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A cikk szerzôi hat adatbázisból (Em-
base, Kinpubs, Physical Educataion In-
dex, PubMed, SportDiscus és Web of
Science) 128 olyan közleményt gyûj-
töttek, amelyek a verseny elôtti edzés-
csökkentés hatásáról szólnak, a telje-
sítmény „kihegyezése” érdekében. Kri-
tériumaik alapján 27 cikk került ele-
mezésre, köztük 8 az úszásról, 6 a ke-
rékpározásról, 9 a futásról szól. Tíz
közleményben a versenyteljesítményt
hasonlíthatták össze az edzéscsökken-
tés elôtt és után. Összesen több száz
sportoló adata szerepel az elemzésben,
s amely sportágban kevés volt az adat,
például az evezésben csak 23 sporto-
lóról találtak közleményeket, azt nem
vették figyelembe az elemzéskor.

A cikk beszámol arról, hogy a ver-
senyt megelôzô napokban a tartós fá-
radtság elmulasztása érdekében a leg-
több sportoló edzésmunkájában csök-
kenés következik be. Változhat az
edzés volumene, idôtartama, intenzitá-
sa, gyakorisága, valamint ez történhet
lépcsôzetesen vagy éppen lineáris/ex-
ponenciális progresszív módon. A
szerzôk minden esetben a mozgásos
teljesítmény változását mérték és a

Cohen-skálával fejezték ki annak, va-
lamint az edzéscsökkenés mértékét.

Az eredmények alapján elmondható,
hogy a legnagyobb teljesítményjavu-
lást a két hetes, exponenciálisan csök-
kentett edzésszakasznál volt található.
Itt az edzés volumene csökkent, opti-
málisan 41-60 százalékkal, az intenzi-
tás és a gyakoriság viszont változatlan
maradt. Érdemes kiemelni, hogy
aránylag nagy különbözôség adódott
az egyes tanulmányok eredménye és
az egyének között is, így e megállapí-
tás tájékoztató értékû. 

A szerzôk kiemelték, hogy bárme-
lyik sportágról essék szó, az intenzitást
nem szabad csökkenteni. Az úszásban
a 2 hetes csökkentett edzés bizonyo-
san jó, a kerékpározók és a futók vala-
hol a 8-14 napos, 21-60 százalékos
volumencsökkentés után nyújtják a
legjobbjukat. A nôk és férfiak között
nem volt különbség a rápihenés straté-
giájában. 

Kérdéses, hogy a megelôzô túlterhe-
lés és túlfáradás befolyásolja-e a fenti
edzéscsökkentést? A megválaszolás
nehézsége ott kezdôdik, hogy nincs
pontos kórjelzô tünete a nagyfokú fá-

radtságnak, a túlterhelésnek (ígéretes
a POMS - rofile of mood states-- és a
TMD - total mood disturbances mérése
is). Lényeges, hogy az edzés volumene
és intenzitása mellett a táplálkozás is
befolyásolja a teljesítményt, a csök-
kentett edzés során nem szabad túl-
súlyt felszedni, de a glikogén raktára-
kat fel kell tölteni.

A teljesítmény javulásának lehetsé-
ges mechanizmusai az aerob kapacitás
(további) emelkedése, hipervolémia,
fokozott vörösvértest képzés, fokozott
oxidatív enzimkapacitás révén. A moz-
gás energia igénye (aerob hatásfok)
úszásban és a futókon javul, a kerékpá-
rozókon viszont nem, talán a különbözô
neurális és biomechanikai igénybevétel
miatt. Az aerob kitartás (az aerob kapa-
citás magas százalékával tartósan vé-
gezhetô mozgás) sok tényezô össze-
kapcsolódásából eredhet, a szénhidrát
raktáraktól az izomrostok kontrakciós
jellemzôkig. A központi idegrendszeri
funkciókról e tekintetben keveset tu-
dunk. Ha túlságosan csökken az edzés,
gyorsan csökkenhet a keringô vér
mennyisége, a szív verôtérfogata, illet-
ve az izomenzimek aktivitása. AA..  PP..

Absztrakt
Kr. e. 182-ben II. Eumenész, a kis-

ázsiai Pergamon királya felújította az
Athéna Niképhorosz (Gyôzelemhozó
Athéna) tiszteletére rendezett játékokat
és áldozati szertartásokat, és felszólí-
totta a hellénisztikus világ államait arra,
hogy ismerjék el a Niképhoria játéko-
kat. A Niképhoria szervezése és szabá-
lyai a mûvészi versenyek tekintetében
a Püthói Játékokkal, az atlétikai- és lo-
vasversenyek vonatkozásában pedig az
Olümpiai Játékokkal lettek azonosak.
Egy kariai város válaszán kívül csak a
delphoi amphiktüónia (vallási szövet-
ség) és az aitól liga (a Korinthoszi-öböl-
tôl északra fekvô görög városok szövet-
sége) döntéseinek szövegét ismerjük,
mindkettô pozitív választ ad a perga-
moni felhívásra. Miért nem rendelke-
zünk több felirattal errôl a témáról, ami-
kor pedig ebben az idôszakban Perga-
mon és Kis-Ázsia városai között igen
baráti politikai-gazdasági kapcsolatok
szövôdtek, és ezt sok írásos bizonyíték
támasztja alá? Úgy vélem, a tény, hogy
éppen az említett szervezetek adtak
gyors és pozitív választ Eumenésznek,
annak tudható be, hogy közöttük és
Pergamon között már a Kr. e. 280-as
évektôl kezdve szoros politikai kapcso-
latok alakultak ki. Ettôl az idôtôl fogva
törekedett Pergamon baráti viszonyra
Apollón delphoi szentélyével, és ké-
sôbb, a 220-as évektôl politikai szövet-
ségre lépett az aitól ligával, a szentély
fô védelmezôjével is. Az utóbbi közvetí-
tésével vált azután Pergamon Róma
szövetségesévé a hannibali háború
idôszakában. Ezt és más kisebb hábo-
rúkat követôen a diadalmas Róma Per-
gamont Kis-Ázsia vezetô hatalmává
növelte. II. Eumenész pedig állama ere-
jét az Olümpiai Játékokkal egyenran-
gúvá tett Niképhoria megújításával
akarta dokumentálni, és ehhez élvezte
régi szövetségesei, Delphoi és annak
révén az aitól liga támogatását. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: az olümpiaival egyen-
rangú játék, a delphoi amphiktüónia,
aitól liga, Olümpiai Játékok

Abstract
In 182 B.C. Eu menes II, the king of

Pergamon, renewed the games and
sacrifices in honour of Athena Nicep-
horus and requested that the states of
the Hellenistic world recognize the ga-
mes of the Nicephoria. The organizati-
on and rules of the Nicephoria were
equal in the music contests of the
Pythian Games and in gymnastics and
equestrian events of the Olympic Ga-
mes. Beside the answer of a Carian
town we have only the texts of decisi-
ons made by the Delphic Amphictyons
and the Aetolean League and both of
these decisions contain affirmative
answers to the request of the Pergame-
ne king. How come have no other insc-
riptions on this subject although in that
period the political-economical con-
nections between Pergamon and the
cities of Asia Minor were very friendly,
and we have found a lot of written ma-
terials? I think that these organizations
gave fast and affirmative answers to
Eumenes, it is ascribed to the very clo-
se political connections with Perga-
mon, which had already been establis-
hed in the years of late 280s B.C. The
facts of these connections are the fol-
lowings: from this time forward, Perga-
mon strove for a close friendship with
the sanctuary of Apollo in Delphi and
later, from the years of 220 B.C., es-
tablished a political alliance with the
Aetolean League, the main protector of
this sanctuary. Through the mediation
of the latter, Pergamon became a
strong ally of Rome during the Hanni-
balic War. After this and other minor
wars, the victorious Rome made Per-
gamon the leading political power of
Asia Minor. Eumenes II also wanted to
show the power of his state with the re-

newal of the Nicephoria as an Isolym-
pios agon, and he had the support of
Delphi in his ambition.

KKeeyy--wwoorrddss:: isolympios agon, Del-
phic Amphyctions, Aetolian League,
Olympic Games

●
„A sport nem lehet szociológiailag,

politikailag, gazdaságilag vagy történel-
mileg semleges. A sport mindig kap-
csolódik ahhoz a tágabb kerethez,
amelyben gyakorolják… A sport éppen
annyira elismert területe a történeti ta-
nulmányoknak, mint a háború, a vallás,
a társadalmi viszonyok, a politika… A
történelem éppen annyira elismert terü-
lete a sporttudománynak, mint a pszi-
chológia, fiziológia, pedagógia, szocio-
lógia, menedzsment és bármely más,
amit hagyományosan a sporttudomány
tartozékának tekintenek.” (M. Polley:
Sports History. A Practical Guide, New
York 2007, XIV-XV.) 

●
Kr. e. 182/181-ben, több katonai

gyôzelmét követôen II. Eumenész, a
kis-ázsiai Pergamon királya, az Attali-
da dinasztia tagja1 az Athéna Niképho-
rosz (Gyôzelemhozó Athéna) tisztele-
tére rendezett játékokat és áldozati
szertartásokat (Niképhoria) felújította2,
és felszólította a hellénisztikus világ ál-
lamait és fô intézményeit arra, hogy is-
merjék el a játékok új formáját.3 A Ni-
képhoria néven ismert játékok új for-
mája azt jelentette, hogy a sportverse-
nyeket az olümpiai, a mûvészeti vetél-
kedôket pedig a püthói játékokkal azo-
nos módon rendezik meg. Így a Nikép-
horia isolympios (az olümpiaival
egyenrangú) és isopythios (a püthóival
egyenrangú) agon (versenyjáték) lett.
Egy pozitív választ adó, ismeretlen ne-
vû kariai városon kívül csak a delphoi
amphiktüónia (vallási szövetség)4 és
az aitól szövetség5 ugyancsak bele-
egyezô válaszát ismerjük. Miért nincs
errôl több adatunk? Pergamon ebben
az idôben élénk politikai-gazdasági
kapcsolatot alakított ki Kis-Ázsia poli-
szaival, és ezt a tényt igen gazdag feli-
ratos anyag  rögzíti.6 Ennek  ellenére  a
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pergamoni kérés kis-ázsiai visszhang-
ját a feliratok nem tükrözik. Az viszont
feltûnô, hogy Delphoi és az aitól szö-
vetség jól dokumentált és részletesen
indokolt beleegyezését tette közzé a
pergamoni kérésre történô reagálásá-
ban. A két utóbbi intézmény reakciójá-
nak magyarázata a Pergamonhoz fûzô-
dô politikai kapcsolataikban található
meg. Ha felfedjük ezeknek a kapcsola-
toknak a lényegét, akkor a Niképhoria
kapcsán újabb bizonyítékot találha-
tunk a sport integráló szerepére, amely
a hellénizmus idôszakának egyik jel-
legzetes kultúrpolitikai jelensége volt.6a

Elôször idézzük fel II. Eumenésznek
a hellénisztikus világhoz intézett felszó-
lítása bevezetô részét:

„… és most, miután elhatároztuk,
hogy a Niképhoria játékait leghûsé-
gesebb görög barátainkkal együtt
koszorús versenyekként fogjuk meg-
ünnepelni, mivel a háborúkban nagy
gyôzelmeket arattunk, elküldtük
hozzátok szent követként …-t Mag-
nésziából, egy férfiút, aki érdemei
miatt elsôrendû tiszteletet élvez ud-
varunkban, és a színházban díszhe-
lyen ülhet, …-t Mürinából és Megónt
Epheszoszból, akik a mi legtisztelet-
reméltóbb barátaink, valamint …-t
és Kalaszt Pergamonból, olyan férfi-
akat, akiket kiválóknak gondolunk,
és akik mint polgárok elértek min-
dent, ami életkorukhoz illik, olyan
férfiakat, akiket városuk jelölt ki er-
re, mert a város csatlakozott hoz-
zánk a Niképhoria elismerésében. Ti
helyesen fogtok cselekedni mind az
istenek, mind a mi irányunkban, ha
elismeritek a Niképhoria (új formá-
ját) és a szentély sérthetetlenségét,
amint az megfelel nektek…” 

(C. Bradford Welles, RC. no. 50.)
A felirat szövegébôl több következte-

tést lehet levonni. Az elsô, hogy a per-
gamoni király a hegemóniája alá tarto-
zó kis-ázsiai városok, valamint birodal-
ma fôvárosa, Pergamon polgárai közül
választotta ki „szent követeit”. Ez a
tény összhangban áll azzal a korábbi
kutatási eredményemmel, ami szerint
a jelentôs hellénisztikus monarchiák
közül speciálisan a pergamoni volt az,
amely politikájában elsôrendû célnak a
hellén városi polgárság érdekeinek
megvalósítását tekintette.7 A pergamo-
ni királyok politikájában, családi életé-
ben - I. Attalosz egy küzikoszi polgár-
lányt vett nôül8 - és még palotaépítési
szokásaiban9 is erôsen kiütközött a
polgári jelleg, ami annak is betudható,
hogy a birodalom egy hellén mintára
szervezett városból mint magból fejlô-
dött olyan állammá, amelynek terüle-
tét régi hellén poliszok hálózták be. 

A második következtetés a perga-
moni kultúrpolitikára vonatkozik. Mint
azt az ISHPES 6. kongresszusán, Bu-
dapesten tartott elôadásomban kifej-
tettem („Pergamon the Center of the
Hellenistic Sport and Physical Educati-
on”)10, Pergamon a hellénisztikus sport
és testnevelés központja volt. Maga a
királyi család is szoros kapcsolatban
állt a sportélettel és az antik olimpiai
mozgalommal, amint azt az ISHPES 6.
szemináriumán, Kanazawában felolva-
sott elôadásomban („Rulers and Hor-
ses in the Hellenistic Pergamon”) ele-
meztem11. Nem meglepô ezek után,
hogy Pergamon politikai-katonai sike-
reinek méltó megünneplése részben
egy, az olümpiai szabályok szerint ren-
dezett sportverseny keretei között tör-
tént. 

A harmadik fontos következtetés az
Attalidák valláspolitikáját illeti12. Politi-
kai törekvéseiket mindig igyekeztek
olyan formában a hellén-hellénisztikus
közvélemény tudtára adni, amely forma
megfelelt az ôsi görög vallási tradíciók-
nak. A Zeusz-oltárral Zeusz Szótérnak,
a Megváltó Istennek tisztelegtek13, a Ni-
képhoriával pedig annak az istennônek,
aki az ôsi civilizációs központ, Athén
védnöke volt, és akinek tiszteletére ott
régóta megrendezték a Panathénaia
sportversenyeit. Mi több, II. Eumenész-
nek a Niképhoriát megújító intézkedé-
sében a már régóta létezô pergamoni
elképzelést figyelhetjük meg: Perga-
mont, az Attalida királyság fôvárosát
egy második Athénná fejleszteni.14 Ez a
törekvés figyelhetô meg a pergamoni
Akropolisz építészeti képében csakúgy,
mint az Attalidák tudomány- és mûvé-
szetpártoló tevékenységében.

A felirat idézett szövege tehát több
következtetés levonására ad lehetôsé-
get, és ezek a konzekvenciák segíte-
nek megérteni annak a szoros kapcso-
latnak a kialakulását, amely Perga-
mont Delphoihoz és a szentély védel-
mét magára vállaló aitól szövetséghez
kötötte.

Az önálló Pergamon és az Attalida
dinasztia megalapítója a zsoldosvezér
Philetairosz volt.15 Ô Kr. e. 283-ban lá-
zadt föl a Kis-Ázsia északnyugati ré-
szén jelentôs területeket birtokló Lüszi-
makhosz, Nagy Sándor egykori hadve-
zére, a nagy hatalmú diadokhosz ellen,
és eltulajdonította a pergamoni citadel-
lában Lüszimakhosz által felhalmozott
9 ezer talanton (1 talanton = 26,196 kg
ezüst értékével) nagyságú kincset.16

Pergamon ekkor a görög mintájú po-
lisszá fejlôdés kezdô szakaszában volt.
Utóbb, Philetairosz, majd utódai: I. Eu-
menész és I. Attalosz uralkodása idején
Pergamon köré egy kisebb monarchia

szervezôdött Iónia, Aiolisz és Tróasz te-
lepüléseibôl17. A Kr. e. 2. század elején,
II. Eumenész korában érte el virágzása
csúcspontját a birodalommá terebé-
lyesedô állam. Ekkor a Rómával kiala-
kított szoros barátság és fegyvertársi
viszony révén Kis-Ázsia nyugati vidé-
kei az Attalidák uralma alá kerültek18.
Erre az idôszakra esett a Niképhoria
újjászervezése is. A Kr. e. 167-ben be-
fejezett III. makedón háború után azon-
ban a diadalmas Rómának már nem
volt szüksége erôs keleti szövetsége-
sekre. Ezért kapcsolatát Pergamonnal
fokozatosan meglazította, és végül a
legyengült államot utolsó királya, III.
Attalosz Kr. e. 133-ban végrendeletileg
Rómára hagyományozta19.

A 150 éven át létezô pergamoni ál-
lam vezetôi már a kezdetekkor arra tö-
rekedtek, hogy jó viszonyt alakítsanak
ki a hellén közvéleményt befolyásoló
vallási intézményekkel. Ezzel akarták
feledtetni hatalomra jutásuk illegitim
körülményeit. Többek között ezért volt
számukra igen fontos, hogy Philetai-
rosz unokaöccse, Attalosz gyôzôtt a
csikó négyesfogatok versenyén a Ze-
usz tiszteletére rendezett olümpiai ver-
senyen, valószínûleg Kr. e. 276-ban. A
sportsikernek egy Pergamonban elhe-
lyezett metrikus felirattal állítottak em-
léket20. Ugyancsak gondoskodtak ar-
ról, hogy ajándékokkal nyerjék el a dé-
loszi Apollón-szentély és a Múzsák
Theszpiaiban lévô szentélyének jóin-
dulatát21. Kiemelt energiát fordítottak
azonban a legnagyobb tekintélyû gö-
rög vallási központ, Delphoi Apollón-
szentélyének megnyerésére, és e cél-
ból igen jelentékeny financiális támo-
gatást nyújtottak neki.

Philetairosz bôkezû ajándékait a
delphoi amphiktüónia megtisztelô ha-
tározattal viszonozta:

„A delphoiak elhatározták, hogy
Philetairosznak, fiának, Attalosznak
és testvérének, Eumenésznek, perg-
moniaknak vendégbarátságot (pro-
xenia), elsôséget a jóslatkérésben
(promanteia), az elsô sorokban való
ülés jogát (proedria), tárgyalások
esetén az elsô szó jogát (prodikia),
sérthetetlenséget (aszülia) és min-
den olyan elôjogot megadnak, ame-
lyeket más jótevôknek és vendégba-
rátoknak is biztosítottak...”22

A feliratban Philetairosz fiaként emlí-
tett Attalosz a dinasztiaalapító unoka-
öccse, akit adoptált. Ez az Attalosz
gyôzött Olümpiában. A delphoiak által
adományozott elôjogok nem tekint-
hetôk különleges ajándékoknak, amint
arra az idézett felirat utolsó mondata is
utal. Egy sor felirat bizonyítja, hogy
ezeket általában megkapták a szentély 

Néhány követéses és igen sok ke-
resztmetszeti vizsgálat szerint a 25 éves
kor után az aerob kapacitás csökken. A
csökkenés kezdete és mértéke egyé-
nenként és vizsgált csoportokként is
más lehet, a fizikai aktivitástól, geneti-
kától, betegségektôl és egyéb té-
nyezôktôl befolyásoltan, évtizedekként
5-15 százalék közöttinek ismerten. Az
aerob kapacitás a sikeres állóképessé-
gi teljesítménynek csupán az egyik té-
nyezôje, a veterán (master) sportolók
kisebb aerob kapacitással olykor jobb
teljesítményre képesek mint a fiata-
labb, nagyobb maximális oxigénfelvé-
telt elérô atléták.

Noha a hosszútávú versenyteljesítmé-
nyek évtizedek óta rendelkezésre állnak,
csupán Jokl elemezte a New York mara-

ton 50-50 leggyorsabb befutójának
eredményeit 1983 és 1999 között (Brit J
Sports Med 2004, 38, 408-12).

A szerzôk a Németországban futott
69 maraton és 65 fél-maraton verseny
mintegy 400,000 befutójának idejét
elemezték a sportolók korfüggvényé-
ben, évtizedenkénti csoportosításban.
A leggyorsabb 10 férfi és nô befutó és
az összes befutó átlagát elemezve a
2003-2005 években a nôk 10 illetve
13 százalékkal hosszabb idô alatt fu-
tották le a maratont és félmaratont,
mint a férfiak. Az összes futó 38 illetve
32%-a ismételten teljesítette a távot,
zömük a 35-45 éves korcsoporthoz
tartozott, de a 70 feletti korosztályt is
képviselte 310 férfi és 41 hölgy.

A futásidô a 25 és 35 átlagéves cso-
portokban alig illetve nem különbözött,
és a meghosszabbodás az idôsebbeken
is olyan csekély, hogy a 20-49 éves
korcsoportok között alig különbözik a
teljesítmény. Az 50-69 éves korosztály-
ban is dekádonként csupán 2,2-4,4
százalékkal nyúlik meg a futásidô. A tíz
legjobb futásideje a 22-39 éves férfiak
csoportjaiban 130 perc körül van, a 70
felettieken 200 perc, nôkön 155-rôl
260 percre nyúlik meg. A 45 és 65

éves korcsoportok ideje a férfiaknál
10,5%-kal, a nôknél 14,8%-kal nyúlik
meg dekádonként a maratoni , illetve 8
és 14%-kal a félmaratoni távon. Az
összes férfi befutó átlagideje a 25 éves
korcsoport 240 perces idejérôl 270
percre hosszabbodik a 70 felettieken,
nôkön 260-ról 280 perces értékre.

A 20 és 50 év között alig romlik a
maraton teljesítmény, és az ennél
idôsebbeken is csak kismértékben
nyúlik a teljesítés ideje az átlagfutók
körében. Az életvitel, a rendszeres test-
mozgás, a tapasztaltság és persze a ki-
választódás magyarázzák e jelenséget.
Az élversenyzôk tapasztalatai mutat-
ják, hogy több évtizeden keresztül -
több ok miatt - nem lehet fenntartani a
hatalmas edzésmennyiséget és intenzi-
tást, a veterán versenyzôk lényegesen
kevesebbet edzenek mint a fiatalok -
az életkorral csökkenô teljesítményt ez
is magyarázza. 

Referens megjegyzése: A maraton
futásról szól a Sports Medicine 2007 4-
5 dupla száma teljes egészében, 200
oldalon tárgyalva mindazt a friss isme-
retet, amely a New York Akadémia ál-
tal rendezett 2006-os Világkongresszu-
son elhangzott a témában.

Tanulmányok • Kertész István: Pergamon és Delphoi kapcsolatai... 65Referátum 
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A maraton és félmaraton futás 
sebességének korfüggôsége 

(AGE-RELATED CHANGES IN MARATHON AND HALF-MARATHON
PERFORMANCES) 

Leyk D: és mtsai (Dept. of Physiology and Anatomy, German Sports University Cologne, Carl-Diem Weg 6, 50933 Köln,
Germany. E-mail:Leyk@dshs-koeln.de):Int. J. Sports Med. 2007, 28, 513.

Apor Péter
rovata

Referátum

HIRDESSEN A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLÉBEN!
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenô sportszakmai és tudományos fo-
lyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és fôiskola testnevelési tanszékére, 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 társaságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelô tanárok-
hoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai folyóiratok 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 elôre 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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latból, részben anyagi érdekbôl vala-
milyen tiltott úton segíthetik a ver-
senyzôket, de nagyon bízom abban,
hogy ôk is meggondolják ezt, és nem
lesz ilyen tevékenység.

--  MMeennnnyyiirree  ttaarrttjjaa  rraajjttuukk  aa  sszzeemméétt  aazz  aa
nnééhháánnyy  áállllaammii,,  vvaaggyy  MMOOBB--ooss  ssppoorrttvvee--
zzeettôô,,  aakkiinneekk  ffiiggyyeellnnii  kkeellll  eerrrree??

- Ez inkább a vágyak kategóriájába
tartozik. Nagyon nehéz ez. Tiltott, tit-
kos tevékenységek, senki nem veri
nagy dobra, és ugye mindenkit megil-
let ezen a szinten még az ártatlanság
vélelme, tehát itt azért mondjuk a
sportágakon belül van nagyon fontos
szerepe az ôszinteségnek, és a sportági
szakembereknek kell a helyzet magas-
latán lenni. És hogyha valamelyik ver-
senyzôjükkel kapcsolatban felmerül a
gyanú, akkor elsôsorban nekik ma-
guknak kell megpróbálni azt mondjuk
jó útra biztatni, és ha nem megy, akkor
kell akár elmenni odáig, hogy nem
szabad olyan versenyzôt nevezni az
olimpiára, aki a magyar presztízst
veszélyezteti. 

--  UUggyyee  nnyyoollcc  aarraannyy,,  hhaatt  eezzüüsstt  ééss  hháá--
rroomm  bbrroonnzz  vvoolltt  aa  mméérrlleeggee  aazz  eellmmúúlltt  kkéétt
oolliimmppiiáánnaakk  eeggyyaarráánntt,,  tteehháátt  SSyyddnneeyybbôôll,,
iilllleettvvee  AAtthhéénnbbóóll  iiss  uuggyyaanniillyyeenn  aarráánnyy--
bbaann  sszzáállllííttoottttáákk  aa  mmaaggyyaarrookk  aa  kküüllöönn--
bböözzôô  éérrmmeekkeett..  MMiirree  sszzáámmíítt??  PPeekkiinnggbbeenn
mmeennnnyyii  mmaarraaddhhaatt  mmeegg  eebbbbôôll,,  mmeerrtt
ggyyaakkoorrllaattiillaagg  áállttaalláánnooss  aazz  aa  vvéélleekkeeddééss,,
hhooggyy  eezztt  ttúúllsszzáárrnnyyaallnnii  nnaaggyyoonn  nnaaggyyoonn
nneehhéézz  lleennnnee  aazz  eemmllíítteetttt  kköörrüüllmméénnyyeekk
mmiiaatttt..  

- Most is ezen a szinten vagyunk. Tu-
lajdonképpen, hogyha a reális esélye-
ink amelyek most már elsôsorban az
elsôszámú magyar sikersportágban, a
kajak-kenuban realizálódnak, azután a
továbbra is az eddigi legsikeresebb
olimpiai sportágunkban, a vívásban,
és ehhez járul mindig ezek a bizonyos
hozzácsapódó aranyak, mint volt pél-
dául Igali Diánának a nagyon szimpati-
kus gyôzelme, vagy a Vörös Zsuzsának
a sikere, tehát ez is jellemzô, hogy a
hölgyek hozták itt az elmúlt idôben in-
kább az aranyérmeket. Ennek az esé-
lye most is fenn áll. De nagy kérdés a
vízilabda csapat, nagy kérdés ugye a
nôi kézilabda, ugye a nôi kézilabdának
feltétlenül ki kell jutnia az olimpiára, de
hát ô is dobogóesélyes, legalábbis ez a
minimális elvárás, tehát megvannak
azok a szerény magyar esélyek, amik
ezt a két korábbi olimpiához hasonló,
azt elérô, esetleg túlszárnyaló, de leg-
alábbis megközelítô eredményt elér-
jék. Ezért sem szabad ezeket az ered-
ményeket kockáztatni. És ugye itt ne-
künk az is elônyünk, hogy ezek a
sportágak amiket felsoroltam, a ke-
vésbé doppingérzékeny sportágak kö-
zé tartoznak. Tehát ezért is reményke-

dünk abban, hogy nem lesz ilyen prob-
lémánk. 

--  ÉÉrrddeemmeess  eeggyyéébbkkéénntt  eezzeekkbbeenn  aa
ssppoorrttáággaakkbbaann  pprróóbbáállkkoozznnii  aakkáárr  aa  vvíí--
vváássbbaann??

- A vívás nem doppingérzékeny, de
amióta a vívásban is bukott meg ver-
senyzô anabolikus szteroidokkal, azóta
az ember semmit nem mer mondani,
mert minden sportágban próbálkoz-
nak, nem érdemes próbálkozni. Tehát
ha van sportág, ahol még ma is a
klasszikus erényeket... én elfogult va-
gyok a vívás javára tehát ilyen érte-
lemben biztos, hogy úgy gondolom,
hogy nem érdemes. 

--  DDee  jjaavvíítthhaatt  vvaallaammiitt  eeggyyáállttaalláánn  aa
ddooppppiinnggoollááss  aa  vvíívváássbbaann,,  tteehháátt  éérrtteellmmee
vvaann  aa  ddoollooggnnaakk??

- Tulajdonképpen csak a ... még a
mai vívásban, ahol megnôtt azért az
állóképesség jelentôsége, tehát én ma
is azt mondom, hogy nincs értelme.
Valamilyen enyhe stimuláns adott
esetben segíthet egy egész napos ver-
senyen, de jobb erre élettani eszközö-
ket alkalmazni, és arra felkészíteni a

versenyzôt. Ezt mutatják az elmúlt
olimpiák is. Tehát mondjuk a vívás
klasszikusan ilyen sport, ahol nem iga-
zából a dopping számít. Illetve a dop-
ping igazából nem számít. 

--  AAlliigg  eeggyy  ppeerrccüünnkk  mmaarraaddtt  hhááttrraa  aa
mmûûssoorrbbóóll..  AAzz  uuttoollssóó  kkéérrddéésseemm..  HHoo--
ggyyaann  llááttjjaa  aa  ddooppppiinngg  jjöövvôôjjéétt??  UUggyyaann
bbeesszzéélltt  aarrrróóll,,  hhooggyy  éérrddeekkee  aazzookknnaakk  aa
ccssooppoorrttookknnaakk  iiss,,  aammeellyyeekk  üüllddöözziikk  aa
ddooppppiinnggoolláásstt,,  hhooggyy  ffeennnnmmaarraaddjjoonn  eezz
vvaallaammiillyyeenn  sszziinntteenn,,  hhiisszzeenn  rreennggeetteegg
ppéénnzzzzeell  jjáárr..  MMiirree  sszzáámmííttssuunnkk  aa  kköövveett--
kkeezzôô  éévveekkbbeenn??

- Még néhány olimpia kell ahhoz, hogy
végleg, ahogy mondjuk az interszex
probléma lecsengett, tehát már nincs
ilyen vizsgálat, hogy azt kelljen tisztázni,
hogy az illetô hölgy versenyzô nem férfi-
e véletlenül. Tehát ezt már nem kell
nemzetközileg ellenôrizni. Én abban bí-
zom, hogy néhány olimpia után már a
doppingnál sem lesz erre szükség, mert
addigra sikerül a doppingháborút meg-
nyerni, mármint az ellenôrzés oldaláról. 

--  KKöösszzöönnjjüükk  sszzééppeenn,,  hhooggyy  eellffooggaaddttaa
aa  mmeegghhíívváássuunnkkaatt..    

jótevôi és szövetségesei23. Ám Perga-
mon vezetôinek a célja éppen az ezek
közé történô integrálódás és ezáltal a
nemzetközi elismerés megszerzése
volt. Megállapítható tehát, hogy Perga-
mon és Delphoi kapcsolatfelvétele a
pergamoni állam történetének korai
szakaszában a kölcsönös érdekek fi-
gyelembe vételével történt. Delphoi-
nak pénzre, Pergamonnak pedig nem-
zetközi elismerésre volt szüksége.
Mindkét fél megkapta azt, amit akart.

A Delphoihoz fûzôdô jó viszony ak-
kor sem veszítette el jelentôségét, ami-
kor Pergamon már egyenrangú tagjává
vált a hellénisztikus államok közössé-
gének. A Kr. e. 230-as évekre a perga-
moni monarchia a maga hegemóniája
alatt integrálta Kis-Ázsia északnyugati
részének görögök által lakott területeit,
és dinamikusan fejlôdô gazdasági ha-
talommá lépett elô24. De éppen elért si-
kerei miatt a különféle problémákkal
küszködô szomszédok ellenségesen
léptek fel vele szemben. A földren-
géstôl sújtott Rhodosz kereskedelmi
elôjogait féltette, a Kis-Ázsiától Indiáig
terjedô Szeleukida Birodalomban bel-
háború tört ki, és a király, III. Antiok-
hosz ellen lázadó Akhaiosz pergamoni
területeket pusztított, az addig Perga-
monnal szemben barátságos Egyiptom
a lázadót támogatta, a Pergamontól
északra fekvô Bithünia pedig félve az
Attalidák terjeszkedô politikájától Ma-
kedóniával kötött szövetséget25. A poli-
tikai elszigetelôdés feloldása Perga-
mon elemi érdekévé vált. Kr. e. 223-
ban ezért I. Attalosz, a monarchia har-
madik uralkodója, aki felvette a királyi
címet, nagyszabású építkezéseket kez-
dett Delphoiban26. Valószínûleg ez idô
tájt kezdte propagálni azt, hogy a kirá-
lyi család Télephosztól, Héraklész fiá-
tól származik27, és e propaganda alátá-
masztása végett építtette meg Dionü-
szosz Szphaleótasz (a megbotlást elôi-
dézô Dionüszosz) templomát a delphoi
szent körzetben28. Ez az istenség ártal-
mas szerepet játszott a pergamoni ere-
detmondában29, és a templom az ô ki-
engesztelését szolgálta. Emellett egy
díszes oszlopcsarnokot is építtetett. A
Delphoi felé megnyilvánuló bôkezûség
hamarosan kiterjedt a szentélyt védel-
mezô aitól szövetségre is. A Korintho-
szi-öböl északi partja mentén fekvô ai-
tól települések koalíciója következete-
sen küzdött Makedónia ellen, amely a
maga uralma alá akarta vetni a görög
anyaországot. A politikai konfliktus
220 és 217 között háborúba torkollott.
Ebben a helyzetben I. Attalosz 220 kö-
rül pénzzel segítette az aitólokat ab-
ban, hogy Elaosz nevû erôdjüket fel-
építsék.30

Az aitólokkal történt kapcsolatfelvé-
tel, amelyben Delphoi nyilván hatható-
san közremûködött, meghatározta Per-
gamon egész további sorsát. Kr. e.
215-ben ugyanis V. Philipposz make-
dón király szövetségre lépett a Róma
ellen harcoló Hanniballal, és ezzel kez-
detét vette Róma és Makedónia elsô
háborúja is. Róma, hogy elkerülje a
kétfrontos háborút, 212/211-ben ma-
kedónellenes szövetséget kötött az ai-
tólokkal. A szerzôdés záradéka ki-
mondta, hogy Róma és az aitólok koa-
líciójához csatlakozhatnak az aitólok
barátai is.31 Pergamon jó alkalmat lá-
tott arra, hogy általunk vázolt elszige-
teltségét hatékonyan feloldja. Róma és
a Rómához csatlakozó aitólok oldalán
belépett az I. makedón háborúba.32

Az I. makedón háború 205-ben lé-
nyegében a status quo alapján ért vé-
get. A Róma hellénisztikus szövetsége-
sei által lekötött Makedónia nem tudott
érdemleges segítséget nyújtani Hanni-
balnak, Rómát pedig elsôsorban a
Karthágóval szembeni gyôzelem kiví-
vása érdekelte. Pergamon a Rómának
nyújtott katonai segítség fejében el-
nyerte Aigina szigetét.33 A nemrég még
ellenségeitôl szorongatott Attalida ál-
lam immár feloldotta elszigeteltségét,
és még területi gyarapodást is elért. 

A közvetlenül az aitóloknak, közvet-
ve pedig Delphoinak köszönhetô politi-
kai sikert növelte egy valláspolitikai
akció. Ebben megint a Pergamonnak
lekötelezett Delphoi volt az egyik kez-
deményezô. 205-ben, amikor a make-
dónokkal vívott háború éppen befe-
jezôdött, de még folyt a harc Hannibal
ellen, a római senatus elhatározta,
hogy jóslatokhoz folyamodik taná-
csért, miként fejezhetné be gyôztesen
a hosszan elhúzódó II. pun háborút.
Utasították a decemvireket (decemviri
sacris faciundis), hogy kérjenek taná-
csot a Sibylla-könyvektôl, és egy kül-
döttséget menesztettek Delphoiba,
hogy az Apollón-szentély jóslatát kér-
jék. Mindkét esetben akkorra kecseg-
tették sikerrel a rómaiakat, ha beveze-
tik Magna Mater (Kübelé) istennô kul-
tuszát.34

Csakhogy Kübelé kultuszának köz-
pontja a kis-ázsiai Pesszinuszban volt.
A történetíró Livius szerint Delphoi
papjai tanácsolták azt Róma követei-
nek, hogy I. Attalosztól kérjenek segít-
séget feladatuk teljesítéséhez. Ekkor a
rómaiak „elmentek Pergamonba a ki-
rályhoz. ô nyájasan fogadta a küldötte-
ket, elkísérte ôket Phrügiába, Pesszi-
nuszba, s átadta nekik a szent követ,
amelyet az ott lakók az istenek anyjá-
nak neveznek, s megengedte, hogy el-
szállítsák Rómába.” (XXIX. 11, 5-7.)

Tekintettel arra, hogy a pergamoni
királyok, I. Attalosz, majd II. Eumenész
jó kapcsolatot alakítottak ki a Pesszi-
nusz környékén élô gall nép, a toliszto-
agioi Eposzognatosz nevû fônökével,35

valóban Attalosz volt a legalkalmasabb
személy arra, hogy ebben az ügyben
Róma segítségére legyen. A Kübelé
kultusz római meghonosítása alkalmat
adott tehát arra, hogy Pergamon és
Róma kapcsolatai még szorosabbra
fûzôdjenek. A hálás Róma ezek után
nem maradhatott közömbös Pergamon
sorsa iránt. Miközben ugyanis lassan
véget ért a II. pun háború, és 202-ben
Hannibal vereséget szenvedett a zamai
csatában, V. Philipposz rátámadt azok-
ra a hellén-hellénisztikus államokra,
amelyek az I. makedón háború idején
Rómát segítették vele szemben. A
veszélyben Pergamon Rómához for-
dult. Róma pedig 200-ban hadat üzent
Makedóniának, és 197-ben gyôztesen
fejezte be a II. makedón háborút. Per-
gamon ebben a fegyveres konfliktus-
ban és az azt követô újabb háborúkban
is hûségesen kitartott Róma mellett.
Delphoi Apollón-szentélye tehát elôbb
az aitól szövetséggel és azon keresztül
Rómával hozta kapcsolatba Attalida
jótevôit, majd azok Rómához fûzôdô
viszonyát tette még barátibbá. El-
mondhatjuk tehát, hogy minden egyes
talanton, amit Pergamon vezetôi Delp-
hoiban befektettek, bôségesen megté-
rült számukra.36

Ilyen elôzmények után került sor Kr.
e. 192 és 188 között a Róma és a leg-
nagyobb hellénisztikus állam, a Szele-
ukida Birodalom közötti leszámolásra.
Az úgynevezett szíriai háború Róma
teljes gyôzelmével ért véget. A harc-
ban II. Eumenész pergamoni király a
rómaiak leghatékonyabb fegyvertár-
sának bizonyult, és döntô szerepet ját-
szott a háborút eldöntô magnésziai
csata megnyerésében.37 A jutalom
nem maradt el. A Szeleukidákkal
megkötött apameiai béke révén Róma
Pergamont Kis-Ázsia legerôsebb álla-
mává növelte.38 Csakhogy a béke-
szerzôdés révén Pergamonnnak jutta-
tott területek egy részéért újabb csatá-
kat kellett vívni Bithüniával, Pon-
tosszal és a kis-ázsiai gallokkal, akik
szintén igényt tartottak ezekre a föl-
dekre. II. Eumenész sikerrel vívta meg
ezeket a harcokat is.39

Delphoi örült a pergamoni sikerek-
nek. Kr. e. 182-ben a delphoi amphik-
tüónia határozata értelmében felállítot-
ták II. Eumenész bronz lovas szobrát a
szentély körzetében.40 Ugyanebben az
évben az aitól szövetség is arannyal
bevont bronz szobrokkal tisztelte meg
a királyi családot. Az errôl  szóló  hatá-
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Könyvismertetô

Több mint bevezetés
A Fair Play Sport Bt. jóvoltából megje-

lent a “Bevezetés a korszerû sporttáplál-
kozásba” címû kötet második, javított ki-
adása.

Jóllehet a szerzôk, Szabó S. András és
Tolnay Pál hangsúlyozzák, hogy a mû va-
lóban “csak” bevezetés, - ugyanis több
témakörrôl nem, vagy csak érintôlegesen
esik szó - bizton állítható: a könyv nem-
csak bevezeti, hanem el is igazítja az olva-
sót. Útmutatót ad egy olyan világban,
amelynek fontosságát egyre többen is-
merik fel és el. A jelenkor embere mind-
inkább rádöbben arra és elhiszi, hogy
egészsége megôrzéséhez a sportolás (fi-
zikai aktivitás) mellett hasonló fontos sze-
repe van a minôségi, az igényekhez iga-
zodó, kiegyensúlyozott táplálkozásnak. 

A könyv kalauz lehet az élsportolóknak
éppen úgy, mint a hobbiszinten sportolók-
nak, idôseknek és fiataloknak egyaránt. 

Elgondolkozott már azon, hogy célszerû-e lefekvés elôtt kefírt vagy joghurtot fo-
gyasztani? És azt tudja, hogy ajánlott-e üres gyomorral edzeni? Ha még nem tud-
ja, a könyv elolvasása után már tudni fogja, és könnyedén válaszol a sporttáplálko-
zás körébôl feltett száz kérdésre. A mû segítségével képet kaphatunk a felnôttek
és a különbözô sportágat ûzôk napi energiaszükségletérôl, megtudhatjuk, hogy a
helytelen táplálkozás nemcsak az elhízáshoz vezetô sok, hanem a szükségletnél
kevesebb táplálék bevitelét jelenti. Olvashatunk a táplálkozásban szerepet játszó
fontosabb élelmiszerek jellemzôirôl, a sporttáplálék-kiegészítôk teljesítményfoko-
zásban megfigyelhetô hatásáról.

A mûvet számos táblázat teszi teljessé, többek között kalória táblázat, szénhid-
rát-és zsírtartalom táblázat. FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

MMeeggrreennddeellhheettôô::  BBeennddiinneerr  NNóórraa
TTeell::  0066--3300--999911--00220033..  EE--mmaaiill::  nnoorraa..bbeennddiinneerr@@hheellkkaa..iiiiff..hhuu
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rozatot ugyancsak Apollón szent kör-
zetében helyezték el.41 Úgy látszik, a
pergamoni katonai gyôzelmeket dicsô-
ítô propaganda központja Delphoi volt.
De persze a látványos pergamoni sike-
reket máshol is ünnepelték. Még
ugyancsak 182-ben a kis-ázsiai Szar-
deisz és Tralleisz városában sport- és
mûvészeti versenyeket alapítottak II.
Eumenésznek a gallok felett aratott
gyôzelme tiszteletére.42 

Talán éppen ez indította II. Eume-
nészt arra, hogy a még I. Attalosz ural-
ma idején megalapított Niképhoria
versenyeket új formában szervezze
meg. Így ezek a pergamoni rendezvé-
nyek pompájukban és sportértékük-
ben is felülmúlták a hasonló helyi ren-
dezvényeket. Az eddigiek ismeretében
korántsem véletlen, hogy a delphoi
amphiktüónia és az aitól szövetség
gyors és pozitív választ adott a perga-
moni király felszólítására, hogy ismer-
jék el a játékok új formáját. Mindkét
szervezet errôl szóló határozatát II. Eu-
menész Delphoiban álló lovas szobrá-
nak alapzatára vésték rá.43 Amikor a
delphoi amphiktüónia II. Eumenész és
Pergamon értékeit méltatta, kiemelte a
Rómához fûzôdô barátság jelentôsé-
gét, talán szándékosan is utalva arra a
fontos szerepre, amelyet ennek kiala-
kulásában ô maga játszott:

„Miután Eumenész király … a ró-
maiak iránti barátságot megtartva
mindig úgy él, hogy valamilyen jó-
nak okozójává válik a hellének irá-
nyában is … ennél fogva a rómaiak
is - látva irántuk való kedvezését -
megnövelték a királyságot, abban a
meggyôzôdésben, hogy a királyok
közül azoknak, akik fondorkodnak a
hellénekkel szemben, részesülniük
kell az ôket megilletô büntetésben,
akik viszont semmilyen baj okozói
nem voltak, azoknak az ô részükrôl a
legnagyobb bizalomban kell része-
sülniük…” (Syll3. 630, 2-10 sor.)
Delphoi tisztviselôi nem véletlenül

látták politikai mestermûvük, Perga-
mon és Róma barátságának létrehozá-
sát az egész Közel-Kelet sorsát megha-
tározó tettnek. Az egymásnak feszülô
hellénisztikus hatalmak között egy Ró-
ma által felügyelt egyensúly alakult ki,
amelynek elsôszámú kedvezménye-
zettje Delphoi egyik legnagylelkûbb tá-
mogatója, Pergamon lett. Pergamon
királya pedig egy, az olümpiai játékok-
kal egyenrangú sportrendezvény meg-
szervezésével fejezte ki az új helyzet
feletti örömét. Mert ô is tudhatta, a
sportmozgás a test boldogságát, az ál-
lam által megrendezett sportverseny
pedig a társadalom elégedettségét ön-
ti sajátos formába.
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ilyen a gyereksportban a dopping,
több sportágban is ez egy rettenetesen
éles kérdés, de a felnôtt sportnál azt
mondhatjuk, hogy nagy a felelôssége
magának a versenyzônek. Szóval sen-
kit nem lehet, nem szabad doppingo-
lásra kényszeríteni, vagy arra, hogy
bevegye azt a piros bogyót, vagy vala-
milyen bogyót, de beveszik, mert
gyôzni akarnak, felelôsek..

--  AA  ffeellmméérréésseekk  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  aazztt
mmuuttaattjjáákk  kkii,,  hhooggyy  aakkiinneekk  mmoonnddjjuukk  aazztt
ííggéérriikk,,  hhooggyy  oolliimmppiiaaii  éérrmmeett  sszzeerreezz  aakk--
kkoorr,,  hhooggyyhhaa  ddooppppiinnggooll,,  aa  ssppoorrttoollóókk  jjee--
lleennttôôss  rréésszzee  eellffooggaaddhhaattóónnaakk  ttaarrttaannáá  eezztt
aa  mmóóddsszzeerrtt  aa  hhíírrnnéévv,,  aa  ssiikkeerr  mmiiaatttt..  

- Igen, sôt, hát volt olyan vizsgálat,
ami azt nézte, hogy ha tíz évvel megrö-
vidül az élettartama, vállalja-e az olim-
piai érmet, és a 95% azt mondta, hogy
igen. Odaad tíz évet az életébôl az olim-
piai sikerért, ha ez dopping révén érhe-
ti csak el, ami egészség-károsító dop-
pingot jelent ebben az összefüggésben.
Ezek egészen megdöbbentô adatok.
Tehát itt jön az, hogy a doppingolás tu-
lajdonképpen a drogozásnak egy sajá-
tos formája. Nem véletlen, hogy a ko-
rábbi doppingolók könnyebben váltak
drogossá. Ennek megvan az a pszichés
oldala is, hogy a visszaalkalmazkodás
nagyon nehéz, tehát túl fiatalon veszti
el azt a hírnevet, amit ô megszokott, te-
hát biztos van egy pszichés vonulata,
de van egy nagyon erôs gyógyszerfüg-
gés is. Tehát ugye egy gyógyszerfüggô
társadalomban élünk amúgy is, na
most ha megszokja versenyzô korában,
hogy a gyógyszerek segítik, akkor ami-
kor már visszavonult, és depressziós és
problémás, akkor is könnyen nyúl a
gyógyszerekhez. Tehát a drog és dop-
ping összefüggés rendkívül összetett,
Ugye azt szoktuk mondani, illetve ez a
dolog lényege valahol, hogy a drogos
tulajdonképpen nem kapja meg az élet-
ben azt, amire számított, és ezért a
gyógyszertôl várja az eufóriát, várja a
mámort, várja azt, hogy egy más világ-
ba viszi ôt a drognak a bevétele. A dop-
pingoló viszont nagyon is ennek a fo-
gyasztói társadalomnak az értékeit
tartja magas rendûnek, és ezekért veszi
be a doppingszereket, hogy hozzájus-
son ezekhez az értékekhez. Tehát a
drogos elfordul a fogyasztói társada-
lomtól, és a drogban keresi a megol-
dást. A doppingoló viszont a fogyasztói
társadalom legmagasabb csúcsára
akar eljutni, a siker legmagasabb csú-
csára, és ezért nyúl a gyógyszerhez. A
kettô pedig egy bizonyos idô után talál-
kozik. akármennyire is ellentétesen in-
dul a két tendencia. Mind a kettô a mai
életnek egy sajátos devianciája. 

--  BBáárr  eezz  nneemm  sszzoorroossaann  aa  ssppoorrtthhoozz
kkaappccssoollóóddiikk,,  ddee  ííggyy  aa  hhíírreekk  eellôôtttt  aazztt

mmiinnddeennkkééppppeenn  mmeegg  kkeellll  kkéérrddeezznneemm,,
hhooggyy  uuggyyee  aazz  oorrvvoossookk  nnaaggyy  rréésszzee  iiss
rreennddrree  íírr  ffeell  kküüllöönnbböözzôô  ggyyóóggyysszzeerreekkeett..
VVaann,,  aakkii  aazztt  mmoonnddjjaa,,  hhooggyy  ttúúll  ssookkaatt,,  ttúúll
ssookkfféélléétt,,  ssookk  ggyyóóggyysszzeerrtt  ffeelleesslleeggeesseenn
sszzeeddüünnkk..  HHooggyyaann  vváállttoozzhhaattnnaa  aa  sszzeemm--
lléélleett  eebbbbeenn??

- Igen, ugye itt kellene az egész tár-
sadalmat egy kicsit leszoktatni, és nem
anyagi okokból, ez is borzalmas, már
elnézést kérek, nem akarok egészség-
politikába bonyolódni, most ugye
pénzügyi oldalról merül fel megint az,
hogy írja fel az orvos az olcsóbb
gyógyszert, és így tovább, ez nem sze-
rencsés. Inkább abba az irányba kelle-
ne menni, hogy akinek szüksége van
rá, annak a legjobb gyógyszert, kerül,
amibe kerül. Tehát ez lenne a kivezetô
út. Akinek viszont nincs szüksége rá,
annak merje az orvos megmondani,
hogy kérem szépen kegyednek nem
kell gyógyszert szedni. Mert kegyed
sokkal jobban meggyógyul, hogyha
sétál egyet. Vagy másképp táplálkozik,
vagy egyéb tanácsaimat elfogadja. Te-
hát a gyógyszerek, ugye a legegysze-
rûbb dolog felírni egy receptet, és ezzel
kielégíteni a betegnek az igényét. Már
elnézést, nem akarok senkit megbán-
tani, meg az ilyen általánosítások sose
igazak. De kétségkívül, hogy a sport is
segíthet az gyógyszerfüggô társada-
lomnak a leszoktatásában, úgy, hogy
elsôsorban példát mutat abban, hogy ô
maga leszokik. 

--  EEggyy  éévv  vvaann  mméégg  hhááttrraa  aa  PPeekkiinnggii
OOlliimmppiiááiigg..  BBeesszzééllttüünnkk  aa  rröövviidd  hhíírreekk
eellôôtttt  aa  ggéénnddooppppiinngg  mmeeggjjeelleennéésséérrôôll..  MMii--
rree  sszzáámmííttssuunnkk  PPeekkiinnggbbeenn??

- Mindenki nagyon fél, azt lehet
mondani. Ugyanakkor mindenki na-
gyon reménykedik. Tehát a félelem-
nek több oka van, az egyik oka, az,
hogy a Kínaiak fantasztikusan törnek
elôre az élet minden területén, többek
között a sportban is, és közismert,
hogy ragyogó laboratóriumaik van-
nak. Tehát a legmagasabb szintû eljá-
rásokkal, és a legjobb szakértôkkel
rendelkeznek. Ez egyrészt azt a félel-
met kelti, hogy hozzá tudnak járulni a
kínai sportolók felkészítéséhez, ezt
úgy szokták mondani, hogy Peking-
ben nehéz lesz nem kínainak nyerni.
Tehát megnô az eredményeknek az
értéke. A másik, a félelemnek a másik
gyökere pedig az, hogy ezek a laborok
a más országokbeli versenyzôk esetle-
ges tiltott doppingolását, az eddiginél
hatékonyabban fogják tudni kimutat-
ni. Na most én azt gondolom, azért a
remény az talán jogosabb, és egy na-
gyon jó olimpiának lehetünk majd a
tanúi. Magyar részrôl is én azt hiszem,
hogy lehetünk optimisták, az athéni
esetekbôl mindenki levonta a tanulsá-

got, és nem fogja megkockáztatni azt,
hogy a várható szerény, de fontos ma-
gyar sportsikereknek az értékét vesz-
élyeztesse azzal, hogy itt valami
könnyelmûséget csinál. Elsôsorban én
attól félek, ha félek, hogy nem is
annyira az aranyérem esélyes ver-
senyzôknél fenyeget ilyen veszély, ha-
nem azoknál, akik éppenhogy beke-
rülnek a csapatba, tehát éppen hogy
elérik az olimpiai kvalifikációt...

--  ÉÉss  ootttt  kkoocckkáázzttaattnnaakk  ......
- ... és ott nagyobb eredményre nem

számíthatnak, de ehhez itthon még
kockáztatnak, és ezek a fejlettebb mû-
szeres eljárások kimutatják az akár hó-
napokkal korábbi, hát tévelygést.
Ugye van bennem egy ilyen félelem,
hogy szemben Athénnel, ahol ugye
menôk kerültek ugye problémás hely-
zetbe, itt esetleg mezei, - idézôjelbe té-
ve, bántó szándék nélkül, - versenyzôk
a szúrópróbaszerû ellenôrzéseknél,
amelyekbôl szintén nagyon sok lesz,
az olimpia idején a faluban is, meg a
versenyeken is, valaki megbukhat. De
hát isten kezében vagyunk, szokták
mondani, tehát semmiben nem lehe-
tünk biztosak, de mindenesetre na-
gyon szisztematikus a mostani el-
lenôrzés. Minden mintát az ausztriai
akkreditált laboratóriumban határoz-
nak meg, tulajdonképpen a budapesti
laboratórium beszüntette a tevékeny-
ségét, aminek van árnyoldala is, de
legalább nem érheti szó a ház elejét.
tehát biztos, hogy arról az oldalról nem
kapnak, idézôjelben mondom segítsé-
get azok, akik bûnös útra akarnak té-
vedni. Nem mondom azt, hogy eddig
kaptak, de még a lehetôsége sincs
meg. Hát ahogy az elôbbiekben beszél-
tünk róla, nyilván vannak olyan kollé-
gák, akik részben sportszeretetbôl,
részben  a  sportolóhoz fûzôdô kapcso-
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nak ismertté. Még mondjuk az ola-
szoknál, tehát a mediterránoknál érde-
kes, mert ott már ugye volt a klasszi-
kus korszakban, még a 70-es, 80-as
években a tudományból egy kicsit át-
szegôdött Componi professzor, akinek
hát akkor még... ugye ezek mindig úgy
alakulnak ki, hogy elindul, hogy ezek
inkább segítô eljárások, a Bodrogi
László is elmondta, hogy végülis
gyógyszerekrôl van szó, tehát a ver-
senyzô lelkiismeretét megnyugtatják,
hogy ez nem dopping, hanem tulaj-
donképpen a teljesítményt segítô tevé-
kenység, és való igaz, hogy azon is ér-
demes lenne egyszer végigmenni,
hogy mikor mit nyilvánítottak dop-
pinggá, szóval mikor mi vált tilossá.
Tehát például nagyon érdekes tudo-
mánytörténetileg, hogy az egyik leghí-
resebb magyar gyógyszerész pro-
fesszor, Isekuc Béla, a 60-as években,
amikor indult az egész anabolikus szte-
roid korszak, akkor elôadást tartott a
magyar sportorvosoknak, és kifejtette,
hogy ezek kimondottan arra jók ezek a
szerek, hogy a sportolókat segítsék.
Fel sem merült a dopping, hanem in-
kább ajánlva lettek ezek a szerek arra,
hát persze igazság szerint fôleg arra
lettek ajánlva, hogy sérülés, betegség
után a regenerációt segítsék. Mert hát
valóban van egy ilyen gyógyhatásuk,
és csak valamikor a hetvenes években
kerültek a tiltó listára, mert akkor még
az volt az elv, hogy csak akkor szabad
valamit tiltó listára tenni, ha ki is tud-
juk mutatni. Ez egy nagyon racionális
gondolat volt, hogy ne tiltsuk azt, amit
nem tudunk bizonyítani. Így jött ugye a
tesztoszteron, amit a 76-os olimpián,
Montreálban még nem tudtak kimutat-
ni, és ez ugye a német úszónôknek a
sikeréhez vezetett, mert ôk tesztoszte-
ront alkalmaztak, mint ahogy az az-

után késôbb bizonyítást nyert, vagy
késôbb a kínai úszónôknél, mert hi-
szen a férfi nemi hormon érthetôen a
nôknél tud elsôsorban gyarapító hatást
elérni. Tehát ez mind mind egy újabb
és újabb fejezet, amíg eljutottunk a 21.
századba, ahol valóban már a géndop-
ping a téma, és tulajdonképpen ez a
vérdopping, és a Vinokurovnak a lebu-
kása már a genetika birodalmába viszi
el az egész doppingkérdést, de maga
az izomgyarapító hatás is elképzelhetô
géndoppinggal, csak be kell juttatni
egy olyan izomfejlesztô gént hordozó
vírust, amelyik ott elindít egy gyarapí-
tó hatást, és utána már nem lehet ki-
mutatni ennek a jelenlétét. Aztán, hogy
ez milyen irányba tolja el az egészet, ez
még ma kísérleti stádiumban van.
Hogy mennyire lesz valóban a kívánt
hatás elérve, vagy mennyire borul fel
az egész szervezetnek egyfajta izom-
egyensúlya ezt még nem lehet tudni,
de ki fogják ezt mutatni, és ki fogják
ezt kísérletezni, de addigra ki fogják ta-
lálni azt is, hogy hogyan lehet ezt bizo-
nyítani, és akkor a háborúnak egy
újabb fejezete nyílik meg. Ma ez még
egy kicsit science fiction-nek tûnik tu-
dományos fantasztikumnak tûnik, de
már ott vagyunk a küszöbén, és van-
nak, akik gyanakszanak arra, hogy a
Pekingi olimpián már lesznek ilyen
mesterségesen felpumpált figurák, te-
hát akiket nem is tulajdonképpen vala-
milyen gyógyszerrel, hanem a szerve-
zeti folyamatot stimuláló hatással tud-
nak doppingtevékenységre gerjeszteni.

--  EEzz  aazz  eeggyyeettlleenn  ffaajjttáájjaa  aa  ggéénnddoopp--
ppiinnggnnaakk??

- Nem, de ugye ez most a legismer-
tebb, legdivatosabb, vagy leginkább
kísérleti stádiumban lévô, de hát biz-
tos, hogy magánál a vérdoppingnál is
van egy ilyen törekvés, hogy az erith-
ropoietinnek a képzôdését serkenteni
valamilyen ilyen beavatkozással. Itt
mindig ugyanarról van szó, ahogy a
dopping klasszikus korszakában di-
rektbe, gyógyszerekkel értük el a telje-
sítmény fokozást, most ebben a kor-
szakban a szervezet saját belsô folya-
matainak egyirányú serkentésén ke-
resztül. Na most ezek életveszélyes
dolgok, mert a szervezet egyensúlyra
törekszik, és amikor a teljesítmény ér-
dekében egy bizonyos irányba akarom
eltolni, akkor azért ezzel biztos, hogy
veszélyeztetem, most visszatérek ezzel
a klasszikus gondolathoz, biztos, hogy
veszélyeztetem az egészséget, és biz-
tos, hogy hosszú távra felborítom, illet-
ve biztos, hogy egy más embert csiná-
lok. Ezt nagyon keserves kimondani.
de a géndoppingnak ez a legnagyobb
etikai veszélye is, túl az egészségügyi
veszélyén, hogy megváltoztatom an-

nak az embernek a személyiségét. Már
az anabolikus szteroid is bizonyos fo-
kig a határon van, tehát az is már a
maga módján a genetikát is megvál-
toztatja, hiszen az izomnak van egy
születéskor meghatározott lehetôsége,
hogy meddig tudom egy embernek az
izomzatát fejleszteni élettani úton. Most
hogyha én ezt anabolikus szteroidok-
kal felpumpálom, hogy úgy mondjam
tenyésztem, akkor az az ember meg-
változik, és ennek meg is vannak való-
ban a pszichés következményei, tehát
megváltozik a mentalitása, agresszí-
vebbé válik, megváltozik a szexualitá-
sa, a szexuális magatartása, hol foko-
zódik, hol csökken, és így tovább, te-
hát ezek mind valóban mind egészség-
ügyileg, mind etikailag, és a kettô nem
választható szét humán szinten, tény-
leg a sportnak a humán értékei kerül-
nek veszélybe, és ez az, amit napjaink-
ban... tényleg én is mindig arról beszé-
lek, hogy a pénz, meg ez, meg amaz...
de a legnagyobb veszélye a dopping-
nak ez, hogy az egész sport értelmét
veszti. Nemcsak a csalás miatt veszti
értelmét, de hát amiatt is. De hát csal
a játékvezetô, a csalás valahogy
egyidôs a sporttal. Azt még valahogy
el lehetne bírni. Ez az egész humán ér-
ték, az eszmeiség szenved csorbát, és
az válik értelmetlenné. Minek csináljuk
az egészet. Az egésznek az lenne az ér-
telme, hogy a homo sapienst egy kicsit
homo ludensszé tegyük. Tehát az em-
bert azt játékos emberré, és ennek a
foglalkozásnak, vagy foglalkoztatott-
ságnak legyen egy ilyen értéke, legyen
példa az ifjúságnak. A teljes ember,
ugye a mens sana in corpore sano, te-
hát a test és a lélek épsége, a kettôt
együtt fejleszti a sport. Nem egyik kö-
vetkezik a másikból. Tehát az egészsé-
ges test, és az egészséges lélek az em-
ber normális állapota. Namost, hogyha
én a test korcsosításával, mert végülis
korcsosítom, torzítom a lelket, akkor
mi a fene, - már bocsánat - értelme
van az egésznek. Úgyhogy ez tényleg
egy nagyom mély probléma, aminek
általában a felszínét érintjük, a szenzá-
ciós részét érintjük, hogy hogy buknak
le, meg hogy csinálják, meg hogy nem
csinálják, de ez az egész - nagyon jól
érti ezt a világ sportvezetésének a
krémje, - hogy ez a sport egészséges
gyökereit veszélyezteti, és az egész
összeomlik, hogyha nem vigyáznak rá. 

--  MMeekkkkoorraa  aa  vveerrsseennyyzzôôkk  ffeelleellôôssssééggee??
MMeennnnyyiirree  lleehheett  ôôkkeett  áállddoozzaattnnaakk  tteekkiinn--
tteennii??  

- Alapvetôen tényleg áldozatok és
eszközök. De ezen egy szinttel feljebb
már felelôsek. Mindenki felel önmagá-
ért, és bármennyire vannak a kérdés-
nek   egészen   szörnyû   leágazódásai,
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Kertész István: A görög sport világa
Dicséretet és elismerést érde-

mel a Nemzeti Tankönyvkiadó
Zrt. mert a hat esztendôvel ez-
elôtt megjelent elsô kiadás után
nem csupán felismerte, hogy
Kertész professzor népszerû
könyve (egyben a TF egyetemi
tankönyve is) – A görög sport vi-
lága – hiánycikk, hanem habozás
nélkül döntött is a második ki-
adás mellett. Nyilván közrejátszik
ebben az elhatározásban a soron
következô újkori nyári olimpiai já-
tékok közeledte – Peking, 2008 –,
ami a kiadvány értékét tovább nö-
veli.

A neves sporttörténész, az
ókori és újkori olimpiák tudósa,
nemzetközi tekintélye feltárja,
hogy mi az, amit a modern olim-
pizmus és a legújabb kori nem-
zetközi sportmozgalom alapítói
és fejlesztôi a francia Coubertin
bárótól a belga elnök Jacques
Rogge-ig az ókori gyökerekrôl, az
antik görög sport világáról és a ré-

gi olimpiákról tudtak. S ami még érdekesebb: mi az, amit a megszerzett tudás
alapján helyesen értelmeztek, illetve éppenséggel ellenkezôleg, nem teljesen kor-
rekt módon értelmeztek az ókor bizony gyakran félreismert tényei közül. 

Az avatott tollú szerzô a második kiadásban számos érdekes, a mai tudományos
viták középpontjában álló kérdésre ad választ (minek alapján hitték az ókorban azt,
hogy a szexuális aszkézis növeli a sportteljesítményt, miért olajozták be verseny
elôtt testüket az atléták stb.), felkészültsége, lebilincselô olvasmánnyá teszi köny-
vét. Kertész István többször is hosszú idôt töltött Görögországban – mindenek
elôtt Olympiában –, a helyszínen végezte kutatásait, valamint szintén ott a Nem-
zetközi-, valamint a Görög Olimpiai Bizottság égisze alatt mûködô Olimpiai Akadé-
mia keretei között végezte tanulmányait, adatgyûjtését. Könyveinek, tanulmányai-
nak, elôadásainak köszönhetôen vitathatatlanul ô napjaink egyik legelismertebb
szakértôje az ötkarikás játékok és kultusz elôzményei tekintetében.

Mindezek következtében antik, ám ugyanakkor modern sporttörténeti könyvet
vehetünk kézbe, amely élvezetes stílusban megírva látja el hasznos tudnivalókkal,
érdekességekkel, különleges ismeretekkel olvasóját.

Az elsô kiadás anyagát szerzôje nem csak átdolgozta, és természetesen kibôví-
tette, hanem a korábbi nyolc fejezethez még egy „ráadást” is írt, Rekreáció a gö-
rög-római világban címmel. gg..  rr..
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Összefoglaló
A külsô környezeti hatások, például

a családok társadalmi-gazdasági hely-
zete, a táplálkozási szokások és a
rendszeres fizikai aktivitás meghatáro-
zó jelentôségûek a gyermekek növe-
kedési és érési folyamatában, valamint
fizikai teljesítôképességében. A rendel-
kezésre álló, de nem hivatalos statiszti-
kák szerint, napjainkban Magyarorszá-
gon a gyermekek 25-30% szorul kü-
lönbözô okok következtében rendsze-
res szociális támogatásra. Az elemzés
célja követéses vizsgálatban összeha-
sonlítani a rendszeres szociális támo-
gatásra szoruló leányok szomatikus és
motorikus fejlôdését 7-11 éves kor kö-
zött. A kinanthropometriai adatfelvételt
2003 és 2007 között 8 alkalommal vé-
gezték el az ország 3 földrajzilag és
gazdaságilag egyaránt különbözô régi-
ójában. A szociális támogatásra szoru-
lók csoportját (a vizsgálati csoportot)
152 leány képviseli, míg a kontroll, te-
hát a nem támogatottak mintájában
343 gyermek adatai szerepelnek. A
szociális támogatás 5 kritériumát érvé-
nyes kormányrendelet rögzíti. Az
összehasonlításban a testmagasság, a
testtömeg, a testtömeg index, a relatív
testzsírtartalom, a 30m futás, a helybôl
távolugrás és a 400m futás mintán-
kénti különbségeit és a jellemzôk kor-
függése közötti különbségeket két-
szempontos variancia analízist kö-
vetôen F-próbával és lineáris reg-
resszió analízissel elemezték a véletlen
hiba 5%-os szintjén. A testmagasság
és a testtömeg átlagai következetesen
és szignifikánsan nagyobbak voltak a
nem támogatottak mintájában. A test-
tömeg megfigyelési idôpontonkénti
különbségei azonban nem voltak ará-
nyosak a magasabb termettel. Ennek
egy következményeként a BMI és a re-
latív testzsírtartalom átlagai nem kü-
lönböztek az összehasonlított minták-
ban. A szociálisan támogatott leányok
motorikus teljesítménye minden vizs-
gálatban szignifikánsan gyengébb volt,
mint nem támogatott kortársaiké. A

bizonyított különbségeket a családok
gazdasági helyzetébôl eredô differenci-
áknak tulajdonítják, amelyek valószí-
nûen már az elsô adatfelvételt me-
gelôzô idôszakban is fennálltak. Véle-
ményük szerint a következmények
nem a kalorigén tápanyagok hiányából
erednek, hanem a nem megfelelô
mennyiségû és összetételû aminosav,
vitamin és ásványi-anyag bevitel (a re-
latív malnutritio) hatásai a meghatáro-
zók ebben az összefüggésben.

KKuullccsssszzaavvaakk:: hosszmetszeti vizsgá-
lat, BMI, relatív testzsírtartalom, moto-
rikus teljesítmény

Abstract
Environmental conditions including

socio-economic status, nutrition and
habitual physical activity exert appre-
ciable influence on the processes of
somatic growth, biological maturation
as well as on physical performance.
The respective (non-official) statistics
indicate that approximately 25-30% of
the Hungarian school-children are in
need of regular social (municipal or
state) support. The aim of the present
work was to study the somatic and
motor development of primary-school-
aged girls of low socioeconomic sta-
tus (SES) receiving regular social be-
nefits. Eight consecutive data collecti-
ons were carried out in three geograp-
hic and economic regions of Hungary
between 2003 and 2007. The study
group (low-SES) contained 152 girls
and the contrast one (medium-SES)
consisted of 343 pupils of the same ca-
lendar age. To receive regular social
support because of low-SES status a
family has to meet one of the five cri-
teria prescribed by law and used in of-
ficial statistics for the status of families
(MHK, 1997/31. §). Between-observa-
tion differences in mean stature, body
mass, body fat content, 30m dash,
standing long jump and 400m run sco-
res were analysed by F-tests at the 5%
level of random error following two-
way repeated measures ANOVA in

both groups. Height and body mass
means were consistently and signifi-
cantly greater in the contrast group.
The weight means were proportionate
to the taller stature. Consequently, the
means of BMI and weight related body
fat content were statistically the same.
The low-SES children performed poo-
rer in the three motor tests employed.
Other conditions being equal the ob-
served differences were attributable to
the poor economic conditions affecting
the study group already before and du-
ring the observation period. Neverthe-
less, it was not an absolute but a long-
lasting relative sort of malnutrition
(inadequate protein, vitamin, etc. inta-
ke) that most likely affected the child-
ren of the low-SES group.

KKeeyy--wwoorrddss:: longitudinal study, body
dimensions, BMI, fat percentage, mo-
tor performance

Bevezetés
A családok szocio-ökonómiai státu-

sa (SES) egy olyan humánbiológiai té-
nyezô, amelynek hatásai és következ-
ményei több, de minden részletében is-
mert áttételen keresztül (pl. táplálko-
zási szokások, egészségügyi ellátás
színvonala, konstans stresszorok,
egyéni hygiene, stb.) megjelenhetnek
a gyermekek növekedésében, érésé-
ben és e bonyolult folyamatok tempó-
jában is. A humánbiológusok többsége
(Eiben and Macie-Taylor, 2003; Malina
et al., 2005; Simiya et al. 2001) a csa-
ládok gazdasági helyzetébôl eredô táp-
lálkozási anomáliákat tartja ilyen
összefüggésben meghatározónak. A
népesség társadalmi-gazdasági hely-
zet alapján történô kategorizálása or-
szágonként, de még egy országon be-
lül is, például nagyobb földrajzi régión-
ként is jelentôsen különbözô lehet (Ma-
lina et al., 2005), tehát a direkt össze-
hasonlítás nehéz, vagy több szempont-
ból is korlátozott. A szegénység egy
adott országban releváns kritériumai
nem mindig megbízhatóak egy másik
ország népességénél. A nyugat-euró-
pai országokban általánosan használt
jellemzô a család éves jövedelme, de
még ennél is megbízhatóbb minôsítési
szempont az egy fôre esô éves jövede-
lem. Sok országban, így Magyarorszá-
gon  ezek  az   információk  „kemény” 

monokat jelent, ami az izmot gyarapít-
ja és az erôt fejleszti, ilyenek a Magyar-
országon leginkább ismert nerobol,
ilyen a nandrolol, ami ugye nagyon di-
vatos, ilyen maga a férfi nemi hormon,
a tesztoszteron, de ilyen a növekedési
hormon is. Na most ezek hosszú távon
biztosan súlyosan egészségkárosítók.
A legenyhébb, a növekedési hormon is
biztosan cukorbetegséget okoz annál,
aki rendszeresen használja, de májtu-
morokat, mellékvesekéreg károsodást,
szóval sokféle... szívizomkárosodást,
szívizom elfajulást, tehát sokféle kárt
okoznak a hormonális doppingszerek.
A másik csoport viszont, az állóképes-
séget fejlesztô csoport, amelyik az
erithropoietint, az EPO-t jelenti, illetve
a vérkészítményeket, illetve a vér-
visszaadást, ezek más megítélés alá
esnek egészségügyi szempontból.
Ezeknél nem annyira... tehát egy ma-
gas hematokrit értéknél, amikor a vér
besûrûsödik, ott már van itt is egész-
ségkárosodás veszélye, tehát teljesen
itt sem zárható ki, de nem olyan preg-
náns. A lényeg, amit szeretnék hang-
súlyozni, hogy az országúti kerékpár-
sport azért annyira doppingérzékeny,
mert amíg mondjuk a súlyemelôknél
az anabolikus hormonok jönnek szóba,
a hosszútáv futóknál, vagy a sífutóknál
az állóképességet fejlesztô erithropoie-
tin, addig az országúti kerékpársport-
ban valamennyi divatos doppingszer,
sôt a hagyományosak, a serkentôk, ne
felejtsük el, hogy az egész dopping
korszak 1960-ban egy dán országúti
kerékpáros, Jensen halálával
kezdôdött, aki még stimulánst alkal-
mazott, és a kedvezôtlen környezeti
feltételek között meghalt. Tehát ezért
annyira jogosan nagy a harc a dopping
ellen az országúti kerékpár sportban,
mert itt az egész sportágnak a létét
veszélyezteti, mert elhatalmasodik a
dopping, valamit mindenki szedni fog,
és akkor jön az a laikus kérdés, már
bocsánatot kérek, mert tôlem is na-
gyon sokan a héten megkérdezték, te-
hát a kérdés laikus és nem aki kérdezi,
tehát, hogy lehet-e egyáltalán dopping
nélkül ezt a sportágat ûzni. Hadd vála-
szoljak most, majd befejezzem ezt a
hosszúra nyúlt monológomat, egy szó-
val lehet. 

