendezésének remé-
nye, lehetôsége volt a téma. Nem
akarta uralni a vitát, volt mire szerény-
nek lennie, hiszen nyilvánvalóan töb-
bet tudott a kulisszatitkokról, mint mi
többiek együttvéve.

Naprakész volt a nemzetközi és a ha-
zai sportéletben. Találkozva, bár-
mennyi idô telt el, ott folytathattuk,
ahol legutóbb abbahagytuk. Most vég-
leg megszakadt a barátság lánca.
Olyan ember ment el, aki nem pótolha-
tó, hiányát csak tudomásul vehetjük.

FFrreennkkll  RRóóbbeerrtt
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A Tanár, a Sportorvos, az Önzetlen
Kolléga és Barát öt hét szenvedés
után 2006. március 31-én elfogadta
az örökké forgó nagy ég ôsi törvé-
nyét.

Mohácsi Tanár Úr 1967-tôl testneve-
lô tanár és edzô generációk sokaságát
nevelte és tanította a gyermek és a
sportoló szeretetére és tiszteletére. Ok-
tató munkájában a képzési törzsanyag
mellett következetesen átadta azt a
több évtizedes gyakorlati tapasztalatot
is, melyet a különbözô válogatott kere-
teknél és kluboknál végzett sportorvo-
si tevékenysége során gyûjtött.

Dr. Mohácsi János a szakalapító,
több évtizedes terve (álma) valósult
meg az egészségtan tanárképzés bein-
dításával 1998-ban. Az új feladat meg-
sokszorozta erejét, a szervezési és ok-
tatási feladatok mellett már a kezdet
kezdetén példamutatóan gondolt a le-
endô utódokra is.

Dr. Mohácsi János a kutató és köz-
életi ember készséggel dolgozott a fô-

iskolai, az egyetemi (kari) bizottságok-
ban és munkacsoportokban. Minden
lehetséges fórumon hangsúlyozta,
hogy a javaslatok és döntések a TF ér-
dekeinek alárendelten szülessenek.
Aktív és hatékony tagja volt a Doktori
iskola témavezetô testületének, Ph.D.
hallgatóit sikeresen vezette a közösen
vállalt cél eléréséig. Tudományos
munkájában az új eredmények és a
gyakorlat lehetséges kapcsolatainak
erôsítése vezérelte, 206 nyomtatásban
megjelent közleményében ezt az össz-
hangot sugallta.

Mohácsi János Tanszékünk megha-
tározó és központi személyisége volt.
A korából és beosztásából eredô lehe-
tôséget messze meghaladóan szervez-
te, és valójában „irányította” a tanszé-
ki életet mindnyájunk megelégedésére
és örömére.

Aki ismerte, tisztelte és szerette. So-
kunknak megadatott a szerencse, az
Igazi Barát, aki valóban második
énünk volt.

Kedves János, Tanár Úr, Doki Bácsi!
Nem búcsúzunk csak elköszönünk,
mint az elmúlt évek, évtizedek során
minden nap, pedig tudjuk, önámítás
azt hinni, hogy az elmúlás közelrôl is
annak látszik, amilyennek néhány hete
még messzirôl ítéltük.

gi viszonyok, ebbe az irányba haladt a
rendszerváltást megelôzô idôszakban a
szebb napokat látott magyar sport. Üz-
letnek rossz volt, a civil szféra nem lé-
tezett, más területeken is az állam ural-
ta rendületlenül (Laskai, 1997). Az
olimpiai eszme Magyarországon is ro-
mokban hevert, de a mérce még min-
dig az Olimpia maradt. A hivatásos
sportpolitikusok még mindig úgy be-
széltek, mint évtizedek óta tették, úgy
vélték, nincs okuk nyugtalankodni, nél-
külük nem mûködik a rendszer.