- Vagy elfogadják azt, hogy lassab-
ban teljesítik azt a penzumot. De min-
denképpen... tehát errôl van szó pon-
tosan, hogy lehet, a teljesítmények bi-
zonyos fokig visszaesnének, de ettôl
még a verseny ugyanolyan érdekes
maradna, és ugyanazok a különbségek
az egyforma versenyzôk között... te-
hetségükben különbözô versenyzôk
között ugyanazok a különbségek érvé-
nyesülnének, csak egy valamivel sze-

rényebb szinten. Nos ez az, amiben a
fordulat várható, mert hát az egész
kérdés mögött, amit nem mondtunk,
végülis a pénz áll, tehát nem az a kér-
dés, hogy mit vesz be, szoktam mon-
dani, hanem az a kérdés, hogy miért
veszi be. Hát azért veszi be ugye, mert
nagy pénz van a sportágban, és hogy-
ha a szponzorok belátják azt, hogy
nem a teljesítményt kell hajszolni, ha-
nem a tiszta sportot kell támogatni,
akkor ez a tendencia meg fog fordulni.
És ezt segíti például ugye idén a német
közszolgálati televízió. beszüntették a
Tour közvetítését, ami egy figyelmez-
tetô jel volt arra nézve, hiszen a televí-
zió a legnagyobb biznisz, az verte föl
ennyire az árakat, ott van a reklámnak
a legnagyobb értéke, Hogyha nem ál-
lítjátok le ezt a folyamatot, akkor nem
fogjuk segíteni azt, hogy ti itt reklám-
hoz jussatok. 

--  DDee  nneemmccssaakk  aa  tteelleevvíízziióókk,,  mmááss
sszzppoonnzzoorrookk  iiss  ffoonnttoollggaattjjáákk  aa  kkiivvoonnuulláá--
ssuukkaatt  aa  kkeerréékkppáárr  ssppoorrttbbóóll..

- Hát igen, mert ez egy negatív. A
negatív reklám is reklám, de ôk azért
azt mondják, hogy ne csináljuk ezt a
dolgot, mert ne legyünk partnerek egy
csalásban. Végülis ezzel kell szembe-
sülniük, és ebben van némi bûnbánat
is, mert azért eddig eléggé struccpoliti-
kát folytattak. De az a tény, hogy a Ra-
bovant visszaléptette a biztos gyôztes
Rassmussent, azért ez egy új korszak
kezdetét jelentheti. 

--  UUggyyee  bbiizzttooss  ggyyôôzztteess,,  hhooggyyhhaa  nneemm
ddiisszzkkvvaalliiffiikkáálljjáákk  vvaallaahhooggyy..

- Nehéz lett volna diszkvalifikálni.
Mert ha engedték indulni, akkor nem
lehetett volna utánanyúlni, hogy ugye
kétszer a dán szövetség, kétszer a
nemzetközi szövetség ellenôrei nem
találták, hogy ô azt mondta, hogy Me-
xikóban volt, aztán kiderült, hogy
Olaszországban volt, de Mexikóban is
volt, hiszen ott van a felesége, szóval
hivatalosan diszkvalifikálni nehéz lett
volna, de az volt a nagyon érdekes,
hogy tüntettek ellene minden befutó-
nál. Tehát azok, akik egyébként ün-
neplik a sztárokat, ünneplik a sárga
trikóst, azok most ellene fordultak.
Most ez lehetett az a pillanat, ahol lee-
sett a tantusz a szponzornak is, meg a
csapatvezetônek is, és azt mondta,
hogy hoppá, hogyha ezt az embert
most hagyom nyerni, akkor milyen
támadásnak leszek én utólag kitéve,
ha most ezek az egyszerû emberek itt
a szakasz közben így támadnak, és
úgy döntött, hogy jobb lesz visszalép-
tetni. Ilyen precedens még nem volt
soha a Tour történetében, hogy valakit
az élrôl visszaléptessen a saját csapa-
ta. Ez egy nagyon nagy horderejû
döntés. 

--UUggyyaannaakkkkoorr  vvééggiigg  éérrzzéékkeellnnii  lleehhee--
tteetttt,,  hhooggyy  hhaattaallmmaass  hháábboorrúú  zzaajjlliikk  aa  TToo--
uurr  ddee  FFrraannccee  sszzeerrvveezzôôii,,  iilllleettvvee  aa  sszzeerrvvee--
zzééssbbeenn  sszziinnttéénn  vvaallaammeellyyeesstt  sseeggééddkkeezzôô
nneemmzzeettkköözzii  sszzöövveettsséégg  kköözzöötttt..  AA  sseeggéédd--
kkeezzôôtt  lleehheett,,  hhooggyy  iiddéézzôôjjeellbbeenn  kkeelllleennee
mmoonnddaannii,,  mmeerrtt  bbiizzoonnyyooss  vvéélleemméénnyyeekk
sszzeerriinntt  iinnkkáábbbb  ccssaakk  kkeerreesszzttbbee  tteetttteekk..  

- Hát igen, ez az amit mondtam a be-
játszott riportban is, hogy itt egy na-
gyon komoly harc megy a kulisszák
mögött, szintén a pénzrôl szól, hogy ki
az, aki ezt a nagy pénzt, ami ebben a
sportágban, és ezekben a versenyek-
ben rejlik, ezt meg tudja szerezni rész-
ben, vagy egészben. És itt a nemzetkö-
zi szövetség szeretne erôteljesebb pozí-
ciókhoz jutni, és azt jelzi, hogy
amennyiben ô lenne a szervezô, akkor
eredményesebb lenne a doppingelle-
nes tevékenység. És ugye közben ne
felejtsük el, hogy annyi elôzetes hazug-
ság, álszentség, kétarcúság nyomja ezt
az egész rendszert, hogy ez is megne-
hezíti a megtisztulást, Jellemzô, hogy
amikor a Vinokurovnak az esetét nyil-
vánosságra hozták, akkor másnap
több csapat a rajtnál nem indult el, ha-
nem azzal demonstrált, hogy néhány
perccel késôbb indult el a menet után,
a mezôny után. Nos ezek között a csa-
patok között volt a Kofidisz, és a kö-
vetkezô nap kiderült, hogy a Morini ne-
vû versenyzô a Kofidisz színeiben hat-
szoros mennyiségû tesztoszteronnal
megbukott. Tehát ez is mutatja, hogy
milyen hipokrízis van, hogy akik ott
demonstráltak a dopping ellen, feltéte-
lezhetô, hogy nem ô az egyetlen a csa-
patból, aki tesztoszteront használt,
csak ônála valahogy rosszul végezték
a bemérést, és még olyan magas volt a
szint a vérében, a vizeletében is amikor
ellenôrizték, hogy megbukott.

--  SSookk  mmiinnddeennrrôôll  bbeesszzééllggeettttüünnkk  mmáárr..
SSzzóóbbaa  kkeerrüülltt  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  FFuueenntteezz  ddrr..
nneevvee,,  uuggyyee  aa  ssppaannyyooll  ddooppppiinngg  ddookkttoorr..
HHáánnyy  iillyyeenn  ddooppppiinnggddookkii  vvaann  ííggyy  vviilláágg--
sszzeerrttee,,  aakkiirrôôll  lleehheett  ttuuddnnii..  

- Sokkal több, mint akirôl lehet tud-
ni. És ne legyenek illúzióink, Magyar-
országon is vannak orvosok, akiket
megtalálhatnak a versenyzôk, hogyha
ahogy mondani szokták idézôjelbe té-
ve rásegítésre van szükségük. Az
Egyesült Államokban ez majdnem
nyíltan történt, tehát Európából divat
volt átmenni, és olyan tízezer dolláros
nagyságrendben kellett fizetni azért,
hogy felkészítsék egy-egy világver-
senyre megfelelô anabolikus kúrával,
tehát elsôsorban izomgyarapító hatású
sportágakat, tehát azokat a sportága-
kat, ahol az izom gyarapítása az erôfej-
lesztésen keresztül éri el az eredmény
javulását. Tehát nehéz megmondani,
hogy mennyien  vannak,  kevesen  vál-
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ttaalláábbaann  aa  ssppoorrtt  aa  ddooppppiinnggeelllleennôôrrzzéésseekk--
rree,,  iilllleettvvee  aarrrraa,,  hhooggyy  mmeeggpprróóbbáálljjaannaakk  aa
ccssaallóókk  nnyyoommáábbaa  eerreeddnnii..  

- Ez százmillió dolláros nagyság-
rend, tehát ez egy nagyon jelentôs
összeg. A WADA ugye eleve huszonöt
millió dollárral indult 99-ben, és azóta
ez jelentôsen emelkedik. Tehát itt ugye
ez egy háború, azt szoktuk mondani,
hogy doppingháború van. A háború az
bizony költséges dolog. Egyik oldalon
a doppingolás is nagyon drága dolog,
nagyon sok költenek rá, de ez is sport-
áganként változik, de jelentôsek az
összegek, és természetesen az el-
lenôrzés is nem olcsó dolog. Ezért is
tulajdonképpen egy paradox dolog,
hogy egyet kell érteni morálisan azzal,
hogy a tiszta sport érdekében szükség
van erre a fokozott, szigorú ellenôrzés-
re, ahogy Jacque Rogge szereti mon-
dani, zéró toleranciára, de azáltal, hogy
a doppingellenôrzés is ekkora biznisz
lett, még inkább reménytelen a folya-
mat vége, hiszen mindenki abban ér-
dekelt, hogy a háború maradjon fönt,
mert a doppingoló így tud nyerni, az
ellenôr pedig így tud továbbra is je-
lentôs jövedelemhez jutni, bármilyen
fájdalmas, de kettôs érdekeltség van
ebben a témában, és hát ennek, bizo-
nyos értelemben az eredményét élvez-
zük, idézôjelbe téve az élvezetet, mert
hát egészen fantasztikus történetek de-
rülnek ki. Mert hát mondjuk ezen a To-
ur-on végülis összesen két pozitív eset
volt a nagy felhajtás mögött, és az
egyik az Alekszandr Vinokurov, az tel-
jesen új, modern új korszakot jelentô
eset.  

--  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  mméégg  ííggyy  iiss  lleemmaarraa--
ddáássbbaann  vvaannnnaakk  aazzookk,,  aakkiikk  mmeeggpprróóbbááll--
jjáákk  uuttoolléérrnnii  aa  ddooppppiinnggoollóókkaatt..  MMeekkkkoorraa
lleehheett  mmoosstt  aa  lleemmaarraaddááss  aahhhhoozz  kkééppeesstt,,
aammii  mmoonnddjjuukk  nnééhháánnyy  éévvvveell  eezzeellôôtttt
vvoolltt??  

- Ezt azért nehéz megmondani... A
lemaradás most nagyon csekély. Az el-
lenôrzésre gondolva.

--  IIggeenn,,  iiggeenn..
- Mert most elôször arra gondoltam,

hogy a doppingolónak mekkora
elônye van a mezônnyel szemben. Ez
is egy elég érdekes kérdés ugye, hogy
mennyire érdemes. Akkor válaszolok
most elôször a saját kérdésemre, hogy
mondjuk egy Rassmussen az akkor is
nagyon jó lett volna, ha nem doppin-
gol. Tehát a doppinggal tulajdonkép-
pen stabilizálhatta, feltételezve, hogy
doppingolt, hiszen ônála ezt nem bizo-
nyították be. Valójában tehát egy
nagymenô még jobb lesz, de egy átla-
gos versenyzôt hiába doppingolnak,
mert legfeljebb azt fogja elérni, hogy
ugyanazt a teljesítményt könnyebben
fogja leadni, de nem fog tudni igazából

nyerni. Tehát ugye a gyôzelem, vagy a
sportsiker az egy összetett dolog. Sok-
féle képesség kell hozzá, és ebbôl
egyet-kettôt lehet a doppinggal fejlesz-
teni, de ettôl a többi nem lesz jobb. Te-
hát igazából azokat érdemes, most ci-
nikusan mondva, egy Ulrichot, egy
Bassot, egy Landist, ugye a tavalyi év-
re gondolva, azokat érdemes segíteni,
akik amúgy is jók, mert hát azáltal
ezek biztos befutók lesznek. Most
visszatérve az eredeti kérdésre, hogy
mennyire van most... most lényegében
tényleg arról van szó, hogy az el-
lenôrzés felzárkózott, és feltételezhet-
jük, hogy a csapatok már eleve nem
indították el azokat az embereket, aki-
ket ôk maguk ellenôrizve nem találtak
tisztának. Tehát azért az, hogy több
száz ellenôrzés volt az idei tour-on,
ahogy Rassmussen is elmondta, ôt ti-
zennégyszer ellenôrizték, és összesen
két pozitív eset volt, azért az nagyon
sokat mond, mert azért ez azt jelenti,
hogy sikerült elérni, azt, ami ennek a
fokozott ellenôrzésnek a fô célja, hogy
az egyensúly másutt álljon be. Tehát
egy szerényebb szinten merjenek csak
kísérletezni, ne legyen annyira megha-
tározó a gyógyszeres teljesítményfoko-
zás a sportágban.

--  MMaaggyyaarruull,,  hhooggyy  nnee  mmeerrjjeenneekk  aannnnyyii--
aann  oorroosszz  rruulleetttteett  jjááttsszzaannii,,  aahhooggyy  aa  TToouurr
sszzeerrvveezzôôii  iiss  ffooggaallmmaazznnaakk..

- Pontosan.
––  ÖÖnn  iiss  bbeesszzéélltt  mmáárr  AAxxeell  VViinnookkuurroovv

ddooppppiinnggeesseettéérrôôll..  AArrrróóll  vvaann  sszzóó,,  hhooggyy  aa
lleelleett  vvéérrmmiinnttáájjáánnaakk  eelleemmzzéésseekkoorr  ttiillttootttt
hhoommoollóógg  ttrraannsszzffúúzziióóss  eelljjáárráásstt  áállllaappííttoott--
ttaakk  mmeegg  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk..  EEzztt  nneemm  bbiizz--
ttooss,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  hhaallllggaattóó  eellssôôrree  éérrttii..
NNaaggyyjjáábbóóll  mmiirrôôll  vvaann  sszzóó??

- Arról van szó, hogy kapott vérá-
tömlesztést. És az, hogy itt kétféle
technika van, az egyik a saját vér
visszaadás, aminek nagyon nehéz a bi-
zonyítása, a másik a transzfúziós dop-
ping, tehát amikor. ugye itt a homológ
csak annyit jelent, hogy azonos fajú,
tehát, hogy emberi vért kapott. És azo-
nos vércsoportú, tehát minden tekin-
tetben az övének megfelelô vért ka-
pott, de azért most már a genetikában
járatosak tudják, sôt ez most már át-
megy a napi életbe is, a dezoxiribonuk-
leinsav, rövidítve a DNS az minden
emberre jellemzô mintázatot mutat.
Olyan óriási a variációja ezeknek az
anyagoknak, amik a DNS molekulát
alkotják, hogy ez minden embernél kü-
lönbözik, minden emberre jellemzô.
Na, most ezért, ha a vérében találnak
olyan sejteket, amelyekben olyan típu-
sú DNS minta mutatható ki, ami nem
az övé, akkor ez bizonyítja az idegen
vérnek a bevitelét. Egyébként nem
csak ebbôl a szempontból érdekes ez a

dolog, hanem például abból a szem-
pontból, hogy egy kis kitérôvel ezt
megvilágítsam, hogy a Jan Ulrichnak,
aki most az egyik exponált múltbeli
nagy sztár, aki Sydneyben olimpiát
nyert, meg ezüstérmet, És a Jack Rog-
ge, a NOB elnöke azt mondta, hogy ha
kiderül, hogy az ô, való igaz az, hogy a
spanyol doppingdoktornál, az Eufemi-
ado Fuendeznél talált minta, és a
Bonnban az Ulrichtól levett minta azo-
nos mintázatú, akkor az Ulrichot utólag
diszkvalifikálhatják, tehát az sem jó,
hogyha nem az enyém, az sem jó,
hogyha az enyém adott esetben, attól
függ, hogy honnan nézzük. Most arról
van szó, hogy a Vinokurovnál az is ret-
tentô izgalmas szakmailag, hogy na-
gyon hasonló lehetett. Lehet, hogy ô
talált egy ilyen donort, akinek nagyon
hasonló volt a DNS-e, és ezért is mer-
te ô ennek a vérét alkalmazni, ezért va-
laki bedobta, hogy lehet, hogy az édes-
apjától kapott vért, mire a versenyzô
ezzel a szellemes riposzttal válaszolt,
hogy az apja vérébôl legfeljebb csak a
vodkát lehetne volna kimutatni. Na de
ugye a vodkának ugye nincs DNS min-
tázata. Félre a tréfával, ez egy nagyon
komoly dolog tulajdonképpen, de azt
is mutatja tulajdonképpen azért, hogy
itt merôben megváltozik az egész dop-
pinghelyzet, az által, hogy a vérvissza-
adás orvosi szempontból nem minôsül
egészségkárosításnak. Sôt, hát tulaj-
donképpen azzal, hogy ô vért kapott,
bizonyos fokig az oxigénszállító kapa-
citása megnôtt, nemcsak a teljesítôké-
pessége javult, hanem bizonyos érte-
lemben egészségesebb is lett. Tehát
ugye a dopping klasszikus tilalma arra
épült, hogy az esélyegyenlôséget sérti,
és ezt kell hangsúlyozni, és el kell felej-
teni a második tilalmat, hogy az egész-
séget károsítja. mert az esetek többsé-
gében valóban igaz, de hát ez nem je-
lentheti azt, hogy ha egy dopping nem
károsítja az egészséget, akkor megen-
gedett. Tehát itt nem szabad felpuhíta-
ni ezt a rendszert ezzel az elvvel, mert
éppen a Tour-on derül ki az ugye, hogy
elválik a két hatás, mert itt olyan em-
berfeletti produkciót kell leadni, hogy
adott esetben a teljesítményfokozó
szerek alkalmazása nemcsak a teljesít-
ményt növeli, vagy elsôsorban nem is
azt, hanem az egészséget védi, de ettôl
azok még nem válnak megengedetté.
mert éppúgy csalást jelentenek, tehát
itt elválik tulajdonképpen a két szem-
pont, namost, hogy nehogy valaki fél-
reértse, a doppingszerek legdivato-
sabb csoportjánál, és ez is az országú-
ti kerékpársport sajátsága, hogy itt
minden doppingszercsoport alkalma-
zásra kerül. Alkalmazzák a hormonális
doppingot,  ami  ugye  anabolikus hor-

szociológiai adatnak számítanak, ezért
egyéni vagy családi bontásban nem is
kérdezhetôk.

Hazánkban a politikai és gazdasági
rendszerváltozást követô években je-
lentôsen polarizálódott a családok jöve-
delme és életszínvonala is. Ismételten
megjelent a valódi munkanélküliség és
szegénység, tehát sok és egyre több
család szorul rendszeres szociális támo-
gatásra. A Magyar Köztársaság Parla-
mentjének nyilvános ülésén, 2006 tava-
szán elhangzottak tanúsága szerint:

250000 iskolás gyermek éhezik
(kormánypárti becslés),

550000 iskolás gyermek éhezik (el-
lenzéki becslés).

Amennyiben a valós gyakoriság a
kettô között van, a társadalom bizonyít-
ványa akkor is elégtelen, hiszen ez azt
jelenti, hogy hazánkban minden 5. vagy
6. gyermek táplálkozása és életminôsé-
ge nem kielégítô. Nem csoda, hogy e ri-
asztó adatokat nyomtatásban nem dek-
larálják az adatközlôk. Hangsúlyoznunk
kell, hogy az ezredforduló Európájában
szerencsére, a malnutritio nem azono-
sítható csupán a kalorigén tápanyagok
hiányával. A biológiailag mennyiségé-
ben, minôségében és összetételében
sem megfelelô fehérje (esszenciális
aminosav), vitamin és ásványi-anyag
bevitel (specific nutrient deficiencies
and protein-energy malnutrition) napja-
inkban ugyanúgy nem kielégítô táplál-
kozásnak minôsül, mint a jelentôsen
csökkent kalória bevitel, még akkor is,
ha a hiánytünetek kialakulásában ilyen
alapon is lehet különbség (Bielicki,
1986; Simondon et al., 1997).

A vizsgálat célja 4 éves követési pe-
riódusban elemezni a szociálisan tá-
mogatott és a nem támogatott 7 éves
leányok szomatikus és motorikus jel-
lemzôi közötti különbségeket, valamint
a tanulmányozott jellemzôk korfüggé-
sének differenciáit.

Anyag és módszerek
A vizsgálat tervezésekor és végre-

hajtásakor a Helsinki Nyilatkozat
(WMA, 1996) humán, non-invasiv
vizsgálatokra vonatkozó elôírásait kö-
vettük. A 8 kinanthropometriai adatfel-
vételt 2003 és 2007 között végeztük az
ország három különbözô földrajzi és
gazdasági régiójában mûködô 16 isko-
lában (Nyíregyházán -Kelet-Magyaror-
szág, Szigetszentmiklóson -Közép-Ma-
gyarország és Gyôrben -Északnyugat-
Magyarország). 

A teljes mintában 495 gyermek
adatai szerepelnek. Naptári életkoruk
a vizsgálat kezdetén (2003 szeptem-
berében) 6,51 és 7,50 év között volt.
Rendszeres fizikai aktivitásukként
csupán a 10 napos iskolai cikluson-

kénti 4-5 testnevelés óra (45 perc)
minôsül. A gyermekkel ismertettük a
vizsgálat célját és technikai részleteit,
valamint megkértük az egyik szülô
(eltartó) írásos beleegyezési nyilatko-
zatát is. A települési önkormányzatok
és az iskolatitkárok egybehangzó in-
formációi szerint a 495 vizsgált gyer-
mekbôl 152 családja kapott rendsze-
res szociális támogatást. Az érvényes
kormányrendelet értelmében ez lehet
munkanélküli segély, szociális segély
vagy gyermeknevelési támogatás,
mely utóbbi jár: gyermekét egyedül
nevelô szülô, 3-nál több gyermek a
családban, vagy tartósan beteg gyer-
mek a családban esetén. Ezek a gyer-
mekek ingyenes iskolai étkeztetésben
is részesültek. A támogatási kritériu-
mok közül egy fennállása már a vizs-
gálati csoportba (LSES) kerülést
eredményezte. A vizsgálati csoport
elemszámából eredôen a többszörö-
sen hátrányos helyzet hatásait ebben
az összehasonlításban nem elemez-
hettük. A fentiek értelmében, a kont-
roll csoportban 343 gyermek szere-
pel. Ezek a gyermekek a hazai közép-
osztály valamelyik rétegébe becsül-
hetôk (MSES).

Az összehasonlításban a testmagas-
ság, a testtömeg, a BMI, a Parízková
(1961) módszerével becsült, relatív
testzsírtartalom, a 30m futás, a helybôl
távolugrás és a 400m futás csoporton-
kénti átlagai közötti különbségeket és
a vizsgált jellemzôk életkorfüggésében
bizonyítható sebesség-különbségeket
elemeztük. A motorikus próbákat atlé-
tika pályán hajtották végre a leányok.
Az antropometriai adatfelvétel és a fizi-
kai teljesítmény vizsgálat között maxi-
mum egy hét különbség volt.

Az azonos csoporton belüli korfüggô
különbségeket a differenciák egy-
szempontos variancia analízise után F-
próbával elemeztük. A csoportok kö-
zötti különbségek összehasonlításakor
kétmintás t-próbát alkalmaztunk. A

változók naptári korfüggését lineáris
regresszió-analízissel jellemeztük.
Szignifikáns korrelációk esetén a vál-
tozás meredekségét jellemzô standar-
dizált béták összehasonlításakor a két-
mintás t-próba analógiájára jártunk. A
statisztikai szignifikanciát következete-
sen a p < 5%-ban határoztuk meg.

Eredmények
Az antropometriai vizsgálat és a line-

áris regresszió-analízis eredményeit
táblázatokban foglaltuk össze. Az 1.
táblázat a testmagasságra vonatkozó
leíró és összehasonlító statisztikai
eredményeket tartalmazza. A szociál-
isan támogatott leányok minden meg-
figyelési idôpontban szignifikánsan
alacsonyabbak voltak, mint nem tá-
mogatott kortársaik. A hosszúsági nö-
vekedésük elmaradása mintegy 6 hó-
nap. A termet félévenkénti növekedése
szignifikáns volt mindkét mintában
(FLSES=5050, FMSES=10002). A
testmagasság növekedése és a naptári
kor közötti korreláció 0,73 a támoga-
tottak csoportjában és 0,80 a nem tá-
mogatottakéban. A számított közös
varianciák (53% LSES és 64% MSES)
alapján a bemutatott összefüggések in-
kább csak közepes erôsségûek, mint
szorosak. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a
termetnövekedés sebessége mindkét
mintában hasonló (2. táblázat), tehát
az átlagok által megrajzolt két trendvo-
nal párhuzamos. A kiegyenlítô növe-
kedés tehát nem ismerhetô fel a támo-
gatottak mintájában. A nem támoga-
tott leányok csoportja a termet alapján
kissé homogénebb.

A testtömegre vonatkozó leíró és
összehasonlító statisztikai adatokat a
3. táblázat tartalmazza. A szociálisan
támogatott gyermekek testtömege
mind a 8 megfigyelési idôpontban
szignifikánsan kisebb volt. A két cso-
port tömeg átlagainak különbsége
2,7 és 3,9 kg között változott. A tömeg
átlagok   különbsége   lényegesen   na-

Interjú • Frenkl Róbert interjúja az Inforádió Gólvonal c. mûsorában 9Tanulmányok • Mészáros Zsófia és tsai: Korai gyermekfejlôdés...
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Low SES Middle SES
Age Mean SD t Mean SD
7.22 122.70 5.49 9.70 127.26* 4.51
7.75 125.66 5.58 9.98 130.52* 4.73
8.31 128.44 5.83 9.98 133.51* 4.93
8.81 130.98 6.01 9.75 136.14* 5.17
9.26 133.67 6.26 9.74 139.05* 5.40
9.80 136.98 6.46 9.31 142.44* 5.83

10.36 140.56 6.68 9.24 146.13* 5.97
10.88 143.35 6.89 9.81 149.46* 6.18

F 5050 10002

11..  ttáábblláázzaatt//  TTaabbllee  11.. A testmagasság mintánkénti különbségei (Differences in
height (cm)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.
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gyobb, mint a félévenkénti növekedés
mennyisége. A testtömeg középérté-
kek különbsége vizsgálatról-vizsgálat-
ra szignifikáns volt mindkét mintában
(FLSES=4135, FMSES=2187). A nap-
tári kor és a tömeg növekedés korfüg-
gése mérsékeltebb, mint a testmagas-
ság esetében volt, az összefüggést
számszerûsítô korrelációs együtthatók:
0,52 (LSES) és 0,57 (MSES). Értelem-
szerûen a számított közös varianciák is
értékelhetôen kisebbek, 27% (LSES),
32% (MSES). A különbözô F-értékek
és korrelációk ellenére a testtömeg nö-
vekedés sebességét leíró meredeksé-
gek (b értékek) statisztikailag egyfor-
mák voltak (2. táblázat).

A BMI (4. táblázat) is és a relatív
testzsírtartalom (5. táblázat) is a cso-
portok tápláltsági állapotának egy-egy
jellemzôje, bár a megítélés alapja bio-
lógiailag jelentôsen különbözô. A BMI
és a relatív testzsírtartalom mintánkén-

ti különbségei alapján kialakult mintá-
zat hasonló, de nem teljesen azonos. A
BMI mintánkénti átlagai közötti diffe-
rencia csak az elsô két vizsgálatban, a
relatív testzsírtartalomé pedig az elsô
három vizsgálatban volt statisztikailag

különbözô. A BMI korfüggô növekedé-
se a támogatott leányok mintájában
szignifikáns volt az elsô négy megfi-
gyelési idôpontban, míg a második
négyben csak az egy év alatt kialakult
változás jelentôs (F=243,5) statisztika-
ilag. A BMI növekedése a nem támo-
gatottak csoportjában 6 havonként is
szignifikáns volt, mindössze a 7. és a 8.
vizsgálat eredménye nem különbözött
egymástól (F=558,7). A jelleg kor-
függô növekedése nagyon heterogén
mindkét csoportban, a két változó
kapcsolatát bemutató korrelációs
együtthatók: rLSES=0,29 és
rMSES=0,34. A naptári kor növekedé-
se és a testtömeg index-változás közös
varianciája mindössze 8%. Ennek el-
lenére a BMI növekedési sebességét
számszerûsítô meredekségek külön-
bözôek (tbLSES-bMSES=4,06), e táp-
láltsági mutató változása tehát mérsé-
kelten gyorsabb volt a szociálisan tá-
mogatott leányok mintájában.

A testtömeg százalékában kifejezett
testzsírtartalom egymást követô átla-
gai következetesen nagyobbak a szo-
ciálisan nem támogatott leányoknál. A
támogatottak csoportjában az elsô 3,5
év alatt kialakult depózsír növekedés
minden megítélés alapján jelentôs, de
a 7. és a 8. adatfelvétel után számított
középértékek statisztikailag egyfor-
mák. A raktárzsír mennyiségének kor-
függô növekedése tehát mindkét min-
tában szignifikáns, a közös varianciák
viszont kicsik (LSES=14%, MSES=
12%). A bemutatott minták közötti ki-
sebb-nagyobb különbségek ellenére a
depózsír növekedés sebessége mind-
két csoportban statisztikailag egyfor-
ma volt. Figyelemre méltó, hogy az át-
lagok körüli szórások mindkét mintá-
ban nagyok.

A vizsgált funkcionális jellemzôk kö-
zötti mintánkénti különbségeket az 1-
3. ábrán szemléltetjük. A futógyorsa-
ságot és a gyorsulást jellemzô 30m fu-
tás  leíró  és összehasonlító statisztikái 

- Köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Kezdôdik a Gólvonal, a hétvégi sport-
magazin. A mikrofonnál Farkas Dávid.
Ma pedig elsôsorban a Tour de France
kerékpáros körversenyrôl, a dopping-
botrányokról, illetve magáról a doppin-
golásról beszélgetünk. A stúdió vendé-
ge Dr. Frenkl Róbert doppingszakértô,
sportorvos. Jó napot kívánok. Köszön-
jük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Még mielôtt részletesebben belemen-
nénk a doppingtémába, hallgassunk
meg egy interjút, Bodrogi László az el-
múlt másfél hét doppingügyei ellenére
sem tartja értéktelennek a Tour de
France gyôzelmet. A magyar kerékpá-
ros korábban többször is indult a via-
dalon, idén viszont nem nevezte csa-
pata. Elôször a botrányokról kérdez-
tem Bodrogi Lászlót.

- Most az utolsó napokban tényleg
elég sok rossz dolog derült ki, ami a
kerékpárnak az imázsát nem éppen
lépteti elôre, de hát ezeken a dolgokon,
doppingbotrányokon át kell esni, hogy
a kerékpár tisztább legyen. ami pénz
bele lett fektetve a doppingellenôrzé-
sekbe, kontrollok, stb. kivitelezéséhez,
valahol ez most eredményt is hoz. Te-
hát nem hiába van ez a mindenféle
szabályok és doppingellenôrzések,
meg rendszeres vérvételek sorozata.
Talán minden versenyzô megérti, hogy
nincs sok értelme csalni.

- Tényleg érti? 
- Ha valaki nagyon akar, akkor biz-

tos tud csalni még így is, de sokkal na-
gyobb esélye lesz annak, hogy fenn-
akad a hálón, mint korábban.

- Mekkora a bizalmatlanság a sport-
ágon belül? Tehát mennyire nézik egy-
mást a versenyzôk? - Sok olyan ver-
senyzôt lehet látni, akik egyik napról a
másikra napra felélednek és eredmé-
nyeket érnek el, úgy, hogy már elôzô
nap fél órát kapott, meg stb. Tehát
azért ilyen dolgokra fennakad minden-
kinek a szeme, hogy azt most hogy
csinálta. Egyik nap tök jól megy neki,
másnap meg megint rosszul megy, az-
tán utána megint újra, minthogyha
most kezdte volna csak a versenyzést.
Kérdezôsködünk, hogy most akkor mi
van, hogy van, hogy lehet ilyet csinál-
ni. És hát azért mégis csak kiderülnek
dolgok. 

- Most a botrányok után, az ön véle-
ménye szerint mennyit ér még egy

esetleges Tour gyôzelem, hogyha nem
diszkvalifikálják az embert utólag?

- Mégiscsak egy háromhetes ver-
seny gyôzelme, tehát utána, hogy ez
mennyit ér, persze, hát akinek esélye
van rá, biztosan örülni fog neki, vagy
örülne annak, hogy megnyerhetné.
Ezektôl a botrányoktól eltekintve még-
iscsak egy nagy dolog, mivel hát az
egyik olyan verseny, amit végig a tv
közvetít és minden nap, és jelentôsége
van.

- A jelenlegi doppingszereknek mek-
kora a káros hatása és mennyit tudnak
errôl a versenyzôk?

- Nagymértékben úgy tudom, hogy
ezek gyógyszerek, úgyhogy bizonyos
mértékben ezek gyógyítanak is, és hát
segítik a rászoruló embereknek az
egészségét. Viszont a sportolóknál le-
het, hogy ez károsíthatja, ha rövidtá-
von eredményeket és teljesítmény-
fejlôdést jelent, akkor lehet, hogy
hosszú távon lehet, hogy mást fog rea-
gálni. 

- Mit szólt konkrétan a mostani dop-
pingesetekhez? Akár ahhoz, hogy
Rassmussent végül is a hazugságai, il-
letve az eltitkolt útjai miatt kizárták, és
azután a csapata szerzôdést is bontott
vele. Akkor, amikor az élen állt még a
Tour-on. 

- Játszanak, játszanak. És ahogy a
Tour szervezôi is mondják, hogy aki
doppingol, meg csal, az orosz rulettet
játszik.

- Ön miben látná a megtisztulást?
- Én egy olyan rendszerben, ahol

nem lehet csalni. Semmi esélye nem
lehet a csalásnak. 

- Lehet olyan idôszak, amikor véget
ér a doppingkorszak? Elképzelhetônek
tartja?

- Lehet olyan idôszak amikor szerin-
tem, hogy 90%-ig, vagy 95 %-ig biztos
nem lesz dopping, de olyat, hogy
100%, olyan nem lesz soha.

- Az ön véleménye szerint most a
mezônynek hány %-a doppingolhatott
életében bármikor?

- Nem tudom.
- 50% felett van?
- Nem tudom, fogalmam sincs róla.
- Mindenki azt feltételezi, hogy a

nemzetközi szövetség rá akarja tenni a
kezét a három nagy körversenyre, a
guertára, a girora, illetve a tourra. 

- A GUTI, a Nemzetközi Kerékpáros

Szövetség, és van egy szabályzata is,
és hát a doppingszabályzat, stb., ami
évrôl évre fejlôdik és bôvül, a GUTI-
nak is azért valamilyen módon pénzt
kell szereznie. Tehát ez a nagy kérdés
ezekkel a nagy körversenyekkel.

- Nagyjából a végéhez közeledve a
Tournak, ön mennyire sajnálja, hogy
végülis nem indulhatott?

- Persze, szerettem volna indulni, de
hát a csapat így döntött, hogy nem in-
dulok. Innentôl kezdve én folytatom az
edzéseket, és készülök a következô
versenyekre.

- Bodrogi Lászlót, a Quickstep csa-
pat magyar kerékpárosát hallották.

●
AA  ssttúúddiióó  vveennddééggee  tteehháátt  DDrr..  FFrreennkkll

RRóóbbeerrtt,,  ddooppppiinnggsszzaakkéérrttôô,,  ssppoorrttoorrvvooss..
BBooddrrooggii  LLáásszzllóó  nneemm  vváállaasszzoolltt  aarrrraa  aa
kkéérrddééssrree,,  hhooggyy  aa  jjeelleennlleeggii  TToouurr--
mmeezzôônnyy  hháánnyy  sszzáázzaalléékkaa  ddooppppiinnggoollhhaa--
ttootttt  éélleettéébbeenn  bbáárrmmiikkoorr..  AAzz  öönn  vvéélleemméé--
nnyyee  sszzeerriinntt  nnaaggyyjjáábbóóll  mmeekkkkoorraa  aa  ddoopp--
ppiinnggoollóókk  aarráánnyyaa..

- Valószínûleg ebben a sportágban
mindenkit megkísértett, hogy mennyi-
en éltek vele, azt nehéz megmondani,
de 40% az biztos.

--  UUggyyee  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvbbeenn  mmáárr  kkii--
sszzûûrrtteekk  rreennggeetteegg  vveerrsseennyyzzôôtt,,  aa  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  sszzttáárrookk  kköözzüüll  ttööbbbbeenn  eell  sseemm  iinn--
dduullhhaattttaakk  mmáárr  aazz  eellôôzzôô  TToouurr--oonn  sseemm,,
ggoonnddoolljjuunnkk  ccssaakk  aakkáárr  UUllrriicchhrraa,,  vvaaggyy
BBaassssoorraa..  ÍÍggyy  iiss  iillyyeenn  nnaaggyy  aazz  aarráánnyy??

- Itt ugye arról van szó, hogy kipró-
bálás. Biztos, hogy kipróbálták, és az
is biztos, hogy a csapatoknak igen biz-
tos orvosi háttere van. Most az is kide-
rült, hogy a 90-es években a német
válogatottba csak az kerülhetett bele,
aki a csapatorvos által adott dopping-
szereket szedte. Namost itt vizsgálat is
van az akkori szövetségi kapitány és
az orvos ellen, tehát azért ez egy
összetett kérdés, ezért gondolom azt,
hogy az ilyen becslések persze mindig
tévesek lehetnek. De azért az azt is je-
lenti, hogy nem a teljes mezôny fer-
tôzött.

--  AArrrróóll  bbeesszzéélltt,,  aammiikkoorr  aa  hhéétt  kköözzeeppéénn
iinntteerrjjúútt  kkéésszzíítteetttteemm  öönnnneell,,  hhooggyy  aa  jjoobbbb
eelllleennôôrrzzééssnneekk,,  aa  rreennggeetteegg  ppéénnzznneekk
mmoosstt  lleehheett  mmeegg  aazz  eerreeddmméénnyyee  nnaaggyyjjáá--
bbóóll,,  ééss  eezzéérrtt  iiss  vvoolltt  ttööbbbb  ddooppppiinnggeesseett,,
eezzéérrtt  sszzûûrrtteekk  kkii  ttööbbbb  eemmbbeerrtt,,  ttööbbbb  vveerr--
sseennyyzzôôtt  aa  nnaaggyyoobbbb  vviiaaddaallookkoonn..
MMeennnnyyiitt  kkööllttöötttt  aakkáárr  aa  WWAADDAA,,  aakkáárr  ááll--
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22..  ttáábblláázzaatt//  TTaabbllee  22..  Életkorfüggô koefficiensek és regressziók. (Coefficients of
the regressions on age.)

Rövidítések és jelölések: BH = testmagasság (cm); BW = testtömeg (kg); BMI =
testtömeg index (kg·m-2); F% = relative testzsírtartalom; 30m = 30m futás (s); SLJ
= helybôl távolugrás (cm); 400m = 400m futás (s); LSES = szociálisan támogatott,
MSES = szociálisan nem támogatott; r = lineáris korrelációs együttható; Freg = a
lineáris regresszió F-próbája; a = meredekség; b = nem standardizált regressziós
koefficiens; beta = standardizált regressziós koefficiens; SEbeta = a regressziós ko-
efficiens középhibája; * = a különbség 5%-os véletlen hiba szinten szignifikáns.

Variable r Freg a b Beta SEbeta tbeta87-02

BHLSES 0.73 1482.25 81.53 5.66 0.7416 0.002 0.66BHMLSES 0.80 4850.09 83.87 5.98 0.7993 0.001
BWLSES 0.52 495.70 -6.42 4.09 0.5386 0.003 1.02BWMSES 0.57 1193.36 -6.08 4.41 0.5507 0.002
BMILSES 0.29 123.42 9.51 0.83 0.3039 0.010 4.06*BMIMSES 0.28 221.36 10.49 0.78 0.2736 0.006
F%LSES 0.38 204.66 3.84 1.91 0.3799 0.053 1.26F%MSES 0.34 343.72 6.21 1.73 0.3338 0.003
30mLSES -0.56 401.85 8.72 -0.24 -0.8586 0.064 4.12*30mMSES -0.50 672.74 8.52 -0.23 -0.5042 0.042
SLJLSES 0.56 485.51 45.03 9.62 0.5417 0.001 7.36*SLJMSES 0.58 1280.73 35.66 11.33 0.5718 0.001
400mLSES -0.35 125.56 167.46 -4.85 -0.3523 0.002 11.13*400mMSES -0.41 397.18 176.75 -6.32 -0.4093 0.001

Low SES Middle SES
Age Mean SD t Mean SD
7.22 23.14 4.94 5.34 25.90* 5.47
7.75 25.04 5.55 5.23 28.09* 6.19
8.31 27.44 6.31 4.76 30.57* 6.95
8.81 29.71 7.26 4.39 32.93* 7.66
9.26 31.43 8.00 5.36 35.03* 8.32
9.80 33.46 8.54 4.33 37.20* 9.02

10.36 36.09 9.54 3.98 39.81* 9.64
10.88 38.07 9.92 4.00 41.94 9.98

F 4135 2187

33..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  33.. A testtömeg mintánkénti különbségei (Differences in body
weigh (kg)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

Low SES Middle SES
Age Mean SD T Mean SD
7.22 15.32 2.34 2.36 15.91* 2.66
7.75 15.74 2.84 2.38 16.38* 2.89
8.31 16.50 2.80 1.83 17.04 3.13
8.81 17.15 3.06 1.62 17.66 3.31
9.26 17.43 3.30 1.69 17.99 3.44
9.80 17.69 3.43 1.50 18.20 3.54

10.36 18.08 3.68 1.22 18.51 3.61
10.88 18.30 3.60 0.96 18.63 3.51

F 243.5 558.7

44..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  44.. A testtömeg index mintánkénti különbségei (Differences in
body mass index (kg·m-2)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

Frenkl Róbert interjúja az
Inforádió Gólvonal c. mûsorában

2007. JÚLIUS 29. VASÁRNAP
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az 1. ábrán láthatók. A szociálisan tá-
mogatott leányok e próbában követke-
zetesen gyengébben teljesítettek, min-
den átlag-pár különbsége szignifikáns.
A középértékek különbségei 0,09 (8.
vizsgálat) 0,14s (2. vizsgálat) között
variálnak. A gyorsasági teljesítmény
korfüggô növekedése következetes
volt a nem támogatott csoportban
(F=408,1), viszont kevésbé volt kifeje-
zett és következetes a támogatott leá-
nyok esetében (F=186,3), ahol példá-
ul a 4-5. és az 5-6. vizsgálat után szá-
mított középértékek különbsége nem
volt szignifikáns. A teljesítmény kor-
függését számszerûsítô korrelációs
együttható -0,56 a támogatott cso-
portban és -0,50 a nem támogatott-
ban. Mindkét együttható alapján a kor
és a teljesítményjavulás kapcsolata
csak mérsékelt, a közös varianciák
31% és 25%. A bemutatott különbsé-
gek együttes hatásaként a 30m futás
idôeredményének javulása kismérték-

ben gyorsabb volt a szociálisan nem
támogatott gyermekeknél (tbLSES-
bMSE =4,12).

A helybôl távolugrás próba Szabó
(1977) értelmezése szerint a robbané-
kony erô és a láb-törzs-kar koordiná-
ció együttes becslése. A szociálisan tá-
mogatott tanulók teljesítménye ebben
a próbában is szignifikánsan gyengébb
volt, mint a kontroll csoporté. A két
összehasonlított minta teljesítmény át-
laga csupán az elsô vizsgálatban volt
hasonló. Az átlagok különbsége csu-
pán 5-9cm közötti. A középértékek
differenciája következetesen szignifi-
káns volt a nem támogatott leányoknál
(F=488,3), míg a támogatott csoport-
ban csak az egy év alatt kifejlôdött tel-
jesítmény különbség értékelhetô sta-
tisztikailag (F=155,5).

A naptári kor és az ugróteljesítmény
korrelációja mindkét mintában hason-
ló erôsségû, de lényegében mérsékelt
(rLSES=0,56, rMSES=0,58). A naptári
kor és a teljesítményváltozás közös va-
rianciája mindkét csoportban keve-
sebb, mint 35%. Az ugróteljesítmény
korfüggô sebességnövekedése szigni-
fikánsan nagyobb a szociálisan nem
támogatott leányok csoportjában
(tbLSES-bMSES=7,30).

Az összehasonlított minták közötti
különbségek és a 400m futásban bizo-
nyított változási trendek a 3. ábrán lát-
hatók. A nem támogatott leányok tel-
jesítménye ebben a próbában is jobb,
csak az elsô vizsgálat eredményei
alapján számított középértékek nem
különböznek egymástól. Az összeha-
sonlított átlagok különbsége 4-6s kö-
zötti. A futóteljesítmény korfüggô javu-
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Low SES Middle SES)
Age Mean SD T Mean SD
7.22 17.43 4.76 2.03 18.47* 5.47
7.75 18.50 5.06 2.14 19.65* 5,73
8.31 19.74 5.20 1.97 20.82* 5.81
8.81 21.05 5.40 0.99 21.60 5.84
9.26 21.67 5.84 1.69 22.65 6.01
9.80 22.87 5.93 0.94 23.42 6.05

10.36 23.75 6.12 0.76 24.20 6.07
10.88 24.24 6.16 0.76 24.69 6.06

F 325.5 650.1

55..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  55.. A relative testzsírtartalom mintánkénti különbségei (Diffe-
rences in relative body fat (%)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

11..  áábbrraa//FFiigguurree  11.. A 30m futás mintánkénti különbségei (Sample differences in
30m dash times (s).)

22..  áábbrraa//FFiigguurree  22.. A helybôl távolugrás mintánkénti különbségei (Sample diffe-
rences in standing long jump (cm).

Eredeti hivatása mellett - vegyész-
mérnök - a szerzôt, Dr. Hencsei Pál pro-
fesszort, a kémiai tudományok dokto-
rát épp oly szenvedélyes vonzalom töl-
ti el a sport iránt, mint könyvének kivá-
lóságait, a Mûegyetem hajdani, illetve
sokoldalúan képzett mai hallgatóit.
Munkája mellett fôként az utóbbi tíz-ti-
zenkét évben figyelmét, energiáinak és
idejének javát sport- és olimpia történe-
ti kutatások kötötték le, s ennek ered-
ményeként nem kevesebb, mint 14
sporttárgyú könyve jelent meg, illetve,
esetenként, társalkotóként vette ki ré-
szét a szerzôi tevékenységbôl, így töb-
bek között kiemelkedô munkát végzett
az Ezüstgerely- és MOB- nívódíjjal ki-
tüntetett „Magyarok az olimpiai játéko-
kon” c. nagysikerû, s megjelenése óta
több kiadást megért kötet létrehozásá-
ban is. 

A megalakulásának idén 110 éves ju-
bileumát ünneplô MAFC ennél a remek
tartalmú és kiállításában is látványos
kötetnél szebben, méltóbban nem is
emlékezhetett volna meg a jeles évfor-
dulóról. 

A szervezett sportélet kezdete a Mû-
egyetemen 1897-re tehetô, amikor
megalakult a MAFC jogelôdje, a Mû-
egyetemi Football Csapat. Az egyesü-
letben fokozatosan jöttek létre az új
szakosztályok, majd más sportágak ön-
álló egyetemi klubokban fogadták a
sportolni vágyókat. Mindezek mellett
az egyetemi hallgatók és a végzett
mérnökök egyetemen kívüli sportegye-
sületekben is kielégíthették sportolási
igényeiket. A mûegyetemi sportolók
mind több és szebb sikereket értek el a
különféle haza, majd nemzetközi ese-
ményeken, általános elismerést szerez-
ve maguknak és a felsôfokú tanintézet-
nek is. A mögöttünk hagyott száztíz év
során számos mûegyetemi hallgató, il-
letve ott végzett szakember ért el kima-
gasló eredményeket olimpiai játéko-
kon, világ- és Európa-bajnokságokon,
nagy nemzetközi versenyeken mind a
mai napig. Ehhez a folyamathoz okvet-
lenül hozzá tartozik még az is, hogy a
remek versenyezôk közül számosan a
késôbbiekben sem szakadtak el a
sporttól, nagyszerû sportvezetôként,
edzôként, versenybíróként segítették
sportáguk fejlôdését.

A könyvbôl a sporteredmények mel-
lett azt is megtudhatja az érdeklôdô ol-

vasó, hogy a bemutatott egyéniségek
szakmai pályájukon, munkájukban mi-
lyen eredményeket értek el, mire vitték
a diplomájukkal. A kötet ezzel a megkö-
zelítéssel azt is sokszorosan igazolja,
hogy a tanulás és a sport igenis össze-
egyeztethetô, meg lehet felelni sokré-
tûen magas elvárásoknak, ha az illetô
nem csupán tehetséges, hanem egy-
ben eltökélt, szorgalmas és becsvágyó.

Mintegy 360 mûegyetemi sportoló-
ról olvashatunk a pompás, gazdagon il-
lusztrált kiadványban: olimpiai bajno-
kokról, világbajnoki dobogósokról, Eu-
rópa-bajnoki helyezettekrôl. A sporttör-
téneti ív illusztrálására talán elegendô,
ha csupán egyetlen sportágat említünk,
az úszást, s fôszereplôi közül elsô olim-
piai bajnokunkat, Hajós Alfrédet (Gutt-

mann Arnoldot)  emeljük ki, az 1896 évi
athéni játékok úszó gyôztesét, a 100 és
1200 méteren, s jelenlegi követôjét, a
második tanévére készülô montreali
vegyesúszó világbajnokot, Athén bronz-
érmesét 2004-ben, Cseh Lászlót. De
mûegyetemista volt sokak között a
szintén olimpiai bajnok Kulcsár Gyôzô
(vívás), Nagy Imre (öttusázó), Tarics
Sándor (vízilabdázó, jelenleg élô legidô-
sebb olimpiai bajnokunk), Fábián László
(kajakozó), Kovács Antal (cselgáncso-
zó).

A remek kiállítású, értékes kötet
szerzôjének elismerésünket fejezzük ki
kutatómunkájáért, sportirodalmunk
gazdagításáért, s megérdemelt köszö-
net illeti a Mûegyetemi Kiadót és a Pa-
uker Nyomdaipari Kft.-t is. g.r.

HENCSEI PÁL: 

A Mûegyetemtôl a sport élvonaláig
Könyvismertetô
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lása mindkét csoportban szignifikáns
(FLSES=77,61 és FMSES=249,9), de
csak az egy év alatt kifejlôdött teljesít-
mény különbség valódi. A növekvô
életkor függvényében csökkenô futási
idôk között a korreláció -0,35 volt a tá-
mogatott csoportban és -0,41 a nem
támogatottban. Mivel a közös varianci-
ák ez esetben is kisebbek, mint 20% ez
a statisztikai kapcsolat is inkább csak
mérsékelt, mint közepes erôsségû. Az
azonos csoportokon belüli teljesítmény
különbségek jelentôsek, a szórások
meghaladják a vonatkozó átlag 15%-
át. A teljesítmény változását bemutató
regressziós egyenesek meredeksége
szignifikánsan eltérô (tbLSES-
bMSES=7,30), a nem támogatott leá-
nyok mintájában nagyobb (2. táblá-
zat).

Megbeszélés
Vizsgálatunkban a szociálisan támo-

gatott és nem támogatott gyermekek
antropometriai és motorikus jellemzôi
közötti különbözôségek a statisztikai
és humánbiológiai megítélés alapján
egyaránt jelentôsek voltak, de szeren-
csére a de Onis és Blossner (1997) ál-
tal megfogalmazott és a krónikus mal-
nutritio következményeiként értékelt
különbségek ebben az összehasonlí-
tásban nem voltak felismerhetôk. A
szerzôk megfogalmazása szerint ezek:
a vizsgált csoport testmagassága, test-
tömege vagy a testmagasságra vonat-
koztatott testtömege legalább 1 szórás
különbséggel kisebb, mint a vonatkozó
nemzeti vagy nemzetközi referencia
mediánja. Egyetértünk azonban Bene-

fice és munkatársai (1999) figyelmez-
tetésével, mely szerint a hosszú ideig
fennálló, közepes vagy csupán mérsé-
kelt relatív malnutritio (a biológiai igé-
nyeknél kevesebb, vagy nem megfe-
lelô összetételû esszenciális aminosav
és ásványi-anyag bevitel) negatív kö-
vetkezményei is jelentôsek lehetnek.
Benefice és Malina (1996) megfigyelé-
sei szerint a nem kielégítô táplálkozás
ilyen formái is általában értékelhetôen
kisebb testmagasságot, kisebb abszo-
lút és relatív izomtömeget, gyengébb
motorikus teljesítményeket és je-
lentôsen csökkent fizikai aktivitást
eredményeznek.

A tapasztalt csoportonkénti követke-
zetes testmagasság differenciák alap-
ján a következôk állapíthatóak meg. A
támogatott csoportba sorolt leányok
testmagassága és 7-11 éves kor kö-
zötti testmagasság változása szinte
pontosan megegyezik az Eiben és
munkacsoportja (1992) által közölttel,
míg a nem támogatott gyermekek
ilyen jellemzôi nagyon közel vannak az
érvényes hazai referenciákhoz (Tóth és
Eiben, 2004). Amennyiben tehát a
vizsgált szociális támogatásra szoruló
gyermekek testmagasságát és termet
növekedésének különbségeit a szeku-
láris különbségekkel írjuk le, az elma-
radásuk közel 15 év! A szociálisan tá-
mogatott és a nem támogatott gyer-
mekek testtömege és részben ebbôl
eredôen testtömeg indexe következe-
tesen nagyobb volt, mint a 15 évvel
korábban közölt referencia adatok
alapján számítható vagy az ezredfordu-
lót követôen jellemzô. Nem kizárt,

hogy ez az eredmény mintafüggô je-
lenség, de bizonyára kapcsolható a
táplálkozási anomáliákhoz is. 

A túlsúly és az elhízottság minôsíté-
sére két szakirodalmilag elfogadott
lehetôség kínálkozik. Lohman (1992)
a relatív testzsírtartalmat, míg Cole és
munkacsoportja (2000) a BMI élet-
korfüggô kritikus értékeit javasolja a
kategorizálás alapjául. A szociálisan
támogatott leányok mintájában a túl-
súlyosak és az elhízottak gyakorisága
8,5%-ról 20,4%-ra nôtt négy év alatt,
a nem támogatott csoportban a vizs-
gálat kezdetén a relatív gyakoriság
17,2% volt, a vizsgálat végén pedig
21,9%. Hangsúlyozzuk, hogy a nem
támogatott gyermekek mintájában
tapasztalt relatív gyakoriságok nem
különböznek jelentôsen a Prókai és
munkatársai (2005) szerint Magyar-
országon általánosan jellemzôtôl.
Egyetértünk Gou és munkatársai
(1997), valamint Goran (1997)
minôsítésével. Figyelembe véve a
vizsgáltak nagyon fiatal korát a ne-
gyedik vizsgálattól kezdôdôen az át-
lagos testzsírtartalom egyértelmûen
sok és a késôbbi egészség szempont-
jából már veszélyes is. Szükségesnek
tartjuk kiemelni azt is, hogy a biológi-
ailag indokoltnál nagyobb testtömeg,
BMI és relatív testzsírtartalom nem ki-
zárólagosan a táplálkozási anomáliák
következménye, de természetesen
nem is független attól. Az elmúlt 20
év folyamán a különbözô földrajzi ré-
giókban végzett keresztmetszeti vizs-
gálatok egybehangzó következtetése
(Tomkinson et al., 2003) az, hogy a
gyermekek napi rendszeres fizikai ak-
tivitása és ebbôl is eredôen fizikai tel-
jesítôképessége jelentôsen kisebb,
mint a korábbi évtizedekben volt. Te-
hát a nagyon mérsékelt fizikai aktivi-
tás (lényegében az általános hypoak-
tivitás) következményei ebben az
összefüggésben is jelentôsek. Ma-
gyarországon Sághi és munkacso-
portja (2000), valamint Othman és
munkatársai (2002) szinte már riasz-
tó adatokat közöltek a gyermekek és
serdülôk rendszeres fizikai aktivitásá-
nak markáns és folyamatos csökke-
nésérôl az elmúlt 15-20 során.

Az általunk is vizsgált motorikus tel-
jesítmények tekintetében két közlés
eredménye áll rendelkezésre. Vizsgált-
jaink fizikai teljesítôképessége függet-
lenül a csoportosítás alapjától nagyon
messze van a Szabó (1997) által 30
évvel korábban a nem sportoló gyer-
mekeknél általánosan jellemzônek
ítélttôl. Vajda és munkatársai (2005)
eredményei ismeretében megfogal-
mazzuk, hogy még a szociális támoga-

volt sportszakkönyv-, folyóirat kiállítás
és vásár, táplálék-kiegészítô bemutató
és kiállítás, valamint fittségi tesztelés és
tanácsadás.  A rendezvényen nemcsak
sporttudósaink voltak ott, szép szám-
mal érkeztek hallgatók is, pl. Szombat-
helyrôl.  Dr. Honfi László az EKF Test-
nevelési és Sporttudományi Intézetének
igazgatója pozitívan értékelte a konfe-
renciát, és örömmel vette, hogy Eger
városa és a nagyszerû szervezés és le-
bonyolítás mindenkit elbûvölt, és más-
kor is szívesen rendezne hasonló ese-
ményt.

A kongresszus alatt a 4 plenáris ülé-
sen összesen 15 elôadás hangzott el,
míg a szekciókban 103 elôadás, a posz-
ter szekcióban 20 beszámoló került be-
mutatásra, felvonultatva a hazai sport-
tudományi kutatási területek széles
spektrumát.  A kongresszuson elhang-
zott elôadások és bemutatásra került
poszterek kivonatai a Magyar Sporttu-
dományi Szemle 2007/3. számában ol-
vashatóak. 

Remélhetôleg két év múlva is találko-
zunk, ahol talán népesebb sporttudós
tábor vonul fel és mutatja meg eredmé-
nyeit az érdeklôdôknek.  A helyszín
még nincs eldöntve, az MSTT vezetôsé-
ge várja a jelentkezôket…

BBooggnnáárr  JJóózzsseeff  ééss  FFüüggeeddii  BBaalláázzss
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Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy a szerzô, Kiss
Miklós mesteredzô egész életét a gyermekek körében, szenved-
élyének, az úszásnak áldozva a medencék partján, víz mellett, illet-
ve az oktatással a vízben töltötte. 

Ami azt illeti, jegyezte meg Dr. Tóth Ákos, a TF Úszás Tanszékve-
zetôje, régóta, évek óta vártuk ennek a könyvnek a megjelenését,
érthetôen, hiszen egy minden ízében hivatásos, igazi professzioná-
lis szakember több évtizedes munkásságát, tapasztaltait összegzi a
kötete.

Kiss Miklós a Bp. Spartacus (ma már Kôbánya SC) úszószakosztá-
lyában tevékenykedik, méghozzá az egyik legsarkalatosabb képzési
területen, az óvodáskorú és iskolás gyerekek úszásoktatásával fog-
lalkozik. Világklasszis versenyzôk kerültek ki a kezei alól, akik nem
csak az úszásnemek kicsiszolt technikáját, rajtját, fordulóit tanulták
meg és sajátították el, hanem a remek sportpedagógus filozófiáját
is, s így közösségformáló és nevelô tevékenysége következtében az
úszást, az uszodai környezetet, ezt a tevékenységet egy életre meg-
szerették. Késôbb ezzel a megalapozással indultak el kis tanítványai
a képzési létrán tovább, feljebb, s a késôbbi edzôk hálát adhattak a
tôle érkezett tehetségek képzettségéért és kifogástalan hozzáállásá-
ért. Leghíresebb tanítványa Egerszegi Krisztina volt - öt egyéni olim-
piai arany tulajdonosa - de mellette hosszú a kiválóságok sora egé-
szen a jelenkori magyar úszás kiemelkedô egyéniségéig, a világbaj-
nok és olimpiai bronzérmes Cseh Lászlóig.

Kiss Miklós könyve nagyszerû összegzése eredményes, több év-
tizedes munkálkodásának, használata ajánlatos szinte minden
úszással foglalkozó szakember számára, bármilyen szinten dolgozik
is ebben a sportágban, mert nem csupán szakmai, technikai, mód-
szertani szempontból érdemes a megkülönböztetett figyelemre, ha-
nem egy mesterien kidolgozott teljes oktatási módszer, sôt egy kor-
szerû elmélettel és látásmóddal gazdagíthatja valamennyi tanulmá-
nyozóját. Külön említést érdemel a gazdag, szemléletes, színes il-
lusztráció, amely könnyen érthetôvé, érzékelhetôvé teszi az elméle-
ti fejtegetéseket, elvontabb technikai elemeket is. gg..  rr..  

Kiss Miklós: A versenyúszás alapjainak oktatása

Megtettem, mert elhittem
A Kropkó Péter, Bene János szerzôpáros tollából, a Kropkó

Triatlon Club kiadásában megjelent a „Megtettem, mert elhit-
tem” címû könyv, melynek címlapján szerepel egy mondat,
nevezetesen a „Miként érjünk el elérhetetlennek tûnô célo-
kat?”, amely mottó is lehetne. Mottója annak a kiadványnak,
amely valójában nem egyszerû könyv, hanem egyfajta tré-
ning. Amint Bene János - a Generatív Tanácsadó Iroda „meg-
testesítôje”, aki 15 éve dolgozik trénertanácsadóként - leírja,
létezik a „Megteszem, mert elhiszem” társaság, amelynek
feladata: hozzájárulni egyének és szervezetek által fontosnak
tartott célok eléréséhez. A kiváló sportemberrel. A Vasember-
ként ismert Kropkó Péterrel 2001 óta dolgozik együtt külön-
bözô vállalatok tréningjein, és ezen tréningek, beszélgetések során egyszerû emberek is fel-
fedezték a párhuzamot a mindennapi élet és a sportember életének feladatai között. Mivel
az ország lakosságával nem tudnak egyszerre, együtt „tréningezni”, együtt gondolkodni, és
ezáltal fejleszteni egymást, ezért nyújtják át a könyvet az olvasók személyes tréningjeihez.

Az Olvasó pedig észrevétlenül lesz a gyakorlás alanya, miközben Kropkó Péter élvezete-
sen megírt pályafutását, edzéseit, a versenyekre való felkészülését, versenyélményeit ol-
vassa. Szinte ott vagyunk mi is Hawaii-on, a hôségben, érezzük az óceán semmihez sem ha-
sonlítható illatát, utána pedig küzdünk a hullámokkal, a hátunkat tûzô napsütéssel, és együtt
érünk célba Kropkó Péterrel profiként megtett utolsó Ironman-versenyén.

Minden fejezet után úgynevezett Üzenetek, kérdések rész következik, melyben kiragad-
ják a fôhôs egy-egy mondatát, ezen elgondolkodhat az Olvasó, és kérdések formájában sa-
ját életére vonatkoztathatja. Számomra a legkedvesebb, legtalálóbb a következô: mi a kü-
lönbség a két felfogás, megközelítés között, mely szerint az amerikai ember pénzt csinál, a
magyar ember pénzt keres…?

Mire a könyv végére érünk, megismerjük Kropkó Pétert a sportembert és magánembert
is, akinek fontos a család, és akinek fáj, ha a sportolás miatt „fagyasztóba került” egy-egy
barátság. Megismerjük - legalábbis részben - Japánt, Kropkó nagy sikereinek helyszínét, a
japán emberek mentalitását, vagy a szintén egzotikus Brazíliát. 

A könyvet - melyben megtaláljuk Kropkó pályafutását számokban elbeszélve, és olvasha-
tunk a táplálkozás tudományosságáról is - a versenyekrôl és csodás tájakról készült fotók te-
szik teljessé. Füredi Marianne
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Október 28-30. között rendezték meg
az egri Eszterházy Károly Fôiskola Líce-
umában a VI. Országos Sporttudományi
Kongresszust, ami Magyarországon az
egyik legnagyobb sporttudományi ese-
ménynek számít.  Hosszú elôkészület és
várakozás elôzte meg a kétévente meg-
rendezésre kerülô kongresszust mind a
résztvevôk, mind a rendezôk részérôl.

A fôrendezô és a tudományos prog-
ram szakmai koordinátora a Magyar
Sporttudományi Társaság volt, míg a
házigazda intézmény az egri Eszterházy
Károly Fôiskola.  A konferenciát szak-
mai szempontból védnökségével támo-
gatta a Nemzetközi Sporttudományi Ta-
nács, melynek részérôl Prof. Em. Heb-
belinck Marcel korábbi alelnök is részt
vett.  A rendezvény fô támogatója az
ÖTM Sport Szakállamtitkársága volt,
melyet Elbert Gábor szakállamtitkár is
képviselt.  A sikeres lebonyolítás érde-
kében védnökséget vállalt Györfi János
az ÖTM Sport Szakállamtitkárság fôosz-
tályvezetôje, Dr. Hauser Zoltán az Esz-
terházy Károly Fôiskola rektora, Dr. Ka-
muti Jenô a Magyar Olimpiai Bizottság
fôtitkára, Dr. Ormai László a Magyar
Edzôk Társaságának elnöke, Dr. Szabó
Tamás a NUSI-Nupi igazgatója, Szelecz-
ki János Eger város alpolgármestere és
Dr. Tihanyi József a Semmelweis Egye-
tem, Testnevelési és Sporttudományi
Kar dékánja.  A kongresszus tudomá-
nyos bizottsága (15 fô) Frenkl Róbert
professzor úr elnökletével, míg a rende-
zô bizottság (11 fô) Mónus András, az
MSTT titkárának elnökletével szervezte,
irányította a munkát. 

Sajnálatos tényként kell megemlíteni,
hogy a várakozásokkal ellentétben
aránylag kis érdeklôdés övezte a Kong-
resszust.  Hogy ezt számokkal is bizo-
nyítsuk, megközelítôleg 200, fô regiszt-
rált, melybôl 120-130 körüli volt az elô-
adás és poszter anyaggal is ténylegesen
szereplôk száma.  Ugyanakkor rendkí-
vül nehezítette a szervezôk munkáját a
jelentkezés és a határidôk be nem tartá-
sa, ami méltatlan egy ilyen szintû konfe-
rencián való részvételi szándék esetén.

Végül is a hosszú elôkészítô munka,
melynek során a kongresszus mindkét
bizottságát (tudományos, szakmai) ál-

dozatos munkával, és igen nagy hozzá-
értéssel koordinálta Bendiner Nóra, Dr.
Mónus András és Dr. Bognár József,
meghozta gyümölcsét. 

Október 28-án 16.30 órakor a fôisko-
la Dísztermében vette kezdetét az ün-
nepélyes megnyitó, mégpedig a testne-
velés szakos hallgatók tornász csapatá-
nak "Sportvarázs" címû bemutatójával.
A megnyitón Dr. Hauser Zoltán rektor
szavait követôen Eger város képvisele-
tében Szeleczki János alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.  A kong-
resszus díszvendége, Prof. Em. Hebbe-
linck Marcel szintén a rendezvény nagy-
szerûségét méltatta, és kifejtette, hogy
mindig szívesen vesz részt Magyarorszá-
gon ehhez hasonló rendezvényeken, hi-
szen szoros kapcsolat fûzi a magyar
sporttudós társadalomhoz.  Mindezek
után a Magyar Sporttudományi Társas-
ág elnöke, Prof. Em. Frenkl Róbert nyi-
totta meg a rangos eseményt.  Idôs pro-
fesszorunk – mint ahogy tôle megszok-
tuk – korát meghazudtoló szellemi fris-
sességgel és humorral látta el jó taná-
csokkal a konferencia részvevôit. 

A megnyitó után a plenáris ülés vette
kezdetét, melyen igen érdekes témákkal
kapcsolatban kaphattunk ismertetôt,
azonban a nyitó nap ellenére elég kevés
érdeklôdôt vonzott.  Összességében el-
mondható, hogy az elsô napon megkö-
zelítôleg csak az érdekeltek egyharma-
da vett részt.  Mindazok ellenére történt
ez így, hogy az este egy színvonalas fog-
adással zárult, amelyen az ízletes ételek
mellett a helyi borkülönlegességeket is
élvezhették a részvevôk.  Éjfél is elmúlt
már mire a lelkes tudós társadalom sza-
kítani tudott a terített asztalok és finom
borok varázsával, illetve a kollegák tára-
ságával.

A második nap ismét plenáris elô-
adással vette kezdetét a nap.  Itt érde-
mes megjegyeznünk, hogy összesen 4
plenáris ülésen vehettek részt az érdek-
lôdôk a konferencia ideje alatt.  Ezek té-
máiban a sporttudomány aktuális kérdé-
sei, élettani vizsgálatok, egészséges élet-
mód és szociológiai területeket öleltek
fel, melybôl a hazai sporttudomány jeles
képviselôi tartottak érdekfeszítô elôadá-
sokat.  Csak párat kiemelve „A sport

szerepe a megújuló társadalomban",
„Tények és trendek – A sporttudomány
társadalmi felelôssége", „Sportgenomi-
ka, dopping", „A fizikai inaktivitás ára"
és „A sport XXI Nemzeti Sportstratégia
átértékelô trendjei -  A sport társadalom-
fejlesztô hatásának elemzése".

A második, egyben az egyetlen teljes
napon délelôtt és délután is szekciók-
ban folytak elôadások.  Ezen a napon 9
szekcióban hallhattunk elôadásokat, il-
letve 1 poszter szekció került bemuta-
tásra.  A témákat tekintve az edzéstu-
domány, a fogyatékosok sportja, a fel-
sôoktatás sportja, sportélettan, életmód
– szabadidô, sport és társadalom, tehet-
séggondozás, sportpszichológia téma-
körei mentén kerültek kialakításra a
szekciók.  Itt kapott helyet a konferen-
cia egyetlen angol nyelvû szekciója is,
melynek témája a kutatási eredmények
és módszerek bemutatása volt, jórészt
ciprusi és hazai kutatók munkája alap-
ján.

Ezen a napon két nagyszerû fogadás
részesei lehettek az érintettek, egy
ebéd, melyet a fôiskola aulájában tar-
tottak, és egy vacsora, amely Eger vá-
ros egy híres színhelyén a Szépasszony-
völgyben, egy pincében került megren-
dezésre.  A hangulatos cigányzenével
kísért vacsora után mindenki emelke-
dett hangulatban térhetett vissza szállá-
sára vagy…

A befejezô napon a plenáris ülés mel-
lett 3 szekció munkájába nyerhettünk
betekintést.  A sport és nevelés, az is-
kolai testnevelés és sport, valamint a
sportmenedzsment iránt érdeklôdôk
hallgathattak számukra érdekes kutatá-
si eredményeket, beszámolókat.  Ezen
a napon egy angol nyelvû kerekasztal-
beszélgetés is megrendezésre került,
melynek témája a nôi egyenjogúság a
sportban területet ölelte fel.

A záró fogadás a fôiskola dísztermé-
ben került megrendezésre, ahol a már
megkönnyebbült elôadók és a lelkes
részvevôk terített asztal mellett vitathat-
ták meg az elmúlt 2-3 nap eseményeit
és az elkövetkezô idôszak munkáját.

Kiegészítô programként a résztve-
vôknek az egész konferencia ideje alatt 

tásra nem szoruló gyermekek jobb fizi-
kai teljesítményei sem tekinthetôk át-
lagosnak, tehát valóban igaz a korábbi
megállapítás. A fizikai teljesítmények-
ben inkább a csökkent fizikai aktivitás
és csak kisebb mértékben a relatív
malnutritio következményeit számsze-
rûsítettük.

A mintánként szignifikánsan külön-
bözô antropometriai jellemzôk ismere-
tében viszont arra is következtethe-
tünk, hogy a vizsgálati csoportban a
relatív malnutritio már az iskoláskort
megelôzôen is fennállt. A számított nö-
vekedési és fejlôdési sebességek isme-
retében az iniciális különbség jobb
esetben megmaradt (testmagasság,
testtömeg, BMI, relatív testzsírtarta-
lom), de a motorikus próbaeredmé-
nyek esetében jelentôsen növekedett
is. Figyelembe véve a nagyon mérsé-
kelt teljesítményeket és növekedési se-
bességeket az örökletes tényezôk ha-
tásait (Watanabe et al., 2000) szinte
teljes mértékben kizárhatjuk. Vélemé-
nyünk szerint a támogatott csoport fizi-
kai teljesítmények kiindulási szintjében
és korfüggésének mérsékelt sebessé-
gében a relatív malnutritio és a hypo-
aktivitás következményei együttesen
jelennek meg.

Munkacsoportunk valóban csak há-
rom hazai földrajzi és gazdasági régió-
ban gyûjtött adatokat, de a rendelke-
zésre álló hivatalos (Bodzsár, 2000) és
nem hivatalos becslések alapján bizo-
nyos, hogy Magyarországon évrôl évre
több gyermek szorul rendszeres szoci-
ális támogatásra. Ilyen alapon már a
növekedést és fejlôdést is mérséklô
abszolút vagy relatív malnutritio nem
réteg, hanem valódi társadalmi prob-
léma, amelynek további következmé-
nye nem is becsülhetôk. Ugyanis Post
és munkacsoportja (1992) a dél-ame-
rikai szegény gyermekek vizsgálata
után hangsúlyozta, hogy a malnutritio
szignifikáns növekedési és érési retar-
dációt eredményez és a hosszú ideig
fennálló nem kielégítô táplálkozás ne-
gatív következményeit a gyermekek a
táplálékfelvétel teljes rendezését kö-
vetô években sem tudják kompenzál-
ni. Korábban már utaltunk arra, hogy
a vizsgálati csoportunk esetében a re-
latív malnutritio már az iskolás kort
megelôzôen is jellemzô volt vagy lehe-
tett.

Köszönetnyilvánítás: A munkacso-
port köszönettel tartozik a Magyar
Sporttudományi Társaságnak a vizs-
gálathoz nyújtott anyagi támogatásért.
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Összefoglalás
A hagyományos restitúciót elôsegítô

módszerek lehetôségeit a jelenkori él-
sport már kihasználta. Alternatív mód-
szerek (pl. akupunktúra, magnetosti-
muláció, cryotherapia) jelentek meg,
azonban az ezen módszerek alkalmas-
ságát bizonyító tudományos igényû
felmérések száma behatárolt. A Viofor
JPS készülékkel végzett magnetosti-
muláció restitúcióra gyakorolt hatását
mértük fel a 2006. és 2007. évi ma-
gyar kajak ergometriás bajnokságon.
Mindkétszer három 5-5 fôs csoport
vett részt a felmérésben, mindegyikben
2 nô és 3 férfi sportoló szerepelt. Az
1000 méteres táv teljesítésének idejét
mértük mint teljesítményt. Az egyik
csoportot közvetlenül a terhelés után
magnetostimulációs kezelésnek vetet-
tük alá (+). A másik csoportot a készü-
lék „placebo” programjával „kezeltük”
(pl), a harmadik csoport nem részesült
kezelésben (-). Terhelés elôtt (Tny),
közvetlenül terhelés után (Tmax), a
restitúció 5. (R5) és 60. (R60) percé-
ben fülcimpából vett vérbôl határoztuk
meg a vér tejsav koncentrációját.
2006-ban M3P2I3 programmal, 2007-
ben M2P2I2 programmal végeztük a
magnetostimulációt. Az eredményeket
mindkét felmérésben mindhárom cso-
portban átlagoltuk, a következtetése-
ket az átlagértékek alapján vontuk le.
Az adatok azt mutatták, hogy a mag-
netostimulációnak kitett csoportokban
a tejsav koncentráció gyorsabban
csökkent. Az M2P2I2-s program hatá-
sa gyorsabban érvényesül, az ennek az
expozíciónak kitett csoportban már 5
perccel a terhelés befejezése után ala-
csonyabb volt a tejsav szint és 1 órával
a terhelés befejezése után is csak közel
1,5-szerese a nyugalminak, míg a töb-
bi csoportokban több mint duplája.
Méréseink alapján az M2P2I2-s prog-
ram alkalmasabbnak tûnik a restitúció
felgyorsítására az M3P2I3-s program-

nál. Adataink alapján a Viofor JPS-l
végzett magnetostimuláció alkalmas
lehet a restitúció felgyorsítására. Szük-
séges nagyobb létszámú csoportokon
tovább folytatni a felmérést illetve a
számos beállítási lehetôség közül kivá-
lasztani az optimálist.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Viofor JPS, magnetos-
timuláció, restitúció, tejsav koncent-
ráció

Abstract
The possibilities of traditional met-

hods to help restitution in top sport are
limited. Now there are new, alternative
methods (acupuncture, magnetosti-
mulation, cryotherapy), but only few
scientific studies about the effective-
ness of these methods are known. We
measured the effectiveness of magne-
tostimulation in restitution by a Viofor
JPS equipment on ergometric Hunga-
rian kayak championships in 2006 and
2007. In both experiments 3-3 groups
of 5 took part each including 2 women
and 3 men. We measured the time of
1000 meters paddling as a performan-
ce. The members of the first group we-
re stimulated by magnetic field (+) im-
mediately after paddling. The second
group was stimulated by the „placebo”
function of this equipment (pl), the
third group was not treated at all (-).
We measured the lactic acid concent-
ration before paddling (Tny), immedi-
ately after loading (Tmax), and 5 and
60 minutes after paddling (R5 and
R60). In 2006 the magnetostimulation
was performed by M3P2I3, in 2007 by
M2P2I2 programme of Viofor JPS. We
used average values in both cases, the
conclusions were drawn on comparing
the average data of the groups. The re-
sults showed that the restitution of the
lactic acid concentration was faster in
the groups treated by magnetostimula-
tion. The M2P2I2 programme proved
to be quicker than M3P2I3. In the gro-

up, exposed by this programme we ob-
served the degradation of the lactic
acid concentration as soon as 5 minu-
tes later (in the rest of the groups the
concentration increased) and after 60
minutes the level was only 143 % of the
normal level (in the rest of the groups
more than 200 %). According to our
experience the M2P2I2 programme is
more effective to make the restitution
quicker. On the basic of our data the
magnetostimulation with Viofor JPS
may be more appropriate to reach fas-
ter restitution. It is necessary to per-
form the same measurements in larger
groups of athletes and to choose the
optimal programme from the available
ones.

KKeeyy  wwoorrddss:: Viofor JPS, magnetosti-
mulation, restitution, lactic acid con-
centration

Bevezetés
Közismert, hogy a mai élsport egyre

nagyobb követelményt állít az élspor-
tolók és az ôket felkészítôk elé. Egyre
nagyobb az igény két edzés illetve két
versenyterhelés között a határterhelés
minél gyorsabb kipihenésére. Hagyo-
mányos módszerek lehetôségei ennek
az igénynek a kielégítésére behatárol-
tak, új módszereket kell igénybe venni.
Ugyanakkor alternatív módszerek (pl.
akupunktúra, magnetostimuláció,
cryotherapia) jelentek meg, azonban
ezen módszerek alkalmasságát bizo-
nyító tudományos igényû felmérések
száma még csekély. Jelen munka cél-
ja annak felmérése, hogy a Viofor JPS
készülék generálta mágneses tér alkal-
mas-e erre, illetve a készülék szinte
számtalan programlehetôsége közül
mely(ek) alkalmasak e cél elérésére il-
letve hatékonyságuk hogy viszonyul
egymáshoz.

A Viofor JPS készülék alacsony (100
mT alatti) térerejû ún. magnetostimu-
lációs kezelés végzésére alkalmas. Ez
a készülék a magnetomechanikus és
elektordinamikus hatás mellett az io-
nos ciklotronos elektron magnetorezo-
nanciás hatás elérésére is alkalmas. A
készülék vezérlôjével a térerôsség - 13
fokozat (I), kezelés módszere - ez lehet

Igazán nagyszabású tudományos ese-
ménynek adott otthont nyár közepén a
dán fôváros: az ISSA sorrendben negye-
dik, míg az ISHPES tizedik világkonferen-
ciáját tartotta közös szervezéssel Kop-
penhágában.  Ennek megfelelôen a 45
országból érkezô több mint négyszáz
résztvevô szekciónként – melybôl össze-
sen 54 került megrendezésre - 4-5
elôadást hallgathatott meg sportszocioló-
giai, illetve sporttörténeti témákban. 

A közös rendezés nem véletlen, mivel a
(poszt) modern társadalmak különbözô
problémáinak elemzése jellemzôen inter-
diszciplináris megközelítést igényel.  Jó
példa erre a globalizáció évtizedek óta
erôsödô folyamatának történelmi, illetve
szociológiai jellegû vizsgálata, melyek
csak együttesen tárhatják fel annak tár-
sadalmi hatásait.  „A történelem szocio-
lógia nélkül vak, a szociológia  történe-
lem nélkül üres"- idézte Immanuel Kant
szavait, és egyben az ikerkonferencia
mottóját Gertrud Pfister, az ISSA elnöke
nyitóbeszédében.  Mindehhez Thierry
Terret, az ISHPES elnöke kiegészítette az-
zal, hogy bár a két tudományterület soká-
ig egymással versengve fejlôdött, ma
képviselôinek nyitottaknak kell lenniük a
másik iránt, számos esetben ugyanis azo-
nos jelenségeket, problémákat vizsgál-
nak, méghozzá gyakran megegyezô ku-
tatási metodológiát használva.  Emellett
a szakemberek egyre jelentôsebb része
nem is azonosítja magát történészként
vagy szociológusként, hanem egyidôben
mindkét terület képviselôinek közösségé-
hez is tartozik.  Elsôsorban bennük ér-
lelôdött meg a közös konferencia gondo-
lata, amelyet hosszas szervezést, számos
egyeztetést követôen sikerült az idei év-
ben megrendezni.

Az esemény négy napja alatt öt rendkí-
vül színvonalas plenáris elôadást hallgat-
hattak meg a résztvevôk; sajnos Anthony
Giddens, a mai angol szociológia egyik
vezetô teoretikusa nem tudott eljönni a
konferenciára, így ezek egyikén helyette
Lars Bo Kaspersen, a Copenhagen Busi-
ness School tanára beszélt rendkívül szó-
rakoztató stílusban a sportmédia történe-
térôl.  Hasonlóan nagy sikert aratott San-
der Gilman („Scholars and Athletes: Ima-
gining Jewish Bodies"), Anker Brink
Lund („The Political Economy of Mass
Mediated Sport"), Judith Lorber („Sports:
The Playing Ground of Gender"), vala-
mint Leena Laine („The IOC, the Globali-
sation of Sport and Gender in the Revolu-
tionary 1960’s: a Nordic Perspective") cí-
mû elôadása is.

A plenáris üléseket követôen egészen
késô délutánig folyt a munka a külön-
bözô szekciókban, ahol sokszor hasonló
társadalmi jelenségekrôl, problémákról
volt szó de más-más perspektívából.  Az
egyértelmûen elmondható, hogy a
sportmédia, illetve a gender jellegû ku-
tatások rendkívül népszerûek napjaink-
ban; a sporttartalmú televíziós adások
és sajtótermékek tartalomelemzéseiben
a nemek megjelenítésének vizsgálata
egész szekciók témakörét adta.  A szo-
ciológia megközelítés mellett a sport-
közvetítések, illetve a sport és a társa-
dalmi nem történelmi aspektusú elem-
zéseibôl is számos elôadás született, de
hasonlóan érdekesek voltak az élsport
és a nemzeti identitás kapcsolatát, en-
nek változását elemzô kutatások beszá-
molói is.  Ez utóbbiak sokszor egy-egy
olyan sportsztárhoz kötôdnek, akik a
médiának köszönhetôen ma már az
egész világon ismertek – így hallhattunk
rendkívül izgalmas elôadást a nevet, ha-
zát és sportágat is váltó sportolónôrôl,
Ludmilla Engqvistrôl, az amerikaiak új
„sweeetheart"-járól, az orosz Maria Sha-
rapováról, illetve Franciaország – az
elôadó által prófétának titulált -Zinadine
Zidane-járól.  Több szekcióban vehettek
részt azok a kutatók és érdeklôdôk is,
akik a sport és az egészségi állapot kér-
déskörében szerettek volna új vizsgálati
eredményeket megismerni (Risk, Pain
and Injuries; Ageing Bodies and Physi-
cal Activities; Physical Activities, Em-
bodiment and Exercise of Disability and
Chronic Illness; Physical Activity and
Health for All; Obesity, Heath and Physi-
cal Activity: Discourses from Global
Perspectives). 

A témakörök maradéktalan felsorolása
szinte lehetetlen, így inkább arról az új
gyakorlatról számolunk be, amely rend-
kívül hasznosnak bizonyulhat hazai kon-
ferenciák esetén is.  A szekciók bezárása
után ugyanis nemcsak meghatározott
kérdésekkel foglalkozó, elôzetesen szer-
vezett workshopokra és fórumokra került
sor, hanem a résztvevôk maguk is kezde-
ményezhettek olyan ad hoc beszélgetése-
ket, amelyekre az elôadások idôkorláto-
zása miatt azok után nem nyílt lehetôség.
Így mindenki megszerezhette, vagy ép-
pen megoszthatta azokat, a további kuta-
tómunkát segítô információkat, amelyek-
hez feltétlenül szeretett volna ô vagy kol-
legája a konferencia alatt hozzájutni.  Az
esemény tehát nemcsak szimbolizálta a
két tudományterület együttmûködését,
hanem valóban lehetôséget nyújtott arra,

hogy a sporttörténettel és/vagy sportszo-
ciológiával foglalkozó szakemberek is
megismerjék egymást, és eszmét cserél-
hessenek. 

Összesen négy magyar elôadó vett
részt elôadással ezen a konferencián.
Hárman a Semmelweis Egyetem Testne-
velés és Sporttudományi Karának képvi-
seletében, Kertész István, egyetemi ta-
nár, „Pergamon és Dephi. Sportpolitika a
hellén idôszakban" címû elôadásával tet-
te színessé az olimpiai játékok történeté-
vel foglalkozó szekciót.  Gáldiné Gál
Andrea, a „Global Women in Sports Me-
dia" elnevezésû nemzetközi kutatási pro-
jekt résztvevôje, a sportolónôk 2004-es
athéni olimpiai játékok idôszaka alatt a
hazai sajtóban való megjelenésének
elemzését ismertette.  Perényi Szilvia, a
sportolási tevékenység és az általános
emberi értékek, értékpreferenciák össze-
függéseit elemezte a fizikailag aktív és
inaktív magyar fiatalok körében.  A ne-
gyedik magyar részvevô, Molnár Gyôzô,
a North East Wales Institute of Higher
Education (Wrexham, Egyesült Király-
ság) képviseletében pedig, a külföldön
játszó magyar labdarúgók migrációs
helyzetérôl beszélt.

A konferencia szakmai szempontból fel-
tehetôen minden résztvevô számára rend-
kívül hasznosnak bizonyult, a szervezôk
azonban arra is ügyeltek, hogy ne csak a
tudományos programok nyújtsanak le-
hetôséget a közös együttlétekre.  Így nyílt
alkalom csoportos kirándulásokra (szigo-
rúan gyalogosan, esetleg kerékpárral!),
Koppenhága nevezetességeinek megtekin-
tésére, illetve sportolásra.  Akinek pedig
még emellett maradt ideje, egy igazán kü-
lönleges sporteseményt kísérhetett figye-
lemmel a négy nap folyamán: Dánia fôvá-
rosának fôtere adott ugyanis otthont a haj-
léktalanok ötödik alkalommal megrende-
zett labdarúgó világkupájának, melyen
nem kevesebb, mint 48 ország csapata
vett részt.  Honfitársaink is remekül szere-
peltek, és rendkívül népszerûek voltak a
remek hangulatú, alkalmilag összeverbu-
válódott szurkolói seregek körében.  E so-
rok szerzôinek sikerült egy olyan lelátói
csoportba kerülni, amelyben négy ghánai,
két német, négy ukrán, három olasz, két
brazil, három dán és egy argentin szurkoló
verte a dobokat, énekelt, és bíztatott egy-
szerre minden pályára lépô csapatot.
Hogy felejthetetlen élmény marad szá-
munkra –csakúgy, mint az egész konferen-
cia-, azt bizton állíthatjuk.

GGáállddiinnéé  GGááll  AAnnddrreeaa,,  
PPeerréénnyyii  SSzziillvviiaa
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Viofor JPS
magnetostimuláció

és a terhelést követô restitúció
MAGNETOSTIMULATION BY VIOFOR JPS AND RESTITUTION AFTER LOADING

Dobos József, Györe István1, Szûcs Adrienn2

Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti osztály, Budapest
1Országos Sportegészségügyi Intézet, Kutató osztály, Budapest
2Sugó-Med Kft. Foglalkozás-egészségügyi Központ, Baja
E-mail: studium@medandlife.hu

Sport a globális világban...
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI SPORTSZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG (ISSA) 

ÉS A NEMZETKÖZI SPORTTÖRTÉNETI TÁRSASÁG (ISHPES) 
VILÁGKONFERENCIÁIRÓL – KOPPENHÁGA, 2007. JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 5.
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prezentáció mellett briliáns elôadás.  A magyar elôadások
megítélésem szerint jól sikerültek, az elôadásokat követô
kérdéseknél és vitánál mindenki állta a sarat.

Az ECSS kongresszusok jellemzôje a fiatal kutatók díja-
zása (Young Investigators Award).  Idén mintegy 25 ezer
eurot fordítottak e célra, 21 fôt díjazva.  A díjakat a hagyo-
mányos elôadásokra és a poszterekre külön adták ki, az
elsô díj elôadásoknál 4000 euro, posztereknél 3000 euro
volt.  Az elsô 4 helyet eldöntötték, és aránylag sok 5. he-
lyezést osztottak ki.  A díjazottaknál egy-két kivételtôl elte-
kintve teljes mértékben dominált a természettudományi te-
rület, illetve a mûszerigényes laboratóriumi mérések ered-
ményeinek bemutatása.  Nagyon jól szerepeltek a belgák
és a norvégok, de kaptak díjat osztrák, finn, német, francia,
ausztrál és brazil fiatalok is.  Közép- és kelet-európai díja-
zott nem volt. 

Összességében a kiválóan megszervezett, remek hangu-
latú kongresszus hasznos és érdekes volt.  A magyar
elôadók anyagai egyértelmûen a jók közzé tartoztak.  Bár a
fiatal elôadóink egy része most esett át a „tûzkeresztségen",
teljesítményükön ez nem látszott.  Csak remélni lehet, hogy
PhD hallgatóink számára a jövôben is sikerült megtalálni az
anyagi forrásokat az ECSS kongresszusi részvétel támoga-
tásához.  A jövô évi portugáliai program már teljesen komp-
lett, de a norvégok és a törökök is jelentkeztek kongresszu-
si szóróanyagaikkal.  

További információ az ECSS (www.ecss.de) és a kong-
resszusi honlapokon található (www.fmh.utl.pt/ ecss2008 ,
www.ecss2010.com ).

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttáákk::  BBeennddiinneerr  NNóórraa,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff,,  GGéécczzii
GGáábboorr,,  KKnneeffffeell  ZZssuuzzssaannnnaa,,  KKoollttaaii  EErriikkaa,,  OOzzssvváátthh  KKáárroollyy,,
RRáánnkkyy  MMáárrttaa  

állandó, lehet fokozódó vagy növekvô-
állandó-csökkenô (M) és program -
szûk spektrumú egyszerû struktúrájú
jeltôl az ionos ciklotronos magnetore-
zonanciáig (P), külön-külön is beállít-
hatóak. Ezek kombinációi révén több
száz beállításra van lehetôség a mág-
neses tér paramétereinek igen széles
skáláján. Emiatt hangsúlyozni szüksé-
ges, hogy a különbözô programok és
készülékek eredményei összehasonlít-
hatóak, de nem behelyettesíthetôek!

Anyag és módszer 
2006 és 2007 évi ergometriás kajak

bajnokság alkalmával 15-15 sportoló
vett részt a felmérésekben. ôket mind-
két alkalommal három 5-5 fôs cso-
portra osztottuk, mindegyikben 2 nô és
3 férfi sportoló szerepelt. Az 1000 m-s
táv teljesítésének idejét mértük, mint
teljesítményt. Az egyik csoportot (+)
közvetlenül a terhelés után Viofor JPS
készülékkel végzett magnetostimuláci-
ós expozíciónak vetettük alá. Másik
csoportot (pl) a készülék „placebo”
programjával „kezeltük”, harmadik
csoport (-) nem részesült kezelésben.
Terhelés elôtt (Tny), közvetlenül terhe-
lés után (Tmax), a restitúció 5. (R5) és
60. (R60) percében fülcimpából vett
vérbôl határoztuk meg a vér tejsav
koncentrációját. Restitució gyorsasá-
gának mértékéül a tejsav koncentráció
százalékos arányának változását,
csökkenését vettük (R5/Tmax,
R60/Tmax, R60/Tny, R60/R5). 2006-
ban M3P2I3 programmal, 2007-ben
M2P2I2 programmal végeztük a mag-
netostimulációt, így a készülék gene-
rálta különbözô paraméterû mágneses
terek közti különbséget is fel tudtuk
mérni. Az eredményeket mindkét fel-
mérésben mindhárom csoportban át-
lagoltuk, a következtetéseket az átlag-
értékek alapján vontuk le. 

Eredmények
Az 1000 m-s táv leevezése idejének

átlagértékei mindkét évben a csopor-
tok között közel azonosak, az átlagtel-
jesítmények közti különbség 2006-ban
1,5%, 2007-ben 1,8%. Kijelenthetô,
hogy a csoportok teljesítményei között
lényeges különbség nincs, a csoportok
a továbbiakban összehasonlíthatóak.
A szórás ugyanakkor nagy, ennek ma-
gyarázata, hogy mind a hat csoport-
ban szerepeltek nôk és férfiak is ((11..
ttáábblláázzaatt)).

A három különbözô csoport tejsav
koncentrációinak 2006 évi átlagérté-
keit illetve szórását mutatja be a 22..  ttáább--
lláázzaatt. Ebben az esetben az expozíciót
M3P2I3 programmal végeztük.

2007 évben az expozíciót M2P2I2
programmal végeztük, a kezelt, nem
kezelt és placebo csoport tagjainak át-
lag tejsav koncentrációja és a szórás
látható a 33..  ttáábblláázzaattbbaann.

Mind a 22..  ttáábblláázzaattbbaann, mind a 33..
ttáábblláázzaatt adatai alapján látható, hogy
egy kivétellel az R5-s tejsav koncent-
ráció meghaladja a Tmax esetén mért
értékeket. Ennek magyarázata, hogy
a terhelés befejezése ellenére egy ide-
ig még a sejtekbôl távozik a tejsav,
ezért a pihenés kezdeti fázisában a
koncentráció enyhe további emelke-
dése várható. 

A restitúció során a tejsav koncent-
ráció változásának könnyebb nyomon
követése érdekében a változásokat
százalékos arányban adjuk meg
összességében ((44..  ttáábblláázzaatt)) valamint
mindkét felmérés esetében külön-kü-
lön is (55..  ttáábblláázzaatt - 2006 évi mérés, 66..
ttáábblláázzaatt 2007 évi mérés). 

A 44..  ttáábblláázzaatt adatai mutatják a tej-
sav koncentráció százalékos arányá-
nak változását az expozíciók minôsé-
gétôl függetlenül, összességében ele-
mezve a „mágneses tér” hatását a res-
titúcióra.

A Viofor JPS generálta mágneses tér
fizikai terhelést követô izomzat vérel-
látását javító hatását termográfiás
vizsgálattal is igazolták (2). 2006-ban
végzett vizsgálataink ezt megerôsítet-
ték.

Kongresszusok, konferenciák 15Tanulmányok • Dobos József és tsai: Viofor JPS magnetostimuláció...
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2006   (M3P2I3) 2007  (M2P2I2)
+ 272,7 (246,2 - 309,4) 281,5 (252,2 - 308,6)
- 274,9 (252 - 313,7) 279,6 (251,3 - 318,1)
pl 270,7 (236,7 - 301,6) 284,9 (274,3 - 306,1)

11..  ttáábblláázzaatt:: Teljesítmény (mp)/ Performance (sec)

Nyugalmi T max R5 R60
+ 2,05 (1,66 - 2,34) 12,33 (7,8 - 19,2) 13,77 (9,0 - 19,5) 5,27 (4,17 - 6,93)
- 2,24 (1,78 - 2,76) 11,18 (9,68 - 13,1) 11,84 (10,3 - 13,4) 5,11 (2,56 - 9,32)
pl 2,09 (1,78 - 2,39) 10,93 (8,12 - 14,4) 12,86 (8,12 - 17,0) 5,8 (3,34 - 7,85)

22..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció 2006 - M3P2I3 (mmol/l)/Lactic acid concentration (mmol/l)

Nyugalmi T max R5 R60
+ 2,55 (1,9 - 3,78) 15,36 (11,6 - 18,9) 14,79 (7,59 - 17,8) 3,64 (2,3 - 4,77)
- 2,12 (1,36 - 2,85) 16,66 (12,1 - 19,9) 19,72 (12,6 - 30,3) 5,15 (4,03 - 9,15)
pl 1,77 (1,08 - 2,34) 17,08 (14,4 - 23,4) 17,46 (14 - 26,7) 4,45 (2,87 - 6,22)

33..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció 2007 - M2P2I2 (mmol/l)/Lactic acid concentration (mmol/l)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 103,99 33,22 200 31,44
- 112,15 38,31 235,5 34,63
Pl 109,93 39,52 264,5 35,78

44..  ttáábblláázzaatt:: Expozíció minôségétôl független tejsav koncentráció változás
(%)/Changing of the lactic acid concentration not depending of the kind of expo-
sition (%)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 111,68 42,72 257 38,26
- 105,9 45,71 228 43,14
pl 117,66 53,04 278 46,06

55..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció változás (%) 2006 - M3P2I3/Changing of the
lactic acid concentration (%)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 96,3 23,7 143 24,61
- 118,4 30,9 243 26,12
Pl 102,2 26 251 25,49

66..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció változás (%) 2007 - M2P2I2/Changing of the
lactic acid concentration (%)
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Megbeszélés
A pulzáló mágneses terek emberre

gyakorolt terápiás és preventív hatását
utóbbi idôben számos közlemény is-
mertette (1, 2, 4). Mágneses terek
mikrocirkulációt fokozó hatásának le-
het restitúciót elôsegítô következmé-
nye is, azonban élsportolókra gyako-
rolt ilyen hatását szerzôk tudomása
szerint nem mérték. A mért adatok il-
letve arányszámok alapján az alábbi
következtetések vonhatók le:

1. 5 perccel a terhelés befejezése
után a tejsav szintjének csökkenése a
terhelés után közvetlenül mérthez ké-
pest egyedül az M2P2I2-s valós expo-
zíciónak kitett csoportban volt észlel-
hetô (3. és 6. táblázatok), azonban a
kis létszámú csoport miatt nem jelent-
hetô ki egyértelmûen, hogy ez a fajta
expozíció oly mértékben javítja a mik-
rocirkulációt és tejsav bontását, hogy
szinte azonnal csökken a tejsavszint,
bár nem is zárható ki. Ennek a feltéte-
lezésnek a megerôsítése további méré-
seket igényel.

2. Mindkét valós expozíciónak kitett
csoportban a terhelés után 60 perccel
mért tejsavszint nagyobb mértékben
csökkent a terhelés után közvetlenül
mért koncentrációhoz képest, mint a
placebo illetve expozíciónak ki nem
tett csoportokban.

3. Hasonló a helyzet a terhelést kö-
vetô 60. percben mért tejsav koncent-
ráció és terhelés utáni 5. percben mért
koncentrációk arányát illetôen, bár az
M2P2I2 expozíciós csoportban a kü-
lönbségek igen csekélyek. Azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy ezzel az ex-
pozícióval már 5 perccel a terhelés
után a koncentráció csökkenését ta-
pasztaltuk. Ezt a magyarázatot az is
alátámasztja, hogy a 60 perces kon-
centráció a nyugalmit legjobban ebben
a csoportban közelíti meg.

4. A terhelés után 60 perccel mért
értéket a nyugalmi koncentrációhoz vi-
szonyítva azt tapasztaltuk, hogy
M3P2I3 expozíciónak kitett csoportban
a placebo csoporthoz képest jobban,
azonban az expozíciónak ki nem tett
csoporthoz képest kevésbé állt helyre
az eredeti szint. Oka lehet statisztikai
hiba, illetve az expozíciók közti különb-

ség. Ugyanakkor az M2P2I2 csoport-
ban a 60 perces tejsav szint nem éri el
a nyugalmi 1,5-szeresét, minden más
csoportban több, mint duplája.

5. Expozíció fajtájától függetlenül
vizsgálva az adatokat azt találjuk, hogy
az összes összehasonlításban a mág-
neses tér hatásának kitett csoportban
gyorsabban csökkent a tejsav kon-
centráció szintje, mint a mágneses ha-
tásnak ki nem tett csoportokban. A
nem kezelt és placebo csoportok közti
különbség minden esetben kisebb,
mint a kezelésnek kitett és expozíció-
ban nem részesülôk közül a jobbik
közti különbség.

Méréseink során azt tapasztaltuk,
hogy a mágneses teres expozíciónak
kitett és nem kezelt csoportok között a
tejsav szint csökkenés különbsége a
kezeltek javára 60 perccel a terhelés
befejezése után viszonylag csekély
(összességében 31,44 % illetve 34,63
valamint 35,78 % - 4. táblázat, az
M3P2I3 expozíciónak kitett csoportban
38,26 illetve 43,14 és 46,06 % - 5. táb-
lázat, az M2P2I2 csoportban pedig
24,61 valamint 26,12 és 25,49 % - 6.
táblázat). Azonban figyelembe véve a
mai élsportban a helyezettek közti tel-
jesítménykülönbségeket, ez nagyság-
rendekkel nagyobb. Pl. 1984 és 2004
közötti 20 éves periódusban férfi kajak
négyesben az olimpiai bajnokok ered-
ményének javulása 2,75% (és ebben
benne van a felszerelés - lapát tollának
és hajó alakjának - változása okozta
javulás is), nôi 200 m-s gyorsúszásban
pedig 0,84 %, egyes versenyszámok-
ban pedig a teljesítmény csökkent
(1500 m-s férfi síkfutás) (3). 

Bár a csoportok létszáma kicsi, a
vizsgálat eredményei alapján kijelent-
hetô, hogy a Viofor JPS készülék által
generált mágneses terek alkalmasak a
terhelést követô restitúció felgyorsítá-
sára. Ez lehetôvé teszi napi több edzés
esetén a második (és további) edzések
intenzívebbé tételét, javítja az esti
edzés utáni az éjszakai pihenést. Verse-
nyek esetén olyan sportágakban, ahol
egy nap több alkalommal kell pályára
lépni vagy a sportoló több verseny-
számban indul és egy nap több alka-
lommal kell szerepelni (pl. birkózás,

cselgáncs, atlétika egyes futószámai,
rövid pályás gyorskorcsolya, kajak-ke-
nu, úszás, öttusa, tollaslabda, asztalite-
nisz, vívás, stb.), illetve labdajátékok-
ban a félidôk közötti szünetekben (an-
nál is inkább, mert ez a készülék alkal-
mas egy vezérlôvel több személy keze-
lésére) elôsegíti a pihenést, azaz a kö-
vetkezô szereplés alkalmával javíthatja
az eredményességet.

Sporton kívüli felhasználást (pl. fog-
lalkozás egészségügy) illetôen nehéz
fizikai munkát végzôknél is hasznos le-
het alkalmazása. 

Ugyanakkor szükséges, hogy na-
gyobb esetszámmal, más sportágak
képviselôinek bevonásával is elvégez-
zük a felmérést, ami az eredmények
egzaktságán és alkalmazhatóságról le-
vont következtetéseken finomíthat. A
tejsav koncentráció csökkenése gör-
béjének pontosabb meghatározásához
szükségesnek tûnik az R30 mérése is.
További feladat, hogy ne csak olyan
sportágakban végezzük ezt el, ahol az
állóképességnek van szinte döntô sze-
repe, hanem mérjük fel alkalmasságát
más jellegû sportágakban is (pl. torna
vagy lövészet), valamint a sok beprog-
ramozható lehetôség közül kiválasszuk
az optimálist. Az optimális beállítást
befolyásolhatja az egyéni „fogékony-
ság” valamint a sportág jellege.

A szerzôk köszönetüket fejezik ki az
Országos Sportegészségügyi Intézet
Kutató osztály munkatársainak a min-
ták helyszíni levételéért és a mérések
elvégzéséért valamint a felmérésekben
önként részt vett sportolóknak az
együttmûködésért.

Irodalom
Aleksander Sieron: Mágneses terek

alkalmazása az orvostudományban.
Szûcs Adrienn: Mozgásszervi meg-

betegedések megelôzése Viofor JPS
elektromágneses-tér kezeléssel. Bal-
neológia XXIII/2/32-39

Dobos J., Csépai D., Moldvay I:
Sportsérülések és ártalmak kajak-ke-
nuban

Gruber J.: Magnetfeld-resonanz-the-
rapie beim 1. FC Nürnberg Ener. Med.
1999/3:22

láthattunk anyagokat összesen 527 posztert a következô te-
rületeken: Gyógytestnevelés/Öregedés/Biokémia és endok-
rinológia/Biomechanika/Edés és versenyzés/Ergomet-
ria/Genetikai és molekuláris biológia/Táplálkozás és sport-
mozgás/Testnevelés és pedagógia/Fizikai aktivitás, egész-
ség és fitnes/Fiziológia/Pszichológia/Sport szocioló-
gia/Sport orvoslás/Növekedés és érés/Antopometria/ Mo-
toros tanulás/

Elsô nap 14 témakör- 25 szekciójában 255 poszter.
Második nap 15 témakör -24 szekció 252 poszter.
Harmadik nap 13 témakör- 22 szekció 220 poszter.
A teremben egész nap lehetett érdeklôdôket látni, az

elôadók egymás között és a kérdezôkkel is sokat tudtak be-
szélgetni, ha vették a „fáradtságot" és szemmel tartották
anyagukat.  Az elôadások órájában szüneteltek a szóbeli
prezentációk, talán ennek is köszönhetôen mindig teltház
volt.  Ennek ellenre kényelmesen lehettet közlekedni, és
könnyen megtalálható volt minden plakát, amit az absztrakt
könyvben kiválasztott magának az ember.  Sajnálatos tény,
hogy egy-két szekció elnöke nem érkezett meg, így voltak
olyan kutatók, akik kizárólag egymás között beszélgethet-
tek munkájukról.  

Kongresszusi körkép
Az ECSS éves kongresszusa a világ egyik legjelentôsebb

és legnagyobb sporttudományos rendezvényei közé nôtte ki
magát, évekre elôre rögzített a következô kongresszus hely-
színe (2008 Estoril/Portugália, 2009 Oslo/Norvégia, 2010
Antalya/Törökország).  A tudományos szervezet éves kong-
resszusainak fejlôdése a résztvevôk és az elôadások száma
tekintetében töretlen és rohamos.  Az idei 12. kongresszu-
son minden földrész képviseltette magát, 60 ország elôadói
szerepeltek a tudományos kongresszuson (pl. Ausztrália,
Brazília, Irán, Katar, Kazahsztán, Kína, Malaysia, Szaud-Ará-
bia, stb.).  A szinte teljes körû európai jelenlét mellett szem-
beötlô volt a nagyarányú japán képviselet, emellett viszony-
lag sokan jöttek az USA-ból és Kanadából is.  Érdekes volt
létni, hogy a résztvevôk döntô hányada, 70-80%-a a fiatal
korosztály képviselôje.  

A kongresszus absztrakt kötete 718 oldalas, 1400 tartalmi
összefoglalót foglal magába kis méretû betûkkel, 4 plenáris
ülés, 35 szimpózium, 80 tematikus elôadói szekció, és monst-
re, 725 poszter bemutatása alkotta a szakmai programot.

A poszteres prezentációt részemrôl mindig kedveltem, tö-
retlen népszerûsége nem véletlen.  Bár lényegileg „másod-
osztályú" besorolású, nagy konferenciákon sokszor megha-
tározó szerephez jut az információ átadásban.  Egyrészt
technikailag megoldhatatlan néhány nap alatt ezres nagy-
ságrendû elôadások megszervezése, ezért a poszter egyféle
kényszermegoldásként is funkcionál.  Térhódításában meg-
ítélésem szerint kezdetekben az is közrejátszott, hogy gyen-
ge nyelvtudással is megkockáztatható egy poszteres konfe-
rencia részvétel.  Másrészt nagy elônyökkel is rendelkezik a
hagyományos szóbeli, „orális" elôadásokkal szemben.  A
posztereket mindenki megnézi, a szokványos A0 méretû
„plakátra" minden információ felzsúfolható.  A szerzôvel pe-
dig gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetséges konzultálni, il-
letve kapcsolatot felvenni.  Kétségtelen persze, hogy az
esszé jellegû témakifejtésekre alkalmatlan ez az elôadás for-
ma.  A poszter nagyon „tömör" mûfaj, eleve feltételezi ada-
tok meglétét és feldolgozását.  Az ábrák és táblázatok pedig
többnyire önmagukban is érthetôk.  Nem véletlen tehát,
hogy a poszterek az ECSS idei konferenciáján is fontos sze-
rephez jutottak, mennyiségileg pedig dominánsak voltak. 

A poszterek szokásos módon meglehetôsen vegyes, he-

lyenként kissé eklektikus képet mutattak.  Többségük esz-
tétikus és szép volt, A0 méretû plakátra színesen nyomtat-
va.  Egy formabontó spanyol poszter is szerepelt, a körte-
formájú, szélén hullámvonalban vágott, amúgy szép szín-
összeállítású plakát mindenki figyelmét magára vonta.  Volt
néhány fekete fehér poszter is, számomra meglepôen sok
volt az A4 méretû lapokból összerakott poszter (fôleg japá-
nok), és elrettentô példaként még kimásolt és felnagyított
absztrakt felragasztása is elôfordult.  Több intézmény
elôadói ugyanakkor egységes arculatú és színvilágú poszte-
rekkel szerepeltek.  

A poszterek tartalmi részei szinte kivétel nélkül a nemzet-
közileg szokásos sémát követték (logók, cím, szerzôk és in-
tézményük, bevezetés, cél, anyag és módszer, eredmények,
diszkusszió, következtetések, esetleg néhány irodalmi refe-
rencia jelzése).  A magyar poszterek elegánsak és szépek
voltak, tartalmi kérdésekben pedig sokan érdeklôdtek az
elôadóinknál.  A posztereket minden nap reggel 8-tól lehe-
tett kiragasztani az elôre meghatározott sorszámú helyre, és
estére le kellett szedni.  A poszterek többsége 10-16 óra kö-
zött ki volt függesztve, bár a szekció hivatalosan mindig
14.30-15.30 között végezte munkáját.  Ekkor a hatalmas
kiállítási csarnokban mindig óriási tömeg volt.  A poszterek
érdemi áttekintéséhez azonban szerintem az ideális idôpont
11-12 körül volt.  Ekkor is sokan voltak már a csarnokban,
volt még elegendô A4-es méretû „különlenyomat" – persze
az elôadó nem biztos, hogy a posztere mellett volt.  A posz-
tereket a szerzô választása szerint, elôre megadott témakö-
rök (alszekciók) alapján csoportosították.  Gyakorlatilag
mindenki megtalálhatta a saját érdeklôdésének megfelelô
témákat, de tájékozódhatott a sporttudomány szinte minden
szegmensének legújabb tudományos eredményeirôl is. 

Tartalmi oldalról Jyväskyläban elsôsorban a motoros
tesztek alkalmazására voltam kíváncsi.  Sokkal kevesebb
ilyen témájú elôadással és poszterrel találkoztam, mint ami-
re elôzetesen számítottam.  Leginkább a fittség vizsgálati
anyagoknál találkozhattunk motoros tesztekkel, és néhány
alkalommal különféle mûszeres, terheléses, élettani vagy
módszertani vizsgálatok kiegészítô részeként.  A motoros
tesztek összességében azonban csak perifériálisan szerepel-
tek a kongresszusi anyagokban portugál, spanyol, auszt-
rál/katari és maláj szerzôktôl.  A „testing" kulcsszó alatt
szinte kizárólag mûszerigényes laboratóriumi mérésekrôl
számoltak be.  Általában is jellemzô volt az élettani-biome-
chanikai vizsgálatok erôteljes jelenléte, még sportági vizs-
gálatok esetében is.  Társadalomtudományi területeken a
kérdôíves módszerek alkalmazása dominált.  Személy sze-
rint csalódást okoztak az alkalmazott adatfeldolgozási mód-
szerek is, egyrészt több hibát és pontatlanságot tapasztal-
tam, másrészt elvétve lehetett csak találkozni többváltozós
módszerek alkalmazásával. 

A szóbeli elôadások fentiek ellenére általában magas szín-
vonalúak voltak, kizárólag PowerPointos prezentációval le-
hetett szerepelni.  A 10 perces idôkorlátot nagyon szigorúan
és következetesen minden szekcióban betartották.  Meg-
lepôen sokan elkövették azonban azt a tipikus hibát, hogy a
bevezetéssel és a metodikával elhasználták idejük nagy ré-
szét, az eredmények bemutatására és az összefoglalásra
alig maradt idejük.  Egyébként a „szokásos" konferencia
forgatókönyv szerint zajlott a hallgatóság cirkulációja: az
elôadások címe és esetleg az absztrakt alapján mentünk az
egyik elôadásról a másikra.  Volt, amelyik a címe alapján
csalódást okozott, más esetben viszonylag semmitmondó
cím mögött kitûnô anyag és elôadás húzódott meg.  Elôfor-
dult szép prezentáció  mellett  gyenge  elôadás,  és  szerény- 
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csiak… Az elôadésokat Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella
kezdte (ô nem tudott részt venni, helyette Bognár József
adott elô), mely a sportágválasztás problematikájáról vég-
zett kutatásáról szólt.  Az elôadás kiemelte a lényeges sze-
replôket (gyermek, szülô, testvér, testnevelô, edzô) és befo-
lyásoló tényezôket (személyi, tárgyi, eszköz, anyagi, stb.) a
folyamat során.  A programban szerepelt még Bognár Jó-
zsef, Kovács T. László és Pohány Csilla elôadása is a
felsôtagozatos tanulók véleményérôl és tapasztalatairól a
testnevelés órai értékeléssel kapcsolatosan.  Ebben a
szerzôk bebizonyították, hogy a diákok elfogadják az érté-
kelés jelenlegi formáját és módszereit.  Emellett a testnevelô
tanárképzés és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatait,
legjobb eljárásait, a testnevelôi kiégés kérdéseit, illetve a
kvalitatív kutatási metodológia elônyeit és hátrányait hall-
hattuk a szekcióban.  

Összefoglalva elmondható, a Sport Pedagógia szekció ál-
talában barátságos és szûk környezetben zajlott le, igényes
elôadásokkal és vitákkal.  Talán érdemes lenne jobban be-
kapcsolódnunk a nemzetközi vérkeringésbe, felhasználni
annak eljárásait és módszereit, mert úgy tûnik van le-
hetôség erre.  Ugyancsak reális lehetôség mutatkozik nem-
zetközi kutatócsoportokba való bekapcsolódásba, talán ez
(is) lenne az egyik célja a Kongresszusi részvételnek.  

Edzés és teljesítmény
A nyitónap szerda volt, ekkor került sor az elsô elôadá-

sokra a Coaching and Performance a témaköreiben.  A
szekció jelentôs szerepet kapott a programban, elôadások
igen széles skáláját láthattuk, hallhattuk a Kongresszuson.  

A minket érintô szekcióban telt ház (mintegy 100 ember)
elôtt az elsô elôadó a kanadai illetôségû Lemieux (és mtár-
sai) a Calgary University-rôl a kritikus erô és az anaerob ka-
pacitás összefüggésérôl tartott elôadást.  Másodikként egy
érdekes elôadás hangzott el az ausztrál Monique King (és
mtársai) részérôl, témaköre a pihenôidôben végzett külön-
bözô intervenciós hatások vizsgálata volt.  Harmadikként
adott elô ebben a szekcióban Révész László „Az irányított
edzések szerepe úszásban" címmel.  Révész és mtsai a ma-
gyar úszósport legendás edzôjének, Széchy Tamás tanítvá-
nyaival készült interjúk kiértékelésével készültek.  A prezen-
táció jól sikerült, nagy érdeklôdés kísérte, több kérdés meg-
válaszolására sem maradt idô a végén.  A következô elôadó
a japán Ayabe (és mtársai) volt, a hosszútávúszásban gya-
kori jelenség, a hypothermia jelenségének vizsgálatát mu-
tatta be.  Ötödikként szintén ausztrál munka anyag került
bemutatásra (Lee és mtársai), témájuk az erôleadás moun-
tain bike-ozás és országúti kerékpározás közben volt.  Az
utolsó, hatodik elôadás (Peinado és mtársai) ezen a napon
szintén az országúti kerékpározás tematikájával foglalko-
zott, diszkriminancia analízist használva a sportág által
megkövetelt fiziológiás képességek, készségek értékelésé-
re.   

A témakörben második szekcióra a következô napon,
csütörtökön került sor, amikor szintén hat elôadás hangzott
el.  Elsôként egy izgalmas elôadás hangzott el az Egyesült
Királyságból származó Drake és mtársai tolmácsolásában, a
VO2 max és a sebesség összefüggéseit vizsgálta elit távgya-
loglóknál.  Másodikként török elôadót (Cevdet és mtársai)
hallhattunk, a Hacettepe szakaszos ugró teszt (HIJT) meg-
bízhatóságának és érvényességének vizsgálatáról.  A követ-
kezôkben Diaz és társai prezentációját élvezhettük, temati-
kája a futás energia felhasználását vizsgálta fiatal triatlono-
soknál.  Ezen a napon a negyedikként svájci Heyer-t hall-
hattunk, rekreációs és elit futók tervezési feladatairól.  Ötö-

dik a finn Pauli a mérések modern technológiai hátterét dol-
gozta fel.  Utolsóként az osztrák Koch-Markus a strandröp-
labda támadási és védekezô stratégiájának jelöléses analízi-
sérôl adott elô. 

A harmadik szekcióra péntek lett kijelölve, az elsô eladó
Jorge és mtársai voltak, a teljesítményt és a kardió-vaszku-
láris reakciót mérték nehéz ellenállásos és tradicionális
erôedzések során.  Másodikként görög (Christos és mtársai)
elôadást hallhattunk, a tematikája evezôsök hypoxemiájá-
val foglalkozott.  A harmadik elôadó (Elias és mtársai) szin-
tén Hellászból jött, a bemelegítés és a szénhidrát bontás
összefüggéseit mutatta be hosszútávfutásnál.  Negyedikként
Matti finn elôadó volt soron, 8 hetes military edzés során
végrehajtott állóképességi és erôedzések miatt bekövetke-
zett változásokat követte.  Ötödiknek Laura és munkatársai
olasz elôadását figyelhettünk meg a serdülôkorú teakwando
sportolók A-amiláz és nyál kortizol szintjének vizsgálatáról.
Utolsóként Nummela (és mtársai) elôadása az 5 kilométe-
res futásnál fellépô kimerültségi állapotot tárta elénk.

Szombaton, az utolsó napon olasz elôadással kezdtünk,
témája az összehasonlító kutatás volt fiatalkorúaknál, antro-
pometriás, motoros és pszichológiai képességek-készségek
vizsgálatával.  Másodikként Romar-Öhberg finn elôadókat
tekintettük meg, a vizsgálat tárgya a síelôk tanulmányi és
sport sikereinek vizsgálata volt.  Ezután ismét egy érdekes
elôadást hallgattunk végig az Egyesült Királyságbeli Lam-
beth tolmácsolásában a mountain bike-osok terep teljesít-
ményérôl.  Negyedikként az olasz Faina elôadását élvezhet-
tük az országúti kerékpárosok fiziológiás követelményeirôl.
Hofmijster és mtársai Hollandiából az evezôsöknél végzett
vizsgálatot a technikai készségek és az erô kapcsolatáról.
Utolsóként a szintén holland Brink elôadása a fiatalkorú lab-
darúgók edzésterhelését és szakaszos állóképességi kapaci-
tásának összefüggéseit mutatta be. 

A poszter szekcióban is mindhárom napon voltak a témá-
hoz kapcsolódó elôadások.  Sajnos hazai poszter prezentá-
cióra a témakörben nem került sor. A poszter szekció
összegzésként elmondhatjuk, hogy a kutatások a területet
szinte teljes egészében lefedik, a sportanalízistôl kezdve a
pihenôidôszak intervencióján keresztül, egészen a techni-
kai-taktikai elemek vizsgálatáig.  Érdekes volt látni azt a
sokszínû megközelítési módot, amellyel a kutatók vizsgálják
az egyes témákat.  

Összegzésképpen az European College of Sport Science
(ECSS) 12. kongresszusán a Coaching and Performance
szekciók megmutatták, hogy a kutatóknak sokoldalúan ér-
demes felfogniuk a kérdéskört, minden részterület reprezen-
tálva volt.  Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy nem ez a
terület képviseltette magát a legerôsebben a kongresszu-
son, hiszen a kutatások döntô többsége más témákkal fog-
lalkozott.  A gyakorlati élversenyzô-kutatások pedig még
nem érték el a kívánatos szintet, úgy tûnik a tudomány
egyelôre a rekreációs, egészségmegôrzô és rehabilitációs
területen mozog jobbára.  Az élsport témájú kutatások terén
mutatkozik lehetôség még több komoly kutatás megvalósí-
tására, amelybôl a gyakorlat számára is kézzel fogható fo-
lyamatok derülhetnek ki. 

Összefoglaló a poszterekrôl
A konferencia alatt 3 alkalommal rendezetek poszteres

bemutatót.  Az érdeklôdôk mindhárom nap reggeltôl estig
sétálhattak a poszterek között.  Az elôadóknak egy óra ált
rendelkezésükre, hogy elôadják munkájukat az elnöküknek
és az érdeklôdôknek, így kérdésekkel együtt körülbelül 6-
10 perc jutott minden személyre.  17 különbözô témakörben 

Összefoglalás
A rendszeres fizikai aktivitásnak a

testalkatra, testösszetételre és a fizikai
teljesítményekre gyakorolt pozitív ha-
tása nem vonható kétségbe. A mért
jellemzôk alapján az öröklöttség mel-
lett az aktivitás és edzés által módosí-
tott struktúra és a mozgásteljesítmé-
nyek következményes fejlôdése külön-
külön is leírható. A biológiai rendsze-
rek komplexitásának és rendezettsé-
gének „mérésére” viszont egyre töb-
ben és többször használják a statiszti-
kai entrópiát (Land és Elias 2005). Az
entrópia segítségével sokféle fiziológiai
folyamatot, sôt mozgásos teljesítményt
elemeztek már - pl. szívfrekvenciát
(Ryan et al. 1994, Cysarz et al. 2000),
légzést (Cardilora et al. 2004), GH
szekréciót (Martha et al. 1996), falmá-
szók specifikus teljesítményét (Bosch-
ker és Bakker 2002), járást (Costa et
al. 2003), célkövetô mozgásokat (Lai
et al. 2005) -, de a mûködés rendezett-
ségi mutatóját csak egy-egy paramé-
ter idôsora alapján számolták ki. Mi a
vizsgált rendszer többféle jellemzôjébôl
számoltuk ki az entrópiát, hogy a rend-
szer „egészét” egyetlen integrált, diag-
nosztikus paraméterrel (Zsidegh,
2000) minôsíthessük. Vizsgálatunkban
55 testnevelési osztályos (GT) és 70
általános tantervû iskolai osztályba já-
ró (GN) fiú vett részt; a nyolc adatfel-
vételre félévenként került sor. A longi-
tudinális vizsgálat kezdetekor a tanu-
lók életkor-átlaga 7,12 év volt. A rend-
szer entrópiájának kiszámításához a
testmagasság, testtömeg, a metrikus
és plasztikus index, valamint a relatív
zsírtömeg (F%) mellett négy fizikai tel-
jesítmény adatait használtuk fel (30 m-
es futás, helybôl távolugrás, kislabda-
hajítás és 400 m-es futás) (Szabó
1977). Azt a feltevésünket, hogy a GT
csoport fejlôdése rendezettségben fe-
lülmúlja a GN csoportét, a használt
modell elemzése nem igazolta. Az ent-

rópia-értékek összehasonlítása a GN
csoportnál mutatott szignifikánsan ki-
sebb rendezetlenséget a rendszer egé-
szére (Esum), a testi jellemzôkbôl szá-
molt (Emorf) értékekre és a fizikai tel-
jesítmények entrópiájában (Emot) is.
A kisebb entrópia értékek tehát e cso-
port komplex fejlôdésében mutattak
kiegyensúlyozottabb testméreti válto-
zásokat és ezeknek jobban megfelelô
teljesítményfejlôdést. Mivel a modell il-
leszkedését nem sikerült alátámaszta-
ni, hagyományos, változónkénti elem-
zéssel kíséreltük meg feltárni az oko-
kat. A testmagasság és a plasztikus in-
dex kivételével a két csoport növeke-
dése szignifikánsan különbözött, sôt a
csoportokon belüli korfüggô változá-
sok is többnyire szignifikánsak voltak. 

A fizikai teljesítményekben is volt a
csoportok között statisztikailag érté-
kelhetô eltérés, de a GT csoportban
kevesebb volt a mérés-intervallumon-
kénti szignifikáns különbség. Ez lehet a
mozgáspróbák kedvezôbb entrópiájá-
nak (Emot) hátterében a GN csoport-
nál, hiszen a szignifikáns morfológiai
változásoktól ugyancsak szignifikáns
teljesítményjavulás várható el. Az al-
kati entrópia (Emorf) szignifikáns kü-
lönbségét pedig a TTS-ben és az F%-
nál tapasztalt különbségek magyaráz-
zák meg. Az egész rendszer (Esum)
entrópiájában kimutatott különbség
pedig logikus következmény. A mért
fizikai teljesítmények változóinak kor-
függése minden esetben szignifikáns
volt, a KISL kivételével a regressziós
egyenesek meredeksége sem külön-
bözött, tehát a GT csoport teljesít-
mény-javulása egyetlen próbában sem
haladta meg a mérési periódus kezde-
tén, a szelekció következményeként
regisztrált különbséget. A változónkén-
ti elemzés alapján a GT csoportnál
nem volt igazolható az átlagos biológi-
ai fejlôdést meghaladó fizikai teljesít-
ményjavulás, azaz edzéshatásról nem

beszélhetünk. Ez magyarázat lehet ar-
ra, miért mondtak ellent az eredmé-
nyek kiinduló feltevésünknek.

KKuullccsssszzaavvaakk:: komplex rendszer ent-
rópia-elemzése, testalkat, testösszeté-
tel, fizikai teljesítmény

Abstract
There is no doubt that regular exer-

cise has a beneficial influence on
physique, body composition and
physical working capacity. In addition
to the role of inheritance, one can se-
parately describe the structural chan-
ges brought about by exercise and
physical training as well as the ensuing
improvement of performance. Howe-
ver, when it is the complexity of biolo-
gical sytems that is to be "measured",
a growing number of researchers try to
utilize statistical entropy (Land and Eli-
as 2005). Various physiological pro-
cesses, even motor performances ha-
ve already been analyzed by using ent-
ropy, such as heart rate (Ryan et al.,
1994, Cysartz et al., 2000), pulmonary
ventilation (Cardilora et al., 2004), GH
secretion (Martha et al., 1996), the
specific power output of climbers
(Boschker és Bakker 2002), gait (Cos-
ta et al. 2003), target following move-
ments (Lai et al. 2005), but the indica-
tor of the function's orderliness has be-
en calculated by using only the time
series of solitary parameters. We at-
tempted to assess the quality of the
studied system as a whole by a single
integrated diagnostic parameter (Zsi-
degh, 2000), to this end we calculated
entropy from several variables of the
system. Two groups of boys were stu-
died: 55 pupils who attended specific
physical education classes (GT) and
70 boys who attended classes follo-
wing the general curriculum (GN).
Eight observations were made with in-
tervals of half a year. When this longi-
tudinal study began, the average age
of the pupils was 7.12 years. The vari-
ables used to calculate the entropy of
the system were height, body mass,
the metric and plastic indices, relative
fat mass (F%) and the data of four mo-
tor  tests, namely, 30m dash, standing
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broad jump, fistball throw and 400m
run. The analysis of the employed mo-
del failed to support our working
hypothesis that the development of the
GT group would exceed that of the GN
group in orderliness. The comparison
of the entropies showed that the deve-
lopment of the GN group displayed
significantly more orderliness for the
system as a whole (Esum) as well as
for the respective body dimensions
(Emorf), and entropy calculated for
physical performaces (Emot). That is,
the lower values of entropy for the
complex development of the GN group
spoke for a better balance of dimensi-
onal changes and a performance imp-
rovement that corresponded better to
these changes. Since we could not
confirm the fit of the model, we tried to
find the reasons in the traditional way,
i.e. by analyzing the variables separa-
tely. Excepting height and the plastic
index the growth patterns of the groups
differed significantly, and even the age-
related changes within the groups we-
re almost consistently significant. The
two groups differed significantly in so-
me of their physical performances. In
the GT group there were fewer signifi-
cant differences between the respecti-
ve observations. This may be the
background of the better orderliness of
the motor performances (Emot) in the
GN group, because one expects signi-
ficant improvement in performance
when the morphological changes are
significant. The significant difference in
the physique (Emorf) of the groups co-
uld be explained in a satisfactory way
when significant differences were fo-
und in body mass and F%. The majo-
rity of the studied variables correlated
significantly with proceeding age. The
slopes of the regressions on age did
not differ. The improvement of the GT
group in performance - except the fist-
ball throw - did not exceed the initial
difference attributable to selection in
any of the four motor tests. Since the
analysis by variable did not confirm a
performance improvement exceeding
that of an average biological develop-
ment in the GT group, we have no rea-
son to speak of a training effect. The
absence of this effect may explain,
why our original working hypothesis
could not be confirmed.

KKeeyy--wwoorrddss:: Analysis of entropy in a
complex system; Physique; Body com-
position; Motor performance

Bevezetés
A termodinamika második fôtéte-

lébôl származtatott entrópia mennyisé-
ge a biológiai rendszerek mûködésé-

nek megítélésére is alkalmas (Singh,
1998). Minél rendezettebben mûködik
egy rendszer, annál kisebb az entrópiá-
ja. Az entrópia tehát valamely rendszer
szabályozottságának és komplexitásá-
nak statisztikai számszerûsítése, mely-
nek nagysága a rendszert jellemzô,
mért adatok idôsora alapján határoz-
ható meg. Elfogadottá, bizonyítottá
vált, hogy a magas szintû rendezettsé-
get alacsony entrópia jellemzi és ez ér-
vényes populációkra, a sokaságot al-
kotó egyedekre és ezek struktúráira is
(Udgaonkar 2001).

Ryan és munkatársai (1994) a szívf-
rekvencia dinamikáját, életkori és ne-
menkénti specifitását, spontán és
hangjellel szabályozott légzésfrekven-
cia szívfrekvenciára gyakorolt hatását
vizsgálták az entrópia alapján. Az R-R
intervallumok dinamikáját és a szívve-
rések variabilitását is vizsgálták
felnôtteknél (Tulppo et al. 1996), de
még magzati állapotban is, hogy a
magzat fejlôdését és a patológiás kör-
nyezetet, illetve ezek rendezettségét fi-
gyeljék az entrópia segítségével
(Cysarz et al. 2000). Caldirola és mun-
katársai (2004) egészséges és pánik-
betegségben szenvedôk légzésfunkciós
paramétereit vizsgálta légvételenként, s
az egészségesek szignifikánsan kisebb
entrópia értékeit, rendezettebb keringé-
si mûködésüket írták le. A növekedés
feltételeit is elemezték a 24 órás, fizio-
lógiás GH szekréció rendezettsége
alapján normál és lassú növekedésû
gyermekeknél (Martha et al. 1996) 

Nemcsak élettani folyamatok és a
hátterükben lévô anatómiai-élettani
rendszerek jellemzésére használják az
entrópiát. A mozgatórendszer mûkö-
dését, a külsô feltételek megváltoztatá-
sához való alkalmazkodását, a szabá-
lyozott mûködés produktumát, a moz-
gásvégrehajtást is jellemezték az ent-
rópiával. 

Vizsgálták a célirányos, célkövetô
mozgások szabályozottságát a köve-
tendô cél sebességének és mozgáspá-
lyája kiterjedésének változtatásával
kapott trajektóriák alapján (Lai et al.
2005). Elemezték a különbözô sebes-
ségû, spontán és külsô jelre végrehaj-
tott járás ciklusainak dinamikáját, ren-
dezettségét (Costa et al. 2003), de
ennél bonyolultabb mozgásokat is.
Olimpiai és világbajnok sportolók
mozgásteljesítményét a sportágspeci-
fikus mozgások pályagörbéibôl szá-
molt entrópiával (Csende et al. 2005),
falmászók teljesítményét, mozgásü-
gyességét mint a neuromuszkuláris
rendszer megnyilvánulását a geometri-
ai entrópia (Cordier et al. 1993, 1994)
segítségével.

A felsorolt munkák egy-egy idôsor
(pulzusszám, légzésfrekvencia, kijelölt
testpontok elmozdulása, tömegközép-
pont kitérése) entrópiájával jellemez-
ték a rendszert. Mi megkíséreltük a bi-
ológiai rendszer „egészét” jellemezni
egy integrált diagnosztikus paraméter-
rel (Zsidegh 2000), mely több változó
azonos idôsorából számolt „többdi-
menziós” entrópia. Feltételeztük, hogy
a fokozott fizikai aktivitás hozzájárul a
morfológiai, különösen pedig a fizikai
teljesítményt érintô fejlôdéshez, és
hogy ez az entrópia segítségével kimu-
tatható.

Munkánk célja tehát az volt, hogy
azonosan prepubertás korú, de fizikai
aktivitásukban eltérô fiúk testi fejlôdé-
sét, a strukturális változásokkal járó
funkcionális módosulásokat, illetve ezek
rendezettségét, összhangját leírjuk.

Módszerek
Vizsgált személyek
A 2003-2006-ban lefolytatott vizs-

gálatban egy észak-kelet magyaror-
szági nagyváros általános iskoláinak
fiútanulói vettek részt. Az azonos élet-
kor szerinti kiválasztás után a longitu-
dinális vizsgálat mintáiban 55 testne-
velési osztályos (GT) és 70 általános
testnevelési tantervû osztályba (GN)
járó fiú maradt. Átlagéletkoruk a vizs-
gálat kezdetekor 7,12 év
(GT=7,13±0,2; GN=7,12±0,2) volt. A
GT csoport tagjai a hetente négy test-
nevelési órán kívül egy további köte-
lezô sportfoglalkozáson, míg a GN
csoportba tartozók csak az órarend
szerinti két testnevelési foglalkozáson
vettek részt. A vizsgálat tervezésekor
és szervezésekor a WMA ajánlásainak
(1996) megfelelôen jártunk el.

A vizsgálati eljárás és az alkalmazott
módszerek

Az adatfelvétel az iskolai év minden
félévében történt, a mérések közötti
idôtartam mindenki számára jó közelí-
téssel fél év volt. Összesen nyolc alka-
lommal végeztünk részletes antropo-
metriai adatfelvételt, a fizikai teljesít-
ményeket ± 2 nap eltéréssel regisztrál-
tuk.

A testméretek felvételénél és a kor-
csoport osztályszélességének kijelölé-
sekor a Nemzetközi Biológiai program
(IBP) ajánlásait vettük figyelembe
(Weiner és Lourie 1981). Eredménye-
ink bemutatásához rögzítettük a tízes
számrendszer szerint megadott naptári
életkort (DCK), a testmagasságot
(TTM) és a testtömeget (TTS). Kiszá-
mítottuk a növekedési típus metrikus
(MIX) és plasztikus indexét (PLX; Con-
rad 1963, Szmodis et al. 1976), a test-
összetételi   jellemzôk  közül   pedig   a 

oartritis, vagy a magasabb életkorban gyakran elôforduló
csonttörések, mint a combnyaktörés során a megterhelés-
ben és a mobilitásban bekövetkezô módosulások vizsgála-
tával.  Antropometriai kérdésekkel valamint a tesztösszeté-
tel és az életkorfüggô izomerô-változás összefüggésével
foglalkozó elôadásokra is találhattunk példát a tartalmas
programban. 

A poszterek között a többi szekcióhoz hasonlóan színvo-
nalas, látványos, a lényeget kiemelô plakátok sorakoztak az
Öregedés szekcióban is.  A korábbiakban leírt témákon kí-
vül megjelentek az agyi öregedés befolyásolásának lehetsé-
ges módjait, vagy a DNS sérülés és edzés kapcsolatát vizs-
gáló állatkísérletek.  A humán vizsgálatok között helyet kap-
tak az elhízás, az erô-, vagy koordinációs edzés, valamint az
aerostep training hatásainak tanulmányozása és fiatal és
idôs szervezetre gyakorolt esetlegesen eltérô hatásainak fel-
tárása.  Emellett olyan érdekes témákat is találhattunk mint
a tai-chi vagy a Finnországban olyan nagy népszerûségnek
örvendô nordic walking prevenciós eszközként történô fel-
használása. 

A Biokémia szekció témái olyan vizsgálatokat tartalmaz-
tak, melyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy jobban megért-
sük az öregedéskor lezajló molekuláris folyamatokat
elsôsorban a mozgás szervrendszerében vagy a fizikai akti-
vitás hatására.  A nitrogén oxid (NO) ebben a szekcióban is
helyet kapott, jelezve, hogy a molekulát érintô kutatások
napjainkban is élénken folynak azok után, hogy néhány év-
vel ezelôtt az NO az „év molekulája" címet kapta.  Vizsgál-
ják a biokémikusok a különbözô edzéstípusok hatását a
szabadgyök termelésre, a mitokondrium biogenézisére vagy
az oxidatív stresszre.  Megjelentek a zsírsavak, mint reaktív
oxigén és nitrogén gyök indukálók a vázizomban.  Néhá-
nyan szintén az oxidatív stressz válaszokat figyelték a Vas-
ember versenyeken, egy futballmérkôzésen vagy egy akut
edzés után.  Szó volt az izomban fellelhetô ôssejtek mennyi-
ségi mérésének lehetôségérôl, a vér antioxidáns státuszáról,
valamint arról is, milyen döntô fontosságú a mintavételi idô
az edzés indukálta oxidatív stressz markerek mérésében. 

A Genetika és molekuláris biológia szekció további adalé-
kokat nyújtott az érdeklôdôk számára olyan fontos szabá-
lyozó és jelátviteli molekulákkal kapcsolatban, mint MAP
Kinase-ok, az NGF, a PPAR vagy a jelenleg nagyon felkapott
PGC1.

Természettudományi vonatkozások 
A négynapos konferencia legnépesebb szekciói az élettan

és biomechanika különbözô témaköreivel foglalkozó ülések
voltak.  Élettan témában 10 szekciót alakítottak ki a szer-
vezôk a szóbeli elôadások megtartásához.  Mindezen felül,
több plenáris ülés is foglalkozott különbféle élettani kérdé-
sekkel, mint például az öregedéssel, a különbözô kardiális
kérdésekkel, a fáradással és az ôssejt kutatással.

Ezek közül az ôssejt kutatással foglalkozót emelnénk ki.
Hovatta (Finnország) többször hangsúlyozta, hogy az általá-
nos kutatások is még igen kezdeti stádiumban állnak,
ugyanakkor a sporttudomány szempontjából már most ki-
emelt néhány olyan területet, ahol jól hasznosíthatók lenné-
nek a már megszerzett tapasztalatok.  Annak ellenére, hogy
a vizsgálatok állatkísérletes szinten tartanak, már elkezdték
a versenylovak ínsérüléseinek ôssejttel történô kezelését,
mely eredményeket az Achilles-ín sérülés gyógyításában
szeretnék mihamarabb hasznosítani.  Amiben már ma ke-
csegtetô eredmények vannak az a porc-, izom-, csont-, ín-
szövet ôssejttel végzett regenerációja, illetve néhány szívbe-
tegség kezelése.

Jellemzô volt, hogy a természettudományos plenáris ülé-
sek aránylag több érdeklôdôt vonzottak, mint a társadalom
tudományágiak.  Igen nagyszámú közönséget érdekelt pl. a
Meeusen (Belga) kutató fáradással kapcsolatos elôadása,
ugyanakkor az obesitással foglalkozó inkább társadalmi
szinten megközelített problémakör keveseket vonzott.  Az is
igaz, hogy ezen az elôadáson leginkább korábbi összefogla-
ló eredményeket ismertettek, ezekbôl a tendenciákból
jövôbeli becsléseket készítettek pl. az elhízott iskoláskorúak
aránya 2010-ben 46%-os lesz Amerikában.  A norvég
Bjornstadt review elôadása történeti áttekintést adott a szív-
vizsgálatok különbözô módszereirôl, ugyanakkor aktuális és
gyakorlati információkkal is szolgált.  Fôként a fiatal kutatók
számára publikációs lehetôségként ajánlotta a 2,3 IF-ral ren-
delkezô Cardiac Prevention & Rehabilitation címû újságot. 

A természettudományi területet képviselô fiatal magyar
küldöttség egy Biomechanikai témájú elôadás kivételével
(Rácz Levente, Costa Andreas, Kopper Bence, Tihanyi Jó-
zsef) mind különbözô poszterszekciókban szerepelt.  Ezen
kívül még Tihanyi József és mtársai kaptak volna elôadás-
ra felkérést, de ô a dékáni teendôi miatt nem tudott a ma-
gyar küldöttséggel utazni.  Az egyes szekciók nagyszámú
érdeklôdôt vonzottak és kimondottan jól koordináltak vol-
tak.  Az elhangzottak alapján a magyar résztvevôk mind-
egyike kifejezetten jó angolsággal adta elô a megengedett
két percben kutatásai eredményét és az azt követô kérdé-
sekre is határozottan válaszoltak.  Több olyan poszter volt,
amely a kötelezô prezentáció után sok külföldi érdeklôdésé-
re tartott számot.  Tapasztalataink alapján a fôleg PhD. hall-
gatókból álló fiatal kutatóknak törekedniük kellene szóbeli
elôadás megtartására, és csupán abban az esetben venni
részt poszterrel az elkövetkezô konferencián, amennyiben
nem fogadják el azt szóbelire.

Sportpedagógia
Köztudomású, hogy az ECSS Kongresszus elsôsorban a

természettudományos kutatásoknak szentel nagyobb teret.
Ehhez azonban minden bizonnyal a jelentkezôk száma, illet-
ve az absztraktok minôsége is befolyásoló tényezô.  Erre
utal, hogy a Sportpedagógia (mely nem feltétlen egyezik
meg a magyar sport pedagógia fogalmával, céljával, eszkö-
zeivel és tartalmával) mindössze egy meghívásos, két szó-
beli és két poszter szekciónak tudott helyet adni a program-
ban.  

A meghívásos szekció címe a Motivációs klíma a testne-
velésben (Motivational climate in school physical educati-
on), melyre egy finn, egy görög és egy angol kutató 30 per-
ces elôadása fért bele.  Személy szerint fontos tényezônek
tartom azok meghallgatását, akikre folyamatosan hivatko-
zunk, így számomra Athanasisos és Duda elôadása volt
elsôsorban tanulságos.  Mindhárom elôadás a motiváció té-
makörét járta körül, jól kiegészítették egymást.

A két szóbeli szekció 6, illetve 5 elôadást foglalt magába.
Az elsô csütörtökre került, és aránylag népes hallgatóság
elôtt, kivétel nélkül minden elôadás érdekes témákat fesze-
getett.  Hallhattunk a tánc szerepérôl egy esettanulmány ke-
retében, a lányok és fiúk eltérô véleményérôl a testnevelô-
tanári munkát illetôen, valamint a tantervek szerepérôl a
testtömeg index és a fittségi mutatókkal kapcsolatosan.
Emellett tehetséggondozás és a sportolási szokások
mennyiségének és minôségének fejlesztése, illetve a külön-
bözô életkorokra jellemzô statikus és dinamikus egyensúly
összehasonlító vizsgálata is szerepelt a programban.