A magyar sport 
a rendszerváltást követôen

UUggrrááss  eellôôrree??
Sokan, sok helyütt kérdezik, vajon

egyéni hibák hozták létre az elôzôek-
ben vázolt trendet, avagy maga az
ideológia torzította el a sport társadal-
mi funkcióját és szerepét? Úgy véljük,
megalapozottan állíthatjuk, hogy a po-
litikai rendszer az alapvetô ok, amely
döntô többségében gyenge káderekkel
dolgozva létrehozta és mûködtette a
sport lényegében eltorzult intézményét.
A rendszer javíthatatlansága egyértel-
mûen bebizonyosodott a sportban (is),
mégis az 1990-es politikai és gazdasá-
gi rendszerváltást követôen állandóan
a régi sport modell javítgatása folyt.
Úgy tûnik, hogy a sportélet szereplôi
megôrizték a korábbi szemléletet,
amelynek változásához évtizedekre
lesz szükség. Ezt igazolja több szerzô
(Földesi, 1996; Takács, 1996), akik
szinte egybehangzóan állítják, hogy a
rendszerváltás után mûködô pártok jó-
szerint nem hoztak létre gyökeresen új,
önálló sportpolitikát, irányítási stratégi-
át, hanem lényegében folytatták az él-
sport centrikus gondolkodást, nyíltan
vagy burkoltan átvették a rosszul be-
vált központi irányítás eszméjét, ame-
lyet aztán személyükhöz kötöttek. A
személyközpontú, kézi vezérlésen ala-
puló irányítás a kezdetektôl egyoldalú
(nyertes) küzdelmet vívott a sportszak-
ma önszervezôdéseivel, amelyek elér-
ték ugyan, hogy 1996-ra megszületett
a sporttörvény, ám ehhez nem sikerült
megfelelô anyagi hátteret rendelni, s
így megmaradt a jó öreg paternalista
sportpolitika, s nem kerülhetett helyére
a sport szerepe az államrezonban. 

TTeetttteekk  hheellyyeetttt  sszzaavvaakk
1990-tôl kezdve az egymást négy-

évente váltó kormányok mindegyike
szükségesnek látta, hogy hallassa sza-
vát a sportban. Úgy tûnt, hogy a minô-
ségi és tömegsport (Mozdulj! – mozga-
lom látványos sikerei) új építményének
tervezése megkezdôdik. Hamarosan ki-
derült, hogy az elvek és a gyakorlat ne-

hezen közelednek egymáshoz. Az új
gazdasági környezet alakulása sem
kedvezett a sportnak. Az ország az
1990-es évek elejére rendkívül nehéz
gazdasági helyzetbe került. A sportot
korábban finanszírozó állam kincstára
üres volt, a hazai nagyvállalatok sorban
csôdbe jutottak, vagy éppen csak vege-
táltak. A sport közvetlen anyagi támo-
gatására nem volt forrásuk és a közve-
tett támogatásból (sportállások, stb.) is
kivonultak. Az sportirányítás képviselôi
kezdetben azt várták, hogy a civil szek-
tor átveszi a kezdeményezést, ám ha-
mar rájöttek, a pártvonalak mentén
szabdalt szakmai érdekközösségek in-
kább egymással vívnak hatalmi csatát,
mintsem közösen lépnének fel a ma-
gyar sport érdekében. 

AA  ssppoorrtt  nneemmzzeettii  mmeeggúújjuulláássaa  eellmmaarraaddtt
Az 1990-es rendszerváltás utáni kor-

mányok azzal is szembesülhettek,
hogy a magyar sport gondjait a külföl-
di tôke sem oldja meg, hiszen a tulaj-
dont vásárló cégek általában más filo-
zófiával érkeztek, számukra teljes mér-
tékben idegen volt az élsportolói sport-
tevékenység közvetlen támogatása, a
céghez kapcsolódó kiemelt elit sport-
egyesületek fenntartása. A General
Electric ugyan jelentôs tôkét hozott és
megmentette a Tungsramot (amely
fenntartott nemzetközi szintû sportcsa-
patokat és önálló sportcentrumokat
üzemeltetett), mégis egy év alatt meg-
szüntette sportszakosztályait. Egysze-
rûen nem egyezett vállalati kultúrájá-
val, s nem hitt a sport brand-fenntartó
erejével. Így aztán az (él)sportot ismét
az állam (kormányzat) finanszírozta,
azzal a felelôsséggel, vagy inkább tév-
hittel együtt, hogy látványos eredmé-
nyeket kell felmutatnia, mert, ha nem,
akkor nagy baj lesz… Vagyis újra fo-
rogni kezdett a mókuskerék. Ez persze
csak a kiemelt sportágakra vonatko-
zott; a legtöbb sportágban viszont el-
kötelezett sportolók és megszállott
sportvezetôk folytattak harcot a meg-
semmisülés elkerülésére. Az iskolai ta-
nulók pedig tovább koptatták a célsze-
rûtlen tornatermeket, a sáros udvaro-
kat, vagy loholtak a forgalmas utcákon
testnevelés címszóval. A szívbetegek
száma tovább nôtt, a katonai alkal-
massági minimum elérése egyre több
fiatalnak számított átugorhatatlan ma-
gasságnak. A kirakatsport, a magyar
foci, pedig rohant lefelé a lejtôn.