A második napon két magyar elôadás is elhangzott.  Saj-
nálatosan a kora reggeli elôadásra nem voltak sokan kíván-
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Július 10-15. között a finnországi Jyväskylä adott otthont
Európa ez évi legjelentôsebb és legnagyobb sporttudományi
eseményének, a 12. Európai Sporttudományi Kongresszus-
nak.  Az 1995-ben alakult Európai Sporttudományi Kollégi-
um (European College of Sport Science – ECSS) által éven-
ként megrendezett kongresszusok történetében rekord
mennyiségû – több mint 1400 – elôadás-kivonat érkezett be
a világ valamennyi földrészérôl, 60 különbözô országból a
világhírû házigazda egyetem szervezôihez.  A Kongresszus
teljes programja a sporttudomány valamennyi területét le-
fedte.  A négy plenáris szekció, a 35 meghívásos szimpózi-
um, a közel 80 tematikus szekció 450 szóbeli elôadással és
a 700 poszter-bemutatót magába foglaló 4 nagy poszter
szekció jól reprezentálta az ECSS tudományos küldetését és
funkcióját.  Az elôadások és a poszter-bemutatók anyagá-
nak kivonatait egy nagy kiadványban adták közre, melyet
minden résztvevô a regisztráció alkalmával átvehetett.

A hazai sportkutatást 24 fôbôl, többségükben minôsített
fiatal sportkutatókból, illetve PhD ösztöndíjasokból, álló kül-
döttség képviselte.  A dr. Hamar Pál TF dékán-helyettes és
dr. Bognár József TF egyetemi docens (MSTT tudományos
titkár) által vezetett, jól szervezett csapat (12 férfi és 12 nô)
szimpatikus benyomást keltve, egymást segítve, sikeresen
szerepelt mind a szóbeli, mind pedig a poszter szekciókban. 

A magyar résztvevôk kiutazását az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága és a
Magyar Sporttudományi Társaság támogatta.

Jelen összeállítás, a teljesség igénye nélkül, azzal a céllal
íródott, hogy a sporttudomány képviselôinek kedvet teremt-
sen a következô ECSS Kongresszusokhoz.  Sajnálatos módon
az összes szekcióban nem vehettünk részt, így nem tudunk
mindenrôl beszámolni.  Esetlegesen olyan területek is kima-
radtak, amelyek megértek volna egy alaposabb elemzést, be-
mutatást.  Sajnos erre nem mindig találtunk partnereket….

Öregedés, biokémia, molekuláris biológia
Az idei ECSS konferencián az Öregedés szekciójában 56

prezentáció került bemutatásra.  Öregedés címmel plenáris
ülés nem volt a négy napos konferencián, így a témakörben
11 meghívott elôadó mutatta be munkáját, 18 „oral" pre-
zentáció és 27 poszter került be az idei programba.  A leg-
több természettudomány tárgykörében bemutatott plenáris
elôadás azonban szorosan vagy érintôlegesen, de kapcsoló-
dott az öregedés kutatás valamely részéhez, hiszen a téma
nemzetközi viszonylatban is jelenleg az egyik legtöbbet vizs-
gált terület.  

Világszerte egyre nagyobb megoldásra váró problémát je-
lent a népesség elöregedése, mely egyben jelent egészség-
ügyi, szociális és gazdasági nehézségeket az érintetteknek
és a társadalomnak egyaránt.  Éppen ezért a tudományos
kutatások egyik fô csapásirányát jelenti az öregedési folya-
mat mikro- és makroszinten lejátszódó folyamatainak a mi-
nél részletesebb megismerése, hogy preventív és terápiás
módszereket dolgozzanak ki az öregedést kísérô, leépülés-
sel és degeneratív elváltozásokkal együtt járó elváltozások
késleltetésére, lassítására vagy kezelésére.  

Az Öregedés szekciójában szereplô elôadások között
elsôsorban az idôskori változások makroszintû vizsgálatai

kaptak helyet, melyek egy-egy szervet, szövettípust vagy a
szervezet egészét helyezték a középpontba.  Míg a témához
szorosan kapcsolódó sejtszintû, molekuláris vizsgálatok a
Biokémia vagy a Genetika és molekuláris biológia szekció-
iban kerültek bemutatásra.  A prezentációk nagyobb része
humán vizsgálatokat szemléltetett, ahol pedig az in vitro
mérési módszerek alkalmazása ezt nem tette lehetôvé, ott
az állatkísérletes eljárások kerültek elôtérbe fôleg patkány
és egér modellek bevonásával.

A meghívott elôadók 20 percben összefoglalt színvonalas
elôadásai a más tudományterületen tevékenykedôk ér-
deklôdését is felkelthették.  Ezekben a szekciókban szó volt
többek között az életkor elôrehaladtával összefüggésben
változó fizikai és funkcionális teljesítmény kérdéseirôl.
Több elôadás is tárgyalta biomechanikai tényezôk és az
öregedés kapcsolatát.  Így a különbözô típusú izomkontrak-
ciókban, az izomrost típusban, az izomfehérje szintézisben
és a sejten belüli szabályozó mechanizmusokban bekövet-
kezô változásokat.  A rehabilitáció témakörét érintve az
öregkori izomgyengeség, az öregedô vázizom regenerációs
képessége valamint az öregedés neuronális alapjai is szere-
peltek a témák között.  A különbözô testtartási és járási
stratégiák pedig a mozgástanulás és szabályozás oldaláról
közelítették meg a területet. 

A meghívott elôadók között szerepelt Hortobágyi Tibor a
„TF" Díszdoktora, karunk korábbi tanára, aki jelenleg az
amerikai East Carolina University-n tevékenykedik.  A leg-
több dolog a fejben van: az öregedô motoros rendszer ide-
gi mechanizmusai („Most of it is in the head: neural me-
chanisms in the aging motor system") címû elôadása
olyan nagy érdeklôdésnek örvendett, hogy a hallgatóság
egy része már csak a földön ülve, vagy az ajtón kívül állva
hallgathatta.  Munkájában a biomechanika és a funkcioná-
lis idegtudomány lehetôségeit ötvözte.  Képalkotó eljárá-
sokat alkalmazva megfigyelte, hogy amikor a csukló ner-
vus medianis idegének ingerléséhez megfelelô idôben az
antagonista csukló extensor agyi területének mágneses in-
gerlését társította, a fiatalokhoz viszonyítva az idôsek ese-
tében az agyi reciprok gátlás hiányát vagy csökkenô mér-
tékét tapasztalta 

A 10 percben összefoglalt szóbeli (oral) elôadások általá-
ban nem teszik lehetôvé, hogy a hallgató az adott kutatási
témát teljes egészében megismerhesse, csupán betekintést
engednek abba, hogy a világ különbözô pontjain mûködô
kutatócsoportok milyen irányú vizsgálódásokat végeznek,
eddig milyen eredményekre jutottak, és hogy felkeltsék az
érdeklôdést fontos részterületek iránt.  A prezentációk témái
között szintén helyet kapott a biomechanikai nézôpont, a
különbözô izületi mozgásparaméterek változása valamint a
vibrációs edzés hatása idôskorban.  Az élettani változásokat
vizsgálók szerint a szív-tüdô keringési rendszer fittsége me-
gelôzheti a nitrogén oxid (NO) értágító hatásának életkorral
együttjáró csökkenését.  Figyelmet kapott ezenkívül az im-
mobilizáció következtében létrejövô izomszerkezeti és funk-
cionális változások, valamint az erôre és a neuromuszkulá-
ris aktivációra kifejtett hatásának tanulmányozása fiatal és
idôs korban.  Foglalkoznak a kutatók az idôskorral együtt-
járó degeneratív elváltozások, mint amilyen például az oste-

jobb testfélen mért bicepsz-, tricepsz-,
lapocka-, csípôtövis- és mediális láb-
szárredôbôl a Szmodis és munkatársai
(1976) által megadott egyenlet alapján
a Paøí_ková javaslata szerint (1961)
becsült relatív testzsírtartalmat (F%).

Az adatfelvételek során hitelesített
antropometriai mérôeszközöket (Sie-
ber-Hegner, Zürich), Lange-féle
bôrredô kalibert, digitális kijelzésû, hi-
telesített személymérleget és acél
mérôszalagot használtunk.

A testnevelési és általános tantervû
osztályokba járó gyermekek fizikai tel-
jesítményét négy motorikus próba
eredményével becsültük (Szabó
1977). A gyorsaság jellemzésére a 30
m-es vágtafutást, a robbanékony erô
és a kar-törzs-láb koordináció együttes
jellemzésére a helybôl távolugrást, a
kar-törzs-láb koordináció és a felsô
végtag robbanékony erejének becslé-
sére a kislabda-hajítást és a kardio-
respiratorikus állóképességi szint leírá-
sára a 400 m-es futást alkalmaztuk.
Valamennyi próba végrehajtása az at-
létika versenyszabályai szerint történt.
A leolvasás pontossága sorrendben:
0,01 s, 1 cm, 10 cm és 0,1 s volt. A
vágtafutás esetében kettô, az ugrás és
dobás esetében három sikeres kísérlet
közül a legjobb eredmény került be az
adatbázisba.

A tanulók, mint kinantropometriai
rendszerek rendezettségét a mért és
számított változók felhasználásával jel-
lemeztük egyénenként.

A statisztikai entrópia kiszámolásá-
nak többféle lehetôsége közül (Land és
Elias 2005) egy, ugyancsak informáci-
óelméleti alapú becslést alkalmaztunk,
mely megengedi, hogy különbözô (de
csakis aránytartó vagy intervallum)
skálájú vagy dimenziójú adatok alap-
ján is kiszámolható legyen a rendszer
entrópiája (Zsidegh 2000). 

Az eljárás lényege illetve az ENTRÓ-
PIA™ szoftver mûködése: a biológiai
rendszer jellemzésére alkalmasnak tar-
tott paraméterek (azaz a mérési alkal-
mak során regisztrált eredmények)
egyidejû idôsorokat képeznek. Együt-
tesen olyan adatbázist alkotnak, mely-
nek annyi sora van, ahány mérési al-
kalom (N) volt és annyi oszlopa (M),
ahány rendszer-jellemzô paramétert
mértünk, tehát X(i,j) az i-edik mérés j-
edik paraméterének értéke. A mérési
periódust egységnyi idôtartamnak te-
kinti, s ez határozza meg a mintavételi
frekvenciát, mely az entrópia számolá-
sához szükséges adat. Valamennyi vál-
tozó egyedi értékeibôl egy célszerûen
megválasztott közelítéssel meghatá-
rozza az X(t,j) függvényt (t a változó és
a j egy konstans) és a minden változó-

ra (oszlopra) külön-külön jellemzô k
konstanst. Az erre a függvényre érvé-
nyes egyenlôség:

Minden változót jellemzô függvény k
értékét úgy határozza meg, hogy az
egyenlôség jobb oldala = 1, ezáltal
megadja az adott változó sûrûségfügg-
vényét. Ebbôl meghatározható az adott
adatfelvételi idôponthoz tartozó függ-
vényérték p valószínûsége, melybôl ki-
számolható az adott változó entrópiája:

A rendszer egészének entrópiája pe-
dig változói entrópiáinak összege:

Matematikai statisztikai módszerek: A
csoportokat a szokásos alapstatisztikai
mutatókkal írtuk le. A csoportokat jel-
lemzô statisztikai entrópiákat a független
minták t-próbájával hasonlítottuk össze.
A csoportok különbségét és az idôbeli
változásokat mérés-ismétléses variancia
analízissel vizsgáltuk. Valamennyi sta-
tisztikai hipotézisünkrôl 5%-os szignifi-
kancia szint mellett döntöttünk.

Eredmények 
és megbeszélés

Azt a biológiai rendszerekrôl, de külö-
nösen a sportolókról közölt irodalmi
adatokra alapozott feltételezésünket,
hogy a testnevelési osztályos tanulók
komplex fejlôdésének rendezettségi
mutatója jobb, mint a kontroll csoporté,
a testnevelési osztályokba járó (GT) és
a nem tagozatos iskolai testnevelésben
résztvevô fiúk (GN) statisztikai entrópia
értékeinek összevetése nem igazolta.

A gyermekek testi fejlôdését, a mor-
fológiai jellemzôik változását és az

„edzések” hatására bekövetkezô felté-
telezett teljesítmény-változásokat egy-
üttesen magában foglaló rendezettségi
mutató (Esum) szignifikánsan kisebb
értéket mutatott a nem tagozatos isko-
lai testnevelésben résztvevôknél, azaz
fejlôdésük rendezettebbnek ítélhetô ((11..
ttáábblláázzaatt)). GN csoport szignifikánsan
nagyobb szóródása is meglepô.

A morfológiai alkat jellemzôire és a
motorikus tulajdonságokra külön ki-
számolt entrópia-értékek (Emorf) is
ugyanezt mutatták. Bár a testméretek
száma korlátozott volt, a nem testne-
velési osztályos fiúk fejlôdése volt ren-
dezettebb, szabályozottabb a vizsgált
idôintervallum alatt, pedig a csoporton
belüli interindividuális eltérések na-
gyobbak voltak, a varianciák szignifi-
kánsan különböztek. Az entrópia alap-
ján (Emot) a fizikai teljesítmények vál-
tozása is ebben a csoportban egyenle-
tesebb. Annak ellenére, hogy GT cso-
portban voltak már ebben a korban is
versenyzô tanulók - akik már speciali-
zálódtak a különféle sportágakra -, eb-
ben a rendezettségi mutatóban a GT
csoport varianciája nem különbözik
GN csoportétól.

A GT csoportba tartozó vizsgáltja-
inknak a GN csoporthoz viszonyítva
két és félszer több aktivitásban volt ré-
sze, ami négy éves rendszeres foglal-
kozást jelentett. Ez alapján már elvár-
ható lett volna, hogy felülmúlják átla-
gos aktivitást mutató társaikat, akik
számára a heti két testnevelési óra
semmiféle adaptációt nem eredmé-
nyezhet (Frenkl et al. 1998).

Az entrópia - mint már írtuk - egy
rendszer mûködésének rendezettségét
jellemzi. Az általunk elôállított entrópia
több jellemzôbôl számolt rendezettségi
mutató, amitôl azt vártuk, hogy a
komplex, a testi és a fizikai teljesít-
ménybeli fejlôdés alapján „jobbnak,
kedvezôbbnek” ítéli a rendszeres fizikai
aktivitású fiúkat. Itt a hangsúly a komp-
lex-en  van, ezért használtunk többféle 
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GT x– SD GN x– SD p (t) p (F)
Emorf -15,1105 0,2659 -15,2646 0,4779 <5% p<5%
Emot -10,4869 0,2509 -10,6169 0,2928 <5% Ns
Esum -25,5974 0,4328 -25,8815 0,6547 <5% p<5%

11..  ttáábblláázzaatt:: A statisztikai entrópiák összehasonlítása. 
[TTaabbllee  11:: Comparison of statistical entropies.]

A rövidítések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testneve-
lésben részt vevô fiúk, SD = szórás, Emorf = a testi jellemzôkbôl számolt entró-
pia, Emot = a fizikai teljesítményekbôl számolt entrópia, Esum = a rendszer ent-
rópiája, p (t) = a t-próba valószínûsége, p (F) = a Levene teszt valószínûsége, NS
= az átlagok különbsége nem szignifikáns.

[Abbreviations: GT= boys of elevated level PE classes; GN= boys of average le-
vel PE classes; átlag= mean; SD= standard deviation; p= probability of random
error; p (F)= probability of Levene-test, Emorf= entropy for the physical dimen-
sions of the body; Emot= entropy for the motor performances; Esum= entropy
for the system as a whole; NS= non-significant.]

Európai Sporttudományi 
Kongresszus Finnországban
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adatot és integrált diagnosztikus para-
métert. Az eddigi munkák (Eiben et al.
1992; Mészáros et al 2006; Zsidegh
2004) a gyermekek testi és fizikai
fejlôdését egy-egy jellemzô vagy tulaj-
donság illetve ennek numerikus megje-
lenítése (változó) alapján írták le.

A meglepô, hipotézisünket cáfoló
eredményeink magyarázata érdekében
újra a változónkénti elemzéshez kellett
folyamodnunk annak ellenére, hogy
mozgások pályagörbéinek elemzése
során az entrópia-analízis olyan varia-
bilitási szerkezetet és jellegzetessége-
ket is feltárt, amelyet a mozgások ha-
gyományos eloszlási és variabilitási
analízise elfedett (Lai et al. 2005).

Az adatok kismértékû fluktuációja az
átlag vagy a regressziós függvény kö-
rül, azaz kicsi szóródás = alacsony ent-
rópia, mint látható ((11..  ttáábblláázzaatt)) a cso-
portokra nem érvényes, hisz GN mind-
három rendezettségi mutatóban kisebb
átlagértéket és nagyobb variabilitást
mutatott. Mielôtt a változónkénti
fejlôdést és csoportok közötti különbö-
zést, mint az entrópia viszonyok lehet-
séges okait ismertetnénk, néhány jo-
gosnak tûnô kérdésre kell választ ad-
nunk. Arra a kérdésre, hogy alkalmas-
e az entrópia a lényegesen eltérô akti-
vitású vizsgáltak közötti különbség ki-
mutatására, azt kell válaszolnunk: Igen.

Cordier és munkatársai (1993,
1994) falmászók specifikus teljesítmé-
nyét vizsgálták, s a minôsített sporto-

lók rendezettebb, koordináltabb és
ezáltal eredményesebb mászását a
mozgáspálya  „simasága”, a „geomet-

tükrözô e célra elkészített Kelj fel Jan-
csi figurát ábrázoló rajzzal: extra, kivá-
ló és jól minôsítés esetén mosolyogó;
megfelelôen teljesített /közepes
minôsítés/ esetén: elégedett; mérsé-
kelten teljesített /kifogásolható kategó-
ria/ és felzárkóztatásra szorul /igen
gyenge és gyenge minôsítés esetén/:
szomorú arckifejezés.)

44..  éévvffoollyyaamm  IIII..  fféélléévvttôôll  vvaallaammeennnnyyii
ffeellssôôbbbb  éévvffoollyyaammoonn  ((22--44..  ttáábblláázzaattookk--
bbaann))    

Az ôszi és tavaszi felmérés során el-
ért teljesítmény személyre szóló szöve-
ges értékelését a tanuló abszolút telje-
sítményének a társadalmi normákhoz
való viszonyítása alapján kell elkészí-
teni, a reális önértékelés, a szükséges
hibajavítás, és az estleges korrekció el-
végzéséhez. A fizikai teljesítmény ab-
szolút értékelése a tanuló fizikai (testi)
reális teljesítôképességére, fizikai ter-
helhetôségére, funkcionális állapotára
utal. A mérések folyamán, ha a tanuló
által elért abszolút (reális) teljesít-
ményt a társadalmi normákhoz viszo-
nyítjuk, akkor - az egészséges létezés
stabil megtartásához „szükséges”,
vagy „kell” érték ismeretében - azon-
nal kerülnek felszínre az egészség/ter-
helhetôség szempontjából leglényege-

sebb kondicionális képességek terüle-
tén már meglévô esetleges hiányossá-
gok, amelyek felzárkóztató program-
mal tudatos, fokozatos fejlesztést igé-
nyelnek.

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  éérrddeemmjjeeggyyéénneekk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  

Ha a tanuló a fizikai teljesítménye
alapján megszerzett pontértékek
alapján megszerzi az egészséges lé-
tezése stabil megtartásához szüksé-
ges „Közepes” szintet, vagy az annál
jobb minôsítést ér el, akkor tanuló a
fizikai állapotára utaló számjegyben
kifejezett osztályzat: 5 (jeles). Az el-
ért teljesítmény abszolút értékelésé-
nél, tudnunk kell, hogy a fizikai telje-
sítôképesség mértéke (különösen a
kiváló és extra minôsítést megszerzô
tanulók esetében), a rendszeres - ta-
nórai és tanórán kívüli - fizikai aktivi-
tás mennyisége és minôsége mellett,
az örökletes tényezôktôl jelentôs
mértékben függhet. Ebben az eset-
ben azonban az elért teljesítményt
kell objektíven értékelni, még akkor
is, ha a tanuló az órákon lusta, ha-
nyag, és minden erôfeszítés nélkül is
megszerzi, pl. a jó minôsítést. (A ma-
tematikai verseny gyôztesétôl, sem
kérdezik meg, hogy hány példát ol-

dott elôzetesen, vagy hogy hány órát
gyakorolt.)

Ha a gyenge fizikuma miatt a „kifo-
gásolható”, „gyenge”, vagy „igen
gyenge” minôsítést érô tanulók által el-
ért teljesítményt relatív - önmagához
viszonyított változás irányának és mér-
tékének figyelembevételével - módon,
de mégis objektíven értékelnénk, ak-
kor a tanulókat megtanítanánk arra,
hogy az 5-ös jeles osztályzat mindenki
számára elérhetô, de meg kell küzdeni
érte. 

AAjjáánnllááss  aazz  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó
kkééppeesssséégg  oobbjjeekkttíívv  sszzeemmppoonnttookk  sszzeerriinnttii
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz  

AA  ffiizziikkaaii  áállllaappoott  mméérréésséérree  aallkkaallmmaa--
zzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákkbbaann  eelléérrtt  tteelljjeessíítt--
mméénnyy  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  ttöörrttéénnôô  mmeeggáállll--
aappííttáássáánnaakk  oobbjjeekkttíívv  mmóóddjjaa (3. és 4.
táblázat)

A gyenge fizikuma miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetû „kifogásolható”,
„gyenge” „igen gyenge” minôsítés el-
érése esetén a tanuló által elért teljesít-
mény relatív - önmagához viszonyított
változás irányának és mértékének -
objektív értékelése megtanítja a tanu-
lót arra, hogy az 5-ös jeles osztályzat
számára is elérhetô, de meg kell küz-
deni érte. 
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DCK TTM TTS PLX
GT GN GT GN p GT GN P GT GN p
7,13 7,12 124,37 124,09 Ns 23,02 24,39 Ns 59,41 59,76 Ns
0,24 0,24 4,62 5,03 2,83 6,10 2,91 3,79
7,65 7,65 127,46 127,37 Ns 25,14 26,98 Ns 60,46 61,57 Ns
0,24 0,24 4,84 5,10 2,98 6,49 2,29 3,89
8,20 08,22 130,55 130,72 Ns 26,49 29,62 Ns 61,93 63,23 Ns
0,23 0,25 5,09 5,53 3,39 6,81 2,70 3,93
8,75 8,75 133,26 133,59 Ns 28,66 32,42 Ns 63,38 64,90 Ns
0,24 0,24 5,33 5,76 3,45 7,71 2,70 4,01
9,21 9,19 135,83 136,35 Ns 30,08 34,69 <5% 64,45 66,10 Ns
0,24 0,25 5,38 5,87 4,19 8,39 2,86 4,16
9,71 9,70 138,53 139,29 Ns 31,82 36,97 <5% 65,67 67,52 Ns
0,27 0,24 5,42 6,16 4,59 8,87 2,88 4,21
10,27 10,27 142,14 142,80 Ns 33,74 39,74 <5% 67,60 69,38 Ns
0,24 0,24 5,78 6,17 5,64 9,65 3,35 4,47
10,8 10,80 144,80 145,21 Ns 35,46 41,52 <5% 69,05 71,05 Ns
0,240 0,24 5,85 6,40 6,05 10,01 3,45 4,64

p<5% p<5% p<5% p<5% p<5% p<5%
1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3<
4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6<
7<8 7<8 7<8 7<8 7<8 7<8

22..  ttáábblláázzaatt:: A testméretek alakulása a mérési periódus során (átlag, szórás). 
[TTaabbllee  22:: Development of body dimensions with age (means and standard deviations).]

A rövidítések: DCK = a naptári életkor decimális rendszerben, TTM = testmagasság cm, TTS = testtömeg kg, PLX = plasz-
tikus index cm, GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testnevelésben részt vevô fiúk, p = a t-próba valószí-
nûsége, NS = nem szignifikáns, 1<2<…az egymást követô átlagok különbsége szignifikáns, 2=3… az egymást követô át-
lagok különbsége nem szignifikáns.

[Abbreviations: DCK= age in decimal yr.; TTM= height cm; TTS= body mass kg; PLX= plastic index cm; GT, GN and NS
as in Table 1; p= probability of random error in the t-test; 1<2<..., etc.= significant difference between successive means,
2=3…,etc.= non-significant difference between successive means of the group..]

11..  áábbrraa:: A metrikus index alakulása.
Jelölések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = nem testnevelési osztályos fi-

úk, * = a csoportátlagok különbsége szignifikáns.
[FFiigg..  11:: The change of the metric index with age. Symbols: GT= boys of eleva-

ted level PE classes; GN= boys of average level PE classes; the asterisk denotes
a significant inter-group difference.]

Érdemes megismerni 
az Ismerkedô könyvet

A Magyar Paralimpiai Bizottság kiadásában, Kôpa-
takiné Mészáros Mária és Nádas Pál tollából megje-
lent az „Ismerkedô könyv”, amely az ajánlások sze-
rint pedagógusoknak és diákoknak készült. Aki
azonban „csak úgy” elolvassa az igényes kivitelû mû-
vet, rájön arra, hogy valójában  mindenkinek meg
kellene ismernie. Mégpedig azért, mert nemcsak a
pedagógusoknak ad segítséget (óravázlatokat, fog-
lalkozásleírásokat) ahhoz, hogy bemutassák a sport
egy speciális szeletét, a paramozgalmat és az abban
részt vevô sportolókat, ennek kapcsán pedig az em-
beri együttélés normáit, hanem olyan ismereteket is
tartalmaz, amelyekre érdemes rácsodálkozni.

Tudatosult például önökben, hogy mennyi sérült
ember vált híressé?  Az Odüsszeia költôje, Homérosz
vak volt, csakúgy, mint Stevie Wonder zongorista.
Franklin Roosevelt amerikai elnök gyermekparalízis
következtében járásképtelenné vált. Egy hozzánk kö-
zelebbi példa: Takács Károly olimpiai bajnok sportlö-
vô – miután robbanás leszakította a jobb kézfejét – bal kézzel is megtanult lôni. Ôk, és a
könyvben szereplô történetek névtelen hôsei az akaraterô mintái. 

A mûben - fotókkal illusztrálva - természetesen megtaláljuk a paralimpiai játékok tör-
ténetét, a paralimpián szereplô sportágak bemutatását, a magyar sportolók eredmé-
nyeit. A könyv erôssége a fogyatékossággal kapcsolatos fogalmak értelmezése – peda-
gógiai szempontból. A kiadványt az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmé-
nyek címlistája teszi teljessé. 

Az Ismerkedô könyvet a Magyar Paralimpiai Bizottság az összes közoktatási intéz-
ménybe (általános és középiskolákba) eljuttatja. Az érdeklôdôk pedig a Magyar Para-
limpiai Bizottságtól (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., telefon: 460-6804) szerezhe-
tik be. FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

MMeeggjjeelleenntt!!
TTóótthh  ÁÁkkooss  ––  SSóóss  CCssaabbaa  

––  EEggrreessssyy  JJáánnooss::

Úszás 
Edzésmódszertan

ccíímmûû  kköönnyyvvee
MMeeggvváássáárroollhhaattóó::  a TF Úszás és

Vízi Sportok tanszékén
1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Tel: 487-9231.
ÁÁrraa::  33550000,,--  FFtt  
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ságok megjelölését, és azok minél
elôbbi tudatos felszámolásának mód-
ját.

Ezért valamennyi tanuló szöveges
értéklelését természetesen a tanuló ál-
tal elért fizikai teljesítmény abszolút
értékelése alapján - az egészséges lé-
tezés stabil megtartásához „szüksé-
ges”, vagy „kell” értékhez - aa  ttáárrssaaddaall--
mmii  eellvváárráássnnaakk  mmeeggffeelleellôô  sszziinntthheezz  vvii--
sszzoonnyyííttvvaa  nnoorrmmaaoorriieennttáállttaann  kkeellll  eellvvéé--
ggeezznnii..

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  éérrttéékkeellééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt
oosszzttáállyyzzaattáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  ééss  sszzöö--
vveeggeess  mmiinnôôssííttééssééhheezz

A Hungarofit értékelési és minôsítési
rendszer pontértékben történô kifeje-
zése lehetôvé teszi, hogy a tanulók ál-
talános fizikai teherbíró-képességét és
az abban bekövetkezett változások/fej-
lôdés mértékét, mindenki számára vi-
lágosan érthetô, számszerûen kifejez-
hetô adatok alapján a szöveges
minôsítés mellett érdemjegyben is ki-
fejezhessük.

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóókk  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeelléésshheezz,,  aa  ttaannuullóó
áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkee--
lléésséévveell

11--33..  éévvffoollyyaamm  ééss  44..  éévvffoollyyaamm  II..  fféélléé--
vvéérree  ((11..  sszz..  ttáábblláázzaatt))

A kisiskolás korban a tanuló testne-
veléshez és sporthoz való pozitív hozzá-
állása, a magabiztos sikerélményeken
alapuló magatartás kialakítása, a rend-
szeres fizikai aktivitás iránti belsôigény
felkeltése és megtartása érdekében, az
elsô-harmadik évfolyamon, félévkor és
évvégén, továbbá a negyedik évfolya-
mon félévkor csupán szöveges minôsí-
téssel ajánlatos értékelni úgy, hogy a
pozitív megerôsítések hátterében egy-
idejûleg helyt kell adni a reális önérté-
kelésnek, a szükséges hibajavítás, és a
korrekció elvégzése érdekében.

(A szöveges értékelést ki lehetne
egészíteni, a  különféle fizikai állapotot

riai entrópia” kisebb értéke jellemezte.
Sportoló és nem sportoló 10-15 éves
fiúk terheléses gázcsere-mutatóiból
számolt entrópia-értékek különbséget
mutatták ki a két csoport között a 14
és 15 éves korúaknál Zsidegh és mun-
katársai (2002). Pijpers és munkatár-

sai nem gyakorlott falmászókat fizikai
kondíciójuk alapján két csoportba
osztva, a csoportokat jellemzô entró-
pia átlagok szignifikáns eltérését írták
le (2001). A falmászók kondícionális
állapotuktól függôen hosszabb vagy
rövidebb úton jutnak fel a pálya végé-

re, s ettôl függôen nô vagy csökken a
mozgás geometriai entrópiája (Pijpers
et al. 2003). Boschker és Bakker
(2002) gyakorlott és kezdô falmá-
szóknak kijelölt pálya valamint kont-
rollként elôírás nélküli, szabad mászás
teljesítési idejét és geometriai entrópi-
áját vizsgálták öt mászás alkalmával.
Három alkalommal szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltak a mászás
idôtartama, négy alkalommal a geo-
metriai entrópia alapján is a „gyakor-
lottak” javára. Csende és munkatársai
(2005) 15 jól edzett, olimpiai és világ-
bajnok sportoló mozgást elemezve, a
18 testpont (Dempster 1955) elmoz-
dulásaiból számolt entrópia és a spor-
tolók eredményessége szerinti rangsor
között szignifikáns összefüggést talált.

Vizsgáltjaink ugyan nem voltak fel-
nôttek, nem voltak világszínvonalú
sportolók, de a két csoport aktivitás-
beli gyakorisága közti eltérés hatásá-
nak kimutatását jogos igényünknek
tartottuk és tarjuk most is.

Az entrópiát a tanulás hatékonysá-
gának kimutatására is használják
(Cordier et al. 1993, 1994; Mitra et al.
1998; Perl 2000) és a tanulási folya-
mat „globális változója”-ként is értel-
mezik. Ennek alapján a nagyobb gya-
korisággal edzô tanulókról nagyobb
testszerkezeti és elsôsorban funkcioná-
lis rendezettséget, vagyis alacsonyabb
entrópia-értékeket tételezhettünk fel.

Az entrópia, mint rendezettségi mu-
tató, a lineáris rendszerek jellemzésére
használható. Kérdésként merülhet fel, a
gyermekek fejlôdése valóban lineáris?

A prepubertás korban jogosan téte-
lezhetô fel a lineáris fejlôdés, ami a test-
méretekre és természetes mozgásokból
kialakított motorikus próbák eredmé-
nyeire egyaránt vonatkozik. A változón-
kénti elemzés ezt a feltételezésünket
alapvetôen bizonyította. A többféle ent-
rópia számítási lehetôség között (Land
és Elias 2005) vannak, melyek a lineá-
ris rendszerekre és vannak, melyek a
dinamikus (kaotikus) rendszerekre al-
kalmazhatók (Bandt és Pompe 2002;
Efstathiou et al. 2001). Az általunk szá-
molt entrópia egyértelmûen a lineáris
rendszerek jellemzésére alkalmas.

Megkérdôjelezhetô-e a modell jós-
ága? Az a modell, amelyet azon válto-
zók képeznek, amelyekbôl az entrópiát
számoltuk, lehet vita témája.

A testi fejlôdés leírására a testmére-
tek változását, a növekedési típust le-
író indexeket és testösszetételi jel-
lemzôkbôl kiválasztott relatív zsírtar-
talmat alkalmasnak - legfeljebb kevés-
nek - tartjuk. A fizikai fejlôdést képvi-
selô modellalkotók természetes moz-
gások,  így  akár kondicionális javulás,
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22..  áábbrraa:: A relatív zsírtömeg alakulása.
Jelölések mint az 1. ábrán. I.=II.,…= a csoport egymást követô átlagainak kü-

lönbsége nem szignifikáns.
[FFiigg..  22:: The change of relative fat mass with age. Symbols as in Fig. 1. I.=II,

etc.= non-significant difference between successive means of the group.]

33..  áábbrraa:: A 30 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint az 1. ábrán. # = a csoport egymást követô átlagainak különb-

sége szignifikáns.
[FFiigg..  33:: The change of performance with age in the 30m dash. Symbols as in

Fig. 1. The hash mark denotes a significant difference between the successive
means of the group.]

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény társadalmi normákhoz való viszonyítá-
sával, abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: az „Igen gyenge”, „Gyenge” és „Kifogásolható” min_sítés esetén a tanuló küzdeni tudásának fejlesztése érde-
kében, a tanuló érdemjegyét a tanárnak az elért teljesítmény relatív értékelése alapján ajánlatos kialakítani. 
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii  eellbbíí--
rráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee

ôôsszzii--ttaavvaasszzii  ffeellmméérrééss  ssoorráánn  eelléérrtt
tteelljjeessííttmméénnyy--vváállttoozzááss  rreellaattíívv

éérrttéékkeellééssééhheezz  jjaavvaassoolltt  éérrddeemmjjeeggyy    
„„IIggeenn  ggyyeennggee””,,  „„GGyyeennggee””  ééss  „„KKiiffooggáássoollhhaa--
ttóó””  mmiinnôôssííttééss  mmeeggsszzeerrzzôô  ttaannuullóókk  sszzáámmáárraa,,
kkaatteeggóórriiááttóóll  ffüüggggeettlleennüüll..  
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll1144,,  vvaaggyy  aannnnááll  ppoonntt--
sszzáámm  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  55  ((jjeelleess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  77--1133..55  ppoonnttsszzáámm  kköö--
zzööttttii  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::    44  ((jjóó))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  00..55--66..55  ppoonnttsszzáámm  kköö--
zzööttttii  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  33  ((kköözzeeppeess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  ppoonnttsszzáámm  ssttaaggnnáállááss
eesseettéénn,,  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyy--
bbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  22  ((eellééggssééggeess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  ppoonnttsszzáámm  ccssöökkkkeennééss
eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  oosszz--
ttáállyyzzaatt::  11  ((eellééggtteelleenn))..

„„KKöözzeeppeess””,,  „„JJóó””,,„„KKiivváállóó””  ééss  „„EExxtt--
rraa””  mmiinnôôssííttééss  eesseettéénn
aa  ttaannuullóó  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt
oosszzttáállyyzzaattaa::  55  ((jjeelleess))

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))  

55  ((jjeelleess))

SSzzöövveeggeess  éérrttéékkeellééss  aazz  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee  eesseettéénn

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbí-
ró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biztosít-
ható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg
hátrányos helyzetûnek tekinthetô. Egészséges létezése
csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos,
nagyfokú fejlesztésével biztosítható.

A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fi-
zikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésé-
vel biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges léte-
zés stabil megtartásához szükséges szintet. Az általá-
nos fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzés-
hez szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést
igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye átlagon felüli. Az általános fizikai teherbíró-képes-
sége az egészség megôrzéshez szinttartást, a verseny-
szerû sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye kiváló.  
A versenyszerû sportolás esetén a sportág igényétôl
függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye extra. Fizikailag nagyon jól terhelhetô, általános fi-
zikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban eléri
az élsportolók szintjét. 
Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell
törekedni.

44..  ttttáábblláázzaatt AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  --  ttaavvaasssszzaall  eelléérrtt  --  ff
iizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  ffoorrmmáábbaann  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz::  
55--1122..  éévvffoollyyaamm  sszzáámmáárraa..

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee
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akár a mozgáskoordináció tökéletese-
dése következik be az aktivitások ha-
tására, az eredmények javulásában ez
kifejezôdhet, hisz a feltételek javulásá-
nak érvényre jutása nem függ bonyo-
lult sporttechnikától.

A változók elemzése
A testméreti változók közül a test-

magasság alapján nem különböztek a
csoportok egymástól. A mérésinter-
vallumonkénti növekedés pedig mind-
két csoportban, minden alkalommal
szignifikáns volt ((22..  ttáábblláázzaatt)).

A testtömegben csak a mérési peri-
ódus második felében alakult ki a szig-
nifikáns különbözôség a csoportok kö-
zött, amit a GN csoport tagjainak foly-
tonos és jelentôs mértékû tömeg-gya-
rapodása okozott, s ami minden alka-
lommal szignifikáns volt. Ezzel szem-
ben GT tagjainál csak az elsô, és a
vizsgálati periódus utolsó három inter-
vallumában nôtt jelentôsen a testtö-
meg. A nagyobb testtömeg átlag na-
gyobb variabilitási tartományban mo-
zog a GN csoportban, ami az életkor
elôrehaladtával fokozatosan növekszik
is. A csoportok varianciái - épp GN
nagy értékei miatt - valamennyi eset-
ben szignifikánsan különböztek.

A PLX alapján nincs statisztikai kü-
lönbség a testnevelés tagozatos és
nem tagozatos fiúk között. A tagozatos
fiúk plasztikus indexének abszolút ér-
tékei a kisebbek, de a félévenkénti vál-
tozások mindkét csoportban szignifi-
kánsak voltak.

A MIX alakulásának más a tendenci-
ája. A GT tagjai egyre leptomorfabbak-
ká váltak, a GN csoport fiútanulói pe-
dig rövid, átmeneti leptomorf idôszak
után piknomorfabbak lettek. Az elsô
adatfelvétel kivételével szignifikáns a
különbség GT és GN csoport között. A
csoportokon belüli változások azonban
nem voltak jelentôsek ((11..  áábbrraa)).

A testtömeghez viszonyított zsírtö-
meg alapján szignifikáns különbség
volt a csoportok között minden adat-
felvétel alkalmával. A GN csoport egy-
re növekvô zsírtömege csak két inter-
vallumban nem változott jelentôsen,
GT tagjainál viszont éppen két inter-
vallumban nôtt meg szignifikánsan a
relatív zsírtömeg ((22..  áábbrraa)). Mindkét
csoport varianciája minden adatfelvé-
telnél nagy, de míg GN-ben viszonylag
állandó, GT-ben az életkorral szélese-
dik F% terjedelme. A nagy varianciák
az utolsó két adatfelvétel kivételével
szignifikánsan különböznek. 

A korábbi eredményekhez viszonyí-
tott gyenge fizikai teljesítmények (Ng
et al. 2006) közül a futógyorsaságban a
testnevelési osztályosok valamennyi
adatfelvételnél szignifikánsan jobb
eredményt produkáltak ((33..  áábbrraa)). A tel-

jesítmények félévenként folyamatosan
javultak mindkét csoportban, lényeges
változás azonban GN és GT csoportnál
is csak két intervallumban volt. GN
csoport eredményeinek következete-
sen nagyobb variabilitása a vizsgálati
periódus végére még tovább nôtt.

A dinamikus láberôt és koordinációt
magában foglaló helybôl távolugrás-

ban a mozgásvégrehajtás eredménye
minden adatfelvételnél a testnevelési
osztályos fiúk javára mutatott szignifi-
káns különbséget ((44..  áábbrraa)). A nem ta-
gozatos tanulók ugrástávolsága a vizs-
gált idôszak elején és az utolsó inter-
vallumban nôtt szignifikánsan, a tago-
zatosoké viszont mindössze három fé-
léves periódusban javult lényegesen.

kívül, ma már a társadalom, társadal-
mi normákhoz való viszonyítással sze-
lekciós funkciót is elvár. 

A közoktatás területén - pl. a tanulók
általános fizikai teherbíró képességé-
nek rendszeres megbízható mérésével
- a fizikai állapot számjegyben történô
osztályzása, illetve szöveges értékelése
szelektálási lehetôséget ad ahhoz,
hogy az oktatásban eltöltött évek alatt
- még csoportos foglakozás keretén
belül is - az egészség/terhelhetôség
szempontjából leglényegesebb kondi-
cionális képességek tudatos, fokozatos
fejlesztését, (egyénre szabott terhelés-
sel) a pillanatnyi teljesítôképességnek
megfelelô képesség szerinti differenci-

ált terheléssel oldjuk meg. A változás
hiteles mérése alapvetôen fontos, hi-
szen ez teszi lehetôvé a fejlôdés szak-
mai összetevôinek folyamatos fejlesz-
tését, aktualizálását, fizikai terhelés
személyre szabottságának biztosítását,
valamint a tudatos fejlesztéshez a haté-
kony módszerek kiválasztását, alkal-
mazását.

Az értékelés/minôsítés során az ér-
tékelt személy és a környezete - pl. a
tanár, a szülô, az iskolaorvos - az el-
várásokhoz, a társadalmi normákhoz
való viszonyítás révén kap vissza-jel-
zést. Ha nincs követelményhez kötött
értékelés, nincs teljesítmény. Az érté-
kelés és a minôsítés számos módon

kifejezhetô: pl. szóbeli vagy írásbeli
véleménnyel, pontozással, százalé-
kértékkel, pontértékkel, tárgyakkal,
osztályzattal, a felsoroltak kombináci-
ójával.

Az értékelést és a minôsítést az osz-
tályzás egyik lehetséges, módjának te-
kinthetjük.

A tanuló fizikai állapotára utaló sszzöö--
vveeggeess  éérrttéékkeellééssnneekk tartalmaznia kell:

- a tanuló pillanatnyi fizikai telje-
sítôképességére utaló minôsítô kate-
gória részletes értelmezését, elemzé-
sét,

- az egészség szempontjából leglé-
nyegesebb kondicionális képességek
területen mutatkozó esetleges hiányos-
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44..  áábbrraa:: A helybôl távolugrás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  44:: The change of performance with age in the standing broad jump.

Symbols as in Fig. 3.]

55..  áábbrraa:: A kislabdahajítás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  55:: The change of performance with age in the fistball throw. Symbols as

in Fig. 3.]

33..  ttáábblláázzaatt AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  --  ôôsssszzeell  eelléérrtt  --  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyy  
sszzöövveeggeess  ffoorrmmáábbaann  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz::  
55--1122..  éévvffoollyyaamm  sszzáámmáárraa..

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
mmeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))  

55  ((jjeelleess))

„„KKöözzeeppeess””,,  „„JJóó””,,„„KKiivváállóó””  ééss
„„EExxttrraa””  mmiinnôôssííttééss  eesseettéénn
aa  ttaannuullóó  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt

oosszzttáállyyzzaattaa::  55  ((jjeelleess))

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

33  ((kköözzeeppeess))

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

TTaavvaasszzii--ôôsszzii  ffeellmméérrééss  ssoo--
rráánn  eelléérrtt    tteelljjeessííttmméénnyyvvááll--
ttoozzááss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee  
99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönnffeejj--
llôôddééss  eesseettéénn
22--nnééll  kkeevveesseebbbb  ppoonnttoott
éérrôô  vváállttoozzááss  eesseettéénn
99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönn--
ffeejjllôôddééss  eesseettéénn

99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönn--
ffeejjllôôddééss  eesseettéénn

SSzzöövveeggeess  éérrttéékkeellééss  aazz  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee  eesseettéénn

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbí-
ró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biztosít-
ható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg
hátrányos helyzetûnek tekinthetô. Egészséges létezése
csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos,
nagyfokú fejlesztésével biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fi-
zikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésé-
vel biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges léte-
zés stabil megtartásához szükséges szintet. Az általá-
nos fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzés-
hez szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést
igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye átlagon felüli. Az általános fizikai teherbíró-képes-
sége az egészség megôrzéshez szinttartást, a verseny-
szerû sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye kiváló.  
A versenyszerû sportolás esetén a sportág igényétôl
függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye extra. Fizikailag nagyon jól terhelhetô, általános fi-
zikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban eléri
az élsportolók szintjét. 
Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell
törekedni. 

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény társadalmi normákhoz való viszonyítá-
sával, abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: az „Igen gyenge”, „Gyenge” és „Kifogásolható” min_sítés esetén a tanuló küzdeni tudásának fejlesztése érde-
kében, a tanuló érdemjegyét a tanár az elért teljesítmény relatív értékelése alapján alakítsa ki.
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii  eellbbíí--
rráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..
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- Hanyattfekvésbôl fel- ülés térdérin-
téssel, folyamatosan, kifáradásig (db)

66..  AA  hhááttiizzmmookk  eerrôôáállllóó--kkééppeessssééggéénneekk
mméérrééssee

- Hason-fekvésbôl törzs-emelés- és
leengedés, folyamatosan, kifáradásig
(db)

Ha az iskolai testnevelés egyik fôcél-
ja a tanulók magas szintû kondicio-
náltságának kialakítása, akkor a kitû-
zött cél eléréséhez vezetô utat, vagy jó
estben annak hosszát, a program
egyéni és társadalmi szintû hasznossá-
gának mértékét, elsôsorban és nagy-
mértékben, a mérési módszer megbíz-
hatósága és a hozzá tartozó étékelé-
si/minôsítési rendszer objektivitása ha-
tározza meg. Hiteles tervet, csak hite-
les adatok alapján lehet készíteni! 

Az egészség/terhelhetôség szem-
pontjából leglényegesebb kondicioná-
lis képességek területén elért teljesít-
mény objektív, megbízható mérése,
értékelése és minôsítése, jelen eset-
ben a szó teljes értelmében teljesít-
ménydiagnosztikai mûveletnek tekint-
hetô. Rögtön felmerül a kérdés, hogy
szabad-e, lehet-e számjegyben kifeje-
zett osztályzattal egy diagnózis ered-
ményét értékelni, különösen akkor, ha
egy gyermek kedvezôtlen - test, bioló-

giai, fiziológiai - adottságokat örökölt?
A válasz igen, de csak akkor, ha a ta-
nuló által elért teljesítményt, a társa-
dalmi normákhoz való viszonyítással
és az önfejlôdés mértékének figyelem-
bevételével értékeljük. Helytelen, az a
nézet, ha az öt minôsítési kategória és
az ötfokozatú osztályzat közötti analó-
gia alapján értékelünk. Pl. a megfelelt
kategória a közepes, a jó négyes, a ki-
váló az ötös, a gyenge elégséges, míg
a nem felelt meg az elégtelen osztály-
zat szinonimája.

E szemlélet ütközik a szakma, és az
OM tantárgyfejlesztési törekvéseivel,
hiszen egy gyenge fizikumú gyermeket
nem büntethetjük rossz osztályzattal
csak azért, mert kevésbé jó fizikai
adottságokat örökölt, ennek a felfo-
gásnak az a szinonimája, hogy a beteg
gyermeket büntessük meg csupán
azért, mert beteg lett!

E fajta szemlélet szerint, lemonda-
nunk a rendszeres mérés során közvetí-
tett nevelô hatás érvényesítésérôl, és a
tanulók személyiség formálásáról, így a
mérésnek nincs gyakorlati haszna, érté-
ke, ezért fölöslegesnek, sôt károsnak
ítélik meg a szülôk és a gyermek is.

AAzz  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeess--
sséégg  mméérréésséérree  aallkkaallmmaazzootttt  kkoonnddiicciioonnáá--

lliiss  kkééppeessssééggeekk  tteerrüülleettéénn  eelléérrtt  tteelljjeessíítt--
mméénnyy  éérrttéékkeelléésséénneekk  ééss  mmiinnôôssííttéésséénneekk
sszzeerreeppee  aa  ttaannuullóó  eeggéésszzsséégg--ffeejjlleesszzttéésséé--
bbeenn,,  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveelléésséé--
bbeenn

A pedagógiai értékelés és minôsítés
alapvetô funkciója a teljesítmény és a
viselkedés megmérettetése. A pedagó-
giai értékelés/minôsítés információkat
ad a nevelési célok megvalósulásának
mértékérôl és szintjérôl, támogatja a
tanuló fejlôdését/fejlesztését.

A mai világban, az oktatásban eltöl-
tött évek alatt arra kell törekedni,
hogy fiataljainkat a fizikai és szellemi
munkavégzés területén egyaránt ver-
senyképes, felzárkózni képes tudással
és a tartós helytállás képességeivel
ruházzuk fel. A tanulók fizikai állapo-
tának tervszerû, tudatos, harmonikus
fejlesztése és az egészséges életmód-
ra neveléshez szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek elsajátíttatása
hozzájárul, a tanuló személyiségfor-
málásával az egészségtudatos maga-
tartás belsô motivációjának kialakítá-
sához.

A tanulók fizikai állapotának, a fizi-
kai terhelhetôségének, a tanórai telje-
sítményének, saját, korábbi teljesítmé-
nyükhöz mért fejlôdésének értékelésén 

A kislabdahajítás nem mutatott kö-
vetkezetes testnevelési osztályos fö-
lényt, csupán az adatfelvételek felében
volt szignifikánsan jobb a teljesítmé-
nyük. A GT csoportba tartozó fiúk do-
bástávolsága három, a GN csoportba
tartozó fiúké két intervallumban javult
lényegesen ((55..  áábbrraa)).

Az állóképességi szint becslését
szolgáló hosszabb futótáv idôeredmé-

nyei szignifikánsan jobbak voltak vala-
mennyi alkalommal a GT csoportban
((66..  áábbrraa)). A vizsgálati periódus kezde-
tén tapasztalt teljesítménykülönbség
nem változott a négy év alatt, az idôso-
rok trendje párhuzamos, ebbôl követ-
kezôen a csoportokon belüli szignifi-
káns javulások száma és idôsorbeli el-
helyezkedése is azonos. GN csoport-
ban következetesen nagyobb az

idôeredmények variabilitása, ami az
elsô adatfelvétel kivételével szignifi-
kánsan különbözik GT csoport homo-
génebb teljesítményétôl.

A morfológiai jellemzôk változónkénti
elemzése szerint a TTM és a PLX kor-
függô változása azonos a két csoport-
ban. A metrikus index változásának jel-
lege ugyan csoportonként eltérô, de sta-
tisztikai különbségek tekintetében azo-
nos. A testtömeg GT csoportban öt, GN
csoportban mind a hét mérésinterval-
lumban szignifikánsan nôtt ((22..  ttáábblláázzaatt)).
A relatív zsírtömeg viszont csupán két
alkalommal növekedett meg jelentôsen
GT csoportban, de GN csoportban hat
intervallumban ((22..  áábbrraa)). Az entrópia ér-
tékek (Emorf) különbségét ((11..  ttáábblláázzaatt))
ezek a számbeli különbségek magyaráz-
zák. A testi fejlôdés „egyenletességét” a
félévenként elvárható jelentôs fejlôdés,
szignifikáns változások jelentenék. Ez a
lényeges változások száma alapján nem
GT, hanem GN csoportot jellemezte. A
rendezettségi mutató ezért kisebb értékû
GN esetében. Ezzel nem azt állítjuk,
hogy ajánlatosnak tartjuk az F% féléven-
kénti szignifikáns növekedést! Az Emorf
mutató a biológiai tartalomtól függetle-
nül, a modellalkotó változók monoton
változását fejezi ki és ezt honorálja.

A fizikai teljesítmények közül a vág-
tafutás jelentôs eredményváltozásai-
nak száma megegyezik a két csoport-
ban ((33..  áábbrraa)). A helybôl távolugrásban
GN csoport szignifikáns javulásainak
száma öt, GN csoporté viszont csak
három ((44..  áábbrraa)). A kislabdahajításban
a testnevelési osztályosok dobástávol-
sága eggyel több intervallumban javult
lényegesen ((55..  áábbrraa))., az állóképessé-
get becslô futótáv teljesítésének idôtar-
tama viszont mindkét csoportban há-
rom-három alkalommal lett szignifi-
kánsan kisebb ((66..  áábbrraa)).

A rendezett fizikai fejlôdést jelentô lé-
nyeges teljesítményváltozások számá-
nak összege GN csoportban nagyobb,
így Emot viszony is magyarázható. Mi-
vel a testi fejlôdés és a fizikai teljesít-
ményjavulás is GN csoportnál mutatott
inkább egyenletességet, így Esum para-
méter GN csoport számára kedvezôbb
értéke a fentiek alapján indokolt.

Mindhárom entrópia érték egyértel-
mûen a hipoaktiv gyermekek fejlôdé-
sét ítéli rendezettebbnek. Ebbôl termé-
szetesen nem következik az aktivitás
fejlôdésre gyakorolt negatív hatása! A
vizsgált mintánál ugyanis nem tudtunk
semmiféle edzésre, aktivitásra utaló
jelet kimutatni a négy éven keresztül
végzett heti öt aktivitás ellenére sem.

Az életkor és a testi jellemzôk - kivé-
ve GN csoport esetén a MIX - valamint
a fizikai teljesítmények összefüggései
mindkét csoportban szignifikánsak. 

Mûhely • Fehérné Mérey Ildikó: Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerûsítéséhez... 23Tanulmányok • Zsidegh Petra és tsai: Prepubertás korú fiúk testi és fizikai...

M
a

g
y

a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 8
. 

é
v

fo
ly

a
m

 3
2
. 

sz
á
m

 •
 2

0
0
7
/4

M
a
g

y
a

r
S

p
o
r
ttu

d
o

m
á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 8

. é
v
fo

ly
a
m

 3
2
. sz

á
m

 • 2
0
0

7
/4

66..  áábbrraa:: A 400 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  66:: The change of performance with age in the 400m run. Symbols as in

Fig. 3.]

33..  ttáábblláázzaatt:: A vizsgált változók korfüggése
[TTaabbllee  33:: Linear regression coefficints on age]

A rövidítések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testneve-
lésben részt vevô fiúk, TTM = testmagasság cm, TTS = testtömeg kg, PLX =
plasztikus index cm, MIX= metrikus index cm, PLX= plasztikus index cm, F%= re-
latív zsírtömeg, F30m= 30m-es futás eredménye s, HTU= helybôl távolugrás
eredménye cm, KISL= kislabdahajítás eredménye m, F400m= 400m-es futás
eredménye s, a= a regressziós egyenes konstansa, b= a regressziós egyenes me-
redeksége, r= korrelációs együttható, p(b)= a meredekségek különbözésének va-
lószínûsége, Ns= nem szignifikáns.

[Abbreviations: GT, GN and NS as in Table 1; TTM= height cm; TTS= body
mass kg; MIX= metric index; PLX= plastic index cm; F%= relative fat mass;
F30m= 30m dash; HTU= standing broad jump; KISL= fistball throw; F400m=
400m run; a= intercept; b= slope; r= correlation coefficient; p(b)= probability of
difference between slopes]

Változó GT GN p (b)
a B r a b r

TTM 84,02 5,64 0,81 82,34 5,86 0,80 Ns
TTS -1,25 3,40 0,71 -8,92 4,66 0,58 <5%
MIX -0,82 -0,05 -0,29 -0,98 -0,03 0,00 <5%
PLX 40,07 2,66 0,76 38,59 2,99 0,67 Ns
F% 0,51 1,66 0,43 -1,82 2,56 0,47 <5%

F30m 8,69 - 0,29 -0,65 8,79 - 0,26 -0,55 Ns
HTU 48,71 11,65 0,64 23,07 12,01 0,63 Ns
KISL -12,76 3,44 0,70 -10,30 2,85 0,63 <5%

F400m 179,84 - 6,43 -0,60 167,66 - 6,67 -0,43 Ns

22..  ttáábblláázzaatt AA  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssee

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

ÉÉrrddeemmjjeeggyybbeenn
ttöörrttéénnôô  éérrttéékkeellééss
44..  éévvffoollyyaamm
IIII..  fféélléévv  

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii//eeggéésszzssééggii  áállllaappoottáánnaakk  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz
aa  44..  éévvffoollyyaamm  IIII..  fféélléévvéébbeenn  

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú
fejlesztésével biztosítható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetûnek tekinthetô. 
Egészséges létezése csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú
fejlesztésével biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. Egészséges létezése stabil megtartása, az ál-
talános fizikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésével biztosítható. 
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges létezés stabil megtartásához szük-
séges szintet. Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez
szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést igényel. 
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye átlagon felüli. Az általános
fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû
sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye kiváló.  A versenyszerû spor-
tolás esetén a sportág igényétôl függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye extra. Fizikailag a legmaga-
sabb szinten terhelhetô, általános fizikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban
eléri az élsportolók szintjét. Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell tö-
rekedni.

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény - társadalmi normákhoz való viszonyí-
tásával - az esteleges hiányosságok feltárása érdekében - minden estben abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: 4. évfolyam tanévvégén a tanuló érdemjegyét a tanár az elért teljesítmény (általunk javasolt) abszolút, vagy
saját maga által kialakított relatív értékelés alapján állapíthatja meg. 
MMeeggjjeeggyyzzééss:: hosszan tartó sérülés, vagy betegség esetén a tanuló által elért teljesítmény értékelése, a tanár egyéni elbí-
rálása alapján történik.
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Sajnálatos módon, az életkor és a fi-
zikai teljesítmények kapcsolatát leíró
regressziós egyenesek meredeksége
között sincs lényeges különbség ((33..
ttáábblláázzaatt)), a fejlôdés - kivéve a kislab-
dahajítást - párhuzamosan fut a testne-
velési és nem testnevelési osztályos fi-
úknál, tehát a szelekcióból fakadó telje-
sítmény-különbségeken a négy év nem
változtatott, a fizikai teljesítmények ja-
vulása GT csoportban sem haladta
meg az átlagos biológiai fejlôdést.
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(Lásd: EUROFIT FELNÔTTEKNEK
A fizikai fittség mérése /49. o. / Kiadó:
Európai Tudományos Tanács Bp.
1997. )

HHuunnggaarrooffiitt  éérrttéékkeellééssii  sszzeemmppoonnttookk  aa
ttaannuullóókk  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkéé--
ppeessssééggéénneekk  eeggyyssééggeess  sszzeemmlléélleettôô,,  sszzöö--
vveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaattáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássáá--
hhoozz

A teljesítmény-élettan területén -
nemzetközi és hazai szinten - ismert,
és elismert kutatók egyértelmû sza-
kértôi véleményt adtak ki arról, hogy
a fizikai fittség vizsgálatához szüksé-
ges elsôrendû faktorok mûszerek nél-
küli mérésére - a tudományosság leg-
fôbb kritériumait figyelembe véve -
nem az Eurófit, hanem a hazánkban
kifejlesztett Hungarofit motorikus
próbarendszer egységesítését java-
solják. Az elméleti szakértôk vélemé-
nyét a módszerek gyakorlati életben
történô többszöri „megmérettetése”
alaposan megerôsítette, hiszen a kö-
zoktatás területén az intézmények 85-
90 %-a e mérési módszerrel rendsze-
resen méri és értékeli tanulói fizikai
állapotát. 

Hungarofit értékelési és minôsítési
rendszer az egészség/terhelhetôség
szempontjából elsôrendû faktorok

megbízható objektív mérésére alkal-
mas - korosztályonkénti és nemenkén-
ti strukturált - összesített pontértékek-
re építettük fel.

Az OM által 1997-ben elrendelt pró-
bamérések óta a méréséket elvégzô
kollégák közel 2 millió értékelhetô mé-
rési eredményt küldtek vissza a köz-
ponti adatfeldolgozásra. Az eddig beér-
kezett és feldolgozott adatok számta-
lan megbízható összehasonlító le-
hetôséget nyújtanak, pl. egyéni, orszá-
gos, megyei, stb. szinten korosztályon-
kénti, korcsoportonkénti, nemenkénti
bontásban:

- minôsítô kategóriákhoz százalékos
arányának; az általános fizikai teherbí-
ró-képesség, az aerob állóképesség, az
általános testi erô, erô-állóképesség,
és az alább felsorolt motorikus próbák-
ban elért teljesítmény pontérték átla-
gaihoz, viszonyításához.

(www.hungarofit.hu) 
- A próbarendszert alkotó alább fel-

sorolt motorikus próbákhoz hazai és
nemzetközi vonatkozásban is igen sok
összehasonlító adat található.

AAzz  aaeerroobb  áállllóókkééppeesssséégg  mméérréésséérree  aall--
kkaallmmaazzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákk

- Cooper-teszt, futással/kocogással,
úszással, kerékpározással;

- 500 m úszás;

- 1; 1.5; 2; mérföld síkfutás,
- 2000 m; 3000 m; síkfutás.
AA  vváázziizzoommzzaatt  ffiittttssééggéénneekk  mméérrééssee  aall--

kkaallmmaazzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákk
(A mindennapi tevékenység során

leggyakrabban használt izomso-
rok/izomcsoportok erô,- erô-állóké-
pességének mérésére alkalmazott mo-
torikus próbák)

DDiinnaammiikkuuss  uuggrróóeerrôô
11..  AAzz  aallssóó  vvééggttaagg  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéé--

nneekk  mméérrééssee::
- Helybôl távolugrás páros lábbal (m)
1/b. Helybôl 5-ös sorozat ugrás pá-

ros lábbal (m)
DDiinnaammiikkuuss  ddoobbóóeerrôô
22..  AA  kkaarr--,,  ttöörrzzss--,,  ééss  aa  lláább--iizzmmookk  eeggyy--

üütttteess  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéénneekk  mméérrééssee::
- Kétkezes labdadobás (vetés) hátra,

fej fölött tömött labdával (m)
33..  AA  kkaarr--,,  ttöörrzzss--,,  ééss  aa  lláább--iizzmmookk  eeggyy--

üütttteess  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéénneekk  mméérrééssee::
- Egykezes labda-lökés helybôl az

ügyesebb kézzel, tömött labdával (m)
DDiinnaammiikkuuss  eerrôô  --  áállllóókkééppeesssséégg
44..  AA  vváállllöövvii--  ééss  aa  kkaarr--iizzmmookk  eerrôô  --  ááll--

llóókkééppeessssééggéénneekk  mméérrééssee
- Mellsôfekvôtámaszban karhajlítás-

és nyújtás, folyamatosan kifáradásig
(db)

55..  AA  ccssííppôôhhaajjllííttóó  ééss  aa  hhaass--iizzoomm  eerrôô--
áállllóókkééppeessssééggéénneekk  mméérrééssee
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HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  eeggéésszzssééggii//ffiizziikkaaii  áállllaappoottáánnaakk  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz  aazz  
11--33..  éévvffoollyyaammbbaann  ééss  aa  44..  éévvffoollyyaamm  eellssôô  fféélléévvéérree..  

(1-4. évfolyam I. félévéig a tanuló fizikai/egészségi állapotát csak szövegesen értékeljük.)

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biz-
tosítható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetûnek tekinthetô. 
Egészséges létezése csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biz-
tosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fizikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesz-
tésével biztosítható. 
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges létezés stabil megtartásához szükséges szintet. 
Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû sporto-
láshoz fejlesztést igényel. 
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye átlagon felüli. 
Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû sporto-
láshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye kiváló.  
A versenyszerûen sportolóknak - a választott sportág igényétôl függôen - az elért szint tartós megtar-
tására, vagy további fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye extra. 
Fizikailag a legmagasabb szinten terhelhetô, általános fizikai teherbíró-képessége valamennyi sportág-
ban eléri az élsportolók szintjét. Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell törekedni.

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény - társadalmi normákhoz való vis-
zonyításával - az esteleges hiányosságok feltárása érdekében - minden estben abszolút értékelési formában történik.
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii
eellbbíírráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..

11..  ttáábblláázzaatt AA  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssee..
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kai állapotát értékeljük és minôsítjük.
Az egyes minôsítô kategóriák értelme-
zésével - a tanár, a tanuló és a szülô -
korrekt és hiteles információt kap a ta-
nuló fizikai terhelhetôségérôl, edzett-
ségi állapotáról, a vészesen moz-
gásszegény életmód okozta kockázati
tényezôk kialakulásának veszélyeirôl.
A tanuló által elért teljesítményt, a tár-
sadalmi normákhoz való viszonyítás-
sal és az önfejlôdés mértékének figye-
lembevételével, osztályzattal értékel-
jük, és szövegesen minôsítjük (teljesít-
mény-diagnosztika). A tanuló pillanat-
nyi edzettségi állapotának megismeré-
se nélkülözhetetlen kiindulópont az
egészség/terhelhetôség szempontjá-
ból leglényegesebb kondicionális ké-
pességek, képesség együttesek foko-
zatos, tudatos, harmonikus fejleszté-
séhez. Az évenként elvárható fejlesz-
tés mértékét, az évenként elvárható
reális átlagos fejlôdési normák ismere-
tében tudjuk megtervezni (prognoszti-
ka). A gyenge fizikum nagymértékben
rontja az életminôséget, ezért minden
embernek arra kell törekednie, hogy
elérje és megtartsa az egészséges léte-
zése stabil megtartásához „szüksé-
ges”, vagy „kell” szintet, azaz a köz-
epes minôsítést. A tanulók egészséges
létezésének stabil megtartásához
„szükséges”, vagy „kell” érték ismere-
tében, - a tanuló által elért teljesít-
mény összehasonlításával - már a mé-
rés során felszínre kerülnek az egész-
ség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek terültén mu-
tatkozó esetleges hiányosságok, és
azok mértéke, ez lehetôvé teszi, azok
mielôbbi tudatos, fokozatos felszámo-
lását, (korrekció). 

FFoorrmmaattíívv,,  ffeejjlleesszzttôô,,  sszzaabbáállyyoozzóó  ffuunnkk--
cciióó,,  a tanulás (jelen esetben a fizikai
állapot tudatos fejlesztésének) folya-
matához, annak korrekciójához ad se-
gítséget a pedagógusoknak, szülôk-
nek, diákoknak. Az egészség/terhel-
hetôség szempontjából leglényege-
sebb kondicionális képességek harmo-
nikus, tudatos, fokozatos fejlesztését, -
még csoportos tanórai és tanórán kí-
vüli sport foglakozás keretén belül is -
a tanuló pillanatnyi edzettségi állapo-
tának megfelelô képesség szerinti dif-
ferenciált terheléssel kell megoldani.

SSzzuummmmaattíívv  ffuunnkkcciióó,, megerôsítés,
visszacsatolás, szelekció, amely egy-
egy tanítási-tanulási periódus végén
regisztrálja az eredményeket, a peda-
gógusnak, szülônek, tanulónak ad in-
formációkat. Ismételt mérések esetén,
a fizikai állapot rendszeres mérése le-
hetôvé teszi, hogy számszerû hiteles
adatokkal, (a motorikus próbákban el-
ért teljesítmény és annak pontértékei
alapján) nyomon követhessük, vizs-

gálhassuk, a tanuló tanórai és a tanó-
rán kívüli sporttevékenységének (fizi-
kai aktivitásának) hatására bekövetke-
zett fejlôdés/változás irányát, és mér-
tékét. Nagyszámú mérési eredmény
alapján az egészség, terhelhetôség
szempontjából leglényegesebb kondi-
cionális képességek területén bekövet-
kezett változások elemzése, értékelése
során levont társadalmi szintû követ-
keztések közzététele, és annak a gya-
korlati életben történô hasznosítása
nagy-mértékben hozzájárul az iskolai
testnevelés és sport egészségmegtartó
és egészségfejlesztô hatásának terv-
szerû, tudatos javításához. A teljesít-
mény

/pontértékek/ (megbízható adatok)
alapján elkészített szöveges értékelés
mindhárom fentiekben említett funkci-
ót képes árnyaltan és differenciáltan
ellátni, ezért lehetôvé válik és a gya-
korlatban alapvetô elvként érvényesít-
hetô: a gyerek érdeklôdése, adottsá-
gai, tulajdonságai, életkori sajátossá-
gai és saját fejlôdési ütemének, stb. fi-
gyelembe vétele. 

A testnevelés állandó mozgásos cse-
lekvés, ezáltal az értékelés mindig -
nem csak a tanuló fizikai állapotára
vonatkoztatva - teljesítmény-diagnosz-
tikai mûveletnek is tekinthetô. Teljesít-
mény-diagnosztika célja, az aktuális
teljesítôképesség feltárása a teljesít-
ményben döntô szerepet játszó té-
nyezôk (paraméterek) felhasználásá-
val, értékelésével. A tanulók általános
fizikai teherbíró-képességének meg-
bízható, objektív mérése, értékelése és
minôsítése a szûk értelemben a tanuló
teljesítô-képességének pillanatnyi
(statikus) fizikai állapotának feltárását
biztosító teljesítmény-diagnosztika. A
bô értelemben vett teljesítmény-diag-
nosztika a mmoottoorriikkuuss  kkéésszzssééggeekk - ko-
ordinációs és kondicionális képessé-
gek - strukturált normarendszereit igé-
nyelné.

A kkoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekk megbíz-
ható mérése és objektív értékelése a
sportteljesítmények feltételeként sze-
replô testi képességek területén tör-
ténô szelektálás egy csoportját jelen-
tik, a mozgáskoordináció funkciójának
megfelelô képesség alapján. A koordi-
nációs képességek mérése tulajdon-
képpen az ügyesség mérését jelenti,
ezért a sportteljesítmények feltétele-
ként szereplô koordinációs képessé-
gek strukturált normarendszerének ki-
dolgozására elsôsorban a versenysport
területén lenne nagy szükség. A komp-
lex ügyesség, megbízható mérése és
objektív értékelésének módszertana
ma még az élsportolók körében is
gyermekcipôben jár. (Csak néhány
sportágban vannak biztató jelek arra,

hogy a közel jövôben az adott sportág-
hoz szükséges koordinációs képessé-
gek szintjét sportág speciális próbák
terültén elért teljesítmény mérésével
oldjuk meg.)

KKoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekk
- Mozgástanulási képességek
- Mozgásszabályozási képességek
- Hallási és látási ingerekre reagálás
- Ritmusképesség
- Tájékozódási képesség
- Egyensúlyozási képesség
Forrás: Harsányi L. -P. Glesk: A kon-

dicionális képességek fejlesztésének
módszerei. OTSH Bp., 1992.

A koordinációs képességek fejlesz-
tése lényegében az ügyesség edzése.

KKoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeekk a sporttel-
jesítmények, feltételeként szereplô tes-
ti képességek egy csoportja, amelyben
elsôsorban az erô, a gyorsaság és az
állóképesség tartozik.

Az egészség/terhelhetôség szem-
pontjából leglényegesebb kondicioná-
lis képességek a mindennapi tevé-
kenységünk maradéktalan elvégzésé-
nek feltételeként szereplô testi képes-
ségek egy csoportja, amelyben
elsôsorban az állóképesség, az erô- és
erô-állóképesség tartozik. Az egész-
ség/terhelhetôség szempontjából leg-
lényegesebb a kondicionális képessé-
gek megbízható, objektív mérése, érté-
kelése és minôsítése a próbarendszert
alkotó tesztekhez tartozó életkoron-
kénti és nemenkénti strukturált norma-
rendszert igényel.

AA  kkoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeekk  eeddzzééss--
ccééll  sszzeerriinnttii  ffeelloosszzttáássaa::

- Erô
- Gyorsaság
- Állóképesség
- Hajlékonyság (újabban a hajlé-

konyságot a koordinációs képességek
közzé sorolják)

AA  nneemmzzeettkköözzii  ééss  hhaazzaaii  kkuuttaattóókk  aa  tteerr--
hheellhheettôôssééggggeell//eeggéésszzssééggggeell  kkaappccssoollaa--
ttooss  tteelljjeessííttmméénnyy--ddiiaaggnnoosszzttiikkaa  ssoorráánn,,  aa
ffiizziikkaaii  ffiittttsséégg  vviizzssggáállaattááhhoozz  sszzüükkssééggeess
öösssszzeetteevvôôkkeett  ffoonnttoossssáággii  sszzeemmppoonnttbbóóll
hháárroomm  ccssooppoorrttbbaa  ssoorroolljjáákk

EEllssôôddlleeggeess  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk
- az aerob fittség mérését
- a vázizomzat fittségének a mérését
- antropometriai méréseket (a test-

összetétel meghatározásához)
- sport-életmód kérdôív felvétele (a

fizikai aktivitás és az egészségi állapot
becsléséhez)

MMáássooddllaaggooss  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk
- a felsô- és alsóvégtag izommunká-

ját és
- a vállmozgékonyságát mérô tesz-

tek
HHaarrmmaaddllaaggooss  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk::
- a kézi szorítóerô mérése és a lap-

érintési teszt.