A döntôen ideológiai töltésû változá-
sok közepette a sporttársadalom egy-
szerûen elfeledte, hogy a reformok alul-
ról is szervezôdhetnek. Az alakuló ok-
tatási-és egészségreformok között nem
kapott látványos helyet a testnevelés.
A „tornatanárok” maradtak a tantestü-

letek alulértékelt tagjai, mára még az is
megkérdôjelezôdött, hogy szükséges-e
a testnevelés osztályozása. A testneve-
lôk örülhettek, ha hetente két órában
megmozgathatták a diákságot. Pedig
arra számítottak, hogy végre eljött a
mindennapos testnevelés régen várt és
többször beígért ideje.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhááttrraa  aarrcc!!
Az 1990-es évek közepén a sportra

korábban még áldozó önkormányza-
tok is felhagytak a támogatással, és ki-
nyilvánították, hogy nem érdekeltek a
sportegyesületek és rendezvények tá-
mogatásában, hiszen ehhez nem fû-
zôdnek érdekeik. A kevés pénzt, amit
mozgósítani tudtak, inkább költötték
az egészségügyre, vagy az iskolai
sportra, netán az ahhoz csatolható
utánpótlás nevelésre. Ugyanakkor a
lassan erôsödô hazai, de még inkább a
nemzetközi tôke érdeklôdni kezdett a
magyar sport iránt. A magyar „befek-
tetôi” kör (tisztelet a kivételnek) a kül-
kereskedelembôl, a zöldséges-és pék-
boltokból, vagy meg nem nevezhetô,
egyéb üzletelésbôl származó jövedel-
meit vitte át kedves egyesületeibe. Ak-
cióik esetenként pénzmosás gyanúját
keltették, tovább rontva a sportot kö-
rülvevô sajátosan kétes erkölcsiséget.
A külföldi tôkét nem a magyar sport, a
neves egyesületekben folyó munka és
annak eredménye érdekelte, hanem
mindenek elôtt a hasznosítható terület,
majd a humán erôforrás. Jó néhány
önkormányzattal közösen végzett „be-
ruházói” tevékenységük eredménye-
ként sorra szûntek meg a sportpályák
(Budapesten a sportpályáknak több
mint kétharmada szûnt meg a rend-
szerváltás óta), amelyek helyén zöm-
mel áruházak és lakóparkok épültek.
Arról szintén nincs hír, vajon az önkor-
mányzat ily módon szerzett bevételé-
nek hány százalékát költötték iskolai
sportra és a lakosság sportjára.

BBeeiinndduull  aazz  eeggéésszzssééggiippaarr    
A hatás-ellenhatás jegyében, az