Összefoglaló
A szakirodalomban nagyon kevés

adat található különbözô motoros
tesztrendszerek azonos mintán történô
vizsgálatáról, ezért arra vállalkoztunk,
hogy azonos mintán felmérést végzünk
az Eurofit és a Hungarofit tesztrendsze-
rekkel. Kismintás elôzetes felmérést az
ELTE TÓFK hallgatóival a 2004/2005-
ös tanévben végeztünk. Ezt követôen a
TF Bikszádi utcai gyakorló iskolájában
a 2005/2006-os tanévben N=264
elemszám mellett lehetôség nyílt ha-
sonló felmérésre. Tanulmányunkban a
két tesztrendszer eredményeinek
összehasonlítását mutatjuk be, ahol
célunk volt az egyes tesztelemek
összefüggésrendszerének kimutatása
is. A két tesztrendszer eredményei kö-
zött az elôzetes várakozásnak megfe-
lelôen számos szignifikáns összefüggés
mutatkozott. Az összesített eredmé-
nyek között pedig 0,75-0,9 közötti kor-
relációt mutattunk ki. A változókra és
a vizsgálati személyekre végzett clus-
teranalízisek érdekes, és viszonylag jól
értelmezhetô részeredményeket mu-
tattak. A vizsgálati személyek teljesít-
ményeik jellege alapján egyértelmûen
csoportosulnak a kapott dendogramo-
kon. A felmérés megerôsíti azon ko-
rábbi vélekedésünket, hogy a két teszt-
rendszer összesített eredménye szoro-
san összefügg egymással. A vizsgálati
személyek összesített motoros minôsí-
tése szempontjából lényegileg mind-
egy, hogy melyik tesztet használjuk. A
nevének megfelelôen minkét teszt-
rendszer erônléti jellegû, a „fittség” jel-
lemzésére és minôsítésére alkalmas el-
járás.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Eurofit, Hungarofit,
tesztelés

Abstract
There is only a few empirical data in

literature on examining different
psychomotor test batteries with the sa-
me sample. Previously we had measu-

red Eurofit and the Hungarofit test bat-
teries on same people in small samp-
les of the students of ELTE TOFK in
the 2004/2005 school year. Then we
could conduct a similar measurement
with 264 pupils of Bikszádi Practicing
School of TF in the 2005/2006 school
year. The aim of the research was to
compare the two test batteries, to de-
monstrate the connection system of
the test items in the results. According
to the previous expectations there we-
re several significant correlations in the
results between the test items of the
two test batteries. Between the global
results - sum scores - the correlation
co-efficient was r = 0,75-0,9. The per-
formed Cluster Analysis to the variab-
les and participants showed interesting
results that could be comparatively
well interpreted. For example dendog-
rams unambiguously grouped partici-
pants according to their character of
achievements. The research confirmed
our former opinion that the results of
the two test batteries closely connect
to each other. In respect of psychomo-
tor classification of the participants it is
fairly similar which test is employed.
Both of the test batteries according to
their names measure the qualification
of physical fitness.

KKeeyy  wwoorrddss:: Eurofit, Hungarofit,
testing

Bevezetés
A szakirodalomban alig található

adat különbözô motoros tesztrendsze-
rek azonos mintán történô vizsgálatá-
ról, ezért arra vállalkoztunk, hogy azo-
nos mintán felmérést végzünk az Euro-
fit és a Hungarofit tesztrendszerekkel.
Kismintás elôzetes felmérést az ELTE
TÓFK hallgatóival a 2004/2005-ös ta-
névben végeztünk. Ezt követôen a TF
Bikszádi utcai gyakorló iskolájában a
2005/2006-os tanévben nyílt le-
hetôség hasonló felmérésre. A vizsgá-
latunk célja a két tesztrendszer össze-

hasonlítása, az egyes tesztelemek
összefüggésrendszerének kimutatása
volt.

Anyag és módszer
A tanítóképzôs felmérés során az

Eurofit 9 motoros próbáját (flamingó
egyensúly/FLA, tapping/TAP, ülésben
elôrenyúlás/HAJL, helybôl távolug-
rás/HTU, hanyattfekvésbôl felülés 30 s
alatt/SIT_UP, hajlított karú füg-
gés/FÜGG, 10x5 m ingafutás/10X5,
20 m ingafutás/INGA) és a Hungarofit
8 próbából álló verzióját (Cooper
teszt/COOPER, helybôl távolug-
rás/HUHTU, fekvôtámaszban karhajlí-
tás-nyújtás/FT, hanyattfekvésbôl felü-
lés kifáradásig/max. 2 percig/HUSI-
TUP, hasonfekvésbôl törzsemelés hát-
ra kifáradásig/max. 2 percig/TOR-
ZSEM, helybôl ötösugrás páros lábbal,
medicinlabda dobás hátra, medicinlab-
da lökés elôre) alkalmaztuk az iroda-
lomban szereplô protokoll szerint (Ba-
rabás 1993, Oja - Tuxworth 1997, Fe-
hérné 1997). A Bikszádi utcai Általá-
nos Iskolában az Eurofit mellett a „Mi-
ni Hungarofit” 5 tesztelembôl álló ver-
zióját alkalmazták (elôzô felsorolásnál
kurzívval jelölve, Fehérné 2006 alap-
ján). A tesztrendszerek összesített ér-
tékelésére standardizált értékeket, il-
letve ezzel azonos elvi alapokon nyug-
vó, korábban kialakított pontrendsze-
reket alkalmaztunk (EUpont, Hupont).
Viszonyítási alapként az Eurofit eseté-
ben az ELTE TÓFK-on kialakított és
használt értékelô táblázatot, a Hunga-
rofit esetében az OKI AVK 2000 évi fel-
mérése szerinti értékelô táblázatot
használtuk. Ezek mindegyike próbán-
ként 20 fokozatú pontskálát foglal ma-
gába, 1 pont a referenciaeredmények
0,25 standard szórásnyi terjedelmét
öleli át (Ozsváth 1998, 2000, 2005,
2006). Az általános iskolásoknál a
vizsgált minta elemszáma lehetôvé tet-
te „saját unisex” értékelô ponttáblázat
kialakítását is, ami a különbözô érté-
kelô táblázatok szerinti eredmények
összehasonlíthatóságát hozta magá-
val.

A tanítóképzôs elôzetes felmérésben
a  vizsgált   nôi  minta  elemszáma  28
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ge, vagy gyenge fizikai állapotuk miatt
rizikócsoportnak tekinthetôk.

HHaa  ttuuddjjuukk,, hogy a heti tanórai test-
nevelésen kívül nem sportol a fiúk kb.
63 %-a, lányok kb. 70%- a. A nem
sportoló fiúk 55 %-a, a nem sportoló
lányok 60%-a semmit, vagy csak 1-2
órát mozog hetente! Ezek a gyerekek -
a teljes populációra kivetítve a fiúk 35-
%-a, a lányok 42 %-a - vészesen moz-
gásszegény életmódjuk miatt vesz-
élyeztetettek!

HHaa  ttuuddjjuukk,, hogy a - mérsékelt telje-
sítményt jelzô szinten is - fizikai telje-
sítôképesség mértékét az örökletes té-
nyezôk mellett, alapvetôen a rendsze-
res fizikai aktivitás minôsége (intenzi-
tása) és mennyisége (gyakorisága és
ideje) határozza meg, ezért oktató-ne-
velô tevékenységünkben a rendszeres
testedzés, sportolás megszerettetését
elôsegítô motivációs tényezôket kell
beépíteni. A tanulók fizikai állapotának
tudatos mérése/értékelése és minôsí-
tése csak akkor jelent motivációs té-
nyezôt valamennyi fiatal számára, ha
motorikus próbákban elért teljesít-
mény, értékelésének szempontjait, úgy
alakítjuk ki, hogy jó és jeles osztályzat
megszerzése bár erôfeszítést igényel-
jen, de mindenki számára elérthetô le-
gyen. A tanulók fizikai állapotának
tervszerû, tudatos, fokozatos, harmo-
nikus fejlesztése, (a minden-napi tevé-
kenység maradéktalan elvégzéséhez
szükséges fizikai fittségi szint elérése
és meg-tartása) a fiatalok tudatos
egészséges életmódra nevelése komp-
lexebb oktató/nevelô tevékenységet
igényel, és ez a pedagógiai értékelés
és minôsítés során számos problémát
vet fel. 

Ma, az iskolai testnevelés területén,
- több évszázados tapasztalatok
összegzôdése alapján - az értékelés
legáltalánosabb, legmegbízhatóbb
„mérômûszere” általában a pedagó-
gus szeme, a szakmai ismeretei és ta-
pasztalata. E korábban jól bevált érté-
kelési forma a tanulók fizikai állapotá-
nak képesség szerinti differenciált ter-
heléséhez, és az e területen mutatkozó
fejlôdés/változás objektív méréséhez
nem ad megbízható, számszerûen is
kifejezhetô biztos információt. Társa-
dalmi és egyéni szinten is hiteles ter-
vet, csak hiteles, megbízható adatok
alapján lehet készíteni! Ajánlásomat a
Hungarofit és a Mini Hungarofit mód-
szert alkalmazó pedagógusok számá-
ra azzal a céllal készítettem el, hogy -
a tanuló, a szülô és igény esetén az is-
kolaorvos - részletes szöveges értéke-
lés formájában megbízható informáci-
ót kapjon a tanuló fizikai munkavégzô
képességérôl és, hogy a kedvezôtlen
testi, biológiai, fiziológiai adottságokat

öröklô fiatalok is azonos esélyt kapja-
nak a jeles (5) osztályzat megszerzé-
séhez.

AA  ffiizziikkaaii  ffiittttssééggii  sszziinntt  mméérréésséénneekk,,  éérr--
ttéékkeelléésséénneekk  ééss  mmiinnôôssííttéésséénneekk  sszzeerreeppee
aa  ttaannuullóó  eeggéésszzssééggffeejjlleesszzttéésséébbeenn,,
eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveelléésséébbeenn

A pedagógiai értékelés és minôsítés
alapvetô funkciója a teljesítmény és a
viselkedés megmérettetése. A pedagó-
giai értékelés/minôsítés információkat
ad a nevelési célok megvalósulásának
mértékérôl és szintjérôl, támogatja a
tanuló fejlôdését/fejlesztését.

A mai világban, az oktatásban eltöl-
tött évek alatt arra kell törekedni, hogy
fiataljainkat a fizikai és szellemi mun-
kavégzés területén egyaránt verseny-
képes, felzárkózni képes tudással és a
tartós helytállás képességeivel ruház-
zuk fel. A tanulók fizikai állapotának
tervszerû, tudatos, harmonikus fejlesz-
tése és az egészséges életmódra neve-
léshez szükséges elméleti és gyakorla-
ti ismeretek elsajátíttatása hozzájárul,
a tanuló személyiség formálásával az
egészségtudatos magatartás belsô
motivációjának kialakításához.

A tanulók fizikai állapotának, a fizi-
kai terhelhetôségének, a tanórai telje-
sítményének, saját, korábbi teljesítmé-
nyükhöz mért fejlôdésének értékelésén
kívül, ma már a társadalom, társadal-
mi normákhoz való viszonyítással sze-
lekciós funkciót is elvár. 

A közoktatás területén - pl. a tanulók
általános fizikai teherbíró képességé-
nek rendszeres megbízható mérésével -
a fizikai állapot számjegyben történô
osztályzása, illetve szöveges értékelése
szelektálási lehetôséget ad ahhoz, hogy
az oktatásban eltöltött évek alatt - még
csoportos foglakozás keretén belül is -
az egészség/terhelhetôség szempontjá-
ból leglényegesebb kondicionális ké-
pességek tudatos, fokozatos fejleszté-
sét, (egyénre szabott terheléssel) a pil-
lanatnyi teljesítôképességnek megfe-
lelô képesség szerinti differenciált ter-
heléssel oldjuk meg. A változás hiteles
mérése alapvetôen fontos, hiszen ez te-
szi lehetôvé a fejlôdés szakmai össze-
tevôinek folyamatos fejlesztését, aktua-
lizálását, fizikai terhelés személyre sza-
bottságának biztosítását, valamint a tu-
datos fejlesztéshez a hatékony módsze-
rek kiválasztását, alkalmazását.

Az értékelés/minôsítés során az ér-
tékelt személy és a környezete - pl. a
tanár, a szülô, az iskolaorvos - az elvá-
rásokhoz, a társadalmi normákhoz va-
ló viszonyítás révén kap vissza-jelzést.
Ha nincs követelményhez kötött érté-
kelés, nincs teljesítmény. Az értékelés
és a minôsítés számos módon kifejez-
hetô: pl. szóbeli vagy írásbeli véle-
ménnyel, pontozással, százalékérték-

kel, pontértékkel, tárgyakkal, osztály-
zattal, a felsoroltak kombinációjával.

A tanuló általános fizikai teherbíró-
képességére, harmonikus testi fejlett-
ségére utaló szöveges minôsítés és an-
nak érdemjegyben történô kifejezése
az értékelés lehetséges módjai. 

A tanuló fizikai állapotára utaló szö-
veges értékelésnek tartalmaznia kell:

- a tanuló pillanatnyi fizikai telje-
sítôképességére utaló minôsítô kate-
gória részletes értelmezését, elemzé-
sét,

- az egészség szempontjából leglé-
nyegesebb kondicionális képességek
területen mutatkozó esetleges hiá-
nyosságok megjelölését, és azok mi-
elôbbi tudatos felszámolásának mód-
ját.

Ezért valamennyi tanuló szöveges
értéklelését természetesen a tanuló ál-
tal elért fizikai teljesítmény abszolút ér-
tékelése alapján - az egészséges léte-
zés stabil megtartásához „szükséges”,
vagy „kell” értékhez - aa  ttáárrssaaddaallmmii  eell--
vváárráássnnaakk  mmeeggffeelleellôô  sszziinntthheezz  vviisszzoonnyyíítt--
vvaa  nnoorrmmaaoorriieennttáállttaann  kkeellll  eellvvééggeezznnii..

A tanuló általános fizikai teherbíró-
képességének minôségére utaló ér-
demjegy kialakítása:

- az egészséges létezés stabil meg-
tartásához „szükséges” „közepes”,
vagy annál jobb („jó”, „kiváló” és „ext-
ra”) minôsítés megszerzése esetén a
tanuló által elért fizikai teljesítmény
számjegyben kifejezett értékelése: 5
(jeles). 

- A gyenge fizikuma miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetû „kifogásolható”,
„gyenge” „igen gyenge” minôsítés el-
érése esetén a tanuló által elért teljesít-
mény relatív - önmagához viszonyított
változás irányának és mértékének -
objektív értékelése megtanítja a tanu-
lót arra, hogy az 5-ös jeles osztályzat
számára is elérhetô, de meg kell küz-
deni érte. 

AA  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa  uuttaallóó  tteelljjee--
ssííttmméénnyy  ppeeddaaggóóggiiaaii  éérrttéékkeellééssee  ééss
mmiinnôôssííttééssee

A tanuló fizikai állapotának pedagó-
giai értékelését, minôsítését olyan fo-
lyamatnak tekinthetjük, amelyben
összefüggéseket keresünk a kitûzött
cél/célok— a folyamat (tudatos fej-
lesztés és felzárkóztatás) és— az adott,
aktuális állapot között.

AA  ffiizziikkaaii  áállllaappoott  rreennddsszzeerreess  mméérréésséé--
nneekk,,  éérrttéékkeelléésséénneekk  ggyyaakkoorrllaattii  hhaasszznnaa
((ffuunnkkcciióóii))::

DDiiaaggnnoosszzttiikkuuss,,  pprrooggnnoosszzttiikkaaii,,  kkoorr--
rreekkcciióóss  ffuunnkkcciióó,, amely fontos informá-
ciókat ad a pedagógusnak a helyzet-
felméréshez, a csoport és az egyén ta-
nulási folyamatának tervezéséhez. A
tanulók fizikai állapotának mérése so-
rán a tanuló pillanatnyi (aktuális)  fizi-
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FLA TAP HAJL HTU SZER SIT_UP FÜGG 10X5 INGA COOPER HUHTU TORZSEM HUSITUP FT N
Fiú 2. 10,8 21,2 15,8 147,8 10,0 21,3 17,1 21,9 45,2 2083 147,7 92,6 33,5 16,6 26
Fiú 3. 8,6 17,2 14,6 150,9 10,4 23,2 12,8 21,8 50,1 2370 152,1 161,6 93,2 24,4 34
Fiú 4. 8,1 16,8 15,3 152,0 13,0 24,0 10,2 21,9 45,2 2080 151,7 128,1 64,4 30,1 26
Fiú 5. 6,9 15,8 13,8 166,4 14,6 26,3 16,2 20,6 54,5 2086 166,4 134,5 96,8 26,6 20
Fiú 6. 7,8 14,3 14,3 169,4 16,8 26,6 15,0 20,4 57,0 2281 167,8 149,7 66,2 16,4 25
Fiú 7. 7,3 13,5 13,5 179,9 21,0 27,3 18,1 20,8 64,1 2273 179,9 143,0 101,8 25,8 26
Fiú 8. 8,2 14,1 17,4 195,2 27,2 29,3 21,4 19,9 76,8 2742 199,5 131,5 129,8 27,9 17
Fiú összes 8,3 16,3 14,9 163,7 15,4 25,1 15,4 21,1 54,8 2260 164,1 135,7 81,4 23,7 174

Lány 2. 9,0 20,9 19,9 136,6 7,0 20,1 8,9 23,2 32,8 2011 140,3 100,9 33,4 15,9 20
Lány 3. 7,8 16,8 22,5 147,0 10,5 23,5 8,7 22,7 31,8 2084 146,7 157,8 80,8 19,7 17
Lány 4. 5,9 15,5 18,3 150,5 12,3 23,4 11,7 21,9 43,8 2072 150,3 128,5 77,7 31,9 15
Lány 5. 4,2 16,3 19,0 156,4 11,4 24,8 11,4 21,9 47,5 1945 156,3 93,1 71,4 19,3 16
Lány 6. 5,7 14,3 25,2 167,3 16,8 25,8 14,7 20,1 56,3 2331 170,8 174,7 124,3 17,7 6
Lány 7. 7,1 13,7 22,0 164,0 16,0 23,5 8,6 21,6 48,3 2030 164,0 126,8 74,8 15,0 8
Lány 8. 4,6 13,8 20,0 165,5 18,3 23,5 3,6 22,0 44,8 2172 170,1 120,1 84,1 8,6 8
Lány összes 6,6 16,7 20,5 151,5 11,8 23,1 9,7 22,2 41,1 2061 152,8 123,8 70,7 19,3 90

11..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  11..:: Átlagok/Means

FLA TAP HAJL HTU SZER SIT_UP FÜGG 10X5 INGA COOPER HUHTU TORZSEM HUSITUP FT Valid N
Fiú 2. 4,4 3,1 5,0 12,4 2,3 3,2 13,2 1,7 21,0 262 13,11 41,5 29,8 11,9 26
Fiú 3. 4,6 2,1 5,0 15,0 2,6 3,6 9,5 1,4 18,2 321 13,91 49,6 29,1 11,2 34
Fiú 4. 4,3 2,2 6,0 20,6 2,0 3,4 8,9 1,7 20,7 245 20,93 50,4 30,7 23,1 26
Fiú 5. 4,0 1,6 6,0 14,7 3,1 2,2 12,5 1,3 19,5 303 14,69 54,4 32,9 13,6 20
Fiú 6. 6,1 1,1 5,2 16,6 3,8 4,6 12,9 1,7 21,0 284 16,43 47,9 30,3 9,9 25
Fiú 7. 4,4 1,6 7,8 19,9 6,6 4,0 12,3 2,3 26,2 354 19,89 53,8 31,8 7,8 26
Fiú 8. 4,8 2,2 5,8 26,7 8,1 5,3 13,9 1,7 31,9 395 28,52 57,9 49,7 13,8 17
Fiú összes 4,8 3,2 5,9 23,4 6,8 4,5 12,0 1,8 24,0 361 23,97 54,0 42,6 14,4 174

Lány 2. 6,2 3,6 5,2 11,0 2,4 2,4 7,1 1,6 13,4 261 19,08 39,5 28,4 9,9 20
Lány 3. 4,9 2,2 6,1 16,5 3,8 3,7 7,4 2,3 12,7 321 16,77 49,0 26,2 9,1 17
Lány 4. 3,8 1,9 8,4 16,0 2,9 2,4 8,1 1,7 14,1 210 16,10 44,7 29,7 17,8 15
Lány 5. 4,1 2,3 6,4 18,8 3,8 3,1 9,7 1,4 17,2 198 18,43 66,7 39,5 13,9 16
Lány 6. 3,7 0,7 2,5 7,0 4,3 2,8 8,2 0,9 23,9 307 14,27 82,7 31,4 9,0 6
Lány 7. 3,3 1,1 3,8 16,4 2,0 3,5 7,5 1,4 12,4 289 16,38 49,1 26,1 8,2 8
Lány 8. 3,3 2,1 4,7 19,3 2,8 4,6 3,5 1,2 11,2 363 20,11 54,5 25,2 5,3 8
Lány összes 4,8 3,4 6,1 18,3 4,7 3,5 7,9 1,8 16,3 279 19,91 57,7 37,5 13,1 90

22..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  22..:: Szórások/Standard Deviations

33..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  33..:: A teljes korrelációs mátrix/Correlations
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II. rész 
AA  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa  uuttaallóó

mmiinnôôssííttééss  --  aazz  eeggéésszzsséégg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll
lleegglléénnyyeeggeesseebbbb  kkoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeesssséé--
ggeekk  tteerrüülleettéénn  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  --  sszzöö--
vveeggeess  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  éérrttéé--
kkeellééssee..  

Népegészségügyi szempontból, a
közoktatás valamennyi szintjén a test-
neveléssel szemben támasztott egyik,
legfôbb igény a tanulók egészségi/fizi-
kai állapotának tervszerû, tudatos,
harmonikus fejlesztésével az iskolai
testnevelés és sport egészségfejlesztô,
egészségmegôrzô hatásnak javítása,
és a fiatalok az egészséges életmódra
nevelése. 

Ha a tantervi koncepciókat áttanul-
mányozzuk, valamennyi tantervi kon-
cepció célkitûzéseiben - a gazdag moz-
gásmûveltség kialakítása/formálása
mellett - egységesen szerepel a gyer-
mekek fizikai - szellemi- pszichikai ter-
helhetôségét meghatározó, - az egész-
séges létezés stabil megtartásához
szükséges - magas szintû kondicionált-
ság kialakítása és fenntartása, valamint
az egészséges életmódra nevelése. 

Ennek ellenére a kerettantervben
konkrét, kiemelt feladatként nem jele-
nik, a tanulók egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
geinek tervszerû, fokozatos, tudatos,
harmonikus fejlesztése. 

Az iskolai testnevelés és sport
egészségfejlesztô/egészségmegôrzô
hatásának javításához valamennyi ke-
rettantervben egyik konkrét kiemelt
feladata kell, hogy legyen:

- a tanuló pillanatnyi edzettségi álla-
potának megfelelô képesség szerinti
differenciált terheléssel, (az egész-
ség/terhelhetôség szempontjából leg-
lényegesebb kondicionális képességek
tervszerû, tudatos, harmonikus fejlesz-
tésével) a tanulók kondicionáltságá-
nak javítása,

- a tanulók egészség- és testkulturá-
lis ismereteinek folyamatos bôvítése,

(a tanuló fizikai állapotának közös
tanár-diák mérése, értékelése, minôsí-
tése és az elért eredmény értelmezése,
során törekedni kell arra, hogy a tanu-
lók elméletben és gyakorlatban meg-
szerezzék, elsajátítsák azokat az alap-
vetô élettani, egészségtani, edzéselmé-
leti, sportági ismereteket, amelyek ön-
álló alkalmazása - egy egész életre
szólóan- lehetôvé teszi, a kedvezô fitt-
ségi állapot megszerzését és megtartá-
sát). 

A 2004-ben törvényi szabályozás ér-
telmében, a helyi tantervben - vala-
mennyi oktatási intézménynek - be
kellett építeni a tanulók fizikai állapo-
tának rendszeres mérésére alkalmazott
(mérési módszert) motorikus próbá-
kat. A törvényi szabályozás természe-
tesen azt nem tartalmazza, hogy a ta-
nulók fizikai állapotának rendszeres
mérésének nem az a célja, egy, vagy
néhány (koordinációs, kondicionális)
képesség mérésére alkalmazott moto-
rikus próbákban elért teljesítmény ôs-
idôk óta használatos mérését és érté-
kelését elvégezzük. A tanulók fizikai
állapotának mérése - jelen estben - az
egészség/terhelhetôség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
gek területén elért teljesítménymérésé-
vel/minôsítésével egy olyan megbízha-
tó mûszerek nélküli fizikai fittséget mé-
rô vizsgálati módszer bevezetését szor-
galmazza, amely lehetôvé teszi a tanu-
lók fizikai teljesítménye alapján történô
objektív szelektálást. 

A tanulók fizikai állapotának rend-
szeres mérését, ezért nem célnak, ha-
nem eszköznek kell tekinteni ahhoz,
hogy az elért teljesítmény alapján ké-
pesség szerinti differenciált terheléssel
oldjuk meg (még csoportos foglakozás
keretén belül is) a gyermekek terhel-
hetôségét (fizikai-szellemi munkavég-
zését) meghatározó fizikai képességek
tudatos fejlesztését, és a gyenge fiziku-
ma miatt egészségileg hátrányos hely-
zetû fiatalok felzárkóztatását. 

Tudjuk, hogy az egyén fizikai telje-
sítôképességének felsô határát az
örökletes tényezôk erôsen behatárol-
ják, (ezért nem lehet mindenkibôl
olimpiai, vagy világbajnokot nevelni),
de azt is tudjuk, hogy az egészség/ter-
helhetôség szempontjából leglényege-
sebb képességek, éppen a ked-
vezôtlen adottságokat öröklô fiatalok
körében a jól fejleszthetô képességek
közzé tartoznak. Hûen tükrözik ezt az
eddigi vizsgálati eredményeink is,
mely szerint egy tanéven belül (kb. he-
ti három óra rendszeresen) végzett fi-
zikai aktivitás hatására a leggyengébb
- testi, biológiai, fiziológiai - adottsá-
gokat öröklô fiataloknál regisztrálható
a legnagyobb mértékû önfejlôdés. Ez
elméletileg azt jelenti, hogy az éven-
ként elvárható átlagos fejôdési normá-
val számolva (tanévenként 10-15
pont), két-három év alatt még a leg-
kedvezôtlenebb adottságokat öröklô
fiatal fizikai állapota is felfejleszthetô
az egészséges létezés stabil megtartá-
sához „szükséges”, vagy „kell” érték-
re. A baj azonban ott kezdôdik, hogy a
nyári szünidôben az „Igen gyenge”,
„Gyenge” és a „Kifogásolható” kate-
góriákhoz tartozó tanulók edzettségi
szintje, fizikai teljesítménye átlagosan
kb. 10-15 ponttal, vissza is esik. Felte-
hetô, hogy azok a tanulók, akik évköz-
ben csak a tanórai testnevelésen vesz-
nek részt, két-két és fél hónapig min-
den fizikai aktivitást mellôzve vésze-
sen mozgásszegén életmódot folytat-
nak. Ha egyéni és társadalmi szinten
tudatosan kívánjuk növelni, az iskolai
testnevelés egészségmegôrzô/egész-
ségfejlesztô hatását, akkor az oktatás-
ban eltöltött évek alatt, a gyenge fizi-
kuma miatt egészségileg hátrányos
helyzetû fiatalok felzárkóztatását meg
kell oldani. A kérdés csak az, hogy ho-
gyan? 

HHaa  ttuuddjjuukk,, - több mint másfélmillió
mérési eredmény alapján - hogy a ta-
nulók 40-45 %-a nem éri el az egészsé-
ges létezése stabil megtartásához
szükséges („közepes”) szintet, ebbôl
30 %- ra tehetô azoknak az aránya,
akiknél az egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
gek területén, olyan nagyfokú hiányos-
ságok  mutatkoznak,  hogy  igen gyen-

volt, azonban a ténylegesen összeha-
sonlítható személyek száma - akik
mindkét teszt minden elemét elvégez-
ték - N=11 volt. A Bikszádi utcai Álta-
lános Iskola felmérésében N=264
olyan gyerek vett részt, akik mindkét
tesztrendszer minden elemét végrehaj-
totta. Itt a gyerekek megoszlása: 90
lány, 174 fiú, 2-8. évfolyamosok. Miu-
tán célkitûzésünk a két tesztrendszer
összehasonlítása volt, az adatok feldol-
gozása során az évfolyamok közötti
különbségekkel nem foglalkoztunk. A
számítások során alapvetôen a teljes,
„unisex” minta adataival dolgoztunk,
bár minden számítást nemenkénti bon-
tásban is elvégeztünk.

Az adatokat a StatSoft Statistica for
Windows 6.1 programmal dolgoztuk
fel. Alkalmazott módszerek: leíró sta-
tisztikák, korreláció- és regresszióana-
lízis, korrelációk különbségének vizs-
gálatára Z-próba, egyszempontos vari-
ancianalízis, clusteranalízis, diszkrimi-
nanciaanalízis.

Eredmények
Mindkét felmérésben a tesztelemen-

kénti átlagok és szórások az irodalmi
referencia értékeknek megfelelônek
mutatkoztak. Ezek részletes elemzé-
sétôl eltekintünk, miután célkitûzésünk
szempontjából nincs jelentôségük. A
korrekt adatközlés és az összehasonlít-
hatóság miatt azonban az általános is-
kolásoknál a kapott értékeket az 1.-2.
táblázatban bemutatjuk. 

Az 1. ábrán az általános iskolások év-
folyamonkénti összesített pontszámait
tüntettük fel a 95%-os konfidencia inter-
vallum jelzésével, nemenkénti bontás-
ban, mindkét tesztrendszernél. Felhívjuk
a figyelmet, hogy az utóbbi évek más
motoros méréseivel teljes összhangban
(Ozsváth 2005a, 2005b, 2006) a lá-
nyoknál ezúttal is a 6. évfolyam mutatja
fel a legjobb összesített eredményt. 

A tanítóképzôs elôzetes felmérés so-
rán a két tesztrendszer összesített ered-
ményei - „sumscore pontszám” - kö-
zött r = 0,8864 , r2 = 0,7857 , p <
0,001 i.e.sz. korrelációs és determiná-
ciós együttható jelentkezett. A kicsi
elemszám ellenére szignifikáns és kife-
jezetten szoros korreláció egyértelmû-
en utal arra, hogy a két tesztrendszer-
rel hasonló motoros tulajdonságcso-
portot jellemzünk. A konkrét korreláci-
ós mátrixok bemutatásától helyszûke
miatt eltekintünk. Mindössze azt je-
gyezzük meg, hogy a 9 elemû Eurofi-
ten belül 10 szignifikáns korreláció (36
lehetséges esetbôl 28%), a 8 elemû
Hungarofiten belül 14 szignifikáns kor-
reláció (28 lehetséges esetbôl 50%)
mutatkozott. A Hungarofiten belüli

összefüggések szorosabbak (0,8-
0,95), mint az Eurofiten belüliek (0,7-
0,8). A kapott értékek közvetve egyér-
telmûen arra utalnak, hogy az Eurofit a
motoros tulajdonságok szélesebb ská-
láját méri, mint az Hungarofit - bár ez
nem tekinthetô új felismerésnek. Euro-
fit/Hungarofit tesztelemek közötti
összefüggések: 72 esetbôl 39 (54%)
szignifikáns (r=0,6-0,9).

A lényegesen nagyobb elemszámú
általános iskolások mintájánál a két
tesztrendszer együttes korrelációs mát-
rixa néhány kivételtôl eltekintve min-
den esetben szignifikáns együtthatókat
tartalmaz. A korrelációk a magasabb
elemszám következményeként viszont
jellemzôen gyenge és közepes szoros-
ságúak (3. táblázat, r = 0,3 - 0,5) .

Célkitûzésünk szempontjából az
összpontszámok alakulása a leglénye-
gesebb kérdés. A közvetlen összeha-
sonlíthatóság miatt az Eurofit eredmé-
nyeket egy maximum 100 pontos ská-
lára is transzformáltuk (a tényleges
pontszámot 10/18 hányadossal szo-
roztuk). A teljes „unisex” mintára vo-
natkozó leíró statisztikai értékek (fôát-
lag, stb.) a 4. táblázat szerint alakultak.

Az összesített eredmények - „sums-
core pontszám” - között az általános
iskolásoknál r= 0,7629 , r2 = 0,5820 , p
< 0,001 i.e.sz. (N=264) összefüggés
mutatkozott. Nemenként: fiúk r =
0,7761 , r2 = 0,6023 , p < 0,001 i.e.sz.
(n=174), lányok r = 0,6981 , r2 =
0,4873 , p < 0,001 i.e.sz. (n=90). A ne-
menkénti korrelációs értékek különb-
sége nem szignifikáns, p=0,1933.
Ugyancsak nem szignifikáns a különb-
ség a tanítóképzôs elôzetes felmérés
során (r=0,89) és az általános iskolá-

soknál (r=0,76) kapott korrelációk
szorossága között. A Z-próba eredmé-
nyeképpen p=0,2366 maradék való-
színûség adódott. Az eredmények tel-
jesen egyértelmûen utalnak arra a ko-
rábban soha nem kimutatott jelenség-
re, hogy a két tesztrendszer eredmé-
nyei 60% körüli mértékben determinál-
ják egymást. A kimutatott összefüg-
gést jól szemlélteti a 2. ábrán látható
grafikon. Az ábrán a 60%-os determi-
nációnak megfelelô jellegzetes „szó-
ráskép”, ugyanakkor a viszonylag szo-
ros korrelációnak megfelelô szûk kon-
fidencia intervallum, „pillangósáv” fi-
gyelhetô meg. A regressziós egyenlet-
nek különösebb jelentôsége nincs, az
ábrán szintén feltüntetett, az egyedi ér-
tékek jóslásának pontosságát jelzô
95%-os predikciós intervallum a gya-
korlati felhasználáshoz túlságosan tág.
(35 pont körüli a sáv terjedelme, ami
konkrét elôjelzésekhez nem kielégítô
pontosságú).

Kezdetektôl jeleztük, hogy mindkét
tesztrendszernél az adatok standard
normális eloszlása szerinti, tesztele-
menként 20 fokozatú pontskála szerint
számítottuk ki az összpontszámot, a
„sumscore” értéket. A Hungarofit eseté-
ben tehát nem az eredeti protokoll (Fe-
hérné 1997, 2006) szerinti és nemen-
ként változó alapú pontszámokkal szá-
moltunk - bár ezek természetesen ren-
delkezésünkre álltak („SZUMMA”). (Az
általunk alkalmazott metódus és az ere-
deti protokoll szerinti eredmények kö-
zött - „Hupont/SZUMMA” - egyébként
r=0,6869 i.e.sz. korrelációt kaptunk.) 

A két tesztrendszerrel eredetileg mért
9+5 változóval a 264 vizsgálati sze-
mélyre  „Tree clustering” és „K-means
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11..  áábbrraa//FFiigg..11..:: Évfolyamok összpont átlagai nemenként/Sumscore values by
genders and classes

Fehérné Mérey Ildikó 
BMF TSI, Budapest 
E-mail: feherne.ildiko@kgk.bmf.hu

Ajánlás a testnevelés tantárgy
korszerûsítéséhez

1–12. évfolyam számára
„„……aa  kkiissggyyeerrmmeekkeekknneekk  aa  mmoozzggáássbbaann  vvaallóó  ggyyaakkoorrlláássaa  nnaaggyybbaann  hhoozzzzáájjáárruull  eeggyy

bbiizzoonnyyooss  lleellkkii  eerréénnyy  ((bbááttoorrssáágg))  kkiiffeejjllôôddééssééhheezz.. (Platón - 32/839.l)

27-42  2008/01/23 11:23  Page 1



28

clustering” analíziseket is végeztünk.
Az elsô módszeren belül választott el-
járás - „Complete Linkage” / Euklideu-
szi távolság 100 egységnyi skálára
transzformálva - korábbi tapasztalata-
ink szerint motoros teszteknél a telje-
sítmények jellege szerint jól értelmez-
hetôen csoportosítja, „klasszifikálja” a
vizsgálati személyeket. Ezúttal is ez
történt, a kapott dendogramot a 3. áb-
rán mutatjuk be. A fa diagram szerint -
a vízszintes tengely 80-60-40 egysége-
inél - 2 vagy 3, esetleg 5 csoport elkü-
lönítését érdemes megpróbálni. Bár-
melyik megoldást választjuk, jellegé-
ben hasonló eredményeket kapunk.
Jelen kereteink között a 3 csoportos
bontás eredményeit mutatjuk be. A 3
csoport elemszámai: n1=71, n2=11,
n3=182. A három csoport között szá-
mított diszkriminancianalízis igen
erôsen szignifikáns különbséget jelez,
a csoportok között páronként is min-
den lehetséges kombinációban i.e.sz. a

különbség a 14 eredeti változó szerint.
A diszkriminatív modell besorolási
pontossága („Classification results”)
97%-os. Ezek után a szelektált 3 cso-
port Eurofit és Hungarofit azon pont-
számát hasonlítottuk össze, amelyek
nem szerepeltek a clusterezésbe be-
vont változók között (4. ábra). Az ábra
önmagáért beszél, és a kiegészítéskép-
pen számított variancianalízis is mind-
két tesztrendszer pontszámánál i.e.sz.
különbségeket jelez a csoportok között
(Eurofit pontszámnál F=46,59 , Hun-
garofit pontszámnál F=86,54 ; mindkét
érték p<0,001. A páronkénti összeha-
sonlítás szerint az Eurofit esetében az
1.-2. csoport között n.sz. a különbség,
minden más esetben szignifikáns a kü-
lönbség). A másik módszer, a „K-me-
ans clustering” szerint n1=109, n2=53,
n3=102 elemszámokat kaptunk a 3
csoportra. A három csoport között szá-
mított diszkriminancianalízis igen
erôsen szignifikáns, akárcsak a cso-
portok között páronkénti különbségek.
A diszkriminatív modell besorolási
pontossága itt 93%-os. A szelektált 3
csoport Eurofit és Hungarofit pontszá-
mát az 5. ábrán mutatjuk be. A varian-
cianalízis ezúttal is mindkét tesztrend-
szer pontszámánál i.e.sz. (Eurofit pont-
számnál F= 77,86 , Hungarofit pont-
számnál F= 111,04 ; mindkét érték
p<0,001. A páronkénti összehasonlítás
minden kombinációban i.e.sz.).

Lehetne még vizsgálni a csoportok
összetételét nem és életkor szerint, és
a kezdeti „Tree” clustereknél, nagyon
sok csoportra bontás esetén valószínû-
síthetôen nemi és életkori szempontból
homogén alcsoportok is fellelhetôk
lennének. Három csoportra bontás ese-

Ezeknek a helyzeteknek a pontosítá-
sa fontos lehet nemcsak az edzôk, ha-
nem a munkaadók számára is.

Kiégés a labdarúgó 
edzôknél

Ha a labdarúgó edzôk körében meg-
jelenô kiégés kutatásokat összegezzük,
kevés olyan kutatást találunk, amely
kifejezetten erre a területre fókuszált.
Omotayo (1991) 40 nigériai sikeres és
kevésbé sikeres labdarúgó edzô köré-
ben vizsgálta a kiégést. Az edzôket
olyan, átfogó képet adó kérdôívvel
kérdezte meg, amelyben a jellemzôen
a gyôzelem, a vereség és a kiégés kap-
csolatát mérte fel. Olyan, a kiégéssel
kapcsolatos jelenségekre fókuszált,
mint a kimerülés, a környezettôl való
elidegenedés és az eredménytelenség.
Úgy találta, hogy mind a sikeres, mind
a sikeretlen edzôk körében kimutatha-
tó a kiégés, amely szoros összefüggés-
ben van a munkahelyi stressz mérté-
kével illetve a gyôzelemmel és a vere-
séggel. Újabb keletû kutatás eredmé-
nyeit tette közzé Burrows (2002), aki
az USA-ban, nôi egyetemi csapatok
mellett dolgozó edzôk körében végzett
stressz illetve kiégés mértékére vonat-
kozó vizsgálatokat. Hipotézise az volt,
hogy a nôs/férjezett esetleg családos
edzôk körébe észlelt stressz illetve ki-
égés mértéke különbözik az egyedülál-
ló edzôkétôl. A 253 feldolgozott kérdô-
ív eredményeképp azonban megállapí-
totta, hogy nincs szignifikáns különb-
ség a stressz és a kiégés mértéke kö-
zött a tekintetben, hogy valaki férfi
vagy nô, családos vagy egyedülálló,
van vagy nincs gyermeke. 

Omotayo (1991) ténymegállapítása
mindenek elôtt kiindulópontként szol-
gálhat ahhoz, hogy a labdarúgó edzôk
körében megjelenô kiégés okait job-
ban megérthessük. A kiégés - hason-
lóan más sportágakhoz - a labdarúgó
edzôk esetében is akkor következhet
be, amikor enerváltakká válnak és el-
veszítik azt a „harcot”, amelyet a mun-
kahelyi stressz ellen vívnak (Kelley
1994). Ezek az okok többek között at-
tól függôen változnak, hogy a verseny-
zés milyen szintjén állnak és milyen az
adott ország sport-kulturális környeze-
te. Az olyan kutatási eredményeket,
amelyek látókörébe csak a nigériai
labdarúgásban dolgozó szakemberek
kerültek, nem lehet a nemzetközileg is
releváns következtetéseket levonni. A
kutatóknak a környezeti tényezôket, az
edzô személyiségjegyeit, vagy más
helyzeti tényezôket, mint például a já-
ték során keletkezô szituációkat, figye-
lembe kell venni akkor, amikor a
jövôbeni kutatásokat megtervezik.

Következtetések
Bár a labdarúgó edzôk körében el-

végzett vizsgálatok száma csekély, az
eredmények többsége azt mutatja,
hogy az edzôknek szembe kell nézniük
hivatásukkal járó feszültséggel,
stresszel. A versenyzôk körében vég-
zett nagyszámú fizikai vizsgálat jól mu-
tatja, hogy milyen hatások játszódnak
le szervezetükben a mérkôzések, ver-
senyek ideje alatt. Az edzôk körében
végzett ilyen jellegû kutatások szintén
azt mutatják, hogy a mérkôzések meg-
terhelik az edzôk szervezetét, ennek
következményeivel, illetve ennek csil-
lapítására azonban kevesebb figyelmet
fordítanak. A fizikai stressz mellett az
edzôket pszichikailag is megterhelik a
mérkôzések, de ennek okai és követ-
kezményei még nem tisztázottak. Na-
gyon kevesen vizsgálták a labdarúgó
edzôk kiégését, éppen ezért átfogó kö-
vetkeztetés sem vonható le, de min-
denképp figyelemre méltó, hogy Jür-
gen Klinsmann a sikeres német labda-
rúgó válogatott edzôje a 2006-os vi-
lágbajnokság után úgy nyilatkozott:
„Kiégtem, elég volt!” és azóta valóban
nem vállalt el vezetôi szerepet. 
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Eurofit „Mini” Hungarofit Eredeti protokoll 
szerint Hungarofitnél

Elvi maximális 
pontszám: 180 100

Átlag: 90,19 49,78 73,81
Szórás: 21,33 13,75 23,46
Terjedelem: 36 - 157 22 - 95 25-131

100 pontos skálán
átlag: 50,11 49,78

Szórás: 11,85 13,75
Terjedelem: 20 - 87 22 - 95

44..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  44..:: A teljes „unisex” minta „sumscore” jellemzôi/Sumscore val-
ues by full „unisex” sample

33..  áábbrraa:: A clusteranalízis dendogramja/Dendogram of cluster analysis

22..  áábbrraa//FFiigg..22..:: A két tesztrendszer összesített eredményeinek összefüggését jel-
lemzô grafikon/Scatterplot of sumscores by two test systems
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mellett dolgozó hivatásos edzô szívf-
rekvenciáját mérte, valamint a
mérkôzésük alatt videokamerával rög-
zítette viselkedésüket. Véleménye sze-
rint ez a módszer segít megérteni az
összefüggést az edzôk szívfrekvenciája
és a pillanatnyi játékhelyzet között. Az
eredmények azt mutatták, hogy a
szívfrekvencia jellemzôen 110 és 160
ütés/perc között ingadozik, és akkor
emelkedik 160 ütés/perc fölé, amikor
valamelyik oldalon (legyen az ellenfél
vagy saját csapata) gólhelyzet keletke-
zik, vagy a csapat gólt ér el. A kutató
véleménye az, hogy szoros összefüg-
gés van a pályán történtek, az edzô
emocionális reakciója, valamint szívf-
rekvenciája között. A futball edzôk kö-
rében a kialakuló stressznek a nagyfo-
kú nyugtalanság, a nyugtalanító hely-
zetek sokasága lehet az oka. 

Az utóbbi évtizedben tanulmányok
sokasága értekezett arról, hogy a
stressz, a versenyhelyzet milyen hatás-
sal van a versenyzôk szívfrekvencia ér-
tékére, és annak érdekében, hogy a
szívelégtelenségeket megelôzzék, több
preventív edzésmódszert is kifejlesztet-
tek. Példának okáért Purcell és Boyd
(1986) úgy találta, hogy egy labdarú-
gónak a mérkôzés közben 160-180 kö-
zött mozog a pulzusszáma. Ezekre az
eredményekre alapozva úgy találták,
hogy a labdarúgás egy igen me-
gerôltetô sportág, amelyben a kardio-
vaszkuláris rendszer fejlettsége döntô
jelentôségû, éppen ezért sok állóképes-
ségi edzést kell, hogy végezzenek a
sportolók. További kutatások is hason-
ló javaslatokat tesznek, és remélik,
hogy az edzôk versenyzôik felkészíté-
sekor figyelembe veszik ezeket az ered-
ményeket (Taylor, 1992). Mindemellett
meg kell említenünk, hogy a hivatásos
edzôk körében tapasztalható stresszre
és annak kezelésére kevés figyelmet
fordítanak, pedig az ô pulzusszámuk -
hasonlóan versenyzôjükhöz - a pályán
történtek hatására elérheti a kritikus
180-t. Úgy tûnik, szükség van olyan
kutatásokra, amelyek eredményei se-
gítenek kidolgozni a labdarúgó edzôk
egészségét megôrzô programokat.

Kugler és munkatársai 1996-ban 17
labdarúgó edzô esetében azt vizsgál-
ták, milyen hatással van a stressz a
szervezetben lévô immunoglobin A és
kortizol értékekre. A kutatás másik
célja olyan idômodell felvázolása volt,

amely bemutatja a stressz hatására
elôidézett változásokat a szervezet im-
munoglobin A5 és kortizol6 szintjére. A
mérkôzések elôtt, alatt és után a má-
sodosztályban dolgozó 17 hivatásos
edzôtôl nyálmintát vettek és az ered-
mények azt mutatták, hogy az edzôk a
mérkôzések alatt izgatottabbak és fe-
szültebbek, mint a mérkôzések elôtt il-
letve után. Így - eltekintve a szívfrek-
vencia mérésekkor kapott eredmé-
nyektôl - egyéb fiziológiai és biokémi-
ai jellemvonások is bizonyítják az
összefüggést a stressz és a labdarúgó
edzôi hivatás között. Következéskép-
pen a jövôbeni tervezett kutatásokat ki
kellene terjeszteni egyéb, pszichofizio-
lógiai jellemzôk feltárására. Ilyen to-
vábbi kutatási irány lehet a bizonyos
helyzetekre adott személyes reakciók
vizsgálata, ezek kölcsönhatása, a játé-
kosok teljesítményének valamint a
versenyszámok fejlôdésének a hatás-
vizsgálata az edzôkre.

A stressz pszichológiai 
hatásai

A labdarúgó edzôk körében nem-
csak a stresszre adott fiziológiai, ha-
nem a pszichológiai válaszokat is fon-
tos kutatási területnek véli néhány ku-
tató. Beiner (1986) 227 hivatásos
edzônél vizsgálta meg a felmerülô
stressz problémákat illetve a stressz le-
küzdésének stratégiáját. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy csak 11% ér-
zett a mérkôzésük alatt közepes vagy
nagyfokú stresszt szemben a többség-
gel, akik egyáltalán nem vagy csak
enyhe stresszt tapasztaltak. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy újabb kele-
tû kutatások ezzel az eredménnyel
nem értenek egyet. Példának okáért
Kellman és Kallus (1994) összefüggést
talált a pihenô idôszak alatt jelentkezô
stressz és az edzô viselkedése között.
A kutatásban 154 férfi és nôi német
futballedzô vett részt és idôtartama egy
teljes évad volt (felkészülési és verse-
nyidôszak), ezalatt az idôszak alatt a
kutatásba bevont edzôknek 4 kérdôí-
vet kellett kitölteniük. Az eredmények
azt mutatták, hogy a pihenôidôszak-
ban a játékosok felé irányuló edzôi
magatartás és a verseny alatti stressz
mértéke összefügg. A nagyfokú
stresszt érzô edzôk jellemzôen kevésbé
„melegszívûek” a játékosokkal. Azok
az edzôk, akik az edzések alatt nagyfo-

kú stresszt éreznek, általában úgy vélik
kevésbé hatékony a munkájuk, kisebb
a tekintélyük a játékosokkal szemben,
mint azoknak az edzôknek, akik ke-
vésbé stresszesek. Általánosságban el-
mondhatjuk, hogy úgy tûnik, a stressz
negatív módon befolyásolja az edzôk
és a játékosok kapcsolatát a pihenô,
vagy az edzés alatti idôszakokban.
Mindezek mellett további kutatások
szükségesek annak a megállapítására,
hogy a stressz hogyan befolyásolja a
labdarúgó edzôk és az egyesületi mun-
katársak, vezetôk, szurkolók és a mé-
dia képviselôinek a kapcsolatát. Ezek-
nek a gyakori interakcióknak a vizsgá-
latával talán hozzájutunk azokhoz az
információkhoz, amelyek segítenek
megérteni, hogyan reagálnak az edzôk
a munkahelyi stresszre illetve az mi-
képpen befolyásolja életüket. 

Stripe (1994) szerint nagyban befo-
lyásolja az edzôi hivatás hosszát az,
hogy hogyan kezelik a mindennapi
stressz-helyzeteket. Mindezekkel
összefüggô kutatást végzett Teipel
(1993b), aki 28 amatôr és hivatásos
német labdarúgóedzô esetében vizs-
gálta a pszichikai stressz szintjét. Kér-
dôív segítségével olyan stressz-helyze-
teket elemzett, mint például az egyesü-
leti munkatársakkal való viszony, vagy
a médiával, szurkolókkal esetleg az el-
lenfél csapatával való kapcsolat. Úgy
találta, hogy az edzôk félnek az elbo-
csátástól és emiatt stresszesebbek az
utolsó mérkôzés elôtt (gyôz-e a csapat
vagy sem), pár mérkôzéssel a szezon
vége (hányadik helyen állnak a tabel-
lán, kiesnek-e, vagy esetleg a dobogó
melyik fokára állhatnak fel) elôtt illetve
a szezon közepén (ôszi fordulóban el-
ért helyezés, a labdarúgók formája).
Az edzôk úgy érezték, hogy stressz és
a vereség összekapcsolódik, és csak
attól függ a további munkájuk, hogy
nyernek-e az utolsó mérkôzésen vagy
sem. A csapat eredménye nagyban
befolyásolja az edzôk pszichikai stressz
állapotát a mérkôzések elôtt, alatt és
utána. Úgy tûnik, hogy a vereségtôl
való aggódás, a közönség reakciójától
való félelem és a teljes szezonban való
foglalkoztatás azok a jellemzô té-
nyezôk, amelyek befolyásolják az
edzôk pszichikai stressz- állapotát. 

Összefoglalva az eredményeket - bár
csak néhány tanulmány foglalkozik a
labdarúgó edzôk pszichikai stressz-áll-
apotáról - elmondhatjuk, hogy pszichi-
kai stressz komoly hatással lehet az
edzôk hivatására. A stressz és annak
negatív hatása, mint ahogy Stripe
(1994) is megjegyzi, oda vezethet,
hogy az edzôk elhagyják hivatásukat,
de a stresszes helyzeteknek az elôrejel-
zése még nem mindig lehetséges. 

tén azonban a vizsgált „unisex” mintá-
ban teljesen egyértelmûen a motoros
teljesítmények szerint csoportosítha-
tók a vizsgálati személyek. 

Diszkusszió
A két tesztrendszer összesített ered-

ményei között az elôzetes várakozás-
nak megfelelôen igen erôsen szignifi-
káns összefüggés mutatkozott. A mo-
torikum bármelyik tesztrendszerrel jel-
lemezhetô. 

A vizsgálati személyekre végzett
clusterezés végsô soron az összteljesít-
mények szerint csoportosítja a vizsgá-
lati személyeket. Az eljárást érdemes
alkalmazni a motoros teljesítmények

szerinti homogén(ebb) (al)csoportok
szelekciójára.

Összegzés
A felmérés ismereteink szerint az

elsô érdemi összehasonlítása volt a két
motoros tesztrendszernek N=264
elemszám mellett. A tesztrendszerek
rész- és összesített eredményei sok ha-
sonlóságot mutatnak, azonban az 50-
60% körüli determináció nem elhanya-
golható különbözôségre is utal. Az el-
végzett clusteranalízisek pedig tisztán
jelzik a vizsgálati személyek motoros
teljesítményük szerinti csoportosulása-
it, az eredmények közötti markáns kü-
lönbségeket. 
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44..  áábbrraa:: A „Tree-Cluster” szerint szelektált 3 csoport sumscore eredményei/
Sumscores of 3 groups with „Tree-Cluster”

55..  áábbrraa:: A „K-means cluster” szerint szelektált 3 csoport sumscore eredmé-
nyei/Sumscores of 3 groups with „K-means cluster”

5Az immunoglobin A (IgA) a szervezet védekezô mechanizmusában vesz részt. Az IgA jellemzôen a nyálban, il-
letve a gyomorban, a bélben és a tüdôben is található. Hiánya esetén nô a fertôzésveszély a respiratorikus illetve az
emésztô rendszerben, hiányát az immunbetegségekhez sorolhatjuk (Fredrich, 2005). 

6Kortizol a mellékvesekéreg glikorkortikoid hormonja, amely fehérjebontó (katabolikus) hatású, a vér cukorszint-
jét növeli (Frenkl, 1983). A kortizol szerepe a központi idegrendszer mûködésében igen bonyolult mechanizmuso-
kat jelent, de mindenféleképpen elmondható, hogy a stresszhez való idegrendszeri alkalmazkodás egyik fontos fel-
tétele a megfelelô kortizol ellátás. A hormon hiánya hangulati és emocionális labilitást, koncentrálóképesség-zava-
rokat és az alvás zavarait idézheti elô. Túltermelôdése szintén idegrendszeri és pszichés zavarokat okozhat, így pél-
dául depressziót vagy akár súlyos pszichotikus állapotot, illetve fokozott táplálékfelvételt is (Jakab, 2006).
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A labdarúgó edzôk körében
jelentkezô stressz

Úgy véljük, hogy még napjainkban
is jelentôs problémát okozhat egy-egy
kutató vagy akár egy egész mûhely
számára az, hogy az adott kutatási te-
rületen megjelenô releváns szakirodal-
mat elérje, esetleg feldolgozza, össze-
gezze. Ezen összefoglalóval egy vi-
szonylag jól körülhatárolható területen
szerettük volna ezt a szakirodalmi átte-
kintést megtenni. Jelen összefoglalónk
elôzménye egy korábbi általános átte-
kintés3, ebben az esetben a külföldi, hi-
vatásos labdarúgó edzôk körében vég-
zett stressz és kiégés vizsgálatok ered-
ményeit igyekeztünk összegezni. Ezen
összegzés egyik megállapítása az,
hogy az egyes kutatási eredmények el-
térôek, de abban szinte mindegyik
megegyezik, hogy a hivatásos labda-
rúgóedzôk ki vannak téve a mindenna-
pi stressznek4 (Kellman és Kallus
1994; Kugler Reintjes, Tewes és
Schedlowski, 1996; Trzeciak és mun-
katársai, 1981). Cook (1996) úgy ta-
lálta, a labdarúgó edzôk jelentôs nyo-
más alatt dolgoznak, ez a nyomás egy-
részt az elvárt teljesítménybôl, más-
részt a bizonytalan helyzetükbôl adó-
dik. Sokszor túlzott elvárás jellemzô a
csapattulajdonosok, az igazgatók, a
munkatársak, a szurkolók, a játéko-
sok, a média részérôl és ez egyrészt el-
veszi az energiájukat, másrészt pedig
az egészségüket is veszélyezteti (Omo-
tayo 1991). A bizonyítékok az mutat-
ják, hogy sok neves futball szakember
megtapasztalta már a stressz tüneteit,
esetenként fizikailag vagy lelkileg is
megsérültek, amely sérülések kirívó
esetben a korai halálukhoz is vezetett
(Cook 1996; Omotayo 1991). Annak
ellenére, hogy nyilvánvalónak tûnik a
kapcsolat a labdarúgó edzôi hivatás és
a stressz között, csak néhány kutatást
találunk ebben a témakörben, és ezek

közül is csak kevés vizsgálta a stressz
és a kiégés kapcsolatát. A kutatásokat
három csoportba sorolhatjuk, az elsô
csoportban azok tartoznak, amelyek a
stressz fiziológiai, a másodikban azok,
amely stressz pszichológiai hatásait
vizsgálják, a harmadikban pedig a ki-
égést vizsgáló kutatások tartoznak.

A stressz fiziológiai hatásai
Azok a kutatások, amelyek a labda-

rúgó edzôk körében megjelenô stressz
fiziológiai hatásait vizsgálták, elsôsor-
ban az edzôk mérkôzés elôtti, alatti és
utáni szívfrekvenciájának a mérésére
fókuszáltak. Trzeciak és munkatársai
(1981) publikációjukban 18 hivatásos
labdarúgóedzô mérkôzés elôtti és alatti
pulzusértékét közölték. Az adatok érté-
kelése után arra a következtetésre jutot-
tak, hogy bizonyos meccshelyzetek és
személyiségi tulajdonságok a pul-
zusszám növekedéséhez vezetnek. A
megfigyelt 18 edzôbôl 14 esetben a
mérkôzés kezdete elôtt fél órával 104
ütés/perc-re emelkedett az edzôk pul-
zusszáma (az alapértékhez képest ez
több mint 30%-os növekedés), mérkô-
zés alatt ez 108-156 között ingadozott.
A pulzusszám emelkedése a pályán

elôforduló események hatására követ-
kezett be, és a kutatók úgy találták,
hogy ezek az események gyakran is-
métlôdnek egy mérkôzés alatt. A kuta-
tás egyik eredménye az volt, hogy
összefüggést találtak az egyéni jellem-
vonás és a pulzusszám növekedése kö-
zött is. A fiatalabb és a kevés tapaszta-
lattal rendelkezô edzôk körében, bár
nem szignifikánsan, de jellemzôen job-
ban megnövekedett a pulzusszám, mint
az idôsebb és a tapasztaltabb kollégáik-
nak. További kutatások is megerôsítet-
ték azt a tényt, hogy a pulzusszám nö-
vekedése egyfajta válasz az edzôket ért
stresszre. A legtöbb kutató arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az edzôk pul-
zusszáma nemcsak a labdarúgás, ha-
nem egyéb, népszerû sportágak (kosár-
labda, amerikai futball) esetében is a
meccs néhány kritikus idôszakában a
188 ütés/perc közeli értéket ér el (Ru-
der 1991; Kroll és Gundeshem, 1982).
Hunt és Miller (1994) hasonló eredmé-
nyekhez jutott, amikor az összefüggése-
ket vizsgálta az edzôk kora, tapasztalta
és a stressz között. Úgy találták, hogy a
fiatalabb és kevesebb tapasztalattal ren-
delkezô edzôk nagyobb stresszt tapasz-
taltak meg munkájuk során, mint idô-
sebb és gyakorlottabb kollégáik. 

Teipel (1993a) a mérkôzés elôtt,
alatt és után rövid távú telemetrikus
mûszerrel  két,  másodosztályú  csapat 
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Ezek közül mutatott be és eleme-
zett, egy Magyarországon viszonylag fi-
atalnak számító sportágat – a vadvízi ka-
jakozást – Balogh József: A síkvízi ala-
poktól a vadvízi kajakozásig címû, a NA-
JÁD VSTE által kiadott könyve. A meg-
jelenés évében –1999 – ez volt az elsô
modern és egyben hiánypótló szak-
könyv. Az volt a célja, hogy lehetôvé te-
gye annak a minôségileg teljesen új is-
meretanyagnak a megszerzését, amely-
nek birtoklása magas fokú élményt és
biztonságot jelent természetesen a sík-
vizek és a különbözô nehézségi fokoza-
tú vadvizek bejárása során. 

A könyv mind a mai napig keresett
maradt, ezért döntött érthetôen úgy a
szerzô és a DIGITALCOMPLEX Kft ki-
adó (vezetôje Tóth József – ez utóbbi
szintén ambiciózus vadvízi kajakos),
hogy megjelenteti az eredeti mû átdol-
gozott, s újabb ismereteket is tartalma-
zó, bôvített kiadását CD formátumban.

Az elektronikus módon történô meg-
jelenést a kiadási költségek csökkenté-
se és három, egyenként 8-12 perces vi-
deofilm hozzáadása indokolja.

AA  CCDD  ttaarrttaallmmii  iissmmeerrtteettôôjjee
Az 1. fejezet a kajakturisztika történe-

tével foglalkozik, megvilágítva a nem-
zetközi elôzményekre és a hazai törté-
néseket egyaránt. 

A felszerelésrôl szóló fejezet megis-
mertet az általános csónaképítési tör-
vényszerûségekkel. Bemutatja, miként
befolyásolják a különbözô építési ele-
mek a kajakok hajózási tulajdonságait.
Tengereken, tavakon, síkvízi folyókon
és vadpatakokon milyen építési módo-
zatok a legmegfelelôbbek. Különösen
részletes a vadvízi kajakok típusainak,
tartozékainak és a vadvízi felszerelési
tárgyaknak a leírása. Ötleteket kínál a
felszerelés tárolására, szállítására, eset-
leges javítására vonatkozóan. 

A vízismerettel foglalkozó fejezet
részletezi a tavak, holtágak, tengerparti
vizek, sík- és vadvízi folyók változó
áramlástani jellemzôit. Bemutatja a vi-
zekben elôforduló természetes és mes-
terséges akadályokat és a közelükben
uralkodó sodrásviszonyokat. Tartalmaz-
za a sík- és a vadvizek általánosan elfo-
gadott nemzetközi osztályozását, ne-
hézségi fokozatait. 

A 4. fejezet azokat a meteorológiai
alapismereteket foglalja össze, amelyek
a vizet járók számára fontosak. Bevezet
az idôjárási folyamatokat meghatározó
törvényszerûségekbe, hogy a változá-
sok elôjeleibôl helyes következtetések
levonására legyünk képesek.

A klasszikus sík- és vadvízi kajaks-
portban ismeretes valamennyi technikai
elemet magába foglaló rész a CD leg-
terjedelmesebb fejezete. Az egymásra
épülés sorrendjében 32 technikai elem
–, a lapát fogásától a Duffek-csapáson
keresztül a kézzel történô eszkimófogás
precíz végrehajtásáig – részletes leírá-
sát adja. Ott találjuk a tanulás során elô-
forduló hibák megjelenítését, valamint a
tanuláshoz és a gyakorláshoz szüksé-
ges feladatok felsorakoztatását is. 

A kajakmanôverekrôl szóló fejezet azt
mutatja meg, hogy a sportolók síkvízen
megszerzett technikai tudását hogyan
lehet folyamatosan hozzáigazítani az ál-
landóan változó vadvízi viszonyokhoz. A
helyes irányt, kedvezô helyzetet kere-
sô, veszélyt kikerülni igyekvô mozdulat-
sorok, mesterfortélyok leírását és be-
mutatását tartalmazza. 

A sík- és a vadvízi kajakozás megta-
nulásának színtereivel foglalkozó feje-
zet azt mutatja be, hogy a kajakozásban
alkalmazható játékos elemektôl és a ta-
vi szlalomozástól hogyan visz az út az
áramló vízen történô gyakorláshoz,
majd az elsô vadvízi bevetéshez. 

Részletesen szól a továbbiakban a
vadvízi kajaktúráról és a vadvízjárás
alapszabályairól. A gyermek a kajakkal
címû témakör teszi teljessé és még iz-
galmasabbá a kérdés tárgyalását. 

Teljesen új és terjedelmes fejezet
foglalkozik azzal, hogy az uszodai kaja-
koktatásban és kajakozásban a „téli
álom alvása” helyett milyen alternatív
lehetôségek rejlenek a vadvízi kajaks-
portra történô felkészülésben. Élmény-
gazdag és lényegi cselekvéseket állít a
figyelem középpontjába, mint játékos
egyensúly és ügyességi gyakorlatok, a
kajak meghajtása és manôverezése
kézzel, a lapáthasználat játékos beveze-
tése, labdás játékok a kajakkal, kajakpó-
ló alapformák, uszodában feldolgozható
mentési variációk. 

A CD-n található egyik videofilm eb-

be a folyamatba enged vizuálisan bete-
kinteni és egészíti ki a leírtakat technikai
elemek, manôverek, ön- és társmentés-
sel összefüggô, idônként akrobatikus-
nak tûnô gyakorlatokkal. 

A túrakajaksport taktikáját magába
foglaló fejezet a sík- és vadvízi feladat-
helyzetek megoldását tartalmazza – be-
mutatva azokat a taktikai cselekvésfor-
mákat, amelyeket a mindenkori sodrás-
formákhoz- és egyéb akadályok leküz-
déséhez kell rendelni.

A fejezetet követô rövid videofilm
egy folyószakasz leküzdésének variáci-
ós lehetôségeit mutatja be alacsony- és
magas vízállás esetén. 

A 10. fejezet a mentéssel foglalko-
zik. A boruláshelyzetek optimális meg-
oldása, a vadvízen úszás módozatai, a
mentési eljárások és mentôintézkedé-
sek szakszerû alkalmazása ismerhetô
meg belôle. Az ön-, a társ-, és az eszkö-
zös mentés, a csoportos mentés, és az
újraélesztés témakörei kínálják a tudást
az olvasónak. 

A túrák szervezéséhez kapcsolódó is-
meretekre a 11. fejezet tér ki. Megele-
venedik elôttünk a vadvízi sportban
mindenütt jelen lévô félelem, mint ér-
zés, és a bátorság, mint tulajdonság,
motivációs világa, a félelem és a pánik
leküzdésének módozatai. Majd a túra
elôkészítés és a túravezetés megszívle-
lendô tanácsai következnek. 

A könyv végén található magyar, né-
met, francia és angol nyelven kiadott
vízismertetôk, folyóleírások és vízisport
térképek nagyszámú címjegyzéke
könnyíti meg a sík és vadvízi túrák körül-
tekintô szervezését. 

A kajakkal a havon címû videó a spor-
teszközzel végezhetô olyan variációs le-
hetôségekbe enged bepillantani, ame-
lyekre a tél ékszereivel feldíszített, sza-
bad természetben kínálkozik alkalom. 

Balogh József tanár a Kaposvári
Egyetemen. Több mint 20 éve vezet
síkvízi és vadvízi túrákat. Belföldi és kül-
honi vizeken, mint oktató és túravezetô
sokrétû, bôséges tapasztalatot gyûjtött.
A hazai kajaksport egyik „apostola”, aki
felhalmozott ismereteit rendszerbe fog-
lalva írta e könyvet, hogy tudását az ér-
deklôdôk széles körének hozzáférhetô-
vé tegye.

A kajaksportról szóló összefoglaló
szakkönyve bátran ajánlható bárkinek
minden életkorban.

A könyv (CD) bemutatkozó oldala a
wwwwww..ddiiggiittaallccoommpplleexx..hhuu//kkaajjaakk  webolda-
lon található és rendelhetô meg. 

BBééllaavváárryy  ZZssoolltt

Könyvismertetés 

Balogh József: A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig 2.
AA  ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  aa  ffiiaattaallkkoorrúúaakk  sszzáámmáárraa  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  kkiiaallaakkííttáássáátt,,  aa  jjóó

kkoonnddíícciióó  mmeeggsszzeerrzzéésséétt,,  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettsszzookkáássookk  tteerrjjeesszzttéésséétt  -- iiddôôsseebbbb  kkoorrbbaann
aa  sszzeelllleemmii  ééss  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttôôkkééppeesssséégg  mmeeggôôrrzzéésséétt  --  mmiinnddeenn  ttáárrssaaddaallmmii  bbeerreennddeezz--
kkeeddééssii  ffoorrmmaa  kköövveetteennddôônneekk  ttaarrttjjaa..        EEnnnneekk  aa  ffeellaaddaattnnaakk  aa  mmeeggvvaallóóssuulláássáátt  nnaaggyybbaann
sseeggííttiikk  aa  tteerrmméésszzeettbbeenn  ûûzzhheettôô,,  jjeelllleeggzzeetteess  pprróóbbaattéétteelltt  kköövveetteellôô  ssppoorrttffoorrmmáákk,,  aammee--
llyyeekk  mmáárraa  vviilláággjjeelleennssééggggéé  vváállttaakk..

Stressz és kiégés
a labdarúgó edzôknél

Velenczei Attila, Szabó Tamás, Szabó Attila
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet, Utánpótlás-nevelési Igazga-
tóság, Budapest
E-mail: velenczei.attila@nupi.hu

11..  sszzáámmúú  áábbrraa//FFiigg..  11.. Kutatási területek a labdarúgó edzôk körében / Areas of
research of coaching in soccer

1A SPORTdiscus a sporttudomány egyik legfontosabb elektronikus adatbázisa, amelyben a nemzetközileg is számottevô kutatási beszámolók szerepelnek. 
2„Az edzôi stressz és kiégés okai, következményei” címû, szintén külföldi szakirodalmat összefoglaló tanulmányunk a Magyar Sporttudományi Szemle egy régebbi számá-

ban jelent meg. Úgy véltük, hogy a labdarúgás népszerûsége miatt külön fejezetet szánunk a kifejezetten labdarúgó edzôkre fókuszáló kutatások összegzésére.
3Velenczei A. - Szabó T - Szabó A. (2006): Az edzôi stressz és kiégés okai, következményei. in: Magyar Sporttudományi Szemle, 7. évf. 28. sz.
4A stressz fogalmának tisztázása a fentebb hivatkozott tanulmányba megtörtént. Ahogy említettük, stressz alatt egyfajta feszültséget értünk, amely hatás (stresszor) követ-

keztében alakul ki (Sarafino 1990). Egy egészen új beszámoló Bartók Lóránttól rámutat arra, hogy a stressz egy olyan jellegzetes tünetcsoportban megnyilvánuló válasza a
szervezetnek, amit bármilyen károsító tényezô (testi vagy lelki) kiválthat (Bartók L. 2007). Természetesen stressz nélkül nincs élet, ahogy Bartók is megjegyzi, kisebb stressz-
hatások váltják ki a szervezet életjelenségeinek többségét, de egy bizonyos intenzitás felett ezt egyértelmûen károsnak tekinthetjük. 
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pozitív hatással bír a keringési rend-
szerre, növeli a vitálkapacitást, emel-
lett minden izomcsoportot erôsíti, és
lazítja is az izomzatot. Ajánlott még -
fôleg a téli idôszakban - heti egy alka-
lommal (30 perc) a mozgáskoordiná-
ciót javító aerobic vagy szpining. Elen-
gedhetetlen a heti 3 alkalommal vég-
zett 10-15 perc nyújtás, illetve stre-
ching. Bizonyított, hogy alkalmazását
követôen csökkent az izom és ízületi
sérülések száma, illetve javult a telje-
sítôképesség és a mozgáskoordináció.
Az említettek mellett a labdás gyakor-
latok helyes megválasztásával és al-
kalmazásával a játékosok aerob és
anaerob kapacitását is növelni lehet.

Az aerob teljesítmény sok öröklött és
edzhetô, fejleszthetô tulajdonság függ-
vénye. A szív terhelés alatti teljesítmé-
nye jól jellemezhetô a frekvenciával.
Ebben a korban a terhelés folyamán a
200-220 ütés/perc teljesen normális; a
megnyugvási cél nem a 120-130-as,
hanem a 130-150 közötti pulzus frek-
vencia (Mészáros, 2002).

A klasszikus kondícionális képzés és
fejlesztés 13-14 éves kortól kezdôdhet
el. Napjainkban elengedhetetlen a
technika adta lehetôségek kihasználá-
sa, melyre jó példa a pulzusmérô óra
alkalmazása. Az élsportban nélkülöz-
hetetlen, de ebben a korban is hasznos
segítség lehet, mivel ellenôrizni lehet
vele az edzés intenzitását és a játéko-
sok kondicionális állapotát.

Mentális képzés
A mentális képzés a sportág egyik

sarkalatos része, melynek számos ele-
me van. A szociális háttér a korábbiak-
hoz képest dominánsabb szerepet ját-
szik. 10-20 évvel ezelôtt a gyermekek
szerelést, cipôt kaptak, és a verse-
nyekre az egyesületek által finanszíro-
zott busszal utaztak. Napjainkban ezek
a költségek - különösen a 6-11 éves
korosztálynál - elsôsorban a szülôk
pénztárcáját terhelik. Sokszor elôfor-
dul, hogy egy tehetséges, de kisebb te-
lepülésen élô gyermek esetében a szü-
lôk nem tudják finanszírozni az edzésre
járást. Súlyos problémát jelenthet, ha a
szülôk elváltak és a gyermek csonka
családban nô fel, mely nem csak az
anyagiakra, de a gyermek szociális ér-
zékenységére és pszichikai állapotára
is kihathat. Meghatározó szerepe van a
szülôk sportághoz való viszonyulásá-
nak is.