egészségkultusz kialakulásával, vala-
mint a hazai tôkefelhalmozás eredmé-
nyeként, ekkor indult meg nagy erôvel
a mozgásstúdiók, a kondicionáló ter-
mek és sportpályák (kiváltképpen te-
nisz, bowling, fallabda) építése. Egy-
más után állnak át a visszavonult és az
aktív neves sportolók az üzleti alapú
gyermeksportra (különösen az úszás-
ban, vízilabdában, teniszben, lovaglás-
ban és a technikai sportokban), hiszen
egyre szélesedett az a fizetôképes ke-
reslet, megnôtt azoknak a szülôknek a
száma, akik már jelentôs összegeket
voltak képesek áldozni gyermekeik
testi  nevelésére. Ezek a vállalkozások 
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vezhetô megmozdulásaival és a létesít-
mények erôt felmutató voltával kívánta
hangsúlyozni. A világhódításra törekvô
ideológia árnyékában a magyarok
csendben gyôztek, s csendben ünnepel-
tek. Mint például Csík, a százas gyors-
úszó, aki csak igen rövid ideig élvezhet-
te babérkoszorúval ékesített gyôzelmét,
hiszen hamarosan elpusztította ôt is az
esztelen II. Világháború. A német ideoló-
giai gépezet mutatta fel elôször, hogy a
sport egyszerre lehet nemes küzdelem,
az állami sikerek díszes építménye, sôt
formát öltött eszme is. Egy pillanat alatt
vesztette el eredeti jelentését és fontos-
ságát nyolc atléta küzdelme a 100 méte-
res távolsággal, helyébe a fehér bôrû né-
met és a fekete amerikai csatája lépett.
S mily „tragédia”, házigazdák nézôpont-
jából, a színes bôrû J. Owens gyôzedel-
meskedett. Csaknem egy egész biroda-
lom rendült meg abban a pillanatban. A
gyôztes sportoló elutasítása világossá
tette, hogy a „magáért való” sport, a
sport eredeti filozófiája elvesztette igazi
értelmét, helyébe a politikai reklámérték
lépett, mûködött a tömeghatás pszicho-
lógiája. Berlin újraértékelte a sport sze-
repét és helyét a társadalmi intézmények
sorában. (Nem vigasz, hogy az olimpiai
eszme másik ágával, a mûvészettel is
így tett!) 

SSppoorrtt  ééss  ppoolliittiikkaa,,  ssppoorrttppoolliittiikkaa
Magyarország még óvatosan köszön-

tötte London 1948-as hôseit, akik egy
legyôzött, megalázott, gazdasági mély-
ponton álló nemzetet képviseltek. Az új
politikai rendszer vezetése azonban ha-
mar felismerte, hogy a legkisebb beru-
házással, a leggyorsabban ezeket a si-
kereket arathatja le, ha ügyesen sáfár-
kodik. Megépült a Népstadion, egymás
után rendezték a sporteseményeket,
„termelték” a csúcsokat, összejött a vi-
lágverô foci armada, százezrek ültek
üdvözült mosollyal nemzeti nagylétün-
kön örömködve. Iharos rekordot futott,
Puskás gólt lôtt, „bizonyítván” a szocia-
lista rendszer felsôbbrendûségét. A ha-
talom birtokosai minden világcsúcsot
és gólt úgy tekintettek, hogy azokkal
csapást mértek az ellenfélre, a gyôzel-
mek hozzájárultak a kommunizmus
gyôzelméhez az imperializmus felett.
Sztahanovisták a munkapadnál, focis-
ták az arénában, államvezetôk a dísz-
tribünön, MHK és LMHK, munkahelyi
szpartakiád, maga az egységbe forrott
magyar (szovjet, csehszlovák, stb.) tár-
sadalom. Összességében a béketábor,
amely, ugye, legyôzhetetlen. 

Az állam felismerte, hogy elegendô
teret adni a sporttehetségeknek, így vi-
szonylag olcsón lehet felmutatni új
nemzeti hôsöket, igazodási pontokat, a
legolcsóbb propaganda hadjárat színé-

szeit. A „Dicsôséges 16 nap” címû be-
számoló a Helsinki Nyári Olimpiai Já-
tékokon elért sikerekrôl – Feleki Lász-
ló tollából – fájdalomcsillapító, kedély-
javító pirula volt, amely felmutatta a
még kétkedôknek, hogy a szocializ-
must építô Magyarországon van kitöré-
si pont, van érvényesülési lehetôség.
Ha Csermák, a nép egyszerû gyerme-
ke nyert, hát nyerhetsz te is. Ha jól
sportolsz, vívsz, vagy öttusázol, akár a
származásodat is elfelejtik, hiszen a
gyôzelem menlevél, a társadalom
megbocsátása a hajdani „bûnökért”.
Ha sorozatban nyersz, kedvezmények
járnak, utazhatsz Nyugatra, csempész-
hetsz, kereskedhetsz, kapcsolatokat
teremthetsz a „hatalmasságokkal”.
Már jár neked minden, amit csak kí-
vánsz. Ha, amúgy nem politizálsz. Kis
állam, amely nagyhatalmi státust szer-
zett a sportban. Innen ered viszonyítási
pontunk mind a mai napig, holott köz-
vetlen emléke már csak kevesekben él.