A genetikai sajátosságok nagymér-
tékben determinálják egy játékos egé-
szét, habitusát, vannak viszont olyan
jellemzôk, amelyek neveléssel javítha-
tók, illetve megváltoztathatók (Laza-
rus, 1991). Lényeges, hogy a társadal-

milag elfogadott, az egyénre és a csa-
pat közösségére pozitív értékeket kö-
vetkezetesen és példamutatással vár-
juk el az edzôktôl, a szülôktôl, valamint
a gyermekektôl is. Lényeges a jó csa-
patszellem kialakítása, a becsületes-
ségre, az egymás segítésére nevelés, a
kognitív gondolkodás, az egészséges
életmód kialakítása stb. Rendkívül fon-
tos, hogy egy jó közösségnek védô ha-
tása van a szenvedélybetegségekkel -
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás
- szemben is.

A pszichológiai és pedagógiai fel-
adatok szorosan összefonódnak.
Hangsúlyozni kell, hogy nemcsak
edzôk, de sokszor „pótapukák” is va-
gyunk a gyermekek szemében. Fon-
tos, hogy ne alakítsunk ki frusztrációs
falat bennük, mert ez a gyerekekbôl
teljesítményromlást, majd teljes érdek-
telenséget vált ki a sportág iránt. Ezt a
szülôkkel is meg kell értetni, és part-
nerséget kell kérni tôlük. Lényeges,
hogy a szülôk mit kiabálnak be a pá-
lyára, és az is, hogy mi hangzik el a
családon belül. Ne követeljünk a játé-
kosoktól olyan technikai és taktikai
elemet, amit nem gyakoroltattunk,
vagy nem beszéltünk meg velük.

A futball 70% agymunka és 30%
technika, ami sok futással párosul
(Gifford, 2002). Kevés olyan edzôvel
találkoztam, aki odafigyelt a játékosai
tanulmányi eredményére is. Igen fon-
tos, hogy minél több értelmes, intelli-
gens labdarúgónk legyen. Ennek érde-
kében célszerû havonta ellenôrizni a
jegyeket, esetleg szankcionálni a ta-
nulmányi eredmény romlását; ezt a
szülôk is jó néven veszik. A tehetség
intelligencia nélkül nem ér semmit! El-
engedhetetlen része a mentális képzés-
nek a higiénés nevelés is, a teljes vál-
tóruha használata és a fürdés a foglal-
kozások után.

Számomra mégis a legfontosabb
kérdés a mindenáron való eredmény
centrikusság. Labdarúgásunk nagy
problémája, hogy már a 6-12 éves ko-
rig terjedô idôszakban a gyôzelmi
kényszer határozza meg az edzô mun-
káját. Véleményem szerint ugyanis, el-
ôször az életkornak megfelelô módon
és következetesen meg kell a gyerme-
keket tanítani a technikai és taktikai
elemekre, az eredmény pedig másod-
lagos, és néha harmadlagos dolog. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy a
gyôzni akarás szellemiségét ne erôsít-
sük bennük.

Összefoglalás
A futballvilág egy piramishoz hason-

lítható. Az élvonal csak akkor mûköd-
het, ha az alap erôs, és ezt az utánpót-

lás jelenti. Minél magasabban van a pi-
ramis csúcsa, annál szélesebbnek kell
lenni az alapjának (Both, 1999). Egy-
értelmûen kijelenthetô, hogy felnôtt
labdarúgásunk csak akkor fog jelentôs
és tartós fejlôdésen átmenni, ha az
utánpótlás korú labdarúgók képzését a
modern módszerek, a sporttudomány
eredményeinek alkalmazásával végez-
zük (Bicskei, 2000). Lényeges, hogy
az egyes korosztályok technikailag,
kondicionálisan és mentálisan egya-
ránt megfelelô képzést kapjanak, enn-
él ne többet, és ne kevesebbet. Ezért
az 5-12 éves kor idôszakában elsôdle-
gesen ne az eredmény, hanem a játék
legyen fontos. Ehhez pedig legelôször
az edzôket kell átformálni és partnerré
tenni, melyre számos jó példát lehet
látni Hollandia, Olaszország, Anglia
futball világában. Talán nálunk is -
mely ott megtörtént - az edzôk és a já-
tékosok mentalitásának megváltozta-
tása a legégetôbb feladat.
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Melbourneben 1956 novemberében
a magyar olimpiai csapat egyik ve-
zetôjeként együtt dolgoztam és laktam
Dr. Hepp Ferenccel, aki tanárom, majd
fônököm volt a Testnevelési Fôiskolán,
aki az ausztrál városban a csapatiro-
dán segített nekem a napi teendôk el-
végzésében. Ezen felül Hepp doktor el-
látta a Nemzetközi Kosárlabda Szövet-
ségben kapott, jelentôs feladatokat is.
Volt egy harmadik vállalkozása, mirôl
elutazásunk elôtt gyakran beszélget-
tünk. Abban az idôben (1954-tôl) ô
volt a Testnevelési Tudományos Ta-
nács függetlenített fôtitkára, én pedig
hivatali partnere, tulajdonképpen felet-
tese. 

Többször említette, hogy a testneve-
léstudományt, és a sporttudományt
nemzetközi összefogással kellene hely-
zetbe hozni. Kitûnô alkalmat adtak az
ügy támogatására az olimpiai játékok,
ahova testnevelô tanárok, edzôk,
sportvezetôk, orvosok is jöttek, rend-
szerint a különbözô nemzeti csapatok
kísérôiként. Hepp doktort gyakran lá-
togatták volt egyetemi hallgató társai,
sûrûn hozott ô is vendéget heidelbergi
fôhadiszállásunkra. A beszélgetések az
említett ügy támogatásának módjáról,
egy nemzetközi testnevelési és sport-
szervezet létrehozásáról szóltak. No-
vember közepére, pontosan 16-án es-
tére az elôzô beszélgetések lényegét
összegzô találkozóra jöttek el hozzánk
vendégségbe a csapatiroda szerényen
berendezett nagy szobájába, „tárgyaló-
jába” Hepp doktor meghívottjai. 

A találkozó több szempontból is
eredményes volt. Jól körvonalazódott
a leendô szervezeti alapszabály, kiraj-
zolódtak a stratégiai célok, meg tudtuk
nevezni a támogatók körét, személye-
sen felvettük a kapcsolatot fontos sze-
mélyiségekkel, megnyerve ôket közre-
mûködésre. Termet is kaptunk az
egyetem dékánjától, ahol méltó helyre
hívhattuk vendégeinket alakuló ülésre.
A többórás megbeszélés hangulati és

erônléti megalapozásához saját repre-
zentációs keretem terhére két rúd ha-
zai szalámival, egy üveg fekete címkés
barackpálinkával, és néhány üveg
kéknyelûvel járultam hozzá. A novem-
ber 18-án megtartott alakuló ülésen,
csapatirodai elfoglaltságom, továbbá a
még hiányzó egyenöltönyök beszerzé-
se miatt nem vehettem részt, így kima-
radtam, az alapítók névsorából is. 

Az alapítók egy tucat országból ver-
buválódtak, többségük szegrôl-végrôl
Hepp barátja, kollégiumi szobatársa
volt, Genf, Springfield (Hassachustts),
Minnesota, Jowa egyetemein. Legjobb
barátja R. William Jones, a Nemzetkö-
zi Kosárlabda Szövetség angol fôtitká-
ra szobatársa volt Springfieldben. A
rendelkezésemre álló dokumentumok,
mindenekelôtt Franci barátom szóbeli
közlése alapján biztosan állítom, hogy
az alakuló ülést egy Testnevelési és
Sporttudományos Konferenciához
kapcsoltan tartották a város egyik
egyetemén. A konferencián a tudo-
mány szerepérôl, fontosságáról, a tu-
dományos kutatás témáiról, a fiatal te-
hetségek felkarolásának intézményes
lehetôségeirôl, kereteirôl beszéltek az
elôadók, közöttük az egyetlen magyar
résztvevô is. Hepp Ferenc nagyon ké-
szült elôadására. Szövegét még eluta-
zása elôtt leadta a Testneveléstudo-
mány olvasó szerkesztôjének. A tanul-
mány megjelent a folyóirat 1956. 6.
számában, amelynek egyik bírálója
voltam, a szerkesztô bizottság tagja-
ként. 

A konferencia után W. Jones beszélt
a magyar elôadó kitûnô szereplésérôl.
Méltó emlékezésül ismertetem az elô-
adás lényegét. Elöljáróban megjegy-
zem, hogy Hepp doktor ritkán rögtön-
zött szakmai fórumokon, hivatalos
megbeszéléseken. A Melborune-i
Egyetemen tartott elôadását is elôre
elkészítette, szakmai kontrollra bocsá-
totta, lektoráltatta, csak ezután lépett
fel az elôadói dobogóra. Feltett szán-
déka volt, hogy meggyôzi hallgatóit a
sporttudomány fontosságáról, meg-
nyeri ôket az általa képviselt ügynek, a
világszervezet létrehozása ügyének.
Tudományos értekezésének témája a
magyar testnevelési és sporttudomá-
nyos kutatás helyzetének bemutatása

volt, ismertette a hazai kutatások tar-
talmait, az alkalmazott módszereket.
Hangsúlyozta, hogy a szocialista állam
ideológiai, szervezeti, gazdasági kere-
tei között milyen tér nyílik, lehetôség
adódik tudományos kutatásra az isko-
lai testnevelés és sport területén. Tör-
téneti áttekintésben felsorolta az euró-
pai fejlôdés tényeit, rávilágított a szük-
séges társadalmi, gazdasági feltételek-
re, impulzusokra, amelyek szerinte az
I. világháborút követôen jelentek meg,
illetve amelyek mindenekelôtt az euró-
pai testnevelési fôiskolák létrejöttét
tették lehetôvé (Ollerup, Stockholm,
Berlin, Leningrad, Moszkva, Buda-
pest). Ezek az intézmények a testne-
velôk képzésével párhuzamosan, az
oktatással szoros kapcsolatban kutató
bázisokat teremtettek, nem egy eset-
ben önálló kutatói intézetet is létrehoz-
tak. 

A II. világháború utáni helyzet alaku-
lására is kitért az elôadó, és ismertetett
néhány példát a fejlôdés alátámasztá-
sára. Mindenekelôtt megnyílt a le-
hetôség tudományos fokozat szerzésé-
re. Egyúttal arra is utalt, hogy az aka-
démiai, egyetemi fórumok a testneve-
léstudományt önálló diszciplinaként is-
merik el. A testnevelô tanárképzô in-
tézményekben bevezették kötelezôen a
szakdolgozat készítését, önálló, tudo-
mányos munkának elfogadva. 

Hepp doktor örvendetesnek tartotta,
hogy megindult a testnevelési fôisko-
lák közötti nemzetközi együttmûködés.
Példaként említette, hogy 1948 nyarán
a prágai Károly Egyetem és a pozsonyi
J. Komensky Egyetem nyári táborba
hívta a testnevelési fôiskolásokat Trze-
bonba (Csehszlovákia). A megívót alá-
író dékánok prof. L. Serbus és prof. J.
Vala személyesen is részt vettek a
szakmai és a kulturális programokban. 

A magyar küldöttséget dr. Földes
Éva, szellemi olimpia bajnok vezette.
Hepp doktor elôadásában hangsúlyoz-
ta még a szakfolyóirat fontosságát, a
tudományos kutatások eredményeinek
népszerûsítését. Végül rátért mondani-
valójának lényegi pontjára, a sporttu-
dományos szervezetek együttmûködé-
sének megteremtésére, ebben a test-
nevelés és sport nemzetközi szerveze-
tének megalapítására. Két lehetôségrôl
beszélt ezzel kapcsolatban. Az egyik
lehetôség szerint a Testnevelés Nem-
zetközi Szövetségét, amely francia
védnökség  mellett  mûködött (Fédéra-
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Adalékok a Testnevelés és Sport 
Nemzetközi Tanácsának történetéhez1

1Hepp Ferenc a nemzetközi szervezet alapító tagja
következetesen világtanács megjelölést használ. Az is
érdekes, hogy a francia megjelölés testnevelés és sport-
ról szól, míg az angol sport és testnevelést, említ (Con-
seil International d' Eduction Physigue et de Sport, CI-
EPS, illetve International Council of Sports and Physical
Education, ICSPE).

Nádori László
Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest
E-mail:mstt@helka.iif.hu
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tion International d' Education Physi-
que) meg kellene erôsíteni. Ettôl a gon-
dolattól elálltak többen, mert féltették a
szervezetet, és addigi jó mûködésének
torzulásától tartottak. A FIEP ugyanis
elsôsorban az iskolai testnevelés érde-
keit szolgálta. Hepp doktor új szervezet
megalakítása mellé tette le voksát. 

A kongresszusi küldöttek állásfogla-
lását Hepp doktor elôadása kedvezôen
befolyásolta. Elismerték a világszerve-
zet megalakításának fontosságát,
idôszerûségét. Egyhangú szavazattal
adtak zöld utat az alapszabály terve-
zetnek, a stratégiai céloknak, a mega-
lakulást elôkészítô szervezô bizottság
felállításának. A szervezô bizottság el-
nökévé F. Durast (Austrália) választot-
ták. Tagok lettek: D. Ainsworth (USA),
C. Bartolome (Fülöpszigetek), C. Diem
(NSZK), B. Wodds (Kenya), E. Jokl
(USA), P. Smithells (Újzéland), és
Hepp Ferenc (Magyarország). A bizott-
ság rögtön munkához is látott. 

Ernst Jokl, szervezô bizottság euró-
pai tagjainak bevonásával találkozót
szerezett Münchenbe 1957 tavaszán,
hogy elôkészítsék a szervezô bizottság
elsô hivatalos ülését. Az ülésre 1958.
szeptember 17-28-án került sor. Koop-
tálás útján új tagokkal bôvült a bizott-
ság: D. Munrow (Nagy Britannia), R. W.
Jones (Nagy Britannia), aki megbízott
titkári feladatot kapott, továbbá M. Kar-
vonen (Finnország), R. Schmull (Hol-
landia), R. Bazenerye (Franciaország),
F. Oliviera (Portugál). Az UNESCO
képviseletében megjelent az ülésen P.
Francois és Guy du Mesnil-Adeleé.

A szervezô bizottság vita után végle-
gesítette szervezet alapszabály terve-

zetét. Célkitûzéseit az alábbiakban
hagyta jóvá: 

• elômozdítani a testnevelési és
sportszervezetek kapcsolatát a tu-
dományos és a mûvészeti testüle-
tekkel, szervezetekkel,

• nemzetközi összefogással támo-
gatni a testnevelés és a sport terén
mûködô kutató intézeteket, cso-
portokat, és

• ápolni, erôsíteni a nemzetközi
együttmûködést, megértést, barát-
ságot a sporton keresztül.

A szervezô bizottság kérte az UNES-
CO jelenlévô képviselôit, hogy támo-
gassák a testnevelés és sport új világ-
szervezetét, adják meg neki az UNES-
CO B kategória minôsítést. A világta-
nács alakuló közgyûlését a szervezôk a
római olimpiai játékok idejére tervez-
ték összehívni. Foglalkozott a bizottság
az 1959-re tervezett UNESCO közgyû-
lés tárgysorozatával, és a hivatalos bi-
zottsági részvétellel is, mert az UNES-
CO közgyûlésének napirendjén három
sporttéma szerepelt: 1) sport és mun-
ka, 2) sport és kulturális tevékenysé-
gek, illetve 3) sport és nemzetközi
egyetértés. 

Eredetileg mi kaptuk volna a rende-
zési jogot, de nem éltünk a lehetôség-
gel. Helyettünk a finn kormány javas-
latát fogadta el az UNESCO vezérkara. 

Mindezek alapján megállapítható,
hogy a testnevelés és sport nemzetközi
szervezetének létrehozásában, mûkö-
désének beindításában a magyar sport-
diplomáciánknak jelentôs szerepe volt,
mindenekelôtt Dr. Hepp Ferenc hozzá-
értô, áldozatos munkájának, nyelvtudá-
sának köszönhetôen. Az is tény, hogy

az új világszervezet adott helyen és idô-
ben következetesen kifejtette álláspont-
ját, ösztönzést adott számos nemzetkö-
zi tudományos rendezvény létrehozásá-
hoz, kezdeményezett kutatási csere-
kapcsolatokat. Nem véletlen tehát,
hogy 1958 novemberében az UNESCO
10. Általános Konferenciáján ajánlást
fogadott el, amelynek alapján me-
gerôsítette a Testnevelés és Sport Nem-
zetközi Szervezetének B. kategóriás
státuszát. Ez a státusz lehetôvé tette az
információs és konzultációs kapcsola-
tok felvételét az UNESCO keretei között
(1972-ben kapta meg a CIEPS/ICSPE
az A kategóriás státust, széleskörû kap-
csolatépítési lehetôséggel). 

Így esély teremtôdött Sportminiszte-
ri Konferencia megrendezésére. 1969-
ben terjesztett elô egy javaslatot a CI-
EPS/ICSPE elnöke, Philipp Noel-Ba-
ker, Béke Nobel-díjas angol közéleti
személyiség René Marheunek az
UNESCO vezérigazgatójának sportmi-
niszteri konferencia szervezésére. No-
el-Baker az eredeti javaslattól némileg
eltérôen az UNESCO Oktatási és
Sportminiszteri Konferenciát rendezett
Párizsban 1975. április 05-én, ahol a
Testnevelési Tudományos Tanács tag-
jaként az iskolai testnevelésrôl szóló
magyar elôterjesztés elôadója voltam. 

Hepp Ferenc munkásságának van
része abban is, hogy a nyári olimpiai
játékok idejére tudományos kong-
resszusok rendezését vállalják a játé-
kok házigazdái.

Ezúton köszönöm Csermely Anikó-
nak, a SE TSK Könyvtára fômunkatár-
sának jelentôs segítségét a források
feltárásában.

ban (10-12 évesek) is bizonyított,
hogy a fiúk nagyobb intenzitást, terje-
delmet képesek elérni és feldolgozni,
mint a leányok. A fiúk aerob kapacitá-
sa iskolás koruktól felnôtt korukig
egyenletesen javul (Gyôri, 1988). Az
anaerob kapacitás, amely a vér pH
csökkenésével, vagy a tejsav szint ma-
ximális értékével jellemezhetô, ebben
a korban kisebb, mint a pubertáskor-
ban vagy a felnôtteknél. Az anaerob
teljesítmény jobban fejleszthetô ezen
életszakaszokban, mint az aerob telje-
sítmény (Mészáros, 2002).

Különbözô korú labdarúgók
képzésének fôbb jellemzôi
Az 5-7 éves korosztályban elsôsor-

ban a labdarúgás megszerettetése a
cél. Fontos hogy, minden gyakorlat
végrehajtása labdával történjen, sok-
sok játékos feladattal; a képzési ele-
mek változatosak legyenek, és rövid
ideig tartsanak. Célszerû ebben a kor-
osztályban inkább nôi edzôt alkalmaz-
ni, mivel ôk jobban tudják a gyerme-
keket „terelgetni”. Domináljon a göm-
bérzék fejlesztés, és a labda méretét is
változtathatjuk (2-3 méretû, gumilab-
da stb.). A 4:4 elleni alapjáték fontos
része a foglalkozásoknak. Nincsenek
kötött posztok, mindenki mindenhol
játsszon. Heti 2 - alkalmanként 60 perc
idôtartamú - edzés javasolt.

A 8-9 évesek már képesek az össz-
játékra, az együttes csapatmunkára
mind támadásban, mind védekezés-
ben. Továbbra is fontos a labdaérzéke-
lés fejlesztése és a zsonglírozás. Már a
földön történô átadások minden fajtá-
ját ismerniük kell, a labdaérzékelés
mellett a cselezô suli megismerése és
alkalmazása is fontos feladat. A labda-
átvételek oktatása és az elsô félelmek
leküzdése meghatározó eleme ennek a
kornak. A fejelések elôkészítése
könnyített feltételek mellett történjen
(pl. gumilabda) és rövid ideig tartson.
El lehet kezdeni a labdás koordinációs
feladatok végrehajtását és a 3:1 elleni
kisjátékot. Az 1:1-tôl a 4:4 elleni alap-
játékok szintén fontosak a képzésben.
Ebben a korosztályban heti két-három
- 90 perces - edzés javasolt.

A 10-12 éves kor kifejezetten lénye-
ges a labdarúgó képzésben; a cél a
technika fejlesztése, és a játék érettség
szintjének elérése. 12 éves korukra
szinte minden technikai elemet ismer-
niük kell a játékosoknak. A képzés ki-
egészül a kondícionális felkészítés
alapjainak lerakásával is. Ekkor már
elvárható, hogy fegyelmezetten, játék-
rendszerben játszanak, és csapatban
gondolkodjanak. Heti háromszor 90
perc az ajánlott edzésidô, valamint egy

plusz alkalom is beiktatandó tehetség-
gondozás formájában. Lényeges, hogy
ne csak egy poszton játszassuk a gyer-
mekeket, mert így több inger éri ôket. 

Technikai képzés
A továbbiakban - a teljesség igénye

nélkül - a korosztály képzésének fon-
tos technikai elemei kerülnek ismerte-
tésre.

12 éves korra már tudniuk kell alkal-
mazni a talajon történô átadások és az
ívelt átadások fajtáit. Legnagyobb ne-
hézséget a belsô csüd és a teljes csüd-
del történô rúgások szétválasztása és
tökéletes technikai végrehajtása okoz-
hatja. Az ívelt átadások oktatása - ana-
tómiai és élettani szempontok miatt -
általában 10-11 éves korban kezdôdik.
Az átvételek minden fajtáját tudni kell
alkalmazni a mérkôzések során. Itt
elsôsorban a félelem és a fájdalom le-
küzdése okozhat nehézséget (combbal,
mellel történô átvételek) az edzéseken.

A cselezés kedvelt technikai elem a
gyermekek körében, nagyon szeretik
gyakorolni és alkalmazni a mérkôzése-
ken. A cselek többségét híres játéko-
sokról nevezték el (Puskás, Ronaldin-
ho, Ronaldo, Zidane stb.), és ez egy
újabb motivációt ad.

Bár az alapok lerakása már koráb-
ban könnyített formában megtörténik,
a fejelések oktatása 10-11 éves kor-
ban kezdôdik. Ismerniük kell a támadó
és védô fejes közti különbséget, és a
páros és egylábas felugrásból történô
végrehajtást. Nagyon fontos, hogy a
gyermekek ne féljenek, homlokkal és
ne csukott szemmel fejeljenek.

A szereléseknél lényeges szempont
a helyes lábtartás és a helyes véde-

kezô lábmunka kialakítása. A becsú-
szó szereléstôl a megelôzô szerelésig,
mindet tudniuk kell alkalmazni. A lab-
davezetés elsajátítása már korábban
megtörtént, de iskolázás formájában, a
gömbérzék fejlesztéssel együtt további
gyakorlás szükséges. Kiemelten fontos
elemei a képzésnek a különbözô alak-
zatban végrehajtott labdás koordináci-
ós feladatok (rombusz, négyszög, há-
romszög stb.), és a kisjátékok 3:1, 4:2,
3:2, 5:3 és a 6:4 variációi. Itt változtat-
ható a pálya mérete, az érintés száma
és a védôk cseréje; ezeket területvál-
tással is végre lehet hajtani.

Kondícionális 
és koordinációs képzés

Ez a téma még mindig nagyon sok
vitát vált ki a szakemberek körében,
megítélésem szerint is nagyon fontos,
hogy a gyermekeket e vonatkozásban
is minél több pozitív hatás érje.

Ezen képzés egyik legfontosabb ele-
me a futóiskola. A tapasztalatok azt
igazolják, hogy 10-12 éves korban a
heti 2 alkalom, ami kb. 20-30 percet
jelent, elengedhetetlen. Ebben benne
kell, hogy legyen a labda nélküli koor-
dinációfejlesztés, a ritmusérzék javítás,
a szökdelések, a rajt gyakorlatok, a
speciális labdarúgó futómozgások, va-
lamint az 5-10 méteres sprintek is. A
gyermekeket ne futassuk 20-30 per-
cen keresztül, vagy 200, 400, 600 mé-
teren, mert ezek nem a sportágra jel-
lemzô mozgásformák, és emiatt ellen-
érzést is kiváltanak. Fontosnak tartom,
hogy 6-12 éves korban rendszeresen
legalább heti 1 alkalommal ússzanak a
gyermekek, versenyúszó technika al-
kalmazásával, tekintettel arra, hogy ez 
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Amikor Karácsony elôtt – sok év után ismét – találkoztam
Laci bácsival, önkéntelenül szakadt ki belôlem:

– Laci bácsi, semmit sem változott! Udvariaskodásnak tûn-
het, hogy jó pár évet letagadhatna, pedig tényleg így van. Mi
a titka, mivel foglalkozik mostanában?

– Vidéki lakos lettem. Negyven éve, hogy Ábrahámhegyen
van egy telkünk, rendszeresen ott pihentünk. Aztán 2001-ben
Tapolcán lakást vettünk, és azóta ott élünk. Úgy szoktam
mondani, hogy a lakás vonzáskörzetében van a nyaraló, hi-
szen 15 perc alatt egyik helyrôl a másikra érünk. Arrafelé jó a
társadalmi légkör, köszönnek egymásnak az emberek, segítik
egymást. A feleségemmel, aki egykor pszichológus volt, ma
viszont a legjobb kertész, babot, paradicsomot, cukkinit, ubor-
kát termelünk, emellett 33 gyümölcsfa gondját viseljük. Nem
a pénzért, az örömért. A konyhakert és a fák gondozása fá-

rasztó hobbi, de elmondhatatlan érzés beleharapni a friss
uborkába, paradicsomba, ráadásul a munka szellemileg is
frissen tart. Az írás is könnyebben megy.

– Kérdezni is akartam, hogy a tudományos munkáról, az
írásról lemondott az új szenvedély miatt?

– Dehogy! Konferenciákat szervezek és elôadásokat tartok,
írok is, csak már kevesebbet. Most éppen egy nagy mû, a
Sportelméleti ismeretek alapszakaszra elsô részét készítjük,
mely várhatóan ôsszel jelenik meg. Precedens értékû kiad-
vány lesz, minden tanárképzô intézmény képviselteti magát az
alkotó munkában. A könyv részei többek között az Európai
Unió és a sport, a testneveléselmélet és módszertana, edzésel-
mélet, pedagógia, szociológia, kutatásmódszertan. A tervezett
második kötet pedig gyakorlat-orientált lesz. 

– Laci bácsi, ha visszatekint igen sokszínû – tanári, kutatói,
politikusi és sorolhatnám – életére, milyen mérleget készít e
jeles születésnapon?

– Minden úgy van jól, ahogy van! Ezt édesapámtól tanul-
tam. Semmit nem bántam meg az életemben, igaz, nem is tet-
tem olyat, amit megbánhattam volna. Nekem nem volt unal-
mas napom. A TF-en is végig jól éreztem magam, és köszö-
nöm, hogy ott lehettem. De váltani kellett, és most élvezem
azt, hogy át tudtam állni egy másik szférába, és az ugyanúgy
leköt, mint a korábbi munkáim.

– Laci bácsi, 85. születésnapja alkalmából kívánunk még
hasonlóan termékeny és boldog éveket! FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

A Tanár úr új élete
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Bevezetés
Charlton (2002) szerint egy jó edzô,

olyan, mint egy jó tanító. Egy futball-
csapat sokkal összetettebb, mint azt
sokan gondolják, mert a játékosoknak
nemcsak technikailag, hanem szelle-
mileg is passzolniuk kell egymáshoz,
és még ott az ellenfél is.

A napjaink labdarúgásában megha-
tározó szerepet betöltô országok már
felismerték, hogy a labdarúgók képzé-
sét tudományosan felépített módsze-
rekkel és háttérrel lehet csak világszín-
vonalon tartani (Goncalves, 2004). Így
például a holland labdarúgó iskola
módszere szerint a labdarugók képzé-
sét már óvodás korban - 5-6 évesen -
el lehet, illetve kell kezdeni (Coerver,
1983). Hazánkban, a nyugat-európai
országokkal ellentétben, csekély a nôi
labdarúgók száma, ezért az 5-12 éves
korosztályban a lányok általában a fiú
csapatokban edzenek. Nagyon fontos,
hogy minden korosztályban speciális
képzési feladatok vannak; figyelembe
kell venni a testi fejlôdést, a koordiná-
ciós és a kondicionális fejlôdési szaka-
szokat, valamint az idegrendszer fej-
lettségét is (Göltl, 2002). Az így kép-
zett és kinevelt labdarúgókból nagyobb
valószínûséggel lesznek - felnôtt ko-
rukra - nemzetközi szintet elérô játéko-
sok.

Jelen összefoglaló célja az 5-12 éves
korosztályokkal kapcsolatos fôbb kép-
zési feladatok ismertetése, különös te-
kintettel a 10-12 éves labdarúgók kö-
rében végzett több éves edzôi munkám
során szerzett tapasztalataimra, az ál-
talam alkalmazott és mások számára
is ajánlott edzési módszerekre.

Fejlôdéstani alapismeretek
az 5-12 éves korosztálynál
Erre a fiú korosztályra jellemzô a jól

fejlett csonttömeg, a csontok stabilitá-
sa és a lassan fokozódó megnyúlási
tendencia. A különbözô csontok növe-
kedése nem egyforma mértékû, 7-11
éves korban fôleg a hosszanti megnyú-
lás figyelhetô meg, míg a csontok kör-
fogat méretének változása a posztpu-
bertás korra tehetô (Mészáros, 2002).
A megnyúlási szakasz nagyon változa-

tos mértékben jelentkezik a gyerme-
keknél, és erôteljesen kihat a koordiná-
ciós képességekre. Hirtelen növéskor a
mozgás szétesik, rendezetlenné válik,
sokszor lelassul; az izomtömeg erôsö-
désével késôbb a mozgás koordináció
ismét rendezôdik. A sportág jellegébôl
adódóan, a különbözô magasságú játé-
kosok mind meg tudják találni a helyü-
ket a csapatban az edzô segítségével.

Az izomrendszer részesedése a teljes
testtömegbôl nagyobb, mint a hasonló
korú nem sportolóké. Az izomtömeg
további növelését ebben a korban vi-
szont a hormonális szabályzás nem,
vagy csak minimális mértékben teszi
lehetôvé. A fejlôdés szerkezeti és funk-
cionális jellemzôit a mellékvesekéreg

által termelt plazma dehidro-epiand-
roszteron szintje határozza meg, ami
leányokban, ezen idôszakban, kétsze-
rese a fiúkénak (Mészáros 2002). 12
éves kor környékén az izomzat tömege
csak 25-30%-a a teljes testtömegnek,
és a leányok abszolút ereje még ha-
sonló a fiúkéhoz (Mohácsi és mtársai,
1987).

Tipikus ebben a korban a csonthár-
tya érzékenység, elsôsorban a sarok-
csontnál. Hasznos a zselés sarokemelô
használata, a stoplis cipô helyett pedig
a hernyótalpas cipôk viselete. 

Az idegrendszer fejlôdése és befog-
adó képessége még mindig nagy, bár
már nem éri el a 0-6 éves korig terjedô
idôszak kapacitását (Hirtz, 1985). A
koordinációs képességek fejlettsége a
serdülôkorra eléri a 90%-os szintet
(Matsudo, 1987). 

Az aerob és az anaerob teljesítôké-
pességrôl  már  ebben  az  életszakasz-

Vissza a jelenbe: 
bevezetô gondolatok

A sport, és a sport bármilyen szintû
és formájú oktatása intézményes tevé-
kenységként definiálható (Coakley,
2003). Ebben a tevékenységben az
egyének, mint több szinten (makro,
mezo és mikro) elhelyezkedô szociális
szereplôk, folyamatosan részt vesznek
és formálnak (egyén-struktúra köl-
csönhatás) (lásd Giddens, 2006). En-
nek folyamán, nemcsak a sport, de a
sportoktatás is társadalomtudományi
értekezés „alanya” lehet (kell hogy le-
gyen!). Ezen szemléletmód elsajátítá-
sával és gyakorlati alkalmazásával egy
kritikai elemzés vázolható fel, amely
alapján képet kaphatunk a témát érin-
tô jelenlegi és a múltbeli intézmények
állapotáról és struktúrájáról.

Bár a jelen társadalom mûködési
mechanizmusának megismerése fon-
tos kérdés, a szocio-kulturális folya-
matok tudományos elemzéséhez és
komplexitásuk megértéséhez azonban
elengedhetetlen a múlt - jelen - jövô
kapcsolatának folyamat-jellegû feltér-
képezése. Norbert Elias (1987) - Karl
Marx és Max Weber történelmi érzé-
kenységére alapozva - a kortárs társa-
dalomtudósok szakmai percepciójá-
ban felismerte ezt a problémát, és ezt a
„szociológusok visszamenekülésének
a jelenbe” nevezte el. Ez a kritikai
megfigyelés arra utal, hogy a közvet-
len, jelen-központú társadalomtudo-
mányi vizsgálat a nagy múltú emberi-
ség fejlôdésének csupán egy pillanat-
nyi fázisát tekinti az elemzés tárgyá-
nak, ami etnocentrikus és „félkész”
magyarázatok kialakulásához vezet
(Elias, 1987). Ezen típushiba elkerülé-
se érdekében a társadalomtudósok ál-
tal létrehozott magyarázatoknak is-
mernie és tartalmaznia kell a vizsgálat
alatt álló társadalmi szegmens, illetve

intézmény szocio-kulturális fejlôdés-
történetét (Dunning, 2002).

A fentiek alapján fontos megfigye-
lésnek tartjuk az egyik szerzô által ta-
pasztalt tudományos és szakmai attitû-
döket, amelyek a Sportoló Nemzet és
Egészséges Társadalom Nemzetközi
Konferencia fórumán belül nyilvánul-
tak meg (Pécs, 2007. április 4-5.). Az
ott elhangzottakból a szerzôk arra kö-
vetkeztetnek, hogy a magyar sporttu-
domány terén Elias megfigyelésének
reciproka van jelen, azaz a szakembe-
rek jelentôs része nem a jelenben, ha-
nem a múltban keres menedéket a je-
len és jövô tudományos kihívásai ellen.
Ez a múlt-centrikus habitus (Bourdieu-
i értelemben) egyértelmûen megnyil-
vánult a konferencia folyamán elhang-
zott diszkussziókban.

Alább néhány olyan kulcsfontosságú
témára világítunk rá, amelyek a fent
említett konferencián hangzottak el, s
melyek szakszerûtlen kezelése a ma-
gyar sporttudomány jövôjét veszélyez-
tetheti. Emellett, jelen cikk célja, hogy
rámutassunk a jobbítás lehetôségeire,
és ötleteket adjunk a negatív tendenci-
ák visszafordítására.

Egyszer volt, hol nem volt...
A fentebb említett konferencián részt

vevôk megnyilvánulásaiból az derült
ki, hogy sokan még ma is abban hisz-
nek, hogy a magyar sportszakember-
képzés világszínvonalú. Ennek alapján
úgy gondolták, illetve gondolják, hogy
az EU tagországok hazánk 2004. má-
jusi uniós csatlakozása után a sport-
szakember-képzés, a testnevelés okta-
tás és a szabadidôsport terén a magyar
mintát követik majd. Sok bírálója
akadt a bolognai rendszerû három
éves „sport szakos” alapképzésnek is,
ami elsôsorban abból adódik, hogy az
új rendszer funkcionális hatékonysága

és struktúrája nem megfelelôen ismert.
Ezzel szemben az elmúlt három év EU-
s tagságának és harmonizációjának ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy a
Felsôoktatási Törvény és a Közoktatá-
si Törvény szabta keretek között a
„magyar modell” egyre több elemet
vesz át a „brit modell”-bôl, így erôtelje-
sen tolódik az EU-s modell felé.

Korábban és jelenleg is számos ma-
gyar szakember hangsúlyozta, illetve
hangsúlyozza az eurokonform iskolai
testnevelés kialakításának szükséges-
ségét (Hamar, Soós és Derzsy, 2005).
Ennek részeként kerül megemlítésre a
heti két testnevelési óra elégtelensége
is (Hamar és Soós, 2004). A pécsi
konferencián részt vevôk közül többen
tudni vélték, hogy egyrészt, a testneve-
lés fontosabb szerepet kap a nyugati
demokráciákban, mint Magyarorszá-
gon. Másrészt, az EU-hoz hazánknál
korábban csatlakozott országokban a
fiatalok szabadidôsportja szervezet-
tebb és fôként anyagilag sokkal jobban
támogatott, mint Magyarországon. A
fenti megállapítások azonban nem tel-
jesen megalapozottak. Ezen szakmai
hiedelmek egy részére összpontosí-
tunk ebben a cikkben.

Sportszakember-képzés
A brit sportszakember-képzés már

néhány évtizede nem egyenlô a testne-
velô tanárképzéssel. A három éves
alapdiploma (Bachelor of Science -
BSc, vagy Bachelor of Art - BA) meg-
szerzése a sporttudományi képzéstôl
kezdve, a sportszervezôi képzésen át,
egészen a sporttanulmányok alapjai-
nak megismeréséig, széles skálán mo-
zog. Az alapdiploma (BSc) Nagy-Bri-
tanniában arra jogosít fel, hogy viselôje
tanári asszisztens legyen, vagy egy
szabadidôközpontban, esetleg sport-
klubban asszisztensi feladatokat lásson
el. A magasabb beosztásra vágyók
másoddiplomás képzéseken vehetnek
részt, és itt tanári, edzôi vagy egyéb
mester fokozatot szerezhetnek. A kép-
zés teljesen rugalmas. Az elsô- vagy
másodosztályú diplomával (a jeles és
jó magyar megfelelôje) bárkinek esé-
lye van arra, hogy akár testnevelô ta-
nári posztgraduális képzésen vegyen
részt, vagy bármilyen  más szakirányú
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tanulmányt folytasson. Így az elsô dip-
loma megszerzését követôen a hallga-
tók eredeti (primary) kutatásra épülô
mester fokozatú (MSc) és doktori
(PhD) képzést végezhetnek, s juthat-
nak el a sporttudósi szintig.

Magyarországon az EU-s csatlako-
záshoz közeledve, illetve a belépés
után jelentôs ellenállás volt tapasztal-
ható a három lépcsôs bolognai képzés-
sel szemben, mondván: „kár szétverni”
a világszínvonalú és jól bevált magyar
rendszert. Azt a sportoktatási rend-
szert, amelynek mítosza napjainkra
kezd szertefoszlani, hiszen a sportszak-
emberek nem voltak kellôen erôsek,
és talán kellôen érdekeltek sem abban,
hogy fenntartsák azt az egységes kép-
zést, amit többek között az orvos- és
jogásztársadalom sikeresen megtett.
Ennek eredményeképpen a magyar
sportszakembereknek rá kell jönniük,
hogy csak egy választásuk maradt:
megtanulni és adaptálni azt az új mo-
dellt, ami erôsen hasonlít a brit sport-
szakember-képzésre.

A brit rendszerben kétkedôknek azt
sem szabad elfelejteniük, hogy a ma-
gyar testnevelô tanári diploma csupán
korlátozott szakmai irányú elhelyezke-
dést biztosít, így - a kereslet-kínálat ké-
nyes egyensúlyának felbomlása miatt -
csaknem lehetetlen a szakmában mun-
kát vállalni. Ez arra enged következtet-
ni, hogy a magyar sportoktatás nem pi-
ackövetô. Ellenben az új típusú bolognai
rendszerû képzések szorosan követik a
munkaerô-piaci igényeket, melyek fel-
térképezése, majd megvalósítása azon-
ban - a rendszer és a benne szereplôk
habituális rugalmatlansága miatt is -
még jó néhány évig várathat magára.

Testnevelés
Kiindulópontként meg kell állapíta-

nunk, hogy a brit modell nem minden-
ben ideális a magyar felsô- és közokta-
tás számára. A multikulturális, és a
magyarnál hatszor népesebb társada-
lom miatt (is) a sportszakemberek
módszereiben és a létesítmény ellátott-
ságban nagy szélsôségek tapasztalha-
tók. Emellett a magyar testnevelési
gyakorlat tradicionálisan a képesség-
fejlesztésre, elsôsorban a motoros ké-
pességek fejlesztésére fókuszál, míg a
brit az egészségalapú és az élmény-
szerzô testnevelést tûzi ki fô céljául
(Soós, 1995; 2004). 

Az általános és a középiskolákban
heti két testnevelési óra az elfogadott,
sokszor dupla tanítási órában. Jóné-
hány iskolában az ebédlô látja el a tor-
naterem szerepét, és fordítva. Az egyó-
rás ebédidôben (a tanítás reggel 9-tôl
délután 4-ig tart) az érdeklôdôk sport-
foglalkozásokon vehetnek részt, de a
tanulóknak legtöbbször átöltözni és

mosakodni sincs idejük. A legnépsze-
rûbb sportágak a fiúk körében a labda-
rúgás, a rugby és a krikett, a lányoknál
a netball, a hoki, a gumiasztal és a tol-
laslabdázás. Természetesen a regioná-
lis és iskolánkénti eltérések miatt a
sportágválasztásban nagy különbsé-
gek tapasztalhatók.

A kulturális és nyelvi különbségek
mellett, az említett eltérô sportági tra-
díciók is korlátot szabnak annak, hogy
teljes ekvivalencia és átjárhatóság ala-
kuljon ki a brit, illetve a magyar sport-
szakember-képzés között. Márpedig
fôként ez biztosíthatja, hogy a magyar
testnevelô tanárok könnyen juthassa-
nak álláshoz Nagy-Britanniában
(ugyanakkor megjegyzendô, hogy bi-
zonyos sportágakban - például torna
vagy vívás - több magyar edzô is siker-
rel dolgozik a briteknél). Ebbôl kifolyó-
lag nem a teljes homogenizációra kell
törekedni, hanem az „europanizációs”
folyamatokat „meglovagolva”, a körül-
ményeket megfelelôen kiaknázva, a
sportélet palettájának oly módon tör-
ténô színesítésére, hogy ez által meg-
növekedjen a sportági kínálat és a
sporttudományos diplomák választé-
ka. Ennek a folyamatnak (is) azonban
mindenképpen piac-követônek kell
lennie!

Szabadidôsportok
A pécsi konferencián az is kiderült,

hogy a magyar sportszakemberek sze-
rint Magyarországon egyre több a hát-
rányos helyzetû fiatal, akik rossz anya-
gi körülményeik miatt nem vehetnek
részt szabadidôs sportfoglalkozásokon.
Megoldási javaslatként hangzott el,
hogy ezt a problémát az iskoláknak
kellene felvállalniuk, mégpedig oly
módon, hogy a fiataloknak ingyenes
délutáni sportszakköröket, foglalkozá-
sokat tartanak. Véleményünk szerint
viszont - a piacgazdaság törvényszerû-
ségeit is figyelembe véve - nem feltét-
lenül a testnevelôknek kellene, hogy
jusson továbbra is a „nemzet napszá-
mosa” hálátlan szerepkör.

Nagy-Britanniában a helyi, városi
önkormányzatok a hátrányos helyzetû
kerületek iskolái számára egy adott
idôszakra (például öt évre) anyagi tá-
mogatást nyújtanak, amibôl fedezhetik
a terembérlést és az edzôk bérét. Ezek-
re a sportfoglalkozásokra más kerüle-
tekbôl is jöhetnek a hátrányos helyzetû
tanulók. A nem támogatott iskolák ön-
költséges sportfoglalkozásokat tarta-
nak a diákoknak. Ez egyrészt az egész-
séges életmódra nevelést segíti elô
(Soós és Biddle, 1997; Soós, 1998),
másrészt a drogfogyasztás és a fiatal-
kori bûnözés ellen hivatott fellépni. 

Nagy-Britanniában a hetvenes évek-
ben, a legtöbb városban a rekreációs

központok létesítésével kiépült a sza-
badidôsportok hálózata. Ezekben, az
élményfürdôkön és fallabda pályákon
kívül multifunkciós, több részre osztha-
tó sportcsarnokok is megtalálhatók. E
létesítményeket napjainkban a
leggyakrabban labdarúgásra, küzdô-
sportokra, tollaslabdázásra, netballra,
gumiasztalozásra és különbözô fitnesz
programok lebonyolítására használják.
Természetesen a terem-, illetve a pá-
lyabérlésért, valamint a foglalkozáso-
kért térítési díjat kell fizetni, de a helyi
önkormányzat ezen költségek egy há-
nyadát átvállalja. A magánklubok bel-
épési díja a szabadidô centrumokénál
jóval magasabb, s havi bankszámla
átutalással történik. Ugyanakkor a
szolgáltatások színvonala is az átlagon
felüli. 

Ennek a rendszernek azaz elônye,
hogy a társadalom eltérô köreinek biz-
tosít lehetôséget arra, hogy aktívan és
rendszeresen vegyenek részt a külön-
bözô szabadidô sportokban.

Záró gondolatok
A fentebb vázolt jelenséget (szocio-

kulturális érték konfliktus) azonban
semmiképpen sem szabad egy társa-
dalom-idegen folyamatként felfogni.
Ellenkezôleg: ez a múlt, jelen, valamint
jövô percepciója közötti kapcsolat, il-
letve feszültség egy természetes, min-
dennapos aspektusa a pre-modern,
modern és poszt-modern társadalmak-
nak, amelyet Raymond Williams ideje-
korán (1977) ismert fel. Az általa meg-
figyelt folyamatban az új és visszama-
radó társadalmi értékek, és gyakorla-
tok között egy markáns ciklikus küz-
delem zajlik (kulturális ellenállás). 

Elemzésünkben a domináns értéket
a múltban kialakított és jelenleg is kö-
vetett sportoktatási attitûdök képezik.
Ezek egyben ennek a folyamatnak a
hátramaradó összetevôit is jelentik,
melyek a múltat a jelennel összekötik
(lásd Ingham és Hardy, 1993). Az új
társadalmi gyakorlatok az EU által el-
fogadott és támogatott struktúrákat al-
kotják. A jelenlegi konfliktus e két el-
térô felfogás között jött létre. Amennyi-
ben hinni lehet Williams, a társadalmi
értékek változásáról kialakított modell-
jének, akkor ez a küzdelem az új érté-
kek teljes vagy részleges adaptációjá-
val zárul (a teljes homogenizáció nem
szükségszerûen következik be). Így az
új gyakorlatok dominánssá válnak, és
a múltbeli dominánsak a visszamaradó
szerepet töltik majd be. Ez a felállás
mindaddig megmarad, amíg a társada-
lom palettáján új értékek nem jelennek
meg, és meg nem kérdôjelezik az ad-
dig mûködni látszó struktúrákat. 

Reményeink szerint a kortárs sport-,
és testnevelés oktatással kapcsolatos
társadalmi kihívásokat, egy folyamat-
jellegû szemszögbôl megközelítve, cik-
künk a magyar sportszakembereket
nemcsak információval látja el, hanem
pragmatikusabb és haladóbb gondol-
kodásra is készteti. E szakemberek, a
törvényi keretek lehetôségeit kihasz-
nálva, kidolgozzák a leghatékonyabb
és a kulturális viszonyoknak legmegfe-
lelôbb testnevelési, sportoktatási és
szabadidôsport modelleket. Emellett
konstruktív ajánlásokat, javaslatokat
fogalmaznak meg az önkormányzatok,
a minisztériumok és az illetékes fel-
ügyeleti szervek felé.
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tanulmányt folytasson. Így az elsô dip-
loma megszerzését követôen a hallga-
tók eredeti (primary) kutatásra épülô
mester fokozatú (MSc) és doktori
(PhD) képzést végezhetnek, s juthat-
nak el a sporttudósi szintig.

Magyarországon az EU-s csatlako-
záshoz közeledve, illetve a belépés
után jelentôs ellenállás volt tapasztal-
ható a három lépcsôs bolognai képzés-
sel szemben, mondván: „kár szétverni”
a világszínvonalú és jól bevált magyar
rendszert. Azt a sportoktatási rend-
szert, amelynek mítosza napjainkra
kezd szertefoszlani, hiszen a sportszak-
emberek nem voltak kellôen erôsek,
és talán kellôen érdekeltek sem abban,
hogy fenntartsák azt az egységes kép-
zést, amit többek között az orvos- és
jogásztársadalom sikeresen megtett.
Ennek eredményeképpen a magyar
sportszakembereknek rá kell jönniük,
hogy csak egy választásuk maradt:
megtanulni és adaptálni azt az új mo-
dellt, ami erôsen hasonlít a brit sport-
szakember-képzésre.

A brit rendszerben kétkedôknek azt
sem szabad elfelejteniük, hogy a ma-
gyar testnevelô tanári diploma csupán
korlátozott szakmai irányú elhelyezke-
dést biztosít, így - a kereslet-kínálat ké-
nyes egyensúlyának felbomlása miatt -
csaknem lehetetlen a szakmában mun-
kát vállalni. Ez arra enged következtet-
ni, hogy a magyar sportoktatás nem pi-
ackövetô. Ellenben az új típusú bolognai
rendszerû képzések szorosan követik a
munkaerô-piaci igényeket, melyek fel-
térképezése, majd megvalósítása azon-
ban - a rendszer és a benne szereplôk
habituális rugalmatlansága miatt is -
még jó néhány évig várathat magára.

Testnevelés
Kiindulópontként meg kell állapíta-

nunk, hogy a brit modell nem minden-
ben ideális a magyar felsô- és közokta-
tás számára. A multikulturális, és a
magyarnál hatszor népesebb társada-
lom miatt (is) a sportszakemberek
módszereiben és a létesítmény ellátott-
ságban nagy szélsôségek tapasztalha-
tók. Emellett a magyar testnevelési
gyakorlat tradicionálisan a képesség-
fejlesztésre, elsôsorban a motoros ké-
pességek fejlesztésére fókuszál, míg a
brit az egészségalapú és az élmény-
szerzô testnevelést tûzi ki fô céljául
(Soós, 1995; 2004). 

Az általános és a középiskolákban
heti két testnevelési óra az elfogadott,
sokszor dupla tanítási órában. Jóné-
hány iskolában az ebédlô látja el a tor-
naterem szerepét, és fordítva. Az egyó-
rás ebédidôben (a tanítás reggel 9-tôl
délután 4-ig tart) az érdeklôdôk sport-
foglalkozásokon vehetnek részt, de a
tanulóknak legtöbbször átöltözni és

mosakodni sincs idejük. A legnépsze-
rûbb sportágak a fiúk körében a labda-
rúgás, a rugby és a krikett, a lányoknál
a netball, a hoki, a gumiasztal és a tol-
laslabdázás. Természetesen a regioná-
lis és iskolánkénti eltérések miatt a
sportágválasztásban nagy különbsé-
gek tapasztalhatók.

A kulturális és nyelvi különbségek
mellett, az említett eltérô sportági tra-
díciók is korlátot szabnak annak, hogy
teljes ekvivalencia és átjárhatóság ala-
kuljon ki a brit, illetve a magyar sport-
szakember-képzés között. Márpedig
fôként ez biztosíthatja, hogy a magyar
testnevelô tanárok könnyen juthassa-
nak álláshoz Nagy-Britanniában
(ugyanakkor megjegyzendô, hogy bi-
zonyos sportágakban - például torna
vagy vívás - több magyar edzô is siker-
rel dolgozik a briteknél). Ebbôl kifolyó-
lag nem a teljes homogenizációra kell
törekedni, hanem az „europanizációs”
folyamatokat „meglovagolva”, a körül-
ményeket megfelelôen kiaknázva, a
sportélet palettájának oly módon tör-
ténô színesítésére, hogy ez által meg-
növekedjen a sportági kínálat és a
sporttudományos diplomák választé-
ka. Ennek a folyamatnak (is) azonban
mindenképpen piac-követônek kell
lennie!

Szabadidôsportok
A pécsi konferencián az is kiderült,

hogy a magyar sportszakemberek sze-
rint Magyarországon egyre több a hát-
rányos helyzetû fiatal, akik rossz anya-
gi körülményeik miatt nem vehetnek
részt szabadidôs sportfoglalkozásokon.
Megoldási javaslatként hangzott el,
hogy ezt a problémát az iskoláknak
kellene felvállalniuk, mégpedig oly
módon, hogy a fiataloknak ingyenes
délutáni sportszakköröket, foglalkozá-
sokat tartanak. Véleményünk szerint
viszont - a piacgazdaság törvényszerû-
ségeit is figyelembe véve - nem feltét-
lenül a testnevelôknek kellene, hogy
jusson továbbra is a „nemzet napszá-
mosa” hálátlan szerepkör.

Nagy-Britanniában a helyi, városi
önkormányzatok a hátrányos helyzetû
kerületek iskolái számára egy adott
idôszakra (például öt évre) anyagi tá-
mogatást nyújtanak, amibôl fedezhetik
a terembérlést és az edzôk bérét. Ezek-
re a sportfoglalkozásokra más kerüle-
tekbôl is jöhetnek a hátrányos helyzetû
tanulók. A nem támogatott iskolák ön-
költséges sportfoglalkozásokat tarta-
nak a diákoknak. Ez egyrészt az egész-
séges életmódra nevelést segíti elô
(Soós és Biddle, 1997; Soós, 1998),
másrészt a drogfogyasztás és a fiatal-
kori bûnözés ellen hivatott fellépni. 

Nagy-Britanniában a hetvenes évek-
ben, a legtöbb városban a rekreációs

központok létesítésével kiépült a sza-
badidôsportok hálózata. Ezekben, az
élményfürdôkön és fallabda pályákon
kívül multifunkciós, több részre osztha-
tó sportcsarnokok is megtalálhatók. E
létesítményeket napjainkban a
leggyakrabban labdarúgásra, küzdô-
sportokra, tollaslabdázásra, netballra,
gumiasztalozásra és különbözô fitnesz
programok lebonyolítására használják.
Természetesen a terem-, illetve a pá-
lyabérlésért, valamint a foglalkozáso-
kért térítési díjat kell fizetni, de a helyi
önkormányzat ezen költségek egy há-
nyadát átvállalja. A magánklubok bel-
épési díja a szabadidô centrumokénál
jóval magasabb, s havi bankszámla
átutalással történik. Ugyanakkor a
szolgáltatások színvonala is az átlagon
felüli. 

Ennek a rendszernek azaz elônye,
hogy a társadalom eltérô köreinek biz-
tosít lehetôséget arra, hogy aktívan és
rendszeresen vegyenek részt a külön-
bözô szabadidô sportokban.

Záró gondolatok
A fentebb vázolt jelenséget (szocio-

kulturális érték konfliktus) azonban
semmiképpen sem szabad egy társa-
dalom-idegen folyamatként felfogni.
Ellenkezôleg: ez a múlt, jelen, valamint
jövô percepciója közötti kapcsolat, il-
letve feszültség egy természetes, min-
dennapos aspektusa a pre-modern,
modern és poszt-modern társadalmak-
nak, amelyet Raymond Williams ideje-
korán (1977) ismert fel. Az általa meg-
figyelt folyamatban az új és visszama-
radó társadalmi értékek, és gyakorla-
tok között egy markáns ciklikus küz-
delem zajlik (kulturális ellenállás). 

Elemzésünkben a domináns értéket
a múltban kialakított és jelenleg is kö-
vetett sportoktatási attitûdök képezik.
Ezek egyben ennek a folyamatnak a
hátramaradó összetevôit is jelentik,
melyek a múltat a jelennel összekötik
(lásd Ingham és Hardy, 1993). Az új
társadalmi gyakorlatok az EU által el-
fogadott és támogatott struktúrákat al-
kotják. A jelenlegi konfliktus e két el-
térô felfogás között jött létre. Amennyi-
ben hinni lehet Williams, a társadalmi
értékek változásáról kialakított modell-
jének, akkor ez a küzdelem az új érté-
kek teljes vagy részleges adaptációjá-
val zárul (a teljes homogenizáció nem
szükségszerûen következik be). Így az
új gyakorlatok dominánssá válnak, és
a múltbeli dominánsak a visszamaradó
szerepet töltik majd be. Ez a felállás
mindaddig megmarad, amíg a társada-
lom palettáján új értékek nem jelennek
meg, és meg nem kérdôjelezik az ad-
dig mûködni látszó struktúrákat. 

Reményeink szerint a kortárs sport-,
és testnevelés oktatással kapcsolatos
társadalmi kihívásokat, egy folyamat-
jellegû szemszögbôl megközelítve, cik-
künk a magyar sportszakembereket
nemcsak információval látja el, hanem
pragmatikusabb és haladóbb gondol-
kodásra is készteti. E szakemberek, a
törvényi keretek lehetôségeit kihasz-
nálva, kidolgozzák a leghatékonyabb
és a kulturális viszonyoknak legmegfe-
lelôbb testnevelési, sportoktatási és
szabadidôsport modelleket. Emellett
konstruktív ajánlásokat, javaslatokat
fogalmaznak meg az önkormányzatok,
a minisztériumok és az illetékes fel-
ügyeleti szervek felé.
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Bevezetés
Charlton (2002) szerint egy jó edzô,

olyan, mint egy jó tanító. Egy futball-
csapat sokkal összetettebb, mint azt
sokan gondolják, mert a játékosoknak
nemcsak technikailag, hanem szelle-
mileg is passzolniuk kell egymáshoz,
és még ott az ellenfél is.

A napjaink labdarúgásában megha-
tározó szerepet betöltô országok már
felismerték, hogy a labdarúgók képzé-
sét tudományosan felépített módsze-
rekkel és háttérrel lehet csak világszín-
vonalon tartani (Goncalves, 2004). Így
például a holland labdarúgó iskola
módszere szerint a labdarugók képzé-
sét már óvodás korban - 5-6 évesen -
el lehet, illetve kell kezdeni (Coerver,
1983). Hazánkban, a nyugat-európai
országokkal ellentétben, csekély a nôi
labdarúgók száma, ezért az 5-12 éves
korosztályban a lányok általában a fiú
csapatokban edzenek. Nagyon fontos,
hogy minden korosztályban speciális
képzési feladatok vannak; figyelembe
kell venni a testi fejlôdést, a koordiná-
ciós és a kondicionális fejlôdési szaka-
szokat, valamint az idegrendszer fej-
lettségét is (Göltl, 2002). Az így kép-
zett és kinevelt labdarúgókból nagyobb
valószínûséggel lesznek - felnôtt ko-
rukra - nemzetközi szintet elérô játéko-
sok.

Jelen összefoglaló célja az 5-12 éves
korosztályokkal kapcsolatos fôbb kép-
zési feladatok ismertetése, különös te-
kintettel a 10-12 éves labdarúgók kö-
rében végzett több éves edzôi munkám
során szerzett tapasztalataimra, az ál-
talam alkalmazott és mások számára
is ajánlott edzési módszerekre.

Fejlôdéstani alapismeretek
az 5-12 éves korosztálynál
Erre a fiú korosztályra jellemzô a jól

fejlett csonttömeg, a csontok stabilitá-
sa és a lassan fokozódó megnyúlási
tendencia. A különbözô csontok növe-
kedése nem egyforma mértékû, 7-11
éves korban fôleg a hosszanti megnyú-
lás figyelhetô meg, míg a csontok kör-
fogat méretének változása a posztpu-
bertás korra tehetô (Mészáros, 2002).
A megnyúlási szakasz nagyon változa-

tos mértékben jelentkezik a gyerme-
keknél, és erôteljesen kihat a koordiná-
ciós képességekre. Hirtelen növéskor a
mozgás szétesik, rendezetlenné válik,
sokszor lelassul; az izomtömeg erôsö-
désével késôbb a mozgás koordináció
ismét rendezôdik. A sportág jellegébôl
adódóan, a különbözô magasságú játé-
kosok mind meg tudják találni a helyü-
ket a csapatban az edzô segítségével.

Az izomrendszer részesedése a teljes
testtömegbôl nagyobb, mint a hasonló
korú nem sportolóké. Az izomtömeg
további növelését ebben a korban vi-
szont a hormonális szabályzás nem,
vagy csak minimális mértékben teszi
lehetôvé. A fejlôdés szerkezeti és funk-
cionális jellemzôit a mellékvesekéreg

által termelt plazma dehidro-epiand-
roszteron szintje határozza meg, ami
leányokban, ezen idôszakban, kétsze-
rese a fiúkénak (Mészáros 2002). 12
éves kor környékén az izomzat tömege
csak 25-30%-a a teljes testtömegnek,
és a leányok abszolút ereje még ha-
sonló a fiúkéhoz (Mohácsi és mtársai,
1987).

Tipikus ebben a korban a csonthár-
tya érzékenység, elsôsorban a sarok-
csontnál. Hasznos a zselés sarokemelô
használata, a stoplis cipô helyett pedig
a hernyótalpas cipôk viselete. 

Az idegrendszer fejlôdése és befog-
adó képessége még mindig nagy, bár
már nem éri el a 0-6 éves korig terjedô
idôszak kapacitását (Hirtz, 1985). A
koordinációs képességek fejlettsége a
serdülôkorra eléri a 90%-os szintet
(Matsudo, 1987). 

Az aerob és az anaerob teljesítôké-
pességrôl  már  ebben  az  életszakasz-

Vissza a jelenbe: 
bevezetô gondolatok

A sport, és a sport bármilyen szintû
és formájú oktatása intézményes tevé-
kenységként definiálható (Coakley,
2003). Ebben a tevékenységben az
egyének, mint több szinten (makro,
mezo és mikro) elhelyezkedô szociális
szereplôk, folyamatosan részt vesznek
és formálnak (egyén-struktúra köl-
csönhatás) (lásd Giddens, 2006). En-
nek folyamán, nemcsak a sport, de a
sportoktatás is társadalomtudományi
értekezés „alanya” lehet (kell hogy le-
gyen!). Ezen szemléletmód elsajátítá-
sával és gyakorlati alkalmazásával egy
kritikai elemzés vázolható fel, amely
alapján képet kaphatunk a témát érin-
tô jelenlegi és a múltbeli intézmények
állapotáról és struktúrájáról.

Bár a jelen társadalom mûködési
mechanizmusának megismerése fon-
tos kérdés, a szocio-kulturális folya-
matok tudományos elemzéséhez és
komplexitásuk megértéséhez azonban
elengedhetetlen a múlt - jelen - jövô
kapcsolatának folyamat-jellegû feltér-
képezése. Norbert Elias (1987) - Karl
Marx és Max Weber történelmi érzé-
kenységére alapozva - a kortárs társa-
dalomtudósok szakmai percepciójá-
ban felismerte ezt a problémát, és ezt a
„szociológusok visszamenekülésének
a jelenbe” nevezte el. Ez a kritikai
megfigyelés arra utal, hogy a közvet-
len, jelen-központú társadalomtudo-
mányi vizsgálat a nagy múltú emberi-
ség fejlôdésének csupán egy pillanat-
nyi fázisát tekinti az elemzés tárgyá-
nak, ami etnocentrikus és „félkész”
magyarázatok kialakulásához vezet
(Elias, 1987). Ezen típushiba elkerülé-
se érdekében a társadalomtudósok ál-
tal létrehozott magyarázatoknak is-
mernie és tartalmaznia kell a vizsgálat
alatt álló társadalmi szegmens, illetve

intézmény szocio-kulturális fejlôdés-
történetét (Dunning, 2002).

A fentiek alapján fontos megfigye-
lésnek tartjuk az egyik szerzô által ta-
pasztalt tudományos és szakmai attitû-
döket, amelyek a Sportoló Nemzet és
Egészséges Társadalom Nemzetközi
Konferencia fórumán belül nyilvánul-
tak meg (Pécs, 2007. április 4-5.). Az
ott elhangzottakból a szerzôk arra kö-
vetkeztetnek, hogy a magyar sporttu-
domány terén Elias megfigyelésének
reciproka van jelen, azaz a szakembe-
rek jelentôs része nem a jelenben, ha-
nem a múltban keres menedéket a je-
len és jövô tudományos kihívásai ellen.
Ez a múlt-centrikus habitus (Bourdieu-
i értelemben) egyértelmûen megnyil-
vánult a konferencia folyamán elhang-
zott diszkussziókban.

Alább néhány olyan kulcsfontosságú
témára világítunk rá, amelyek a fent
említett konferencián hangzottak el, s
melyek szakszerûtlen kezelése a ma-
gyar sporttudomány jövôjét veszélyez-
tetheti. Emellett, jelen cikk célja, hogy
rámutassunk a jobbítás lehetôségeire,
és ötleteket adjunk a negatív tendenci-
ák visszafordítására.

Egyszer volt, hol nem volt...
A fentebb említett konferencián részt

vevôk megnyilvánulásaiból az derült
ki, hogy sokan még ma is abban hisz-
nek, hogy a magyar sportszakember-
képzés világszínvonalú. Ennek alapján
úgy gondolták, illetve gondolják, hogy
az EU tagországok hazánk 2004. má-
jusi uniós csatlakozása után a sport-
szakember-képzés, a testnevelés okta-
tás és a szabadidôsport terén a magyar
mintát követik majd. Sok bírálója
akadt a bolognai rendszerû három
éves „sport szakos” alapképzésnek is,
ami elsôsorban abból adódik, hogy az
új rendszer funkcionális hatékonysága

és struktúrája nem megfelelôen ismert.
Ezzel szemben az elmúlt három év EU-
s tagságának és harmonizációjának ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy a
Felsôoktatási Törvény és a Közoktatá-
si Törvény szabta keretek között a
„magyar modell” egyre több elemet
vesz át a „brit modell”-bôl, így erôtelje-
sen tolódik az EU-s modell felé.

Korábban és jelenleg is számos ma-
gyar szakember hangsúlyozta, illetve
hangsúlyozza az eurokonform iskolai
testnevelés kialakításának szükséges-
ségét (Hamar, Soós és Derzsy, 2005).
Ennek részeként kerül megemlítésre a
heti két testnevelési óra elégtelensége
is (Hamar és Soós, 2004). A pécsi
konferencián részt vevôk közül többen
tudni vélték, hogy egyrészt, a testneve-
lés fontosabb szerepet kap a nyugati
demokráciákban, mint Magyarorszá-
gon. Másrészt, az EU-hoz hazánknál
korábban csatlakozott országokban a
fiatalok szabadidôsportja szervezet-
tebb és fôként anyagilag sokkal jobban
támogatott, mint Magyarországon. A
fenti megállapítások azonban nem tel-
jesen megalapozottak. Ezen szakmai
hiedelmek egy részére összpontosí-
tunk ebben a cikkben.

Sportszakember-képzés
A brit sportszakember-képzés már

néhány évtizede nem egyenlô a testne-
velô tanárképzéssel. A három éves
alapdiploma (Bachelor of Science -
BSc, vagy Bachelor of Art - BA) meg-
szerzése a sporttudományi képzéstôl
kezdve, a sportszervezôi képzésen át,
egészen a sporttanulmányok alapjai-
nak megismeréséig, széles skálán mo-
zog. Az alapdiploma (BSc) Nagy-Bri-
tanniában arra jogosít fel, hogy viselôje
tanári asszisztens legyen, vagy egy
szabadidôközpontban, esetleg sport-
klubban asszisztensi feladatokat lásson
el. A magasabb beosztásra vágyók
másoddiplomás képzéseken vehetnek
részt, és itt tanári, edzôi vagy egyéb
mester fokozatot szerezhetnek. A kép-
zés teljesen rugalmas. Az elsô- vagy
másodosztályú diplomával (a jeles és
jó magyar megfelelôje) bárkinek esé-
lye van arra, hogy akár testnevelô ta-
nári posztgraduális képzésen vegyen
részt, vagy bármilyen  más szakirányú
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pozitív hatással bír a keringési rend-
szerre, növeli a vitálkapacitást, emel-
lett minden izomcsoportot erôsíti, és
lazítja is az izomzatot. Ajánlott még -
fôleg a téli idôszakban - heti egy alka-
lommal (30 perc) a mozgáskoordiná-
ciót javító aerobic vagy szpining. Elen-
gedhetetlen a heti 3 alkalommal vég-
zett 10-15 perc nyújtás, illetve stre-
ching. Bizonyított, hogy alkalmazását
követôen csökkent az izom és ízületi
sérülések száma, illetve javult a telje-
sítôképesség és a mozgáskoordináció.
Az említettek mellett a labdás gyakor-
latok helyes megválasztásával és al-
kalmazásával a játékosok aerob és
anaerob kapacitását is növelni lehet.

Az aerob teljesítmény sok öröklött és
edzhetô, fejleszthetô tulajdonság függ-
vénye. A szív terhelés alatti teljesítmé-
nye jól jellemezhetô a frekvenciával.
Ebben a korban a terhelés folyamán a
200-220 ütés/perc teljesen normális; a
megnyugvási cél nem a 120-130-as,
hanem a 130-150 közötti pulzus frek-
vencia (Mészáros, 2002).

A klasszikus kondícionális képzés és
fejlesztés 13-14 éves kortól kezdôdhet
el. Napjainkban elengedhetetlen a
technika adta lehetôségek kihasználá-
sa, melyre jó példa a pulzusmérô óra
alkalmazása. Az élsportban nélkülöz-
hetetlen, de ebben a korban is hasznos
segítség lehet, mivel ellenôrizni lehet
vele az edzés intenzitását és a játéko-
sok kondicionális állapotát.

Mentális képzés
A mentális képzés a sportág egyik

sarkalatos része, melynek számos ele-
me van. A szociális háttér a korábbiak-
hoz képest dominánsabb szerepet ját-
szik. 10-20 évvel ezelôtt a gyermekek
szerelést, cipôt kaptak, és a verse-
nyekre az egyesületek által finanszíro-
zott busszal utaztak. Napjainkban ezek
a költségek - különösen a 6-11 éves
korosztálynál - elsôsorban a szülôk
pénztárcáját terhelik. Sokszor elôfor-
dul, hogy egy tehetséges, de kisebb te-
lepülésen élô gyermek esetében a szü-
lôk nem tudják finanszírozni az edzésre
járást. Súlyos problémát jelenthet, ha a
szülôk elváltak és a gyermek csonka
családban nô fel, mely nem csak az
anyagiakra, de a gyermek szociális ér-
zékenységére és pszichikai állapotára
is kihathat. Meghatározó szerepe van a
szülôk sportághoz való viszonyulásá-
nak is.

A genetikai sajátosságok nagymér-
tékben determinálják egy játékos egé-
szét, habitusát, vannak viszont olyan
jellemzôk, amelyek neveléssel javítha-
tók, illetve megváltoztathatók (Laza-
rus, 1991). Lényeges, hogy a társadal-

milag elfogadott, az egyénre és a csa-
pat közösségére pozitív értékeket kö-
vetkezetesen és példamutatással vár-
juk el az edzôktôl, a szülôktôl, valamint
a gyermekektôl is. Lényeges a jó csa-
patszellem kialakítása, a becsületes-
ségre, az egymás segítésére nevelés, a
kognitív gondolkodás, az egészséges
életmód kialakítása stb. Rendkívül fon-
tos, hogy egy jó közösségnek védô ha-
tása van a szenvedélybetegségekkel -
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás
- szemben is.

A pszichológiai és pedagógiai fel-
adatok szorosan összefonódnak.
Hangsúlyozni kell, hogy nemcsak
edzôk, de sokszor „pótapukák” is va-
gyunk a gyermekek szemében. Fon-
tos, hogy ne alakítsunk ki frusztrációs
falat bennük, mert ez a gyerekekbôl
teljesítményromlást, majd teljes érdek-
telenséget vált ki a sportág iránt. Ezt a
szülôkkel is meg kell értetni, és part-
nerséget kell kérni tôlük. Lényeges,
hogy a szülôk mit kiabálnak be a pá-
lyára, és az is, hogy mi hangzik el a
családon belül. Ne követeljünk a játé-
kosoktól olyan technikai és taktikai
elemet, amit nem gyakoroltattunk,
vagy nem beszéltünk meg velük.

A futball 70% agymunka és 30%
technika, ami sok futással párosul
(Gifford, 2002). Kevés olyan edzôvel
találkoztam, aki odafigyelt a játékosai
tanulmányi eredményére is. Igen fon-
tos, hogy minél több értelmes, intelli-
gens labdarúgónk legyen. Ennek érde-
kében célszerû havonta ellenôrizni a
jegyeket, esetleg szankcionálni a ta-
nulmányi eredmény romlását; ezt a
szülôk is jó néven veszik. A tehetség
intelligencia nélkül nem ér semmit! El-
engedhetetlen része a mentális képzés-
nek a higiénés nevelés is, a teljes vál-
tóruha használata és a fürdés a foglal-
kozások után.

Számomra mégis a legfontosabb
kérdés a mindenáron való eredmény
centrikusság. Labdarúgásunk nagy
problémája, hogy már a 6-12 éves ko-
rig terjedô idôszakban a gyôzelmi
kényszer határozza meg az edzô mun-
káját. Véleményem szerint ugyanis, el-
ôször az életkornak megfelelô módon
és következetesen meg kell a gyerme-
keket tanítani a technikai és taktikai
elemekre, az eredmény pedig másod-
lagos, és néha harmadlagos dolog. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy a
gyôzni akarás szellemiségét ne erôsít-
sük bennük.

Összefoglalás
A futballvilág egy piramishoz hason-

lítható. Az élvonal csak akkor mûköd-
het, ha az alap erôs, és ezt az utánpót-

lás jelenti. Minél magasabban van a pi-
ramis csúcsa, annál szélesebbnek kell
lenni az alapjának (Both, 1999). Egy-
értelmûen kijelenthetô, hogy felnôtt
labdarúgásunk csak akkor fog jelentôs
és tartós fejlôdésen átmenni, ha az
utánpótlás korú labdarúgók képzését a
modern módszerek, a sporttudomány
eredményeinek alkalmazásával végez-
zük (Bicskei, 2000). Lényeges, hogy
az egyes korosztályok technikailag,
kondicionálisan és mentálisan egya-
ránt megfelelô képzést kapjanak, enn-
él ne többet, és ne kevesebbet. Ezért
az 5-12 éves kor idôszakában elsôdle-
gesen ne az eredmény, hanem a játék
legyen fontos. Ehhez pedig legelôször
az edzôket kell átformálni és partnerré
tenni, melyre számos jó példát lehet
látni Hollandia, Olaszország, Anglia
futball világában. Talán nálunk is -
mely ott megtörtént - az edzôk és a já-
tékosok mentalitásának megváltozta-
tása a legégetôbb feladat.
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Melbourneben 1956 novemberében
a magyar olimpiai csapat egyik ve-
zetôjeként együtt dolgoztam és laktam
Dr. Hepp Ferenccel, aki tanárom, majd
fônököm volt a Testnevelési Fôiskolán,
aki az ausztrál városban a csapatiro-
dán segített nekem a napi teendôk el-
végzésében. Ezen felül Hepp doktor el-
látta a Nemzetközi Kosárlabda Szövet-
ségben kapott, jelentôs feladatokat is.
Volt egy harmadik vállalkozása, mirôl
elutazásunk elôtt gyakran beszélget-
tünk. Abban az idôben (1954-tôl) ô
volt a Testnevelési Tudományos Ta-
nács függetlenített fôtitkára, én pedig
hivatali partnere, tulajdonképpen felet-
tese. 

Többször említette, hogy a testneve-
léstudományt, és a sporttudományt
nemzetközi összefogással kellene hely-
zetbe hozni. Kitûnô alkalmat adtak az
ügy támogatására az olimpiai játékok,
ahova testnevelô tanárok, edzôk,
sportvezetôk, orvosok is jöttek, rend-
szerint a különbözô nemzeti csapatok
kísérôiként. Hepp doktort gyakran lá-
togatták volt egyetemi hallgató társai,
sûrûn hozott ô is vendéget heidelbergi
fôhadiszállásunkra. A beszélgetések az
említett ügy támogatásának módjáról,
egy nemzetközi testnevelési és sport-
szervezet létrehozásáról szóltak. No-
vember közepére, pontosan 16-án es-
tére az elôzô beszélgetések lényegét
összegzô találkozóra jöttek el hozzánk
vendégségbe a csapatiroda szerényen
berendezett nagy szobájába, „tárgyaló-
jába” Hepp doktor meghívottjai. 

A találkozó több szempontból is
eredményes volt. Jól körvonalazódott
a leendô szervezeti alapszabály, kiraj-
zolódtak a stratégiai célok, meg tudtuk
nevezni a támogatók körét, személye-
sen felvettük a kapcsolatot fontos sze-
mélyiségekkel, megnyerve ôket közre-
mûködésre. Termet is kaptunk az
egyetem dékánjától, ahol méltó helyre
hívhattuk vendégeinket alakuló ülésre.
A többórás megbeszélés hangulati és

erônléti megalapozásához saját repre-
zentációs keretem terhére két rúd ha-
zai szalámival, egy üveg fekete címkés
barackpálinkával, és néhány üveg
kéknyelûvel járultam hozzá. A novem-
ber 18-án megtartott alakuló ülésen,
csapatirodai elfoglaltságom, továbbá a
még hiányzó egyenöltönyök beszerzé-
se miatt nem vehettem részt, így kima-
radtam, az alapítók névsorából is. 

Az alapítók egy tucat országból ver-
buválódtak, többségük szegrôl-végrôl
Hepp barátja, kollégiumi szobatársa
volt, Genf, Springfield (Hassachustts),
Minnesota, Jowa egyetemein. Legjobb
barátja R. William Jones, a Nemzetkö-
zi Kosárlabda Szövetség angol fôtitká-
ra szobatársa volt Springfieldben. A
rendelkezésemre álló dokumentumok,
mindenekelôtt Franci barátom szóbeli
közlése alapján biztosan állítom, hogy
az alakuló ülést egy Testnevelési és
Sporttudományos Konferenciához
kapcsoltan tartották a város egyik
egyetemén. A konferencián a tudo-
mány szerepérôl, fontosságáról, a tu-
dományos kutatás témáiról, a fiatal te-
hetségek felkarolásának intézményes
lehetôségeirôl, kereteirôl beszéltek az
elôadók, közöttük az egyetlen magyar
résztvevô is. Hepp Ferenc nagyon ké-
szült elôadására. Szövegét még eluta-
zása elôtt leadta a Testneveléstudo-
mány olvasó szerkesztôjének. A tanul-
mány megjelent a folyóirat 1956. 6.
számában, amelynek egyik bírálója
voltam, a szerkesztô bizottság tagja-
ként. 

A konferencia után W. Jones beszélt
a magyar elôadó kitûnô szereplésérôl.
Méltó emlékezésül ismertetem az elô-
adás lényegét. Elöljáróban megjegy-
zem, hogy Hepp doktor ritkán rögtön-
zött szakmai fórumokon, hivatalos
megbeszéléseken. A Melborune-i
Egyetemen tartott elôadását is elôre
elkészítette, szakmai kontrollra bocsá-
totta, lektoráltatta, csak ezután lépett
fel az elôadói dobogóra. Feltett szán-
déka volt, hogy meggyôzi hallgatóit a
sporttudomány fontosságáról, meg-
nyeri ôket az általa képviselt ügynek, a
világszervezet létrehozása ügyének.
Tudományos értekezésének témája a
magyar testnevelési és sporttudomá-
nyos kutatás helyzetének bemutatása

volt, ismertette a hazai kutatások tar-
talmait, az alkalmazott módszereket.
Hangsúlyozta, hogy a szocialista állam
ideológiai, szervezeti, gazdasági kere-
tei között milyen tér nyílik, lehetôség
adódik tudományos kutatásra az isko-
lai testnevelés és sport területén. Tör-
téneti áttekintésben felsorolta az euró-
pai fejlôdés tényeit, rávilágított a szük-
séges társadalmi, gazdasági feltételek-
re, impulzusokra, amelyek szerinte az
I. világháborút követôen jelentek meg,
illetve amelyek mindenekelôtt az euró-
pai testnevelési fôiskolák létrejöttét
tették lehetôvé (Ollerup, Stockholm,
Berlin, Leningrad, Moszkva, Buda-
pest). Ezek az intézmények a testne-
velôk képzésével párhuzamosan, az
oktatással szoros kapcsolatban kutató
bázisokat teremtettek, nem egy eset-
ben önálló kutatói intézetet is létrehoz-
tak. 

A II. világháború utáni helyzet alaku-
lására is kitért az elôadó, és ismertetett
néhány példát a fejlôdés alátámasztá-
sára. Mindenekelôtt megnyílt a le-
hetôség tudományos fokozat szerzésé-
re. Egyúttal arra is utalt, hogy az aka-
démiai, egyetemi fórumok a testneve-
léstudományt önálló diszciplinaként is-
merik el. A testnevelô tanárképzô in-
tézményekben bevezették kötelezôen a
szakdolgozat készítését, önálló, tudo-
mányos munkának elfogadva. 

Hepp doktor örvendetesnek tartotta,
hogy megindult a testnevelési fôisko-
lák közötti nemzetközi együttmûködés.
Példaként említette, hogy 1948 nyarán
a prágai Károly Egyetem és a pozsonyi
J. Komensky Egyetem nyári táborba
hívta a testnevelési fôiskolásokat Trze-
bonba (Csehszlovákia). A megívót alá-
író dékánok prof. L. Serbus és prof. J.
Vala személyesen is részt vettek a
szakmai és a kulturális programokban. 

A magyar küldöttséget dr. Földes
Éva, szellemi olimpia bajnok vezette.
Hepp doktor elôadásában hangsúlyoz-
ta még a szakfolyóirat fontosságát, a
tudományos kutatások eredményeinek
népszerûsítését. Végül rátért mondani-
valójának lényegi pontjára, a sporttu-
dományos szervezetek együttmûködé-
sének megteremtésére, ebben a test-
nevelés és sport nemzetközi szerveze-
tének megalapítására. Két lehetôségrôl
beszélt ezzel kapcsolatban. Az egyik
lehetôség szerint a Testnevelés Nem-
zetközi Szövetségét, amely francia
védnökség  mellett  mûködött (Fédéra-

Mûhely • Bóka Ferenc: 5-12 éves utánpótlás korú labdarúgók képzése 31Kitekintés • Nádori László: Adalékok a Testnevelés és Sport Nemzetközi...
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Adalékok a Testnevelés és Sport 
Nemzetközi Tanácsának történetéhez1

1Hepp Ferenc a nemzetközi szervezet alapító tagja
következetesen világtanács megjelölést használ. Az is
érdekes, hogy a francia megjelölés testnevelés és sport-
ról szól, míg az angol sport és testnevelést, említ (Con-
seil International d' Eduction Physigue et de Sport, CI-
EPS, illetve International Council of Sports and Physical
Education, ICSPE).

Nádori László
Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest
E-mail:mstt@helka.iif.hu
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A labdarúgó edzôk körében
jelentkezô stressz

Úgy véljük, hogy még napjainkban
is jelentôs problémát okozhat egy-egy
kutató vagy akár egy egész mûhely
számára az, hogy az adott kutatási te-
rületen megjelenô releváns szakirodal-
mat elérje, esetleg feldolgozza, össze-
gezze. Ezen összefoglalóval egy vi-
szonylag jól körülhatárolható területen
szerettük volna ezt a szakirodalmi átte-
kintést megtenni. Jelen összefoglalónk
elôzménye egy korábbi általános átte-
kintés3, ebben az esetben a külföldi, hi-
vatásos labdarúgó edzôk körében vég-
zett stressz és kiégés vizsgálatok ered-
ményeit igyekeztünk összegezni. Ezen
összegzés egyik megállapítása az,
hogy az egyes kutatási eredmények el-
térôek, de abban szinte mindegyik
megegyezik, hogy a hivatásos labda-
rúgóedzôk ki vannak téve a mindenna-
pi stressznek4 (Kellman és Kallus
1994; Kugler Reintjes, Tewes és
Schedlowski, 1996; Trzeciak és mun-
katársai, 1981). Cook (1996) úgy ta-
lálta, a labdarúgó edzôk jelentôs nyo-
más alatt dolgoznak, ez a nyomás egy-
részt az elvárt teljesítménybôl, más-
részt a bizonytalan helyzetükbôl adó-
dik. Sokszor túlzott elvárás jellemzô a
csapattulajdonosok, az igazgatók, a
munkatársak, a szurkolók, a játéko-
sok, a média részérôl és ez egyrészt el-
veszi az energiájukat, másrészt pedig
az egészségüket is veszélyezteti (Omo-
tayo 1991). A bizonyítékok az mutat-
ják, hogy sok neves futball szakember
megtapasztalta már a stressz tüneteit,
esetenként fizikailag vagy lelkileg is
megsérültek, amely sérülések kirívó
esetben a korai halálukhoz is vezetett
(Cook 1996; Omotayo 1991). Annak
ellenére, hogy nyilvánvalónak tûnik a
kapcsolat a labdarúgó edzôi hivatás és
a stressz között, csak néhány kutatást
találunk ebben a témakörben, és ezek

közül is csak kevés vizsgálta a stressz
és a kiégés kapcsolatát. A kutatásokat
három csoportba sorolhatjuk, az elsô
csoportban azok tartoznak, amelyek a
stressz fiziológiai, a másodikban azok,
amely stressz pszichológiai hatásait
vizsgálják, a harmadikban pedig a ki-
égést vizsgáló kutatások tartoznak.

A stressz fiziológiai hatásai
Azok a kutatások, amelyek a labda-

rúgó edzôk körében megjelenô stressz
fiziológiai hatásait vizsgálták, elsôsor-
ban az edzôk mérkôzés elôtti, alatti és
utáni szívfrekvenciájának a mérésére
fókuszáltak. Trzeciak és munkatársai
(1981) publikációjukban 18 hivatásos
labdarúgóedzô mérkôzés elôtti és alatti
pulzusértékét közölték. Az adatok érté-
kelése után arra a következtetésre jutot-
tak, hogy bizonyos meccshelyzetek és
személyiségi tulajdonságok a pul-
zusszám növekedéséhez vezetnek. A
megfigyelt 18 edzôbôl 14 esetben a
mérkôzés kezdete elôtt fél órával 104
ütés/perc-re emelkedett az edzôk pul-
zusszáma (az alapértékhez képest ez
több mint 30%-os növekedés), mérkô-
zés alatt ez 108-156 között ingadozott.
A pulzusszám emelkedése a pályán

elôforduló események hatására követ-
kezett be, és a kutatók úgy találták,
hogy ezek az események gyakran is-
métlôdnek egy mérkôzés alatt. A kuta-
tás egyik eredménye az volt, hogy
összefüggést találtak az egyéni jellem-
vonás és a pulzusszám növekedése kö-
zött is. A fiatalabb és a kevés tapaszta-
lattal rendelkezô edzôk körében, bár
nem szignifikánsan, de jellemzôen job-
ban megnövekedett a pulzusszám, mint
az idôsebb és a tapasztaltabb kollégáik-
nak. További kutatások is megerôsítet-
ték azt a tényt, hogy a pulzusszám nö-
vekedése egyfajta válasz az edzôket ért
stresszre. A legtöbb kutató arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az edzôk pul-
zusszáma nemcsak a labdarúgás, ha-
nem egyéb, népszerû sportágak (kosár-
labda, amerikai futball) esetében is a
meccs néhány kritikus idôszakában a
188 ütés/perc közeli értéket ér el (Ru-
der 1991; Kroll és Gundeshem, 1982).
Hunt és Miller (1994) hasonló eredmé-
nyekhez jutott, amikor az összefüggése-
ket vizsgálta az edzôk kora, tapasztalta
és a stressz között. Úgy találták, hogy a
fiatalabb és kevesebb tapasztalattal ren-
delkezô edzôk nagyobb stresszt tapasz-
taltak meg munkájuk során, mint idô-
sebb és gyakorlottabb kollégáik. 

Teipel (1993a) a mérkôzés elôtt,
alatt és után rövid távú telemetrikus
mûszerrel  két,  másodosztályú  csapat 

Könyvismertetés • Balogh József: A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig 2. 39Mûhely • Velenczei Attila és tsai: Stressz és kiégés a labdarúgó edzôknél
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Ezek közül mutatott be és eleme-
zett, egy Magyarországon viszonylag fi-
atalnak számító sportágat – a vadvízi ka-
jakozást – Balogh József: A síkvízi ala-
poktól a vadvízi kajakozásig címû, a NA-
JÁD VSTE által kiadott könyve. A meg-
jelenés évében –1999 – ez volt az elsô
modern és egyben hiánypótló szak-
könyv. Az volt a célja, hogy lehetôvé te-
gye annak a minôségileg teljesen új is-
meretanyagnak a megszerzését, amely-
nek birtoklása magas fokú élményt és
biztonságot jelent természetesen a sík-
vizek és a különbözô nehézségi fokoza-
tú vadvizek bejárása során. 

A könyv mind a mai napig keresett
maradt, ezért döntött érthetôen úgy a
szerzô és a DIGITALCOMPLEX Kft ki-
adó (vezetôje Tóth József – ez utóbbi
szintén ambiciózus vadvízi kajakos),
hogy megjelenteti az eredeti mû átdol-
gozott, s újabb ismereteket is tartalma-
zó, bôvített kiadását CD formátumban.

Az elektronikus módon történô meg-
jelenést a kiadási költségek csökkenté-
se és három, egyenként 8-12 perces vi-
deofilm hozzáadása indokolja.

AA  CCDD  ttaarrttaallmmii  iissmmeerrtteettôôjjee
Az 1. fejezet a kajakturisztika történe-

tével foglalkozik, megvilágítva a nem-
zetközi elôzményekre és a hazai törté-
néseket egyaránt. 

A felszerelésrôl szóló fejezet megis-
mertet az általános csónaképítési tör-
vényszerûségekkel. Bemutatja, miként
befolyásolják a különbözô építési ele-
mek a kajakok hajózási tulajdonságait.
Tengereken, tavakon, síkvízi folyókon
és vadpatakokon milyen építési módo-
zatok a legmegfelelôbbek. Különösen
részletes a vadvízi kajakok típusainak,
tartozékainak és a vadvízi felszerelési
tárgyaknak a leírása. Ötleteket kínál a
felszerelés tárolására, szállítására, eset-
leges javítására vonatkozóan. 

A vízismerettel foglalkozó fejezet
részletezi a tavak, holtágak, tengerparti
vizek, sík- és vadvízi folyók változó
áramlástani jellemzôit. Bemutatja a vi-
zekben elôforduló természetes és mes-
terséges akadályokat és a közelükben
uralkodó sodrásviszonyokat. Tartalmaz-
za a sík- és a vadvizek általánosan elfo-
gadott nemzetközi osztályozását, ne-
hézségi fokozatait. 

A 4. fejezet azokat a meteorológiai
alapismereteket foglalja össze, amelyek
a vizet járók számára fontosak. Bevezet
az idôjárási folyamatokat meghatározó
törvényszerûségekbe, hogy a változá-
sok elôjeleibôl helyes következtetések
levonására legyünk képesek.

A klasszikus sík- és vadvízi kajaks-
portban ismeretes valamennyi technikai
elemet magába foglaló rész a CD leg-
terjedelmesebb fejezete. Az egymásra
épülés sorrendjében 32 technikai elem
–, a lapát fogásától a Duffek-csapáson
keresztül a kézzel történô eszkimófogás
precíz végrehajtásáig – részletes leírá-
sát adja. Ott találjuk a tanulás során elô-
forduló hibák megjelenítését, valamint a
tanuláshoz és a gyakorláshoz szüksé-
ges feladatok felsorakoztatását is. 

A kajakmanôverekrôl szóló fejezet azt
mutatja meg, hogy a sportolók síkvízen
megszerzett technikai tudását hogyan
lehet folyamatosan hozzáigazítani az ál-
landóan változó vadvízi viszonyokhoz. A
helyes irányt, kedvezô helyzetet kere-
sô, veszélyt kikerülni igyekvô mozdulat-
sorok, mesterfortélyok leírását és be-
mutatását tartalmazza. 

A sík- és a vadvízi kajakozás megta-
nulásának színtereivel foglalkozó feje-
zet azt mutatja be, hogy a kajakozásban
alkalmazható játékos elemektôl és a ta-
vi szlalomozástól hogyan visz az út az
áramló vízen történô gyakorláshoz,
majd az elsô vadvízi bevetéshez. 

Részletesen szól a továbbiakban a
vadvízi kajaktúráról és a vadvízjárás
alapszabályairól. A gyermek a kajakkal
címû témakör teszi teljessé és még iz-
galmasabbá a kérdés tárgyalását. 

Teljesen új és terjedelmes fejezet
foglalkozik azzal, hogy az uszodai kaja-
koktatásban és kajakozásban a „téli
álom alvása” helyett milyen alternatív
lehetôségek rejlenek a vadvízi kajaks-
portra történô felkészülésben. Élmény-
gazdag és lényegi cselekvéseket állít a
figyelem középpontjába, mint játékos
egyensúly és ügyességi gyakorlatok, a
kajak meghajtása és manôverezése
kézzel, a lapáthasználat játékos beveze-
tése, labdás játékok a kajakkal, kajakpó-
ló alapformák, uszodában feldolgozható
mentési variációk. 

A CD-n található egyik videofilm eb-

be a folyamatba enged vizuálisan bete-
kinteni és egészíti ki a leírtakat technikai
elemek, manôverek, ön- és társmentés-
sel összefüggô, idônként akrobatikus-
nak tûnô gyakorlatokkal. 

A túrakajaksport taktikáját magába
foglaló fejezet a sík- és vadvízi feladat-
helyzetek megoldását tartalmazza – be-
mutatva azokat a taktikai cselekvésfor-
mákat, amelyeket a mindenkori sodrás-
formákhoz- és egyéb akadályok leküz-
déséhez kell rendelni.

A fejezetet követô rövid videofilm
egy folyószakasz leküzdésének variáci-
ós lehetôségeit mutatja be alacsony- és
magas vízállás esetén. 

A 10. fejezet a mentéssel foglalko-
zik. A boruláshelyzetek optimális meg-
oldása, a vadvízen úszás módozatai, a
mentési eljárások és mentôintézkedé-
sek szakszerû alkalmazása ismerhetô
meg belôle. Az ön-, a társ-, és az eszkö-
zös mentés, a csoportos mentés, és az
újraélesztés témakörei kínálják a tudást
az olvasónak. 

A túrák szervezéséhez kapcsolódó is-
meretekre a 11. fejezet tér ki. Megele-
venedik elôttünk a vadvízi sportban
mindenütt jelen lévô félelem, mint ér-
zés, és a bátorság, mint tulajdonság,
motivációs világa, a félelem és a pánik
leküzdésének módozatai. Majd a túra
elôkészítés és a túravezetés megszívle-
lendô tanácsai következnek. 

A könyv végén található magyar, né-
met, francia és angol nyelven kiadott
vízismertetôk, folyóleírások és vízisport
térképek nagyszámú címjegyzéke
könnyíti meg a sík és vadvízi túrák körül-
tekintô szervezését. 

A kajakkal a havon címû videó a spor-
teszközzel végezhetô olyan variációs le-
hetôségekbe enged bepillantani, ame-
lyekre a tél ékszereivel feldíszített, sza-
bad természetben kínálkozik alkalom. 

Balogh József tanár a Kaposvári
Egyetemen. Több mint 20 éve vezet
síkvízi és vadvízi túrákat. Belföldi és kül-
honi vizeken, mint oktató és túravezetô
sokrétû, bôséges tapasztalatot gyûjtött.
A hazai kajaksport egyik „apostola”, aki
felhalmozott ismereteit rendszerbe fog-
lalva írta e könyvet, hogy tudását az ér-
deklôdôk széles körének hozzáférhetô-
vé tegye.

A kajaksportról szóló összefoglaló
szakkönyve bátran ajánlható bárkinek
minden életkorban.

A könyv (CD) bemutatkozó oldala a
wwwwww..ddiiggiittaallccoommpplleexx..hhuu//kkaajjaakk  webolda-
lon található és rendelhetô meg. 

BBééllaavváárryy  ZZssoolltt

Könyvismertetés 

Balogh József: A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig 2.
AA  ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  aa  ffiiaattaallkkoorrúúaakk  sszzáámmáárraa  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  kkiiaallaakkííttáássáátt,,  aa  jjóó

kkoonnddíícciióó  mmeeggsszzeerrzzéésséétt,,  aazz  eeggéésszzssééggeess  éélleettsszzookkáássookk  tteerrjjeesszzttéésséétt  -- iiddôôsseebbbb  kkoorrbbaann
aa  sszzeelllleemmii  ééss  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttôôkkééppeesssséégg  mmeeggôôrrzzéésséétt  --  mmiinnddeenn  ttáárrssaaddaallmmii  bbeerreennddeezz--
kkeeddééssii  ffoorrmmaa  kköövveetteennddôônneekk  ttaarrttjjaa..        EEnnnneekk  aa  ffeellaaddaattnnaakk  aa  mmeeggvvaallóóssuulláássáátt  nnaaggyybbaann
sseeggííttiikk  aa  tteerrmméésszzeettbbeenn  ûûzzhheettôô,,  jjeelllleeggzzeetteess  pprróóbbaattéétteelltt  kköövveetteellôô  ssppoorrttffoorrmmáákk,,  aammee--
llyyeekk  mmáárraa  vviilláággjjeelleennssééggggéé  vváállttaakk..

Stressz és kiégés
a labdarúgó edzôknél

Velenczei Attila, Szabó Tamás, Szabó Attila
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet, Utánpótlás-nevelési Igazga-
tóság, Budapest
E-mail: velenczei.attila@nupi.hu

11..  sszzáámmúú  áábbrraa//FFiigg..  11.. Kutatási területek a labdarúgó edzôk körében / Areas of
research of coaching in soccer

1A SPORTdiscus a sporttudomány egyik legfontosabb elektronikus adatbázisa, amelyben a nemzetközileg is számottevô kutatási beszámolók szerepelnek. 
2„Az edzôi stressz és kiégés okai, következményei” címû, szintén külföldi szakirodalmat összefoglaló tanulmányunk a Magyar Sporttudományi Szemle egy régebbi számá-

ban jelent meg. Úgy véltük, hogy a labdarúgás népszerûsége miatt külön fejezetet szánunk a kifejezetten labdarúgó edzôkre fókuszáló kutatások összegzésére.
3Velenczei A. - Szabó T - Szabó A. (2006): Az edzôi stressz és kiégés okai, következményei. in: Magyar Sporttudományi Szemle, 7. évf. 28. sz.
4A stressz fogalmának tisztázása a fentebb hivatkozott tanulmányba megtörtént. Ahogy említettük, stressz alatt egyfajta feszültséget értünk, amely hatás (stresszor) követ-

keztében alakul ki (Sarafino 1990). Egy egészen új beszámoló Bartók Lóránttól rámutat arra, hogy a stressz egy olyan jellegzetes tünetcsoportban megnyilvánuló válasza a
szervezetnek, amit bármilyen károsító tényezô (testi vagy lelki) kiválthat (Bartók L. 2007). Természetesen stressz nélkül nincs élet, ahogy Bartók is megjegyzi, kisebb stressz-
hatások váltják ki a szervezet életjelenségeinek többségét, de egy bizonyos intenzitás felett ezt egyértelmûen károsnak tekinthetjük. 
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mellett dolgozó hivatásos edzô szívf-
rekvenciáját mérte, valamint a
mérkôzésük alatt videokamerával rög-
zítette viselkedésüket. Véleménye sze-
rint ez a módszer segít megérteni az
összefüggést az edzôk szívfrekvenciája
és a pillanatnyi játékhelyzet között. Az
eredmények azt mutatták, hogy a
szívfrekvencia jellemzôen 110 és 160
ütés/perc között ingadozik, és akkor
emelkedik 160 ütés/perc fölé, amikor
valamelyik oldalon (legyen az ellenfél
vagy saját csapata) gólhelyzet keletke-
zik, vagy a csapat gólt ér el. A kutató
véleménye az, hogy szoros összefüg-
gés van a pályán történtek, az edzô
emocionális reakciója, valamint szívf-
rekvenciája között. A futball edzôk kö-
rében a kialakuló stressznek a nagyfo-
kú nyugtalanság, a nyugtalanító hely-
zetek sokasága lehet az oka. 

Az utóbbi évtizedben tanulmányok
sokasága értekezett arról, hogy a
stressz, a versenyhelyzet milyen hatás-
sal van a versenyzôk szívfrekvencia ér-
tékére, és annak érdekében, hogy a
szívelégtelenségeket megelôzzék, több
preventív edzésmódszert is kifejlesztet-
tek. Példának okáért Purcell és Boyd
(1986) úgy találta, hogy egy labdarú-
gónak a mérkôzés közben 160-180 kö-
zött mozog a pulzusszáma. Ezekre az
eredményekre alapozva úgy találták,
hogy a labdarúgás egy igen me-
gerôltetô sportág, amelyben a kardio-
vaszkuláris rendszer fejlettsége döntô
jelentôségû, éppen ezért sok állóképes-
ségi edzést kell, hogy végezzenek a
sportolók. További kutatások is hason-
ló javaslatokat tesznek, és remélik,
hogy az edzôk versenyzôik felkészíté-
sekor figyelembe veszik ezeket az ered-
ményeket (Taylor, 1992). Mindemellett
meg kell említenünk, hogy a hivatásos
edzôk körében tapasztalható stresszre
és annak kezelésére kevés figyelmet
fordítanak, pedig az ô pulzusszámuk -
hasonlóan versenyzôjükhöz - a pályán
történtek hatására elérheti a kritikus
180-t. Úgy tûnik, szükség van olyan
kutatásokra, amelyek eredményei se-
gítenek kidolgozni a labdarúgó edzôk
egészségét megôrzô programokat.

Kugler és munkatársai 1996-ban 17
labdarúgó edzô esetében azt vizsgál-
ták, milyen hatással van a stressz a
szervezetben lévô immunoglobin A és
kortizol értékekre. A kutatás másik
célja olyan idômodell felvázolása volt,

amely bemutatja a stressz hatására
elôidézett változásokat a szervezet im-
munoglobin A5 és kortizol6 szintjére. A
mérkôzések elôtt, alatt és után a má-
sodosztályban dolgozó 17 hivatásos
edzôtôl nyálmintát vettek és az ered-
mények azt mutatták, hogy az edzôk a
mérkôzések alatt izgatottabbak és fe-
szültebbek, mint a mérkôzések elôtt il-
letve után. Így - eltekintve a szívfrek-
vencia mérésekkor kapott eredmé-
nyektôl - egyéb fiziológiai és biokémi-
ai jellemvonások is bizonyítják az
összefüggést a stressz és a labdarúgó
edzôi hivatás között. Következéskép-
pen a jövôbeni tervezett kutatásokat ki
kellene terjeszteni egyéb, pszichofizio-
lógiai jellemzôk feltárására. Ilyen to-
vábbi kutatási irány lehet a bizonyos
helyzetekre adott személyes reakciók
vizsgálata, ezek kölcsönhatása, a játé-
kosok teljesítményének valamint a
versenyszámok fejlôdésének a hatás-
vizsgálata az edzôkre.

A stressz pszichológiai 
hatásai

A labdarúgó edzôk körében nem-
csak a stresszre adott fiziológiai, ha-
nem a pszichológiai válaszokat is fon-
tos kutatási területnek véli néhány ku-
tató. Beiner (1986) 227 hivatásos
edzônél vizsgálta meg a felmerülô
stressz problémákat illetve a stressz le-
küzdésének stratégiáját. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy csak 11% ér-
zett a mérkôzésük alatt közepes vagy
nagyfokú stresszt szemben a többség-
gel, akik egyáltalán nem vagy csak
enyhe stresszt tapasztaltak. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy újabb kele-
tû kutatások ezzel az eredménnyel
nem értenek egyet. Példának okáért
Kellman és Kallus (1994) összefüggést
talált a pihenô idôszak alatt jelentkezô
stressz és az edzô viselkedése között.
A kutatásban 154 férfi és nôi német
futballedzô vett részt és idôtartama egy
teljes évad volt (felkészülési és verse-
nyidôszak), ezalatt az idôszak alatt a
kutatásba bevont edzôknek 4 kérdôí-
vet kellett kitölteniük. Az eredmények
azt mutatták, hogy a pihenôidôszak-
ban a játékosok felé irányuló edzôi
magatartás és a verseny alatti stressz
mértéke összefügg. A nagyfokú
stresszt érzô edzôk jellemzôen kevésbé
„melegszívûek” a játékosokkal. Azok
az edzôk, akik az edzések alatt nagyfo-

kú stresszt éreznek, általában úgy vélik
kevésbé hatékony a munkájuk, kisebb
a tekintélyük a játékosokkal szemben,
mint azoknak az edzôknek, akik ke-
vésbé stresszesek. Általánosságban el-
mondhatjuk, hogy úgy tûnik, a stressz
negatív módon befolyásolja az edzôk
és a játékosok kapcsolatát a pihenô,
vagy az edzés alatti idôszakokban.
Mindezek mellett további kutatások
szükségesek annak a megállapítására,
hogy a stressz hogyan befolyásolja a
labdarúgó edzôk és az egyesületi mun-
katársak, vezetôk, szurkolók és a mé-
dia képviselôinek a kapcsolatát. Ezek-
nek a gyakori interakcióknak a vizsgá-
latával talán hozzájutunk azokhoz az
információkhoz, amelyek segítenek
megérteni, hogyan reagálnak az edzôk
a munkahelyi stresszre illetve az mi-
képpen befolyásolja életüket. 

Stripe (1994) szerint nagyban befo-
lyásolja az edzôi hivatás hosszát az,
hogy hogyan kezelik a mindennapi
stressz-helyzeteket. Mindezekkel
összefüggô kutatást végzett Teipel
(1993b), aki 28 amatôr és hivatásos
német labdarúgóedzô esetében vizs-
gálta a pszichikai stressz szintjét. Kér-
dôív segítségével olyan stressz-helyze-
teket elemzett, mint például az egyesü-
leti munkatársakkal való viszony, vagy
a médiával, szurkolókkal esetleg az el-
lenfél csapatával való kapcsolat. Úgy
találta, hogy az edzôk félnek az elbo-
csátástól és emiatt stresszesebbek az
utolsó mérkôzés elôtt (gyôz-e a csapat
vagy sem), pár mérkôzéssel a szezon
vége (hányadik helyen állnak a tabel-
lán, kiesnek-e, vagy esetleg a dobogó
melyik fokára állhatnak fel) elôtt illetve
a szezon közepén (ôszi fordulóban el-
ért helyezés, a labdarúgók formája).
Az edzôk úgy érezték, hogy stressz és
a vereség összekapcsolódik, és csak
attól függ a további munkájuk, hogy
nyernek-e az utolsó mérkôzésen vagy
sem. A csapat eredménye nagyban
befolyásolja az edzôk pszichikai stressz
állapotát a mérkôzések elôtt, alatt és
utána. Úgy tûnik, hogy a vereségtôl
való aggódás, a közönség reakciójától
való félelem és a teljes szezonban való
foglalkoztatás azok a jellemzô té-
nyezôk, amelyek befolyásolják az
edzôk pszichikai stressz- állapotát. 

Összefoglalva az eredményeket - bár
csak néhány tanulmány foglalkozik a
labdarúgó edzôk pszichikai stressz-áll-
apotáról - elmondhatjuk, hogy pszichi-
kai stressz komoly hatással lehet az
edzôk hivatására. A stressz és annak
negatív hatása, mint ahogy Stripe
(1994) is megjegyzi, oda vezethet,
hogy az edzôk elhagyják hivatásukat,
de a stresszes helyzeteknek az elôrejel-
zése még nem mindig lehetséges. 

tén azonban a vizsgált „unisex” mintá-
ban teljesen egyértelmûen a motoros
teljesítmények szerint csoportosítha-
tók a vizsgálati személyek. 

Diszkusszió
A két tesztrendszer összesített ered-

ményei között az elôzetes várakozás-
nak megfelelôen igen erôsen szignifi-
káns összefüggés mutatkozott. A mo-
torikum bármelyik tesztrendszerrel jel-
lemezhetô. 

A vizsgálati személyekre végzett
clusterezés végsô soron az összteljesít-
mények szerint csoportosítja a vizsgá-
lati személyeket. Az eljárást érdemes
alkalmazni a motoros teljesítmények

szerinti homogén(ebb) (al)csoportok
szelekciójára.

Összegzés
A felmérés ismereteink szerint az

elsô érdemi összehasonlítása volt a két
motoros tesztrendszernek N=264
elemszám mellett. A tesztrendszerek
rész- és összesített eredményei sok ha-
sonlóságot mutatnak, azonban az 50-
60% körüli determináció nem elhanya-
golható különbözôségre is utal. Az el-
végzett clusteranalízisek pedig tisztán
jelzik a vizsgálati személyek motoros
teljesítményük szerinti csoportosulása-
it, az eredmények közötti markáns kü-
lönbségeket. 
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44..  áábbrraa:: A „Tree-Cluster” szerint szelektált 3 csoport sumscore eredményei/
Sumscores of 3 groups with „Tree-Cluster”

55..  áábbrraa:: A „K-means cluster” szerint szelektált 3 csoport sumscore eredmé-
nyei/Sumscores of 3 groups with „K-means cluster”

5Az immunoglobin A (IgA) a szervezet védekezô mechanizmusában vesz részt. Az IgA jellemzôen a nyálban, il-
letve a gyomorban, a bélben és a tüdôben is található. Hiánya esetén nô a fertôzésveszély a respiratorikus illetve az
emésztô rendszerben, hiányát az immunbetegségekhez sorolhatjuk (Fredrich, 2005). 

6Kortizol a mellékvesekéreg glikorkortikoid hormonja, amely fehérjebontó (katabolikus) hatású, a vér cukorszint-
jét növeli (Frenkl, 1983). A kortizol szerepe a központi idegrendszer mûködésében igen bonyolult mechanizmuso-
kat jelent, de mindenféleképpen elmondható, hogy a stresszhez való idegrendszeri alkalmazkodás egyik fontos fel-
tétele a megfelelô kortizol ellátás. A hormon hiánya hangulati és emocionális labilitást, koncentrálóképesség-zava-
rokat és az alvás zavarait idézheti elô. Túltermelôdése szintén idegrendszeri és pszichés zavarokat okozhat, így pél-
dául depressziót vagy akár súlyos pszichotikus állapotot, illetve fokozott táplálékfelvételt is (Jakab, 2006).
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clustering” analíziseket is végeztünk.
Az elsô módszeren belül választott el-
járás - „Complete Linkage” / Euklideu-
szi távolság 100 egységnyi skálára
transzformálva - korábbi tapasztalata-
ink szerint motoros teszteknél a telje-
sítmények jellege szerint jól értelmez-
hetôen csoportosítja, „klasszifikálja” a
vizsgálati személyeket. Ezúttal is ez
történt, a kapott dendogramot a 3. áb-
rán mutatjuk be. A fa diagram szerint -
a vízszintes tengely 80-60-40 egysége-
inél - 2 vagy 3, esetleg 5 csoport elkü-
lönítését érdemes megpróbálni. Bár-
melyik megoldást választjuk, jellegé-
ben hasonló eredményeket kapunk.
Jelen kereteink között a 3 csoportos
bontás eredményeit mutatjuk be. A 3
csoport elemszámai: n1=71, n2=11,
n3=182. A három csoport között szá-
mított diszkriminancianalízis igen
erôsen szignifikáns különbséget jelez,
a csoportok között páronként is min-
den lehetséges kombinációban i.e.sz. a

különbség a 14 eredeti változó szerint.
A diszkriminatív modell besorolási
pontossága („Classification results”)
97%-os. Ezek után a szelektált 3 cso-
port Eurofit és Hungarofit azon pont-
számát hasonlítottuk össze, amelyek
nem szerepeltek a clusterezésbe be-
vont változók között (4. ábra). Az ábra
önmagáért beszél, és a kiegészítéskép-
pen számított variancianalízis is mind-
két tesztrendszer pontszámánál i.e.sz.
különbségeket jelez a csoportok között
(Eurofit pontszámnál F=46,59 , Hun-
garofit pontszámnál F=86,54 ; mindkét
érték p<0,001. A páronkénti összeha-
sonlítás szerint az Eurofit esetében az
1.-2. csoport között n.sz. a különbség,
minden más esetben szignifikáns a kü-
lönbség). A másik módszer, a „K-me-
ans clustering” szerint n1=109, n2=53,
n3=102 elemszámokat kaptunk a 3
csoportra. A három csoport között szá-
mított diszkriminancianalízis igen
erôsen szignifikáns, akárcsak a cso-
portok között páronkénti különbségek.
A diszkriminatív modell besorolási
pontossága itt 93%-os. A szelektált 3
csoport Eurofit és Hungarofit pontszá-
mát az 5. ábrán mutatjuk be. A varian-
cianalízis ezúttal is mindkét tesztrend-
szer pontszámánál i.e.sz. (Eurofit pont-
számnál F= 77,86 , Hungarofit pont-
számnál F= 111,04 ; mindkét érték
p<0,001. A páronkénti összehasonlítás
minden kombinációban i.e.sz.).

Lehetne még vizsgálni a csoportok
összetételét nem és életkor szerint, és
a kezdeti „Tree” clustereknél, nagyon
sok csoportra bontás esetén valószínû-
síthetôen nemi és életkori szempontból
homogén alcsoportok is fellelhetôk
lennének. Három csoportra bontás ese-

Ezeknek a helyzeteknek a pontosítá-
sa fontos lehet nemcsak az edzôk, ha-
nem a munkaadók számára is.

Kiégés a labdarúgó 
edzôknél

Ha a labdarúgó edzôk körében meg-
jelenô kiégés kutatásokat összegezzük,
kevés olyan kutatást találunk, amely
kifejezetten erre a területre fókuszált.
Omotayo (1991) 40 nigériai sikeres és
kevésbé sikeres labdarúgó edzô köré-
ben vizsgálta a kiégést. Az edzôket
olyan, átfogó képet adó kérdôívvel
kérdezte meg, amelyben a jellemzôen
a gyôzelem, a vereség és a kiégés kap-
csolatát mérte fel. Olyan, a kiégéssel
kapcsolatos jelenségekre fókuszált,
mint a kimerülés, a környezettôl való
elidegenedés és az eredménytelenség.
Úgy találta, hogy mind a sikeres, mind
a sikeretlen edzôk körében kimutatha-
tó a kiégés, amely szoros összefüggés-
ben van a munkahelyi stressz mérté-
kével illetve a gyôzelemmel és a vere-
séggel. Újabb keletû kutatás eredmé-
nyeit tette közzé Burrows (2002), aki
az USA-ban, nôi egyetemi csapatok
mellett dolgozó edzôk körében végzett
stressz illetve kiégés mértékére vonat-
kozó vizsgálatokat. Hipotézise az volt,
hogy a nôs/férjezett esetleg családos
edzôk körébe észlelt stressz illetve ki-
égés mértéke különbözik az egyedülál-
ló edzôkétôl. A 253 feldolgozott kérdô-
ív eredményeképp azonban megállapí-
totta, hogy nincs szignifikáns különb-
ség a stressz és a kiégés mértéke kö-
zött a tekintetben, hogy valaki férfi
vagy nô, családos vagy egyedülálló,
van vagy nincs gyermeke. 

Omotayo (1991) ténymegállapítása
mindenek elôtt kiindulópontként szol-
gálhat ahhoz, hogy a labdarúgó edzôk
körében megjelenô kiégés okait job-
ban megérthessük. A kiégés - hason-
lóan más sportágakhoz - a labdarúgó
edzôk esetében is akkor következhet
be, amikor enerváltakká válnak és el-
veszítik azt a „harcot”, amelyet a mun-
kahelyi stressz ellen vívnak (Kelley
1994). Ezek az okok többek között at-
tól függôen változnak, hogy a verseny-
zés milyen szintjén állnak és milyen az
adott ország sport-kulturális környeze-
te. Az olyan kutatási eredményeket,
amelyek látókörébe csak a nigériai
labdarúgásban dolgozó szakemberek
kerültek, nem lehet a nemzetközileg is
releváns következtetéseket levonni. A
kutatóknak a környezeti tényezôket, az
edzô személyiségjegyeit, vagy más
helyzeti tényezôket, mint például a já-
ték során keletkezô szituációkat, figye-
lembe kell venni akkor, amikor a
jövôbeni kutatásokat megtervezik.

Következtetések
Bár a labdarúgó edzôk körében el-

végzett vizsgálatok száma csekély, az
eredmények többsége azt mutatja,
hogy az edzôknek szembe kell nézniük
hivatásukkal járó feszültséggel,
stresszel. A versenyzôk körében vég-
zett nagyszámú fizikai vizsgálat jól mu-
tatja, hogy milyen hatások játszódnak
le szervezetükben a mérkôzések, ver-
senyek ideje alatt. Az edzôk körében
végzett ilyen jellegû kutatások szintén
azt mutatják, hogy a mérkôzések meg-
terhelik az edzôk szervezetét, ennek
következményeivel, illetve ennek csil-
lapítására azonban kevesebb figyelmet
fordítanak. A fizikai stressz mellett az
edzôket pszichikailag is megterhelik a
mérkôzések, de ennek okai és követ-
kezményei még nem tisztázottak. Na-
gyon kevesen vizsgálták a labdarúgó
edzôk kiégését, éppen ezért átfogó kö-
vetkeztetés sem vonható le, de min-
denképp figyelemre méltó, hogy Jür-
gen Klinsmann a sikeres német labda-
rúgó válogatott edzôje a 2006-os vi-
lágbajnokság után úgy nyilatkozott:
„Kiégtem, elég volt!” és azóta valóban
nem vállalt el vezetôi szerepet. 
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Eurofit „Mini” Hungarofit Eredeti protokoll 
szerint Hungarofitnél

Elvi maximális 
pontszám: 180 100

Átlag: 90,19 49,78 73,81
Szórás: 21,33 13,75 23,46
Terjedelem: 36 - 157 22 - 95 25-131

100 pontos skálán
átlag: 50,11 49,78

Szórás: 11,85 13,75
Terjedelem: 20 - 87 22 - 95

44..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  44..:: A teljes „unisex” minta „sumscore” jellemzôi/Sumscore val-
ues by full „unisex” sample

33..  áábbrraa:: A clusteranalízis dendogramja/Dendogram of cluster analysis

22..  áábbrraa//FFiigg..22..:: A két tesztrendszer összesített eredményeinek összefüggését jel-
lemzô grafikon/Scatterplot of sumscores by two test systems
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II. rész 
AA  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa  uuttaallóó

mmiinnôôssííttééss  --  aazz  eeggéésszzsséégg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll
lleegglléénnyyeeggeesseebbbb  kkoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeesssséé--
ggeekk  tteerrüülleettéénn  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  --  sszzöö--
vveeggeess  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  éérrttéé--
kkeellééssee..  

Népegészségügyi szempontból, a
közoktatás valamennyi szintjén a test-
neveléssel szemben támasztott egyik,
legfôbb igény a tanulók egészségi/fizi-
kai állapotának tervszerû, tudatos,
harmonikus fejlesztésével az iskolai
testnevelés és sport egészségfejlesztô,
egészségmegôrzô hatásnak javítása,
és a fiatalok az egészséges életmódra
nevelése. 

Ha a tantervi koncepciókat áttanul-
mányozzuk, valamennyi tantervi kon-
cepció célkitûzéseiben - a gazdag moz-
gásmûveltség kialakítása/formálása
mellett - egységesen szerepel a gyer-
mekek fizikai - szellemi- pszichikai ter-
helhetôségét meghatározó, - az egész-
séges létezés stabil megtartásához
szükséges - magas szintû kondicionált-
ság kialakítása és fenntartása, valamint
az egészséges életmódra nevelése. 

Ennek ellenére a kerettantervben
konkrét, kiemelt feladatként nem jele-
nik, a tanulók egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
geinek tervszerû, fokozatos, tudatos,
harmonikus fejlesztése. 

Az iskolai testnevelés és sport
egészségfejlesztô/egészségmegôrzô
hatásának javításához valamennyi ke-
rettantervben egyik konkrét kiemelt
feladata kell, hogy legyen:

- a tanuló pillanatnyi edzettségi álla-
potának megfelelô képesség szerinti
differenciált terheléssel, (az egész-
ség/terhelhetôség szempontjából leg-
lényegesebb kondicionális képességek
tervszerû, tudatos, harmonikus fejlesz-
tésével) a tanulók kondicionáltságá-
nak javítása,

- a tanulók egészség- és testkulturá-
lis ismereteinek folyamatos bôvítése,

(a tanuló fizikai állapotának közös
tanár-diák mérése, értékelése, minôsí-
tése és az elért eredmény értelmezése,
során törekedni kell arra, hogy a tanu-
lók elméletben és gyakorlatban meg-
szerezzék, elsajátítsák azokat az alap-
vetô élettani, egészségtani, edzéselmé-
leti, sportági ismereteket, amelyek ön-
álló alkalmazása - egy egész életre
szólóan- lehetôvé teszi, a kedvezô fitt-
ségi állapot megszerzését és megtartá-
sát). 

A 2004-ben törvényi szabályozás ér-
telmében, a helyi tantervben - vala-
mennyi oktatási intézménynek - be
kellett építeni a tanulók fizikai állapo-
tának rendszeres mérésére alkalmazott
(mérési módszert) motorikus próbá-
kat. A törvényi szabályozás természe-
tesen azt nem tartalmazza, hogy a ta-
nulók fizikai állapotának rendszeres
mérésének nem az a célja, egy, vagy
néhány (koordinációs, kondicionális)
képesség mérésére alkalmazott moto-
rikus próbákban elért teljesítmény ôs-
idôk óta használatos mérését és érté-
kelését elvégezzük. A tanulók fizikai
állapotának mérése - jelen estben - az
egészség/terhelhetôség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
gek területén elért teljesítménymérésé-
vel/minôsítésével egy olyan megbízha-
tó mûszerek nélküli fizikai fittséget mé-
rô vizsgálati módszer bevezetését szor-
galmazza, amely lehetôvé teszi a tanu-
lók fizikai teljesítménye alapján történô
objektív szelektálást. 

A tanulók fizikai állapotának rend-
szeres mérését, ezért nem célnak, ha-
nem eszköznek kell tekinteni ahhoz,
hogy az elért teljesítmény alapján ké-
pesség szerinti differenciált terheléssel
oldjuk meg (még csoportos foglakozás
keretén belül is) a gyermekek terhel-
hetôségét (fizikai-szellemi munkavég-
zését) meghatározó fizikai képességek
tudatos fejlesztését, és a gyenge fiziku-
ma miatt egészségileg hátrányos hely-
zetû fiatalok felzárkóztatását. 

Tudjuk, hogy az egyén fizikai telje-
sítôképességének felsô határát az
örökletes tényezôk erôsen behatárol-
ják, (ezért nem lehet mindenkibôl
olimpiai, vagy világbajnokot nevelni),
de azt is tudjuk, hogy az egészség/ter-
helhetôség szempontjából leglényege-
sebb képességek, éppen a ked-
vezôtlen adottságokat öröklô fiatalok
körében a jól fejleszthetô képességek
közzé tartoznak. Hûen tükrözik ezt az
eddigi vizsgálati eredményeink is,
mely szerint egy tanéven belül (kb. he-
ti három óra rendszeresen) végzett fi-
zikai aktivitás hatására a leggyengébb
- testi, biológiai, fiziológiai - adottsá-
gokat öröklô fiataloknál regisztrálható
a legnagyobb mértékû önfejlôdés. Ez
elméletileg azt jelenti, hogy az éven-
ként elvárható átlagos fejôdési normá-
val számolva (tanévenként 10-15
pont), két-három év alatt még a leg-
kedvezôtlenebb adottságokat öröklô
fiatal fizikai állapota is felfejleszthetô
az egészséges létezés stabil megtartá-
sához „szükséges”, vagy „kell” érték-
re. A baj azonban ott kezdôdik, hogy a
nyári szünidôben az „Igen gyenge”,
„Gyenge” és a „Kifogásolható” kate-
góriákhoz tartozó tanulók edzettségi
szintje, fizikai teljesítménye átlagosan
kb. 10-15 ponttal, vissza is esik. Felte-
hetô, hogy azok a tanulók, akik évköz-
ben csak a tanórai testnevelésen vesz-
nek részt, két-két és fél hónapig min-
den fizikai aktivitást mellôzve vésze-
sen mozgásszegén életmódot folytat-
nak. Ha egyéni és társadalmi szinten
tudatosan kívánjuk növelni, az iskolai
testnevelés egészségmegôrzô/egész-
ségfejlesztô hatását, akkor az oktatás-
ban eltöltött évek alatt, a gyenge fizi-
kuma miatt egészségileg hátrányos
helyzetû fiatalok felzárkóztatását meg
kell oldani. A kérdés csak az, hogy ho-
gyan? 

HHaa  ttuuddjjuukk,, - több mint másfélmillió
mérési eredmény alapján - hogy a ta-
nulók 40-45 %-a nem éri el az egészsé-
ges létezése stabil megtartásához
szükséges („közepes”) szintet, ebbôl
30 %- ra tehetô azoknak az aránya,
akiknél az egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képessé-
gek területén, olyan nagyfokú hiányos-
ságok  mutatkoznak,  hogy  igen gyen-

volt, azonban a ténylegesen összeha-
sonlítható személyek száma - akik
mindkét teszt minden elemét elvégez-
ték - N=11 volt. A Bikszádi utcai Álta-
lános Iskola felmérésében N=264
olyan gyerek vett részt, akik mindkét
tesztrendszer minden elemét végrehaj-
totta. Itt a gyerekek megoszlása: 90
lány, 174 fiú, 2-8. évfolyamosok. Miu-
tán célkitûzésünk a két tesztrendszer
összehasonlítása volt, az adatok feldol-
gozása során az évfolyamok közötti
különbségekkel nem foglalkoztunk. A
számítások során alapvetôen a teljes,
„unisex” minta adataival dolgoztunk,
bár minden számítást nemenkénti bon-
tásban is elvégeztünk.

Az adatokat a StatSoft Statistica for
Windows 6.1 programmal dolgoztuk
fel. Alkalmazott módszerek: leíró sta-
tisztikák, korreláció- és regresszióana-
lízis, korrelációk különbségének vizs-
gálatára Z-próba, egyszempontos vari-
ancianalízis, clusteranalízis, diszkrimi-
nanciaanalízis.

Eredmények
Mindkét felmérésben a tesztelemen-

kénti átlagok és szórások az irodalmi
referencia értékeknek megfelelônek
mutatkoztak. Ezek részletes elemzé-
sétôl eltekintünk, miután célkitûzésünk
szempontjából nincs jelentôségük. A
korrekt adatközlés és az összehasonlít-
hatóság miatt azonban az általános is-
kolásoknál a kapott értékeket az 1.-2.
táblázatban bemutatjuk. 

Az 1. ábrán az általános iskolások év-
folyamonkénti összesített pontszámait
tüntettük fel a 95%-os konfidencia inter-
vallum jelzésével, nemenkénti bontás-
ban, mindkét tesztrendszernél. Felhívjuk
a figyelmet, hogy az utóbbi évek más
motoros méréseivel teljes összhangban
(Ozsváth 2005a, 2005b, 2006) a lá-
nyoknál ezúttal is a 6. évfolyam mutatja
fel a legjobb összesített eredményt. 

A tanítóképzôs elôzetes felmérés so-
rán a két tesztrendszer összesített ered-
ményei - „sumscore pontszám” - kö-
zött r = 0,8864 , r2 = 0,7857 , p <
0,001 i.e.sz. korrelációs és determiná-
ciós együttható jelentkezett. A kicsi
elemszám ellenére szignifikáns és kife-
jezetten szoros korreláció egyértelmû-
en utal arra, hogy a két tesztrendszer-
rel hasonló motoros tulajdonságcso-
portot jellemzünk. A konkrét korreláci-
ós mátrixok bemutatásától helyszûke
miatt eltekintünk. Mindössze azt je-
gyezzük meg, hogy a 9 elemû Eurofi-
ten belül 10 szignifikáns korreláció (36
lehetséges esetbôl 28%), a 8 elemû
Hungarofiten belül 14 szignifikáns kor-
reláció (28 lehetséges esetbôl 50%)
mutatkozott. A Hungarofiten belüli

összefüggések szorosabbak (0,8-
0,95), mint az Eurofiten belüliek (0,7-
0,8). A kapott értékek közvetve egyér-
telmûen arra utalnak, hogy az Eurofit a
motoros tulajdonságok szélesebb ská-
láját méri, mint az Hungarofit - bár ez
nem tekinthetô új felismerésnek. Euro-
fit/Hungarofit tesztelemek közötti
összefüggések: 72 esetbôl 39 (54%)
szignifikáns (r=0,6-0,9).

A lényegesen nagyobb elemszámú
általános iskolások mintájánál a két
tesztrendszer együttes korrelációs mát-
rixa néhány kivételtôl eltekintve min-
den esetben szignifikáns együtthatókat
tartalmaz. A korrelációk a magasabb
elemszám következményeként viszont
jellemzôen gyenge és közepes szoros-
ságúak (3. táblázat, r = 0,3 - 0,5) .

Célkitûzésünk szempontjából az
összpontszámok alakulása a leglénye-
gesebb kérdés. A közvetlen összeha-
sonlíthatóság miatt az Eurofit eredmé-
nyeket egy maximum 100 pontos ská-
lára is transzformáltuk (a tényleges
pontszámot 10/18 hányadossal szo-
roztuk). A teljes „unisex” mintára vo-
natkozó leíró statisztikai értékek (fôát-
lag, stb.) a 4. táblázat szerint alakultak.

Az összesített eredmények - „sums-
core pontszám” - között az általános
iskolásoknál r= 0,7629 , r2 = 0,5820 , p
< 0,001 i.e.sz. (N=264) összefüggés
mutatkozott. Nemenként: fiúk r =
0,7761 , r2 = 0,6023 , p < 0,001 i.e.sz.
(n=174), lányok r = 0,6981 , r2 =
0,4873 , p < 0,001 i.e.sz. (n=90). A ne-
menkénti korrelációs értékek különb-
sége nem szignifikáns, p=0,1933.
Ugyancsak nem szignifikáns a különb-
ség a tanítóképzôs elôzetes felmérés
során (r=0,89) és az általános iskolá-

soknál (r=0,76) kapott korrelációk
szorossága között. A Z-próba eredmé-
nyeképpen p=0,2366 maradék való-
színûség adódott. Az eredmények tel-
jesen egyértelmûen utalnak arra a ko-
rábban soha nem kimutatott jelenség-
re, hogy a két tesztrendszer eredmé-
nyei 60% körüli mértékben determinál-
ják egymást. A kimutatott összefüg-
gést jól szemlélteti a 2. ábrán látható
grafikon. Az ábrán a 60%-os determi-
nációnak megfelelô jellegzetes „szó-
ráskép”, ugyanakkor a viszonylag szo-
ros korrelációnak megfelelô szûk kon-
fidencia intervallum, „pillangósáv” fi-
gyelhetô meg. A regressziós egyenlet-
nek különösebb jelentôsége nincs, az
ábrán szintén feltüntetett, az egyedi ér-
tékek jóslásának pontosságát jelzô
95%-os predikciós intervallum a gya-
korlati felhasználáshoz túlságosan tág.
(35 pont körüli a sáv terjedelme, ami
konkrét elôjelzésekhez nem kielégítô
pontosságú).

Kezdetektôl jeleztük, hogy mindkét
tesztrendszernél az adatok standard
normális eloszlása szerinti, tesztele-
menként 20 fokozatú pontskála szerint
számítottuk ki az összpontszámot, a
„sumscore” értéket. A Hungarofit eseté-
ben tehát nem az eredeti protokoll (Fe-
hérné 1997, 2006) szerinti és nemen-
ként változó alapú pontszámokkal szá-
moltunk - bár ezek természetesen ren-
delkezésünkre álltak („SZUMMA”). (Az
általunk alkalmazott metódus és az ere-
deti protokoll szerinti eredmények kö-
zött - „Hupont/SZUMMA” - egyébként
r=0,6869 i.e.sz. korrelációt kaptunk.) 

A két tesztrendszerrel eredetileg mért
9+5 változóval a 264 vizsgálati sze-
mélyre  „Tree clustering” és „K-means

Mûhely • Fehérné Mérey Ildikó: Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerûsítéséhez... 27Tanulmányok • Ozsváth Károly, Oláh Zsolt: Motoros tesztrendszerek...
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11..  áábbrraa//FFiigg..11..:: Évfolyamok összpont átlagai nemenként/Sumscore values by
genders and classes

Fehérné Mérey Ildikó 
BMF TSI, Budapest 
E-mail: feherne.ildiko@kgk.bmf.hu

Ajánlás a testnevelés tantárgy
korszerûsítéséhez

1–12. évfolyam számára
„„……aa  kkiissggyyeerrmmeekkeekknneekk  aa  mmoozzggáássbbaann  vvaallóó  ggyyaakkoorrlláássaa  nnaaggyybbaann  hhoozzzzáájjáárruull  eeggyy

bbiizzoonnyyooss  lleellkkii  eerréénnyy  ((bbááttoorrssáágg))  kkiiffeejjllôôddééssééhheezz.. (Platón - 32/839.l)
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ge, vagy gyenge fizikai állapotuk miatt
rizikócsoportnak tekinthetôk.

HHaa  ttuuddjjuukk,, hogy a heti tanórai test-
nevelésen kívül nem sportol a fiúk kb.
63 %-a, lányok kb. 70%- a. A nem
sportoló fiúk 55 %-a, a nem sportoló
lányok 60%-a semmit, vagy csak 1-2
órát mozog hetente! Ezek a gyerekek -
a teljes populációra kivetítve a fiúk 35-
%-a, a lányok 42 %-a - vészesen moz-
gásszegény életmódjuk miatt vesz-
élyeztetettek!

HHaa  ttuuddjjuukk,, hogy a - mérsékelt telje-
sítményt jelzô szinten is - fizikai telje-
sítôképesség mértékét az örökletes té-
nyezôk mellett, alapvetôen a rendsze-
res fizikai aktivitás minôsége (intenzi-
tása) és mennyisége (gyakorisága és
ideje) határozza meg, ezért oktató-ne-
velô tevékenységünkben a rendszeres
testedzés, sportolás megszerettetését
elôsegítô motivációs tényezôket kell
beépíteni. A tanulók fizikai állapotának
tudatos mérése/értékelése és minôsí-
tése csak akkor jelent motivációs té-
nyezôt valamennyi fiatal számára, ha
motorikus próbákban elért teljesít-
mény, értékelésének szempontjait, úgy
alakítjuk ki, hogy jó és jeles osztályzat
megszerzése bár erôfeszítést igényel-
jen, de mindenki számára elérthetô le-
gyen. A tanulók fizikai állapotának
tervszerû, tudatos, fokozatos, harmo-
nikus fejlesztése, (a minden-napi tevé-
kenység maradéktalan elvégzéséhez
szükséges fizikai fittségi szint elérése
és meg-tartása) a fiatalok tudatos
egészséges életmódra nevelése komp-
lexebb oktató/nevelô tevékenységet
igényel, és ez a pedagógiai értékelés
és minôsítés során számos problémát
vet fel. 

Ma, az iskolai testnevelés területén,
- több évszázados tapasztalatok
összegzôdése alapján - az értékelés
legáltalánosabb, legmegbízhatóbb
„mérômûszere” általában a pedagó-
gus szeme, a szakmai ismeretei és ta-
pasztalata. E korábban jól bevált érté-
kelési forma a tanulók fizikai állapotá-
nak képesség szerinti differenciált ter-
heléséhez, és az e területen mutatkozó
fejlôdés/változás objektív méréséhez
nem ad megbízható, számszerûen is
kifejezhetô biztos információt. Társa-
dalmi és egyéni szinten is hiteles ter-
vet, csak hiteles, megbízható adatok
alapján lehet készíteni! Ajánlásomat a
Hungarofit és a Mini Hungarofit mód-
szert alkalmazó pedagógusok számá-
ra azzal a céllal készítettem el, hogy -
a tanuló, a szülô és igény esetén az is-
kolaorvos - részletes szöveges értéke-
lés formájában megbízható informáci-
ót kapjon a tanuló fizikai munkavégzô
képességérôl és, hogy a kedvezôtlen
testi, biológiai, fiziológiai adottságokat

öröklô fiatalok is azonos esélyt kapja-
nak a jeles (5) osztályzat megszerzé-
séhez.

AA  ffiizziikkaaii  ffiittttssééggii  sszziinntt  mméérréésséénneekk,,  éérr--
ttéékkeelléésséénneekk  ééss  mmiinnôôssííttéésséénneekk  sszzeerreeppee
aa  ttaannuullóó  eeggéésszzssééggffeejjlleesszzttéésséébbeenn,,
eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveelléésséébbeenn

A pedagógiai értékelés és minôsítés
alapvetô funkciója a teljesítmény és a
viselkedés megmérettetése. A pedagó-
giai értékelés/minôsítés információkat
ad a nevelési célok megvalósulásának
mértékérôl és szintjérôl, támogatja a
tanuló fejlôdését/fejlesztését.

A mai világban, az oktatásban eltöl-
tött évek alatt arra kell törekedni, hogy
fiataljainkat a fizikai és szellemi mun-
kavégzés területén egyaránt verseny-
képes, felzárkózni képes tudással és a
tartós helytállás képességeivel ruház-
zuk fel. A tanulók fizikai állapotának
tervszerû, tudatos, harmonikus fejlesz-
tése és az egészséges életmódra neve-
léshez szükséges elméleti és gyakorla-
ti ismeretek elsajátíttatása hozzájárul,
a tanuló személyiség formálásával az
egészségtudatos magatartás belsô
motivációjának kialakításához.

A tanulók fizikai állapotának, a fizi-
kai terhelhetôségének, a tanórai telje-
sítményének, saját, korábbi teljesítmé-
nyükhöz mért fejlôdésének értékelésén
kívül, ma már a társadalom, társadal-
mi normákhoz való viszonyítással sze-
lekciós funkciót is elvár. 

A közoktatás területén - pl. a tanulók
általános fizikai teherbíró képességé-
nek rendszeres megbízható mérésével -
a fizikai állapot számjegyben történô
osztályzása, illetve szöveges értékelése
szelektálási lehetôséget ad ahhoz, hogy
az oktatásban eltöltött évek alatt - még
csoportos foglakozás keretén belül is -
az egészség/terhelhetôség szempontjá-
ból leglényegesebb kondicionális ké-
pességek tudatos, fokozatos fejleszté-
sét, (egyénre szabott terheléssel) a pil-
lanatnyi teljesítôképességnek megfe-
lelô képesség szerinti differenciált ter-
heléssel oldjuk meg. A változás hiteles
mérése alapvetôen fontos, hiszen ez te-
szi lehetôvé a fejlôdés szakmai össze-
tevôinek folyamatos fejlesztését, aktua-
lizálását, fizikai terhelés személyre sza-
bottságának biztosítását, valamint a tu-
datos fejlesztéshez a hatékony módsze-
rek kiválasztását, alkalmazását.

Az értékelés/minôsítés során az ér-
tékelt személy és a környezete - pl. a
tanár, a szülô, az iskolaorvos - az elvá-
rásokhoz, a társadalmi normákhoz va-
ló viszonyítás révén kap vissza-jelzést.
Ha nincs követelményhez kötött érté-
kelés, nincs teljesítmény. Az értékelés
és a minôsítés számos módon kifejez-
hetô: pl. szóbeli vagy írásbeli véle-
ménnyel, pontozással, százalékérték-

kel, pontértékkel, tárgyakkal, osztály-
zattal, a felsoroltak kombinációjával.

A tanuló általános fizikai teherbíró-
képességére, harmonikus testi fejlett-
ségére utaló szöveges minôsítés és an-
nak érdemjegyben történô kifejezése
az értékelés lehetséges módjai. 

A tanuló fizikai állapotára utaló szö-
veges értékelésnek tartalmaznia kell:

- a tanuló pillanatnyi fizikai telje-
sítôképességére utaló minôsítô kate-
gória részletes értelmezését, elemzé-
sét,

- az egészség szempontjából leglé-
nyegesebb kondicionális képességek
területen mutatkozó esetleges hiá-
nyosságok megjelölését, és azok mi-
elôbbi tudatos felszámolásának mód-
ját.

Ezért valamennyi tanuló szöveges
értéklelését természetesen a tanuló ál-
tal elért fizikai teljesítmény abszolút ér-
tékelése alapján - az egészséges léte-
zés stabil megtartásához „szükséges”,
vagy „kell” értékhez - aa  ttáárrssaaddaallmmii  eell--
vváárráássnnaakk  mmeeggffeelleellôô  sszziinntthheezz  vviisszzoonnyyíítt--
vvaa  nnoorrmmaaoorriieennttáállttaann  kkeellll  eellvvééggeezznnii..

A tanuló általános fizikai teherbíró-
képességének minôségére utaló ér-
demjegy kialakítása:

- az egészséges létezés stabil meg-
tartásához „szükséges” „közepes”,
vagy annál jobb („jó”, „kiváló” és „ext-
ra”) minôsítés megszerzése esetén a
tanuló által elért fizikai teljesítmény
számjegyben kifejezett értékelése: 5
(jeles). 

- A gyenge fizikuma miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetû „kifogásolható”,
„gyenge” „igen gyenge” minôsítés el-
érése esetén a tanuló által elért teljesít-
mény relatív - önmagához viszonyított
változás irányának és mértékének -
objektív értékelése megtanítja a tanu-
lót arra, hogy az 5-ös jeles osztályzat
számára is elérhetô, de meg kell küz-
deni érte. 

AA  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa  uuttaallóó  tteelljjee--
ssííttmméénnyy  ppeeddaaggóóggiiaaii  éérrttéékkeellééssee  ééss
mmiinnôôssííttééssee

A tanuló fizikai állapotának pedagó-
giai értékelését, minôsítését olyan fo-
lyamatnak tekinthetjük, amelyben
összefüggéseket keresünk a kitûzött
cél/célok— a folyamat (tudatos fej-
lesztés és felzárkóztatás) és— az adott,
aktuális állapot között.

AA  ffiizziikkaaii  áállllaappoott  rreennddsszzeerreess  mméérréésséé--
nneekk,,  éérrttéékkeelléésséénneekk  ggyyaakkoorrllaattii  hhaasszznnaa
((ffuunnkkcciióóii))::

DDiiaaggnnoosszzttiikkuuss,,  pprrooggnnoosszzttiikkaaii,,  kkoorr--
rreekkcciióóss  ffuunnkkcciióó,, amely fontos informá-
ciókat ad a pedagógusnak a helyzet-
felméréshez, a csoport és az egyén ta-
nulási folyamatának tervezéséhez. A
tanulók fizikai állapotának mérése so-
rán a tanuló pillanatnyi (aktuális)  fizi-

Tanulmányok • Ozsváth Károly, Oláh Zsolt: Motoros tesztrendszerek... 43Mûhely • Fehérné Mérey Ildikó: Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerûsítéséhez...
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FLA TAP HAJL HTU SZER SIT_UP FÜGG 10X5 INGA COOPER HUHTU TORZSEM HUSITUP FT N
Fiú 2. 10,8 21,2 15,8 147,8 10,0 21,3 17,1 21,9 45,2 2083 147,7 92,6 33,5 16,6 26
Fiú 3. 8,6 17,2 14,6 150,9 10,4 23,2 12,8 21,8 50,1 2370 152,1 161,6 93,2 24,4 34
Fiú 4. 8,1 16,8 15,3 152,0 13,0 24,0 10,2 21,9 45,2 2080 151,7 128,1 64,4 30,1 26
Fiú 5. 6,9 15,8 13,8 166,4 14,6 26,3 16,2 20,6 54,5 2086 166,4 134,5 96,8 26,6 20
Fiú 6. 7,8 14,3 14,3 169,4 16,8 26,6 15,0 20,4 57,0 2281 167,8 149,7 66,2 16,4 25
Fiú 7. 7,3 13,5 13,5 179,9 21,0 27,3 18,1 20,8 64,1 2273 179,9 143,0 101,8 25,8 26
Fiú 8. 8,2 14,1 17,4 195,2 27,2 29,3 21,4 19,9 76,8 2742 199,5 131,5 129,8 27,9 17
Fiú összes 8,3 16,3 14,9 163,7 15,4 25,1 15,4 21,1 54,8 2260 164,1 135,7 81,4 23,7 174

Lány 2. 9,0 20,9 19,9 136,6 7,0 20,1 8,9 23,2 32,8 2011 140,3 100,9 33,4 15,9 20
Lány 3. 7,8 16,8 22,5 147,0 10,5 23,5 8,7 22,7 31,8 2084 146,7 157,8 80,8 19,7 17
Lány 4. 5,9 15,5 18,3 150,5 12,3 23,4 11,7 21,9 43,8 2072 150,3 128,5 77,7 31,9 15
Lány 5. 4,2 16,3 19,0 156,4 11,4 24,8 11,4 21,9 47,5 1945 156,3 93,1 71,4 19,3 16
Lány 6. 5,7 14,3 25,2 167,3 16,8 25,8 14,7 20,1 56,3 2331 170,8 174,7 124,3 17,7 6
Lány 7. 7,1 13,7 22,0 164,0 16,0 23,5 8,6 21,6 48,3 2030 164,0 126,8 74,8 15,0 8
Lány 8. 4,6 13,8 20,0 165,5 18,3 23,5 3,6 22,0 44,8 2172 170,1 120,1 84,1 8,6 8
Lány összes 6,6 16,7 20,5 151,5 11,8 23,1 9,7 22,2 41,1 2061 152,8 123,8 70,7 19,3 90

11..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  11..:: Átlagok/Means

FLA TAP HAJL HTU SZER SIT_UP FÜGG 10X5 INGA COOPER HUHTU TORZSEM HUSITUP FT Valid N
Fiú 2. 4,4 3,1 5,0 12,4 2,3 3,2 13,2 1,7 21,0 262 13,11 41,5 29,8 11,9 26
Fiú 3. 4,6 2,1 5,0 15,0 2,6 3,6 9,5 1,4 18,2 321 13,91 49,6 29,1 11,2 34
Fiú 4. 4,3 2,2 6,0 20,6 2,0 3,4 8,9 1,7 20,7 245 20,93 50,4 30,7 23,1 26
Fiú 5. 4,0 1,6 6,0 14,7 3,1 2,2 12,5 1,3 19,5 303 14,69 54,4 32,9 13,6 20
Fiú 6. 6,1 1,1 5,2 16,6 3,8 4,6 12,9 1,7 21,0 284 16,43 47,9 30,3 9,9 25
Fiú 7. 4,4 1,6 7,8 19,9 6,6 4,0 12,3 2,3 26,2 354 19,89 53,8 31,8 7,8 26
Fiú 8. 4,8 2,2 5,8 26,7 8,1 5,3 13,9 1,7 31,9 395 28,52 57,9 49,7 13,8 17
Fiú összes 4,8 3,2 5,9 23,4 6,8 4,5 12,0 1,8 24,0 361 23,97 54,0 42,6 14,4 174

Lány 2. 6,2 3,6 5,2 11,0 2,4 2,4 7,1 1,6 13,4 261 19,08 39,5 28,4 9,9 20
Lány 3. 4,9 2,2 6,1 16,5 3,8 3,7 7,4 2,3 12,7 321 16,77 49,0 26,2 9,1 17
Lány 4. 3,8 1,9 8,4 16,0 2,9 2,4 8,1 1,7 14,1 210 16,10 44,7 29,7 17,8 15
Lány 5. 4,1 2,3 6,4 18,8 3,8 3,1 9,7 1,4 17,2 198 18,43 66,7 39,5 13,9 16
Lány 6. 3,7 0,7 2,5 7,0 4,3 2,8 8,2 0,9 23,9 307 14,27 82,7 31,4 9,0 6
Lány 7. 3,3 1,1 3,8 16,4 2,0 3,5 7,5 1,4 12,4 289 16,38 49,1 26,1 8,2 8
Lány 8. 3,3 2,1 4,7 19,3 2,8 4,6 3,5 1,2 11,2 363 20,11 54,5 25,2 5,3 8
Lány összes 4,8 3,4 6,1 18,3 4,7 3,5 7,9 1,8 16,3 279 19,91 57,7 37,5 13,1 90

22..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  22..:: Szórások/Standard Deviations

33..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  33..:: A teljes korrelációs mátrix/Correlations
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kai állapotát értékeljük és minôsítjük.
Az egyes minôsítô kategóriák értelme-
zésével - a tanár, a tanuló és a szülô -
korrekt és hiteles információt kap a ta-
nuló fizikai terhelhetôségérôl, edzett-
ségi állapotáról, a vészesen moz-
gásszegény életmód okozta kockázati
tényezôk kialakulásának veszélyeirôl.
A tanuló által elért teljesítményt, a tár-
sadalmi normákhoz való viszonyítás-
sal és az önfejlôdés mértékének figye-
lembevételével, osztályzattal értékel-
jük, és szövegesen minôsítjük (teljesít-
mény-diagnosztika). A tanuló pillanat-
nyi edzettségi állapotának megismeré-
se nélkülözhetetlen kiindulópont az
egészség/terhelhetôség szempontjá-
ból leglényegesebb kondicionális ké-
pességek, képesség együttesek foko-
zatos, tudatos, harmonikus fejleszté-
séhez. Az évenként elvárható fejlesz-
tés mértékét, az évenként elvárható
reális átlagos fejlôdési normák ismere-
tében tudjuk megtervezni (prognoszti-
ka). A gyenge fizikum nagymértékben
rontja az életminôséget, ezért minden
embernek arra kell törekednie, hogy
elérje és megtartsa az egészséges léte-
zése stabil megtartásához „szüksé-
ges”, vagy „kell” szintet, azaz a köz-
epes minôsítést. A tanulók egészséges
létezésének stabil megtartásához
„szükséges”, vagy „kell” érték ismere-
tében, - a tanuló által elért teljesít-
mény összehasonlításával - már a mé-
rés során felszínre kerülnek az egész-
ség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek terültén mu-
tatkozó esetleges hiányosságok, és
azok mértéke, ez lehetôvé teszi, azok
mielôbbi tudatos, fokozatos felszámo-
lását, (korrekció). 