BBrraanndd  aa  lleellkkee  mmiinnddeennnneekk
A sport és a gazdaság összefüggései a

népi demokráciában, majd az államszo-
cializmusban egyszerûen felismerhetôvé
váltak még azok számára is, akik az
elosztásos tervgazdaság – már akkor
inogni kezdô – bástyái között gondol-
kodtak. Az új gazdasági rendnek új
brandekre volt szüksége itthoni és nem-
zetközi elismertetése és presztízse
szempontjából egyaránt. A régiek zöm-
mel megszûntek, az új márkák felépíté-
se hosszabb idôt igényelt. (Dénes,
2003.) Ezért vált pozitív cégérré a sport,
a sporthoz fûzôdô egyéb szolgáltatás
(eseményszervezés, amelyhez valóban
volt érzékünk). Az állam szívesen áldo-
zott rá, ellenszolgáltatásként nem kellett
mást adni, mint sikereket. A mozgó rek-
lám, az élô „szendvicsember”, ez volt a
meggypiros mezbe öltözött, mellén bú-
zakalászos címert viselô magyar sporto-
ló, az egyetlen új brand. A politikai köz-
életben egyre többen jöttek rá, hogy en-
nek árnyéka széles, alatta „leégés” nél-
kül lehet sütkérezni. Így jött létre a
sporttal foglalkozó, sporthivatali új
arisztokrácia (évekkel elôtte valóban
arisztokraták uralták e mezônyt, ám in-
kább saját költségükön urizáltak, mint
állami apanázsból), akik igen gyakran
minden valós ismeret nélkül, hályogko-
vácsként szívták a sportolók vérét, köl-
tötték a pénzt, amely gyakran számolat-
lanul áramlott feléjük. A sport a politika
szolgálólányává vált, érvényesült a „pa-
nem et circenses” elve.

AA  „„sszzoollggáállóólláánnyy””  ssttaaffíírruunnggjjaa
Eközben az iskolák kiszolgált, az iga-

zi testedzésre, a sportágak alapjainak
lerakására alkalmatlan, rosszul felsze-

relt parányi tornatermeiben és néhány
kiemelt (itt is az ideológia volt az irány-
mutató) egyesületben termelték a hol-
nap sikerembereit, akikre már vártak
az OTSH és egyéb szervezetek „me-
nedzserei”. Létrejöttek a sportállások, a
névleges munkahelyek. A vállalati di-
csôséget jobban szolgálta egy sportoló,
mint maga a termék. A bármikor meg-
sarcolható állami vállalatok K-vonalon
kapták a direktívákat, mennyi pénzt
kell költeniük a sportolókra és a külön-
bözô sportágakra. Hiába tettünk kísér-
letet arra, hogy a kor statisztikai adatai
között felleljük a sportra vonatkozó ki-
adások adatait, ilyen egyértelmû, „tisz-
ta” számokkal nem dolgozott senki.
Ahogy nyilvánosan nem mutatták ki,
mennyi volt egy kiló kenyér tényleges
költsége, ugyanúgy nem volt szabad
sem nyilvántartani, sem közzétenni,
mennyibe került egy-egy, gyakran ké-
tes értékû aranyérem (lásd, a moszkvai
olimpia!). Azt sem tartották számon,
hogy a sportra fordított összegek hány
százalékát fordították ezekben az évti-
zedekben a következô generáció testi,
fizikai képességeinek megalapozására,
fejlesztésére és a felnôtt lakosság
egészségét szolgáló sportolási feltéte-
lek biztosítására, de a szembeötlô
aránytalanság nyilvánvaló volt.

A szolgálólány tehát hízott (a nemze-
ti titkos büdzsében túlsúlyossá vált), a
nemzeti egészség ezzel arányosan
csökkent. A „Fenn az ernyôn, nincsen
kas!” közismert mondás tökéletesen
ráillett az akkori sportra (is). A mérleg
egyik serpenyôjében az egyre romló
népegészség az évrôl-évre romló ma-
gyar labdarúgás, a sportpályákról eltû-
nô ifjúság, a stadionokból elfogyó né-
zôk, a másikban pedig a látványos
nemzetközi sportsikerek. Kóros egyen-
súlytalanság.

AAzz  eerrooddáállóóddááss  éévveeii
Aki úgy gondolta, hogy a múlt szá-

zad nyolcvanas éveire jellemzô kiáb-
rándulás a mélypontot jelentette, an-
nak hamarosan csalódnia kellett. A
sakktáblán ugyanis akkor ott álltak
még a bástyák, a KGST-ben aktív szo-
cialista nagyvállalatok, amelyek – ak-
kor már kezdôdô ellenállás közepette –
vittek még salakot a futópályára, meg-
vették a semmit sem érô reklámokat,
és „pumpálták” a pénzt a nekik kijelölt
sportegyesületekbe. Ezen túl ott volt a
központi elosztás (minisztériumok, fô-
hivatalok, honvédség, rendôrség, ha-
tárôrség), amelynek csapjaiból, ha
nem is a régi mennyiségben ömlött, de
még csöpögött az anyagi támogatás az
élsportba. Az évtized végére azonban
egyre gyengébbek lettek az eredmé-
nyek, egyre  tisztázatlanabbak az anya-
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Összefoglalás

A tanulmány kiáltvány a magyar
sportért. A szerzô két periódus: az ál-
lamszocializmus és a poszt államszo-
cializmus sportéletének anomáliáit te-
szi kritika tárgyává. Felveti azokat a
legfontosabb problémákat, amelyek a
magyar sport jövôjét befolyásolják. A
következô kérdésekre próbál választ
adni: Miért nem valósultak meg a ma-
gyar sportban az 1990 és 2004 közöt-
ti – eltérô ideológiát valló – kormá-
nyok által kitûzött sportpolitikai cé-
lok? Miért a sport struktúrája változott
állandóan érdemi, kívánatos változá-
sok helyett? Miért lett a sport túlpoliti-
zált területe a társadalomnak az
1990-es évek közepétôl? A cikk elô-
tanulmánynak tekinthetô, amelynek
alapján a téma tudományosan is
megközelíthetô.

KKuullccsssszzaavvaakk::  rendszerváltás, sport-
politika, önkormányzat, dezintegraló-
dás, központosítás

Abstract

The paper is a proclamation for
Hungarian sport. The author criticizes
the major anomalies in both periods
of sport: in state socialism and in
post-state socialism. The author rai-
ses the most important issues influen-
cing the future direction of Hungarian
sport. Among others he tries to give
answers to the following questions:
Why have not goals established by the
different governments between 1990
and 2004, with their differing philo-
sophies, and have been achieved in
Hungarian sport? Why has there been
constant change in the structure of
sport instead of relevant, desirable de-
velopment? Why has sport become
an over-politicized field since the mid-
90’s? This paper can be considered as
a preliminary study on the basis of
which the same topic can be and sho-
uld be approached from a social sci-
entific perspective 

KKeeyy--wwoorrddss:: system change, sport
policy, local government, dezintegrati-
on, centralization

A magyar sport 
fôbb jellemzôi 

a rendszerváltás elôtt

AA  ggyyöökkeerreekk
Az emberi társadalmak történetében

a sport mindig is sajátos szerepet töl-
tött be. A görögök ránk hagyták a bé-
keteremtô sport, az Olimpia eszmé-
nyét, s vele együtt a kidolgozott embe-
ri test kultuszát. A discobolos fennen
hirdeti, hogy a hellenisztikus társada-
lom értékén kezelte, piedesztálra emel-
te a sportot, az egészséges embert.
Használták a sportot, mint a tömegszó-
rakoztatásnak a színház mellett legfon-
tosabb elemét, szerepet játszott a gyer-
meknevelésben, az egészség megôrzé-
sében, a háborúk megvívásában. Meg-
énekelték a harcálló férfiakat, eposzba
foglalták az íjjal célzó kemény férfit, a
kardot jól forgató hôst. Örök emléket
állítottak a Marathonból jelenteni futó,
kitartó hírnöknek, a diszkoszát messze
repítô atlétának, és az erôt, furfangot
(taktikát és stratégiát) egyaránt felvo-
nultató hôsnek, Odisszeusznak, akit
némi túlzással, akár az elsô „iron man”-
nek is tekinthetünk. A fenti görög hô-
sök mindegyike maga vállalta a meg-
mérettetést, hívta ki evilági ellenfelét,
vagy olykor vívott akár az istenek aka-
ratával szemben. E hôsök maguk vál-
lalták szárnyalásukat, vagy bukásukat,
és legtöbbször már életükben élvezték
a társadalom megbecsülését. Példájuk
lelkesítô volt, szolgálta a kedvezô tár-
sadalmi hangulatot, a nemzeti önbe-
csülést. Mondhatnók, már akkor jó PR-
ja volt a sportnak, amelyet a minden-
kori hatalom fennen támogatott.

A késôbbiekben a Római Birodalom
felmutatta a világnak a versengést,
mint az életben maradás sajátos lehe-
tôségét. A Colosseum hatalmas kör-
ívében megannyi remekül felkészített
(megfelelôen táplált, jó edzési lehetô-
séggel ellátott), mindenre elszánt gla-
diátor szállt szembe a kihívásokkal.
Gyôzelmeik akár a szabadságot is je-
lenthették legjobbjaiknak.

A Római Birodalomban a kemény
felkészültség, a testi erô és állóképes-
ség hozzátartozott ethoszukhoz, hiszen

a férfiak nagy tömegeit harcra, hódítás-
ra képezték. Alapelvként szolgált a
„panem et circenses”, filozófiája, amely
leegyszerûsítve a tele gyomor és a cir-
kusz együtthatására épített. Kellettek
az idolok, kellett az izgalom, a verseny,
a gyôzelem és a bukás kockázata. 

SSppoorrtt  aa  mmooddeerrnn  ttáárrssaaddaalloommbbaann
Mondhatni tehát, génjeinkbe ivódott

a sport, modern társadalmaknak szin-
te a processzoraiba égett a program,
amely kijelöli azokat a helyeket, ame-
lyekben ôsrégi szerep juthat neki. Így
van ez a magyar társadalom esetében
is, ahol sajátosan intézményesülve ál-
landó, de nem állandó értékû része
mindennapjainknak. Használjuk az
egészség megôrzésére, az emberi telje-
sítmény növelése érdekében, eseten-
ként egyéni célokra, olykor nemzeti
célokra, vagy éppen fogyasztásösztön-
zôként divatot formálnak belôle. Fel-
kapjuk, elvetjük, támogatjuk, elszegé-
nyítjük, ahogy érdekeink diktálják. És
– ne feledjük! – olyan intézménnyé tet-
tük, amelynek mûködtetéséhez „min-
denki ért”, s amelyrôl mindenkinek vé-
leménye van (Földesiné, 1996).

AA  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  nneemmzzeettkköözzii  eesseemméé--
nnyyeekk  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn

A mai magyar társadalmi valóságban
a sport hû tükröt tart elénk a közgondol-
kodásról, hiszen a sport egyszerre része
az államrezonnak, az üzleti életnek és a
civil világnak. Csápjai elérnek a társa-
dalom minden szegmensébe, amelyek
visszahatnak rá, s formálják örökösen.
Változó társadalom, változó intézményi
keretek, folyton alakuló funkciók. Hiába
áhítjuk a változatlanságot, ha eljön, elé-
gedetlenül állapítjuk meg, hogy egy
helyben topogunk. Ma úgy tûnik, a pa-
ternalizmus az állandó együttható, s kö-
rülötte formálódik minden más tényezô,
szerep és hatásmechanizmus.

Érdemes felvillantanunk az elmúlt leg-
alább fél évszázad sportbeli viszonyait,
hogy helyén értékelhessük a sport funk-
cióját és szerepét napjainkban. Kezeljük
origóként a múlt század harmincas évei-
vel, amelyek alapvetôen formálták a
magyar társadalom tudatát a sporttal
kapcsolatban. A Berlin-London-Helsinki
olimpiai triászban az alaphangot a fasisz-
ta Németország adta meg, midôn nagy-
hatalmi létét éppen sportolói gyôzelmei-
vel,  az  adott  korban  gigantikusnak ne-
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Proklamáció a magyar sportért
Proclamation for Hungarian Sport

Vincze Géza
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest
vinczegeza@freemail.hu
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Megvásárolható

az MSTT-nél:

1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.

Tel: 06-30-991-0203
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