FFoorrmmaattíívv,,  ffeejjlleesszzttôô,,  sszzaabbáállyyoozzóó  ffuunnkk--
cciióó,,  a tanulás (jelen esetben a fizikai
állapot tudatos fejlesztésének) folya-
matához, annak korrekciójához ad se-
gítséget a pedagógusoknak, szülôk-
nek, diákoknak. Az egészség/terhel-
hetôség szempontjából leglényege-
sebb kondicionális képességek harmo-
nikus, tudatos, fokozatos fejlesztését, -
még csoportos tanórai és tanórán kí-
vüli sport foglakozás keretén belül is -
a tanuló pillanatnyi edzettségi állapo-
tának megfelelô képesség szerinti dif-
ferenciált terheléssel kell megoldani.

SSzzuummmmaattíívv  ffuunnkkcciióó,, megerôsítés,
visszacsatolás, szelekció, amely egy-
egy tanítási-tanulási periódus végén
regisztrálja az eredményeket, a peda-
gógusnak, szülônek, tanulónak ad in-
formációkat. Ismételt mérések esetén,
a fizikai állapot rendszeres mérése le-
hetôvé teszi, hogy számszerû hiteles
adatokkal, (a motorikus próbákban el-
ért teljesítmény és annak pontértékei
alapján) nyomon követhessük, vizs-

gálhassuk, a tanuló tanórai és a tanó-
rán kívüli sporttevékenységének (fizi-
kai aktivitásának) hatására bekövetke-
zett fejlôdés/változás irányát, és mér-
tékét. Nagyszámú mérési eredmény
alapján az egészség, terhelhetôség
szempontjából leglényegesebb kondi-
cionális képességek területén bekövet-
kezett változások elemzése, értékelése
során levont társadalmi szintû követ-
keztések közzététele, és annak a gya-
korlati életben történô hasznosítása
nagy-mértékben hozzájárul az iskolai
testnevelés és sport egészségmegtartó
és egészségfejlesztô hatásának terv-
szerû, tudatos javításához. A teljesít-
mény

/pontértékek/ (megbízható adatok)
alapján elkészített szöveges értékelés
mindhárom fentiekben említett funkci-
ót képes árnyaltan és differenciáltan
ellátni, ezért lehetôvé válik és a gya-
korlatban alapvetô elvként érvényesít-
hetô: a gyerek érdeklôdése, adottsá-
gai, tulajdonságai, életkori sajátossá-
gai és saját fejlôdési ütemének, stb. fi-
gyelembe vétele. 

A testnevelés állandó mozgásos cse-
lekvés, ezáltal az értékelés mindig -
nem csak a tanuló fizikai állapotára
vonatkoztatva - teljesítmény-diagnosz-
tikai mûveletnek is tekinthetô. Teljesít-
mény-diagnosztika célja, az aktuális
teljesítôképesség feltárása a teljesít-
ményben döntô szerepet játszó té-
nyezôk (paraméterek) felhasználásá-
val, értékelésével. A tanulók általános
fizikai teherbíró-képességének meg-
bízható, objektív mérése, értékelése és
minôsítése a szûk értelemben a tanuló
teljesítô-képességének pillanatnyi
(statikus) fizikai állapotának feltárását
biztosító teljesítmény-diagnosztika. A
bô értelemben vett teljesítmény-diag-
nosztika a mmoottoorriikkuuss  kkéésszzssééggeekk - ko-
ordinációs és kondicionális képessé-
gek - strukturált normarendszereit igé-
nyelné.

A kkoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekk megbíz-
ható mérése és objektív értékelése a
sportteljesítmények feltételeként sze-
replô testi képességek területén tör-
ténô szelektálás egy csoportját jelen-
tik, a mozgáskoordináció funkciójának
megfelelô képesség alapján. A koordi-
nációs képességek mérése tulajdon-
képpen az ügyesség mérését jelenti,
ezért a sportteljesítmények feltétele-
ként szereplô koordinációs képessé-
gek strukturált normarendszerének ki-
dolgozására elsôsorban a versenysport
területén lenne nagy szükség. A komp-
lex ügyesség, megbízható mérése és
objektív értékelésének módszertana
ma még az élsportolók körében is
gyermekcipôben jár. (Csak néhány
sportágban vannak biztató jelek arra,

hogy a közel jövôben az adott sportág-
hoz szükséges koordinációs képessé-
gek szintjét sportág speciális próbák
terültén elért teljesítmény mérésével
oldjuk meg.)

KKoooorrddiinnáácciióóss  kkééppeessssééggeekk
- Mozgástanulási képességek
- Mozgásszabályozási képességek
- Hallási és látási ingerekre reagálás
- Ritmusképesség
- Tájékozódási képesség
- Egyensúlyozási képesség
Forrás: Harsányi L. -P. Glesk: A kon-

dicionális képességek fejlesztésének
módszerei. OTSH Bp., 1992.

A koordinációs képességek fejlesz-
tése lényegében az ügyesség edzése.

KKoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeekk a sporttel-
jesítmények, feltételeként szereplô tes-
ti képességek egy csoportja, amelyben
elsôsorban az erô, a gyorsaság és az
állóképesség tartozik.

Az egészség/terhelhetôség szem-
pontjából leglényegesebb kondicioná-
lis képességek a mindennapi tevé-
kenységünk maradéktalan elvégzésé-
nek feltételeként szereplô testi képes-
ségek egy csoportja, amelyben
elsôsorban az állóképesség, az erô- és
erô-állóképesség tartozik. Az egész-
ség/terhelhetôség szempontjából leg-
lényegesebb a kondicionális képessé-
gek megbízható, objektív mérése, érté-
kelése és minôsítése a próbarendszert
alkotó tesztekhez tartozó életkoron-
kénti és nemenkénti strukturált norma-
rendszert igényel.

AA  kkoonnddiicciioonnáálliiss  kkééppeessssééggeekk  eeddzzééss--
ccééll  sszzeerriinnttii  ffeelloosszzttáássaa::

- Erô
- Gyorsaság
- Állóképesség
- Hajlékonyság (újabban a hajlé-

konyságot a koordinációs képességek
közzé sorolják)

AA  nneemmzzeettkköözzii  ééss  hhaazzaaii  kkuuttaattóókk  aa  tteerr--
hheellhheettôôssééggggeell//eeggéésszzssééggggeell  kkaappccssoollaa--
ttooss  tteelljjeessííttmméénnyy--ddiiaaggnnoosszzttiikkaa  ssoorráánn,,  aa
ffiizziikkaaii  ffiittttsséégg  vviizzssggáállaattááhhoozz  sszzüükkssééggeess
öösssszzeetteevvôôkkeett  ffoonnttoossssáággii  sszzeemmppoonnttbbóóll
hháárroomm  ccssooppoorrttbbaa  ssoorroolljjáákk

EEllssôôddlleeggeess  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk
- az aerob fittség mérését
- a vázizomzat fittségének a mérését
- antropometriai méréseket (a test-

összetétel meghatározásához)
- sport-életmód kérdôív felvétele (a

fizikai aktivitás és az egészségi állapot
becsléséhez)

MMáássooddllaaggooss  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk
- a felsô- és alsóvégtag izommunká-

ját és
- a vállmozgékonyságát mérô tesz-

tek
HHaarrmmaaddllaaggooss  ffoonnttoossssáággúú  tteesszztteekk::
- a kézi szorítóerô mérése és a lap-

érintési teszt.

Összefoglaló
A szakirodalomban nagyon kevés

adat található különbözô motoros
tesztrendszerek azonos mintán történô
vizsgálatáról, ezért arra vállalkoztunk,
hogy azonos mintán felmérést végzünk
az Eurofit és a Hungarofit tesztrendsze-
rekkel. Kismintás elôzetes felmérést az
ELTE TÓFK hallgatóival a 2004/2005-
ös tanévben végeztünk. Ezt követôen a
TF Bikszádi utcai gyakorló iskolájában
a 2005/2006-os tanévben N=264
elemszám mellett lehetôség nyílt ha-
sonló felmérésre. Tanulmányunkban a
két tesztrendszer eredményeinek
összehasonlítását mutatjuk be, ahol
célunk volt az egyes tesztelemek
összefüggésrendszerének kimutatása
is. A két tesztrendszer eredményei kö-
zött az elôzetes várakozásnak megfe-
lelôen számos szignifikáns összefüggés
mutatkozott. Az összesített eredmé-
nyek között pedig 0,75-0,9 közötti kor-
relációt mutattunk ki. A változókra és
a vizsgálati személyekre végzett clus-
teranalízisek érdekes, és viszonylag jól
értelmezhetô részeredményeket mu-
tattak. A vizsgálati személyek teljesít-
ményeik jellege alapján egyértelmûen
csoportosulnak a kapott dendogramo-
kon. A felmérés megerôsíti azon ko-
rábbi vélekedésünket, hogy a két teszt-
rendszer összesített eredménye szoro-
san összefügg egymással. A vizsgálati
személyek összesített motoros minôsí-
tése szempontjából lényegileg mind-
egy, hogy melyik tesztet használjuk. A
nevének megfelelôen minkét teszt-
rendszer erônléti jellegû, a „fittség” jel-
lemzésére és minôsítésére alkalmas el-
járás.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Eurofit, Hungarofit,
tesztelés

Abstract
There is only a few empirical data in

literature on examining different
psychomotor test batteries with the sa-
me sample. Previously we had measu-

red Eurofit and the Hungarofit test bat-
teries on same people in small samp-
les of the students of ELTE TOFK in
the 2004/2005 school year. Then we
could conduct a similar measurement
with 264 pupils of Bikszádi Practicing
School of TF in the 2005/2006 school
year. The aim of the research was to
compare the two test batteries, to de-
monstrate the connection system of
the test items in the results. According
to the previous expectations there we-
re several significant correlations in the
results between the test items of the
two test batteries. Between the global
results - sum scores - the correlation
co-efficient was r = 0,75-0,9. The per-
formed Cluster Analysis to the variab-
les and participants showed interesting
results that could be comparatively
well interpreted. For example dendog-
rams unambiguously grouped partici-
pants according to their character of
achievements. The research confirmed
our former opinion that the results of
the two test batteries closely connect
to each other. In respect of psychomo-
tor classification of the participants it is
fairly similar which test is employed.
Both of the test batteries according to
their names measure the qualification
of physical fitness.

KKeeyy  wwoorrddss:: Eurofit, Hungarofit,
testing

Bevezetés
A szakirodalomban alig található

adat különbözô motoros tesztrendsze-
rek azonos mintán történô vizsgálatá-
ról, ezért arra vállalkoztunk, hogy azo-
nos mintán felmérést végzünk az Euro-
fit és a Hungarofit tesztrendszerekkel.
Kismintás elôzetes felmérést az ELTE
TÓFK hallgatóival a 2004/2005-ös ta-
névben végeztünk. Ezt követôen a TF
Bikszádi utcai gyakorló iskolájában a
2005/2006-os tanévben nyílt le-
hetôség hasonló felmérésre. A vizsgá-
latunk célja a két tesztrendszer össze-

hasonlítása, az egyes tesztelemek
összefüggésrendszerének kimutatása
volt.

Anyag és módszer
A tanítóképzôs felmérés során az

Eurofit 9 motoros próbáját (flamingó
egyensúly/FLA, tapping/TAP, ülésben
elôrenyúlás/HAJL, helybôl távolug-
rás/HTU, hanyattfekvésbôl felülés 30 s
alatt/SIT_UP, hajlított karú füg-
gés/FÜGG, 10x5 m ingafutás/10X5,
20 m ingafutás/INGA) és a Hungarofit
8 próbából álló verzióját (Cooper
teszt/COOPER, helybôl távolug-
rás/HUHTU, fekvôtámaszban karhajlí-
tás-nyújtás/FT, hanyattfekvésbôl felü-
lés kifáradásig/max. 2 percig/HUSI-
TUP, hasonfekvésbôl törzsemelés hát-
ra kifáradásig/max. 2 percig/TOR-
ZSEM, helybôl ötösugrás páros lábbal,
medicinlabda dobás hátra, medicinlab-
da lökés elôre) alkalmaztuk az iroda-
lomban szereplô protokoll szerint (Ba-
rabás 1993, Oja - Tuxworth 1997, Fe-
hérné 1997). A Bikszádi utcai Általá-
nos Iskolában az Eurofit mellett a „Mi-
ni Hungarofit” 5 tesztelembôl álló ver-
zióját alkalmazták (elôzô felsorolásnál
kurzívval jelölve, Fehérné 2006 alap-
ján). A tesztrendszerek összesített ér-
tékelésére standardizált értékeket, il-
letve ezzel azonos elvi alapokon nyug-
vó, korábban kialakított pontrendsze-
reket alkalmaztunk (EUpont, Hupont).
Viszonyítási alapként az Eurofit eseté-
ben az ELTE TÓFK-on kialakított és
használt értékelô táblázatot, a Hunga-
rofit esetében az OKI AVK 2000 évi fel-
mérése szerinti értékelô táblázatot
használtuk. Ezek mindegyike próbán-
ként 20 fokozatú pontskálát foglal ma-
gába, 1 pont a referenciaeredmények
0,25 standard szórásnyi terjedelmét
öleli át (Ozsváth 1998, 2000, 2005,
2006). Az általános iskolásoknál a
vizsgált minta elemszáma lehetôvé tet-
te „saját unisex” értékelô ponttáblázat
kialakítását is, ami a különbözô érté-
kelô táblázatok szerinti eredmények
összehasonlíthatóságát hozta magá-
val.

A tanítóképzôs elôzetes felmérésben
a  vizsgált   nôi  minta  elemszáma  28
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Sajnálatos módon, az életkor és a fi-
zikai teljesítmények kapcsolatát leíró
regressziós egyenesek meredeksége
között sincs lényeges különbség ((33..
ttáábblláázzaatt)), a fejlôdés - kivéve a kislab-
dahajítást - párhuzamosan fut a testne-
velési és nem testnevelési osztályos fi-
úknál, tehát a szelekcióból fakadó telje-
sítmény-különbségeken a négy év nem
változtatott, a fizikai teljesítmények ja-
vulása GT csoportban sem haladta
meg az átlagos biológiai fejlôdést.
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(Lásd: EUROFIT FELNÔTTEKNEK
A fizikai fittség mérése /49. o. / Kiadó:
Európai Tudományos Tanács Bp.
1997. )

HHuunnggaarrooffiitt  éérrttéékkeellééssii  sszzeemmppoonnttookk  aa
ttaannuullóókk  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkéé--
ppeessssééggéénneekk  eeggyyssééggeess  sszzeemmlléélleettôô,,  sszzöö--
vveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaattáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássáá--
hhoozz

A teljesítmény-élettan területén -
nemzetközi és hazai szinten - ismert,
és elismert kutatók egyértelmû sza-
kértôi véleményt adtak ki arról, hogy
a fizikai fittség vizsgálatához szüksé-
ges elsôrendû faktorok mûszerek nél-
küli mérésére - a tudományosság leg-
fôbb kritériumait figyelembe véve -
nem az Eurófit, hanem a hazánkban
kifejlesztett Hungarofit motorikus
próbarendszer egységesítését java-
solják. Az elméleti szakértôk vélemé-
nyét a módszerek gyakorlati életben
történô többszöri „megmérettetése”
alaposan megerôsítette, hiszen a kö-
zoktatás területén az intézmények 85-
90 %-a e mérési módszerrel rendsze-
resen méri és értékeli tanulói fizikai
állapotát. 

Hungarofit értékelési és minôsítési
rendszer az egészség/terhelhetôség
szempontjából elsôrendû faktorok

megbízható objektív mérésére alkal-
mas - korosztályonkénti és nemenkén-
ti strukturált - összesített pontértékek-
re építettük fel.

Az OM által 1997-ben elrendelt pró-
bamérések óta a méréséket elvégzô
kollégák közel 2 millió értékelhetô mé-
rési eredményt küldtek vissza a köz-
ponti adatfeldolgozásra. Az eddig beér-
kezett és feldolgozott adatok számta-
lan megbízható összehasonlító le-
hetôséget nyújtanak, pl. egyéni, orszá-
gos, megyei, stb. szinten korosztályon-
kénti, korcsoportonkénti, nemenkénti
bontásban:

- minôsítô kategóriákhoz százalékos
arányának; az általános fizikai teherbí-
ró-képesség, az aerob állóképesség, az
általános testi erô, erô-állóképesség,
és az alább felsorolt motorikus próbák-
ban elért teljesítmény pontérték átla-
gaihoz, viszonyításához.

(www.hungarofit.hu) 
- A próbarendszert alkotó alább fel-

sorolt motorikus próbákhoz hazai és
nemzetközi vonatkozásban is igen sok
összehasonlító adat található.

AAzz  aaeerroobb  áállllóókkééppeesssséégg  mméérréésséérree  aall--
kkaallmmaazzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákk

- Cooper-teszt, futással/kocogással,
úszással, kerékpározással;

- 500 m úszás;

- 1; 1.5; 2; mérföld síkfutás,
- 2000 m; 3000 m; síkfutás.
AA  vváázziizzoommzzaatt  ffiittttssééggéénneekk  mméérrééssee  aall--

kkaallmmaazzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákk
(A mindennapi tevékenység során

leggyakrabban használt izomso-
rok/izomcsoportok erô,- erô-állóké-
pességének mérésére alkalmazott mo-
torikus próbák)

DDiinnaammiikkuuss  uuggrróóeerrôô
11..  AAzz  aallssóó  vvééggttaagg  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéé--

nneekk  mméérrééssee::
- Helybôl távolugrás páros lábbal (m)
1/b. Helybôl 5-ös sorozat ugrás pá-

ros lábbal (m)
DDiinnaammiikkuuss  ddoobbóóeerrôô
22..  AA  kkaarr--,,  ttöörrzzss--,,  ééss  aa  lláább--iizzmmookk  eeggyy--

üütttteess  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéénneekk  mméérrééssee::
- Kétkezes labdadobás (vetés) hátra,

fej fölött tömött labdával (m)
33..  AA  kkaarr--,,  ttöörrzzss--,,  ééss  aa  lláább--iizzmmookk  eeggyy--

üütttteess  ddiinnaammiikkuuss  eerreejjéénneekk  mméérrééssee::
- Egykezes labda-lökés helybôl az

ügyesebb kézzel, tömött labdával (m)
DDiinnaammiikkuuss  eerrôô  --  áállllóókkééppeesssséégg
44..  AA  vváállllöövvii--  ééss  aa  kkaarr--iizzmmookk  eerrôô  --  ááll--

llóókkééppeessssééggéénneekk  mméérrééssee
- Mellsôfekvôtámaszban karhajlítás-

és nyújtás, folyamatosan kifáradásig
(db)

55..  AA  ccssííppôôhhaajjllííttóó  ééss  aa  hhaass--iizzoomm  eerrôô--
áállllóókkééppeessssééggéénneekk  mméérrééssee
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HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  eeggéésszzssééggii//ffiizziikkaaii  áállllaappoottáánnaakk  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz  aazz  
11--33..  éévvffoollyyaammbbaann  ééss  aa  44..  éévvffoollyyaamm  eellssôô  fféélléévvéérree..  

(1-4. évfolyam I. félévéig a tanuló fizikai/egészségi állapotát csak szövegesen értékeljük.)

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biz-
tosítható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetûnek tekinthetô. 
Egészséges létezése csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biz-
tosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fizikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesz-
tésével biztosítható. 
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges létezés stabil megtartásához szükséges szintet. 
Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû sporto-
láshoz fejlesztést igényel. 
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye átlagon felüli. 
Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû sporto-
láshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye kiváló.  
A versenyszerûen sportolóknak - a választott sportág igényétôl függôen - az elért szint tartós megtar-
tására, vagy további fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye extra. 
Fizikailag a legmagasabb szinten terhelhetô, általános fizikai teherbíró-képessége valamennyi sportág-
ban eléri az élsportolók szintjét. Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell törekedni.

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény - társadalmi normákhoz való vis-
zonyításával - az esteleges hiányosságok feltárása érdekében - minden estben abszolút értékelési formában történik.
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii
eellbbíírráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..

11..  ttáábblláázzaatt AA  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssee..
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- Hanyattfekvésbôl fel- ülés térdérin-
téssel, folyamatosan, kifáradásig (db)

66..  AA  hhááttiizzmmookk  eerrôôáállllóó--kkééppeessssééggéénneekk
mméérrééssee

- Hason-fekvésbôl törzs-emelés- és
leengedés, folyamatosan, kifáradásig
(db)

Ha az iskolai testnevelés egyik fôcél-
ja a tanulók magas szintû kondicio-
náltságának kialakítása, akkor a kitû-
zött cél eléréséhez vezetô utat, vagy jó
estben annak hosszát, a program
egyéni és társadalmi szintû hasznossá-
gának mértékét, elsôsorban és nagy-
mértékben, a mérési módszer megbíz-
hatósága és a hozzá tartozó étékelé-
si/minôsítési rendszer objektivitása ha-
tározza meg. Hiteles tervet, csak hite-
les adatok alapján lehet készíteni! 

Az egészség/terhelhetôség szem-
pontjából leglényegesebb kondicioná-
lis képességek területén elért teljesít-
mény objektív, megbízható mérése,
értékelése és minôsítése, jelen eset-
ben a szó teljes értelmében teljesít-
ménydiagnosztikai mûveletnek tekint-
hetô. Rögtön felmerül a kérdés, hogy
szabad-e, lehet-e számjegyben kifeje-
zett osztályzattal egy diagnózis ered-
ményét értékelni, különösen akkor, ha
egy gyermek kedvezôtlen - test, bioló-

giai, fiziológiai - adottságokat örökölt?
A válasz igen, de csak akkor, ha a ta-
nuló által elért teljesítményt, a társa-
dalmi normákhoz való viszonyítással
és az önfejlôdés mértékének figyelem-
bevételével értékeljük. Helytelen, az a
nézet, ha az öt minôsítési kategória és
az ötfokozatú osztályzat közötti analó-
gia alapján értékelünk. Pl. a megfelelt
kategória a közepes, a jó négyes, a ki-
váló az ötös, a gyenge elégséges, míg
a nem felelt meg az elégtelen osztály-
zat szinonimája.

E szemlélet ütközik a szakma, és az
OM tantárgyfejlesztési törekvéseivel,
hiszen egy gyenge fizikumú gyermeket
nem büntethetjük rossz osztályzattal
csak azért, mert kevésbé jó fizikai
adottságokat örökölt, ennek a felfo-
gásnak az a szinonimája, hogy a beteg
gyermeket büntessük meg csupán
azért, mert beteg lett!

E fajta szemlélet szerint, lemonda-
nunk a rendszeres mérés során közvetí-
tett nevelô hatás érvényesítésérôl, és a
tanulók személyiség formálásáról, így a
mérésnek nincs gyakorlati haszna, érté-
ke, ezért fölöslegesnek, sôt károsnak
ítélik meg a szülôk és a gyermek is.

AAzz  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeess--
sséégg  mméérréésséérree  aallkkaallmmaazzootttt  kkoonnddiicciioonnáá--

lliiss  kkééppeessssééggeekk  tteerrüülleettéénn  eelléérrtt  tteelljjeessíítt--
mméénnyy  éérrttéékkeelléésséénneekk  ééss  mmiinnôôssííttéésséénneekk
sszzeerreeppee  aa  ttaannuullóó  eeggéésszzsséégg--ffeejjlleesszzttéésséé--
bbeenn,,  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrraa  nneevveelléésséé--
bbeenn

A pedagógiai értékelés és minôsítés
alapvetô funkciója a teljesítmény és a
viselkedés megmérettetése. A pedagó-
giai értékelés/minôsítés információkat
ad a nevelési célok megvalósulásának
mértékérôl és szintjérôl, támogatja a
tanuló fejlôdését/fejlesztését.

A mai világban, az oktatásban eltöl-
tött évek alatt arra kell törekedni,
hogy fiataljainkat a fizikai és szellemi
munkavégzés területén egyaránt ver-
senyképes, felzárkózni képes tudással
és a tartós helytállás képességeivel
ruházzuk fel. A tanulók fizikai állapo-
tának tervszerû, tudatos, harmonikus
fejlesztése és az egészséges életmód-
ra neveléshez szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek elsajátíttatása
hozzájárul, a tanuló személyiségfor-
málásával az egészségtudatos maga-
tartás belsô motivációjának kialakítá-
sához.

A tanulók fizikai állapotának, a fizi-
kai terhelhetôségének, a tanórai telje-
sítményének, saját, korábbi teljesítmé-
nyükhöz mért fejlôdésének értékelésén 

A kislabdahajítás nem mutatott kö-
vetkezetes testnevelési osztályos fö-
lényt, csupán az adatfelvételek felében
volt szignifikánsan jobb a teljesítmé-
nyük. A GT csoportba tartozó fiúk do-
bástávolsága három, a GN csoportba
tartozó fiúké két intervallumban javult
lényegesen ((55..  áábbrraa)).

Az állóképességi szint becslését
szolgáló hosszabb futótáv idôeredmé-

nyei szignifikánsan jobbak voltak vala-
mennyi alkalommal a GT csoportban
((66..  áábbrraa)). A vizsgálati periódus kezde-
tén tapasztalt teljesítménykülönbség
nem változott a négy év alatt, az idôso-
rok trendje párhuzamos, ebbôl követ-
kezôen a csoportokon belüli szignifi-
káns javulások száma és idôsorbeli el-
helyezkedése is azonos. GN csoport-
ban következetesen nagyobb az

idôeredmények variabilitása, ami az
elsô adatfelvétel kivételével szignifi-
kánsan különbözik GT csoport homo-
génebb teljesítményétôl.

A morfológiai jellemzôk változónkénti
elemzése szerint a TTM és a PLX kor-
függô változása azonos a két csoport-
ban. A metrikus index változásának jel-
lege ugyan csoportonként eltérô, de sta-
tisztikai különbségek tekintetében azo-
nos. A testtömeg GT csoportban öt, GN
csoportban mind a hét mérésinterval-
lumban szignifikánsan nôtt ((22..  ttáábblláázzaatt)).
A relatív zsírtömeg viszont csupán két
alkalommal növekedett meg jelentôsen
GT csoportban, de GN csoportban hat
intervallumban ((22..  áábbrraa)). Az entrópia ér-
tékek (Emorf) különbségét ((11..  ttáábblláázzaatt))
ezek a számbeli különbségek magyaráz-
zák. A testi fejlôdés „egyenletességét” a
félévenként elvárható jelentôs fejlôdés,
szignifikáns változások jelentenék. Ez a
lényeges változások száma alapján nem
GT, hanem GN csoportot jellemezte. A
rendezettségi mutató ezért kisebb értékû
GN esetében. Ezzel nem azt állítjuk,
hogy ajánlatosnak tartjuk az F% féléven-
kénti szignifikáns növekedést! Az Emorf
mutató a biológiai tartalomtól függetle-
nül, a modellalkotó változók monoton
változását fejezi ki és ezt honorálja.

A fizikai teljesítmények közül a vág-
tafutás jelentôs eredményváltozásai-
nak száma megegyezik a két csoport-
ban ((33..  áábbrraa)). A helybôl távolugrásban
GN csoport szignifikáns javulásainak
száma öt, GN csoporté viszont csak
három ((44..  áábbrraa)). A kislabdahajításban
a testnevelési osztályosok dobástávol-
sága eggyel több intervallumban javult
lényegesen ((55..  áábbrraa))., az állóképessé-
get becslô futótáv teljesítésének idôtar-
tama viszont mindkét csoportban há-
rom-három alkalommal lett szignifi-
kánsan kisebb ((66..  áábbrraa)).

A rendezett fizikai fejlôdést jelentô lé-
nyeges teljesítményváltozások számá-
nak összege GN csoportban nagyobb,
így Emot viszony is magyarázható. Mi-
vel a testi fejlôdés és a fizikai teljesít-
ményjavulás is GN csoportnál mutatott
inkább egyenletességet, így Esum para-
méter GN csoport számára kedvezôbb
értéke a fentiek alapján indokolt.

Mindhárom entrópia érték egyértel-
mûen a hipoaktiv gyermekek fejlôdé-
sét ítéli rendezettebbnek. Ebbôl termé-
szetesen nem következik az aktivitás
fejlôdésre gyakorolt negatív hatása! A
vizsgált mintánál ugyanis nem tudtunk
semmiféle edzésre, aktivitásra utaló
jelet kimutatni a négy éven keresztül
végzett heti öt aktivitás ellenére sem.

Az életkor és a testi jellemzôk - kivé-
ve GN csoport esetén a MIX - valamint
a fizikai teljesítmények összefüggései
mindkét csoportban szignifikánsak. 
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66..  áábbrraa:: A 400 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  66:: The change of performance with age in the 400m run. Symbols as in

Fig. 3.]

33..  ttáábblláázzaatt:: A vizsgált változók korfüggése
[TTaabbllee  33:: Linear regression coefficints on age]

A rövidítések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testneve-
lésben részt vevô fiúk, TTM = testmagasság cm, TTS = testtömeg kg, PLX =
plasztikus index cm, MIX= metrikus index cm, PLX= plasztikus index cm, F%= re-
latív zsírtömeg, F30m= 30m-es futás eredménye s, HTU= helybôl távolugrás
eredménye cm, KISL= kislabdahajítás eredménye m, F400m= 400m-es futás
eredménye s, a= a regressziós egyenes konstansa, b= a regressziós egyenes me-
redeksége, r= korrelációs együttható, p(b)= a meredekségek különbözésének va-
lószínûsége, Ns= nem szignifikáns.

[Abbreviations: GT, GN and NS as in Table 1; TTM= height cm; TTS= body
mass kg; MIX= metric index; PLX= plastic index cm; F%= relative fat mass;
F30m= 30m dash; HTU= standing broad jump; KISL= fistball throw; F400m=
400m run; a= intercept; b= slope; r= correlation coefficient; p(b)= probability of
difference between slopes]

Változó GT GN p (b)
a B r a b r

TTM 84,02 5,64 0,81 82,34 5,86 0,80 Ns
TTS -1,25 3,40 0,71 -8,92 4,66 0,58 <5%
MIX -0,82 -0,05 -0,29 -0,98 -0,03 0,00 <5%
PLX 40,07 2,66 0,76 38,59 2,99 0,67 Ns
F% 0,51 1,66 0,43 -1,82 2,56 0,47 <5%

F30m 8,69 - 0,29 -0,65 8,79 - 0,26 -0,55 Ns
HTU 48,71 11,65 0,64 23,07 12,01 0,63 Ns
KISL -12,76 3,44 0,70 -10,30 2,85 0,63 <5%

F400m 179,84 - 6,43 -0,60 167,66 - 6,67 -0,43 Ns

22..  ttáábblláázzaatt AA  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssee

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

ÉÉrrddeemmjjeeggyybbeenn
ttöörrttéénnôô  éérrttéékkeellééss
44..  éévvffoollyyaamm
IIII..  fféélléévv  

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii//eeggéésszzssééggii  áállllaappoottáánnaakk  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeellééssééhheezz
aa  44..  éévvffoollyyaamm  IIII..  fféélléévvéébbeenn  

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú
fejlesztésével biztosítható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg hátrányos helyzetûnek tekinthetô. 
Egészséges létezése csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos, nagyfokú
fejlesztésével biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. Egészséges létezése stabil megtartása, az ál-
talános fizikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésével biztosítható. 
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges létezés stabil megtartásához szük-
séges szintet. Az általános fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez
szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést igényel. 
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye átlagon felüli. Az általános
fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzéshez szinttartást, a versenyszerû
sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye kiváló.  A versenyszerû spor-
tolás esetén a sportág igényétôl függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítménye extra. Fizikailag a legmaga-
sabb szinten terhelhetô, általános fizikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban
eléri az élsportolók szintjét. Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell tö-
rekedni.

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény - társadalmi normákhoz való viszonyí-
tásával - az esteleges hiányosságok feltárása érdekében - minden estben abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: 4. évfolyam tanévvégén a tanuló érdemjegyét a tanár az elért teljesítmény (általunk javasolt) abszolút, vagy
saját maga által kialakított relatív értékelés alapján állapíthatja meg. 
MMeeggjjeeggyyzzééss:: hosszan tartó sérülés, vagy betegség esetén a tanuló által elért teljesítmény értékelése, a tanár egyéni elbí-
rálása alapján történik.
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akár a mozgáskoordináció tökéletese-
dése következik be az aktivitások ha-
tására, az eredmények javulásában ez
kifejezôdhet, hisz a feltételek javulásá-
nak érvényre jutása nem függ bonyo-
lult sporttechnikától.

A változók elemzése
A testméreti változók közül a test-

magasság alapján nem különböztek a
csoportok egymástól. A mérésinter-
vallumonkénti növekedés pedig mind-
két csoportban, minden alkalommal
szignifikáns volt ((22..  ttáábblláázzaatt)).

A testtömegben csak a mérési peri-
ódus második felében alakult ki a szig-
nifikáns különbözôség a csoportok kö-
zött, amit a GN csoport tagjainak foly-
tonos és jelentôs mértékû tömeg-gya-
rapodása okozott, s ami minden alka-
lommal szignifikáns volt. Ezzel szem-
ben GT tagjainál csak az elsô, és a
vizsgálati periódus utolsó három inter-
vallumában nôtt jelentôsen a testtö-
meg. A nagyobb testtömeg átlag na-
gyobb variabilitási tartományban mo-
zog a GN csoportban, ami az életkor
elôrehaladtával fokozatosan növekszik
is. A csoportok varianciái - épp GN
nagy értékei miatt - valamennyi eset-
ben szignifikánsan különböztek.

A PLX alapján nincs statisztikai kü-
lönbség a testnevelés tagozatos és
nem tagozatos fiúk között. A tagozatos
fiúk plasztikus indexének abszolút ér-
tékei a kisebbek, de a félévenkénti vál-
tozások mindkét csoportban szignifi-
kánsak voltak.

A MIX alakulásának más a tendenci-
ája. A GT tagjai egyre leptomorfabbak-
ká váltak, a GN csoport fiútanulói pe-
dig rövid, átmeneti leptomorf idôszak
után piknomorfabbak lettek. Az elsô
adatfelvétel kivételével szignifikáns a
különbség GT és GN csoport között. A
csoportokon belüli változások azonban
nem voltak jelentôsek ((11..  áábbrraa)).

A testtömeghez viszonyított zsírtö-
meg alapján szignifikáns különbség
volt a csoportok között minden adat-
felvétel alkalmával. A GN csoport egy-
re növekvô zsírtömege csak két inter-
vallumban nem változott jelentôsen,
GT tagjainál viszont éppen két inter-
vallumban nôtt meg szignifikánsan a
relatív zsírtömeg ((22..  áábbrraa)). Mindkét
csoport varianciája minden adatfelvé-
telnél nagy, de míg GN-ben viszonylag
állandó, GT-ben az életkorral szélese-
dik F% terjedelme. A nagy varianciák
az utolsó két adatfelvétel kivételével
szignifikánsan különböznek. 

A korábbi eredményekhez viszonyí-
tott gyenge fizikai teljesítmények (Ng
et al. 2006) közül a futógyorsaságban a
testnevelési osztályosok valamennyi
adatfelvételnél szignifikánsan jobb
eredményt produkáltak ((33..  áábbrraa)). A tel-

jesítmények félévenként folyamatosan
javultak mindkét csoportban, lényeges
változás azonban GN és GT csoportnál
is csak két intervallumban volt. GN
csoport eredményeinek következete-
sen nagyobb variabilitása a vizsgálati
periódus végére még tovább nôtt.

A dinamikus láberôt és koordinációt
magában foglaló helybôl távolugrás-

ban a mozgásvégrehajtás eredménye
minden adatfelvételnél a testnevelési
osztályos fiúk javára mutatott szignifi-
káns különbséget ((44..  áábbrraa)). A nem ta-
gozatos tanulók ugrástávolsága a vizs-
gált idôszak elején és az utolsó inter-
vallumban nôtt szignifikánsan, a tago-
zatosoké viszont mindössze három fé-
léves periódusban javult lényegesen.

kívül, ma már a társadalom, társadal-
mi normákhoz való viszonyítással sze-
lekciós funkciót is elvár. 

A közoktatás területén - pl. a tanulók
általános fizikai teherbíró képességé-
nek rendszeres megbízható mérésével
- a fizikai állapot számjegyben történô
osztályzása, illetve szöveges értékelése
szelektálási lehetôséget ad ahhoz,
hogy az oktatásban eltöltött évek alatt
- még csoportos foglakozás keretén
belül is - az egészség/terhelhetôség
szempontjából leglényegesebb kondi-
cionális képességek tudatos, fokozatos
fejlesztését, (egyénre szabott terhelés-
sel) a pillanatnyi teljesítôképességnek
megfelelô képesség szerinti differenci-

ált terheléssel oldjuk meg. A változás
hiteles mérése alapvetôen fontos, hi-
szen ez teszi lehetôvé a fejlôdés szak-
mai összetevôinek folyamatos fejlesz-
tését, aktualizálását, fizikai terhelés
személyre szabottságának biztosítását,
valamint a tudatos fejlesztéshez a haté-
kony módszerek kiválasztását, alkal-
mazását.

Az értékelés/minôsítés során az ér-
tékelt személy és a környezete - pl. a
tanár, a szülô, az iskolaorvos - az el-
várásokhoz, a társadalmi normákhoz
való viszonyítás révén kap vissza-jel-
zést. Ha nincs követelményhez kötött
értékelés, nincs teljesítmény. Az érté-
kelés és a minôsítés számos módon

kifejezhetô: pl. szóbeli vagy írásbeli
véleménnyel, pontozással, százalé-
kértékkel, pontértékkel, tárgyakkal,
osztályzattal, a felsoroltak kombináci-
ójával.

Az értékelést és a minôsítést az osz-
tályzás egyik lehetséges, módjának te-
kinthetjük.

A tanuló fizikai állapotára utaló sszzöö--
vveeggeess  éérrttéékkeellééssnneekk tartalmaznia kell:

- a tanuló pillanatnyi fizikai telje-
sítôképességére utaló minôsítô kate-
gória részletes értelmezését, elemzé-
sét,

- az egészség szempontjából leglé-
nyegesebb kondicionális képességek
területen mutatkozó esetleges hiányos-
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44..  áábbrraa:: A helybôl távolugrás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  44:: The change of performance with age in the standing broad jump.

Symbols as in Fig. 3.]

55..  áábbrraa:: A kislabdahajítás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 3. ábrán.
[FFiigg..  55:: The change of performance with age in the fistball throw. Symbols as

in Fig. 3.]

33..  ttáábblláázzaatt AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  --  ôôsssszzeell  eelléérrtt  --  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyy  
sszzöövveeggeess  ffoorrmmáábbaann  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz::  
55--1122..  éévvffoollyyaamm  sszzáámmáárraa..

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
mmeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))  

55  ((jjeelleess))

„„KKöözzeeppeess””,,  „„JJóó””,,„„KKiivváállóó””  ééss
„„EExxttrraa””  mmiinnôôssííttééss  eesseettéénn
aa  ttaannuullóó  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt

oosszzttáállyyzzaattaa::  55  ((jjeelleess))

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

33  ((kköözzeeppeess))

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

44  ((jjóó))

TTaavvaasszzii--ôôsszzii  ffeellmméérrééss  ssoo--
rráánn  eelléérrtt    tteelljjeessííttmméénnyyvvááll--
ttoozzááss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee  
99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönnffeejj--
llôôddééss  eesseettéénn
22--nnééll  kkeevveesseebbbb  ppoonnttoott
éérrôô  vváállttoozzááss  eesseettéénn
99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönn--
ffeejjllôôddééss  eesseettéénn

99  vvaaggyy  aannnnááll  ttööbbbb  ppoonnttoott
éérrôô  öönnffeejjllôôddééss  eesseettéénn
00..55--88..55  ppoonnttoott  éérrôô  öönn--
ffeejjllôôddééss  eesseettéénn

SSzzöövveeggeess  éérrttéékkeellééss  aazz  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee  eesseettéénn

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbí-
ró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biztosít-
ható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg
hátrányos helyzetûnek tekinthetô. Egészséges létezése
csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos,
nagyfokú fejlesztésével biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fi-
zikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésé-
vel biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges léte-
zés stabil megtartásához szükséges szintet. Az általá-
nos fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzés-
hez szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést
igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye átlagon felüli. Az általános fizikai teherbíró-képes-
sége az egészség megôrzéshez szinttartást, a verseny-
szerû sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye kiváló.  
A versenyszerû sportolás esetén a sportág igényétôl
függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye extra. Fizikailag nagyon jól terhelhetô, általános fi-
zikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban eléri
az élsportolók szintjét. 
Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell
törekedni. 

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény társadalmi normákhoz való viszonyítá-
sával, abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: az „Igen gyenge”, „Gyenge” és „Kifogásolható” min_sítés esetén a tanuló küzdeni tudásának fejlesztése érde-
kében, a tanuló érdemjegyét a tanár az elért teljesítmény relatív értékelése alapján alakítsa ki.
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii  eellbbíí--
rráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..
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ságok megjelölését, és azok minél
elôbbi tudatos felszámolásának mód-
ját.

Ezért valamennyi tanuló szöveges
értéklelését természetesen a tanuló ál-
tal elért fizikai teljesítmény abszolút
értékelése alapján - az egészséges lé-
tezés stabil megtartásához „szüksé-
ges”, vagy „kell” értékhez - aa  ttáárrssaaddaall--
mmii  eellvváárráássnnaakk  mmeeggffeelleellôô  sszziinntthheezz  vvii--
sszzoonnyyííttvvaa  nnoorrmmaaoorriieennttáállttaann  kkeellll  eellvvéé--
ggeezznnii..

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  éérrttéékkeellééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt
oosszzttáállyyzzaattáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  ééss  sszzöö--
vveeggeess  mmiinnôôssííttééssééhheezz

A Hungarofit értékelési és minôsítési
rendszer pontértékben történô kifeje-
zése lehetôvé teszi, hogy a tanulók ál-
talános fizikai teherbíró-képességét és
az abban bekövetkezett változások/fej-
lôdés mértékét, mindenki számára vi-
lágosan érthetô, számszerûen kifejez-
hetô adatok alapján a szöveges
minôsítés mellett érdemjegyben is ki-
fejezhessük.

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóókk  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  sszzöövveeggeess  éérrttéékkeelléésshheezz,,  aa  ttaannuullóó
áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkee--
lléésséévveell

11--33..  éévvffoollyyaamm  ééss  44..  éévvffoollyyaamm  II..  fféélléé--
vvéérree  ((11..  sszz..  ttáábblláázzaatt))

A kisiskolás korban a tanuló testne-
veléshez és sporthoz való pozitív hozzá-
állása, a magabiztos sikerélményeken
alapuló magatartás kialakítása, a rend-
szeres fizikai aktivitás iránti belsôigény
felkeltése és megtartása érdekében, az
elsô-harmadik évfolyamon, félévkor és
évvégén, továbbá a negyedik évfolya-
mon félévkor csupán szöveges minôsí-
téssel ajánlatos értékelni úgy, hogy a
pozitív megerôsítések hátterében egy-
idejûleg helyt kell adni a reális önérté-
kelésnek, a szükséges hibajavítás, és a
korrekció elvégzése érdekében.

(A szöveges értékelést ki lehetne
egészíteni, a  különféle fizikai állapotot

riai entrópia” kisebb értéke jellemezte.
Sportoló és nem sportoló 10-15 éves
fiúk terheléses gázcsere-mutatóiból
számolt entrópia-értékek különbséget
mutatták ki a két csoport között a 14
és 15 éves korúaknál Zsidegh és mun-
katársai (2002). Pijpers és munkatár-

sai nem gyakorlott falmászókat fizikai
kondíciójuk alapján két csoportba
osztva, a csoportokat jellemzô entró-
pia átlagok szignifikáns eltérését írták
le (2001). A falmászók kondícionális
állapotuktól függôen hosszabb vagy
rövidebb úton jutnak fel a pálya végé-

re, s ettôl függôen nô vagy csökken a
mozgás geometriai entrópiája (Pijpers
et al. 2003). Boschker és Bakker
(2002) gyakorlott és kezdô falmá-
szóknak kijelölt pálya valamint kont-
rollként elôírás nélküli, szabad mászás
teljesítési idejét és geometriai entrópi-
áját vizsgálták öt mászás alkalmával.
Három alkalommal szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltak a mászás
idôtartama, négy alkalommal a geo-
metriai entrópia alapján is a „gyakor-
lottak” javára. Csende és munkatársai
(2005) 15 jól edzett, olimpiai és világ-
bajnok sportoló mozgást elemezve, a
18 testpont (Dempster 1955) elmoz-
dulásaiból számolt entrópia és a spor-
tolók eredményessége szerinti rangsor
között szignifikáns összefüggést talált.

Vizsgáltjaink ugyan nem voltak fel-
nôttek, nem voltak világszínvonalú
sportolók, de a két csoport aktivitás-
beli gyakorisága közti eltérés hatásá-
nak kimutatását jogos igényünknek
tartottuk és tarjuk most is.

Az entrópiát a tanulás hatékonysá-
gának kimutatására is használják
(Cordier et al. 1993, 1994; Mitra et al.
1998; Perl 2000) és a tanulási folya-
mat „globális változója”-ként is értel-
mezik. Ennek alapján a nagyobb gya-
korisággal edzô tanulókról nagyobb
testszerkezeti és elsôsorban funkcioná-
lis rendezettséget, vagyis alacsonyabb
entrópia-értékeket tételezhettünk fel.

Az entrópia, mint rendezettségi mu-
tató, a lineáris rendszerek jellemzésére
használható. Kérdésként merülhet fel, a
gyermekek fejlôdése valóban lineáris?

A prepubertás korban jogosan téte-
lezhetô fel a lineáris fejlôdés, ami a test-
méretekre és természetes mozgásokból
kialakított motorikus próbák eredmé-
nyeire egyaránt vonatkozik. A változón-
kénti elemzés ezt a feltételezésünket
alapvetôen bizonyította. A többféle ent-
rópia számítási lehetôség között (Land
és Elias 2005) vannak, melyek a lineá-
ris rendszerekre és vannak, melyek a
dinamikus (kaotikus) rendszerekre al-
kalmazhatók (Bandt és Pompe 2002;
Efstathiou et al. 2001). Az általunk szá-
molt entrópia egyértelmûen a lineáris
rendszerek jellemzésére alkalmas.

Megkérdôjelezhetô-e a modell jós-
ága? Az a modell, amelyet azon válto-
zók képeznek, amelyekbôl az entrópiát
számoltuk, lehet vita témája.

A testi fejlôdés leírására a testmére-
tek változását, a növekedési típust le-
író indexeket és testösszetételi jel-
lemzôkbôl kiválasztott relatív zsírtar-
talmat alkalmasnak - legfeljebb kevés-
nek - tartjuk. A fizikai fejlôdést képvi-
selô modellalkotók természetes moz-
gások,  így  akár kondicionális javulás,
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22..  áábbrraa:: A relatív zsírtömeg alakulása.
Jelölések mint az 1. ábrán. I.=II.,…= a csoport egymást követô átlagainak kü-

lönbsége nem szignifikáns.
[FFiigg..  22:: The change of relative fat mass with age. Symbols as in Fig. 1. I.=II,

etc.= non-significant difference between successive means of the group.]

33..  áábbrraa:: A 30 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint az 1. ábrán. # = a csoport egymást követô átlagainak különb-

sége szignifikáns.
[FFiigg..  33:: The change of performance with age in the 30m dash. Symbols as in

Fig. 1. The hash mark denotes a significant difference between the successive
means of the group.]

KKiieeggéésszzííttééss:: a tanuló fizikai állapotának szöveges értékelése az elért teljesítmény társadalmi normákhoz való viszonyítá-
sával, abszolút értékelési formában történik. 
JJaavvaassllaatt:: az „Igen gyenge”, „Gyenge” és „Kifogásolható” min_sítés esetén a tanuló küzdeni tudásának fejlesztése érde-
kében, a tanuló érdemjegyét a tanárnak az elért teljesítmény relatív értékelése alapján ajánlatos kialakítani. 
MMeeggjjeeggyyzzééss::  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  sséérrüüllééss,,  vvaaggyy  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  aa  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  éérrttéékkeellééssee,,  aa  ttaannáárr  eeggyyéénnii  eellbbíí--
rráálláássaa  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..

HHuunnggaarrooffiitt
mmiinnôôssííttôô
kkaatteeggóórriiáákk
MMeeggnneevveezzééssee

IIggeenn  ggyyeennggee

GGyyeennggee

KKiiffooggáássoollhhaattóó

KKöözzeeppeess

JJóó

KKiivváállóó

EExxttrraa

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssee

ôôsszzii--ttaavvaasszzii  ffeellmméérrééss  ssoorráánn  eelléérrtt
tteelljjeessííttmméénnyy--vváállttoozzááss  rreellaattíívv

éérrttéékkeellééssééhheezz  jjaavvaassoolltt  éérrddeemmjjeeggyy    
„„IIggeenn  ggyyeennggee””,,  „„GGyyeennggee””  ééss  „„KKiiffooggáássoollhhaa--
ttóó””  mmiinnôôssííttééss  mmeeggsszzeerrzzôô  ttaannuullóókk  sszzáámmáárraa,,
kkaatteeggóórriiááttóóll  ffüüggggeettlleennüüll..  
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll1144,,  vvaaggyy  aannnnááll  ppoonntt--
sszzáámm  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  55  ((jjeelleess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  77--1133..55  ppoonnttsszzáámm  kköö--
zzööttttii  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::    44  ((jjóó))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  00..55--66..55  ppoonnttsszzáámm  kköö--
zzööttttii  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn
kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  33  ((kköözzeeppeess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  ppoonnttsszzáámm  ssttaaggnnáállááss
eesseettéénn,,  nnöövveekkeeddééss  eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyy--
bbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  oosszzttáállyyzzaatt::  22  ((eellééggssééggeess))..
--  EEggyy  ttaannéévveenn  bbeellüüll  ppoonnttsszzáámm  ccssöökkkkeennééss
eesseettéénn,,  aazz  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  oosszz--
ttáállyyzzaatt::  11  ((eellééggtteelleenn))..

„„KKöözzeeppeess””,,  „„JJóó””,,„„KKiivváállóó””  ééss  „„EExxtt--
rraa””  mmiinnôôssííttééss  eesseettéénn
aa  ttaannuullóó  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt
oosszzttáállyyzzaattaa::  55  ((jjeelleess))

JJaavvaassoolltt
éérrddeemmjjeeggyy

33  ((kköözzeeppeess))

44  ((jjóó))

44  ((jjóó))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))

55  ((jjeelleess))  

55  ((jjeelleess))

SSzzöövveeggeess  éérrttéékkeellééss  aazz  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy
aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee  eesseettéénn

A tanuló igen gyenge fizikai állapota miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetben van. 
Egészséges létezése, csak az általános fizikai teherbí-
ró-képessége tudatos, nagyfokú fejlesztésével biztosít-
ható.
A tanuló gyenge fizikai állapota miatt egészségileg
hátrányos helyzetûnek tekinthetô. Egészséges létezése
csak az általános fizikai teherbíró-képessége tudatos,
nagyfokú fejlesztésével biztosítható.

A tanuló fizikai teljesítménye mérsékelt. 
Egészséges létezése stabil megtartása, az általános fi-
zikai teherbíró-képessége további, tudatos fejlesztésé-
vel biztosítható.
A tanuló fizikai teljesítménye eléri az egészséges léte-
zés stabil megtartásához szükséges szintet. Az általá-
nos fizikai teherbíró-képessége az egészség megôrzés-
hez szinttartást, a versenyszerû sportoláshoz fejlesztést
igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye átlagon felüli. Az általános fizikai teherbíró-képes-
sége az egészség megôrzéshez szinttartást, a verseny-
szerû sportoláshoz fejlesztést igényel.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye kiváló.  
A versenyszerû sportolás esetén a sportág igényétôl
függôen, az elért szint tartós megtartására, vagy to-
vábbi fejlesztésre kell törekedni.
A tanuló egészséges létezése stabil, fizikai teljesítmé-
nye extra. Fizikailag nagyon jól terhelhetô, általános fi-
zikai teherbíró-képessége valamennyi sportágban eléri
az élsportolók szintjét. 
Élsportolói pályafutása alatt e szint megtartásra kell
törekedni.

44..  ttttáábblláázzaatt AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggrree  uuttaallóó  --  ttaavvaasssszzaall  eelléérrtt  --  ff
iizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyy  sszzöövveeggeess  ffoorrmmáábbaann  ééss  sszzáámmjjeeggyybbeenn  kkiiffeejjeezzeetttt  aabbsszzoollúútt  ééss  rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz::  
55--1122..  éévvffoollyyaamm  sszzáámmáárraa..

AA  ttaannuullóó  áállttaall  eelléérrtt  tteelljjeessííttmméénnyy  aabbsszzoollúútt  éérrttéékkeellééssee
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adatot és integrált diagnosztikus para-
métert. Az eddigi munkák (Eiben et al.
1992; Mészáros et al 2006; Zsidegh
2004) a gyermekek testi és fizikai
fejlôdését egy-egy jellemzô vagy tulaj-
donság illetve ennek numerikus megje-
lenítése (változó) alapján írták le.

A meglepô, hipotézisünket cáfoló
eredményeink magyarázata érdekében
újra a változónkénti elemzéshez kellett
folyamodnunk annak ellenére, hogy
mozgások pályagörbéinek elemzése
során az entrópia-analízis olyan varia-
bilitási szerkezetet és jellegzetessége-
ket is feltárt, amelyet a mozgások ha-
gyományos eloszlási és variabilitási
analízise elfedett (Lai et al. 2005).

Az adatok kismértékû fluktuációja az
átlag vagy a regressziós függvény kö-
rül, azaz kicsi szóródás = alacsony ent-
rópia, mint látható ((11..  ttáábblláázzaatt)) a cso-
portokra nem érvényes, hisz GN mind-
három rendezettségi mutatóban kisebb
átlagértéket és nagyobb variabilitást
mutatott. Mielôtt a változónkénti
fejlôdést és csoportok közötti különbö-
zést, mint az entrópia viszonyok lehet-
séges okait ismertetnénk, néhány jo-
gosnak tûnô kérdésre kell választ ad-
nunk. Arra a kérdésre, hogy alkalmas-
e az entrópia a lényegesen eltérô akti-
vitású vizsgáltak közötti különbség ki-
mutatására, azt kell válaszolnunk: Igen.

Cordier és munkatársai (1993,
1994) falmászók specifikus teljesítmé-
nyét vizsgálták, s a minôsített sporto-

lók rendezettebb, koordináltabb és
ezáltal eredményesebb mászását a
mozgáspálya  „simasága”, a „geomet-

tükrözô e célra elkészített Kelj fel Jan-
csi figurát ábrázoló rajzzal: extra, kivá-
ló és jól minôsítés esetén mosolyogó;
megfelelôen teljesített /közepes
minôsítés/ esetén: elégedett; mérsé-
kelten teljesített /kifogásolható kategó-
ria/ és felzárkóztatásra szorul /igen
gyenge és gyenge minôsítés esetén/:
szomorú arckifejezés.)

44..  éévvffoollyyaamm  IIII..  fféélléévvttôôll  vvaallaammeennnnyyii
ffeellssôôbbbb  éévvffoollyyaammoonn  ((22--44..  ttáábblláázzaattookk--
bbaann))    

Az ôszi és tavaszi felmérés során el-
ért teljesítmény személyre szóló szöve-
ges értékelését a tanuló abszolút telje-
sítményének a társadalmi normákhoz
való viszonyítása alapján kell elkészí-
teni, a reális önértékelés, a szükséges
hibajavítás, és az estleges korrekció el-
végzéséhez. A fizikai teljesítmény ab-
szolút értékelése a tanuló fizikai (testi)
reális teljesítôképességére, fizikai ter-
helhetôségére, funkcionális állapotára
utal. A mérések folyamán, ha a tanuló
által elért abszolút (reális) teljesít-
ményt a társadalmi normákhoz viszo-
nyítjuk, akkor - az egészséges létezés
stabil megtartásához „szükséges”,
vagy „kell” érték ismeretében - azon-
nal kerülnek felszínre az egészség/ter-
helhetôség szempontjából leglényege-

sebb kondicionális képességek terüle-
tén már meglévô esetleges hiányossá-
gok, amelyek felzárkóztató program-
mal tudatos, fokozatos fejlesztést igé-
nyelnek.

AAjjáánnllááss  aa  ttaannuullóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottáárraa
uuttaallóó  éérrddeemmjjeeggyyéénneekk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  

Ha a tanuló a fizikai teljesítménye
alapján megszerzett pontértékek
alapján megszerzi az egészséges lé-
tezése stabil megtartásához szüksé-
ges „Közepes” szintet, vagy az annál
jobb minôsítést ér el, akkor tanuló a
fizikai állapotára utaló számjegyben
kifejezett osztályzat: 5 (jeles). Az el-
ért teljesítmény abszolút értékelésé-
nél, tudnunk kell, hogy a fizikai telje-
sítôképesség mértéke (különösen a
kiváló és extra minôsítést megszerzô
tanulók esetében), a rendszeres - ta-
nórai és tanórán kívüli - fizikai aktivi-
tás mennyisége és minôsége mellett,
az örökletes tényezôktôl jelentôs
mértékben függhet. Ebben az eset-
ben azonban az elért teljesítményt
kell objektíven értékelni, még akkor
is, ha a tanuló az órákon lusta, ha-
nyag, és minden erôfeszítés nélkül is
megszerzi, pl. a jó minôsítést. (A ma-
tematikai verseny gyôztesétôl, sem
kérdezik meg, hogy hány példát ol-

dott elôzetesen, vagy hogy hány órát
gyakorolt.)

Ha a gyenge fizikuma miatt a „kifo-
gásolható”, „gyenge”, vagy „igen
gyenge” minôsítést érô tanulók által el-
ért teljesítményt relatív - önmagához
viszonyított változás irányának és mér-
tékének figyelembevételével - módon,
de mégis objektíven értékelnénk, ak-
kor a tanulókat megtanítanánk arra,
hogy az 5-ös jeles osztályzat mindenki
számára elérhetô, de meg kell küzdeni
érte. 

AAjjáánnllááss  aazz  áállttaalláánnooss  ffiizziikkaaii  tteehheerrbbíírróó
kkééppeesssséégg  oobbjjeekkttíívv  sszzeemmppoonnttookk  sszzeerriinnttii
rreellaattíívv  éérrttéékkeellééssééhheezz  

AA  ffiizziikkaaii  áállllaappoott  mméérréésséérree  aallkkaallmmaa--
zzootttt  mmoottoorriikkuuss  pprróóbbáákkbbaann  eelléérrtt  tteelljjeessíítt--
mméénnyy  éérrddeemmjjeeggyybbeenn  ttöörrttéénnôô  mmeeggáállll--
aappííttáássáánnaakk  oobbjjeekkttíívv  mmóóddjjaa (3. és 4.
táblázat)

A gyenge fizikuma miatt egészségi-
leg hátrányos helyzetû „kifogásolható”,
„gyenge” „igen gyenge” minôsítés el-
érése esetén a tanuló által elért teljesít-
mény relatív - önmagához viszonyított
változás irányának és mértékének -
objektív értékelése megtanítja a tanu-
lót arra, hogy az 5-ös jeles osztályzat
számára is elérhetô, de meg kell küz-
deni érte. 
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DCK TTM TTS PLX
GT GN GT GN p GT GN P GT GN p
7,13 7,12 124,37 124,09 Ns 23,02 24,39 Ns 59,41 59,76 Ns
0,24 0,24 4,62 5,03 2,83 6,10 2,91 3,79
7,65 7,65 127,46 127,37 Ns 25,14 26,98 Ns 60,46 61,57 Ns
0,24 0,24 4,84 5,10 2,98 6,49 2,29 3,89
8,20 08,22 130,55 130,72 Ns 26,49 29,62 Ns 61,93 63,23 Ns
0,23 0,25 5,09 5,53 3,39 6,81 2,70 3,93
8,75 8,75 133,26 133,59 Ns 28,66 32,42 Ns 63,38 64,90 Ns
0,24 0,24 5,33 5,76 3,45 7,71 2,70 4,01
9,21 9,19 135,83 136,35 Ns 30,08 34,69 <5% 64,45 66,10 Ns
0,24 0,25 5,38 5,87 4,19 8,39 2,86 4,16
9,71 9,70 138,53 139,29 Ns 31,82 36,97 <5% 65,67 67,52 Ns
0,27 0,24 5,42 6,16 4,59 8,87 2,88 4,21
10,27 10,27 142,14 142,80 Ns 33,74 39,74 <5% 67,60 69,38 Ns
0,24 0,24 5,78 6,17 5,64 9,65 3,35 4,47
10,8 10,80 144,80 145,21 Ns 35,46 41,52 <5% 69,05 71,05 Ns
0,240 0,24 5,85 6,40 6,05 10,01 3,45 4,64

p<5% p<5% p<5% p<5% p<5% p<5%
1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3< 1<2<3<
4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6< 4<5<6<
7<8 7<8 7<8 7<8 7<8 7<8

22..  ttáábblláázzaatt:: A testméretek alakulása a mérési periódus során (átlag, szórás). 
[TTaabbllee  22:: Development of body dimensions with age (means and standard deviations).]

A rövidítések: DCK = a naptári életkor decimális rendszerben, TTM = testmagasság cm, TTS = testtömeg kg, PLX = plasz-
tikus index cm, GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testnevelésben részt vevô fiúk, p = a t-próba valószí-
nûsége, NS = nem szignifikáns, 1<2<…az egymást követô átlagok különbsége szignifikáns, 2=3… az egymást követô át-
lagok különbsége nem szignifikáns.

[Abbreviations: DCK= age in decimal yr.; TTM= height cm; TTS= body mass kg; PLX= plastic index cm; GT, GN and NS
as in Table 1; p= probability of random error in the t-test; 1<2<..., etc.= significant difference between successive means,
2=3…,etc.= non-significant difference between successive means of the group..]

11..  áábbrraa:: A metrikus index alakulása.
Jelölések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = nem testnevelési osztályos fi-

úk, * = a csoportátlagok különbsége szignifikáns.
[FFiigg..  11:: The change of the metric index with age. Symbols: GT= boys of eleva-

ted level PE classes; GN= boys of average level PE classes; the asterisk denotes
a significant inter-group difference.]

Érdemes megismerni 
az Ismerkedô könyvet

A Magyar Paralimpiai Bizottság kiadásában, Kôpa-
takiné Mészáros Mária és Nádas Pál tollából megje-
lent az „Ismerkedô könyv”, amely az ajánlások sze-
rint pedagógusoknak és diákoknak készült. Aki
azonban „csak úgy” elolvassa az igényes kivitelû mû-
vet, rájön arra, hogy valójában  mindenkinek meg
kellene ismernie. Mégpedig azért, mert nemcsak a
pedagógusoknak ad segítséget (óravázlatokat, fog-
lalkozásleírásokat) ahhoz, hogy bemutassák a sport
egy speciális szeletét, a paramozgalmat és az abban
részt vevô sportolókat, ennek kapcsán pedig az em-
beri együttélés normáit, hanem olyan ismereteket is
tartalmaz, amelyekre érdemes rácsodálkozni.

Tudatosult például önökben, hogy mennyi sérült
ember vált híressé?  Az Odüsszeia költôje, Homérosz
vak volt, csakúgy, mint Stevie Wonder zongorista.
Franklin Roosevelt amerikai elnök gyermekparalízis
következtében járásképtelenné vált. Egy hozzánk kö-
zelebbi példa: Takács Károly olimpiai bajnok sportlö-
vô – miután robbanás leszakította a jobb kézfejét – bal kézzel is megtanult lôni. Ôk, és a
könyvben szereplô történetek névtelen hôsei az akaraterô mintái. 

A mûben - fotókkal illusztrálva - természetesen megtaláljuk a paralimpiai játékok tör-
ténetét, a paralimpián szereplô sportágak bemutatását, a magyar sportolók eredmé-
nyeit. A könyv erôssége a fogyatékossággal kapcsolatos fogalmak értelmezése – peda-
gógiai szempontból. A kiadványt az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmé-
nyek címlistája teszi teljessé. 

Az Ismerkedô könyvet a Magyar Paralimpiai Bizottság az összes közoktatási intéz-
ménybe (általános és középiskolákba) eljuttatja. Az érdeklôdôk pedig a Magyar Para-
limpiai Bizottságtól (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., telefon: 460-6804) szerezhe-
tik be. FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

MMeeggjjeelleenntt!!
TTóótthh  ÁÁkkooss  ––  SSóóss  CCssaabbaa  

––  EEggrreessssyy  JJáánnooss::

Úszás 
Edzésmódszertan

ccíímmûû  kköönnyyvvee
MMeeggvváássáárroollhhaattóó::  a TF Úszás és

Vízi Sportok tanszékén
1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Tel: 487-9231.
ÁÁrraa::  33550000,,--  FFtt  
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Július 10-15. között a finnországi Jyväskylä adott otthont
Európa ez évi legjelentôsebb és legnagyobb sporttudományi
eseményének, a 12. Európai Sporttudományi Kongresszus-
nak.  Az 1995-ben alakult Európai Sporttudományi Kollégi-
um (European College of Sport Science – ECSS) által éven-
ként megrendezett kongresszusok történetében rekord
mennyiségû – több mint 1400 – elôadás-kivonat érkezett be
a világ valamennyi földrészérôl, 60 különbözô országból a
világhírû házigazda egyetem szervezôihez.  A Kongresszus
teljes programja a sporttudomány valamennyi területét le-
fedte.  A négy plenáris szekció, a 35 meghívásos szimpózi-
um, a közel 80 tematikus szekció 450 szóbeli elôadással és
a 700 poszter-bemutatót magába foglaló 4 nagy poszter
szekció jól reprezentálta az ECSS tudományos küldetését és
funkcióját.  Az elôadások és a poszter-bemutatók anyagá-
nak kivonatait egy nagy kiadványban adták közre, melyet
minden résztvevô a regisztráció alkalmával átvehetett.

A hazai sportkutatást 24 fôbôl, többségükben minôsített
fiatal sportkutatókból, illetve PhD ösztöndíjasokból, álló kül-
döttség képviselte.  A dr. Hamar Pál TF dékán-helyettes és
dr. Bognár József TF egyetemi docens (MSTT tudományos
titkár) által vezetett, jól szervezett csapat (12 férfi és 12 nô)
szimpatikus benyomást keltve, egymást segítve, sikeresen
szerepelt mind a szóbeli, mind pedig a poszter szekciókban. 

A magyar résztvevôk kiutazását az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága és a
Magyar Sporttudományi Társaság támogatta.

Jelen összeállítás, a teljesség igénye nélkül, azzal a céllal
íródott, hogy a sporttudomány képviselôinek kedvet teremt-
sen a következô ECSS Kongresszusokhoz.  Sajnálatos módon
az összes szekcióban nem vehettünk részt, így nem tudunk
mindenrôl beszámolni.  Esetlegesen olyan területek is kima-
radtak, amelyek megértek volna egy alaposabb elemzést, be-
mutatást.  Sajnos erre nem mindig találtunk partnereket….

Öregedés, biokémia, molekuláris biológia
Az idei ECSS konferencián az Öregedés szekciójában 56

prezentáció került bemutatásra.  Öregedés címmel plenáris
ülés nem volt a négy napos konferencián, így a témakörben
11 meghívott elôadó mutatta be munkáját, 18 „oral" pre-
zentáció és 27 poszter került be az idei programba.  A leg-
több természettudomány tárgykörében bemutatott plenáris
elôadás azonban szorosan vagy érintôlegesen, de kapcsoló-
dott az öregedés kutatás valamely részéhez, hiszen a téma
nemzetközi viszonylatban is jelenleg az egyik legtöbbet vizs-
gált terület.  

Világszerte egyre nagyobb megoldásra váró problémát je-
lent a népesség elöregedése, mely egyben jelent egészség-
ügyi, szociális és gazdasági nehézségeket az érintetteknek
és a társadalomnak egyaránt.  Éppen ezért a tudományos
kutatások egyik fô csapásirányát jelenti az öregedési folya-
mat mikro- és makroszinten lejátszódó folyamatainak a mi-
nél részletesebb megismerése, hogy preventív és terápiás
módszereket dolgozzanak ki az öregedést kísérô, leépülés-
sel és degeneratív elváltozásokkal együtt járó elváltozások
késleltetésére, lassítására vagy kezelésére.  

Az Öregedés szekciójában szereplô elôadások között
elsôsorban az idôskori változások makroszintû vizsgálatai

kaptak helyet, melyek egy-egy szervet, szövettípust vagy a
szervezet egészét helyezték a középpontba.  Míg a témához
szorosan kapcsolódó sejtszintû, molekuláris vizsgálatok a
Biokémia vagy a Genetika és molekuláris biológia szekció-
iban kerültek bemutatásra.  A prezentációk nagyobb része
humán vizsgálatokat szemléltetett, ahol pedig az in vitro
mérési módszerek alkalmazása ezt nem tette lehetôvé, ott
az állatkísérletes eljárások kerültek elôtérbe fôleg patkány
és egér modellek bevonásával.

A meghívott elôadók 20 percben összefoglalt színvonalas
elôadásai a más tudományterületen tevékenykedôk ér-
deklôdését is felkelthették.  Ezekben a szekciókban szó volt
többek között az életkor elôrehaladtával összefüggésben
változó fizikai és funkcionális teljesítmény kérdéseirôl.
Több elôadás is tárgyalta biomechanikai tényezôk és az
öregedés kapcsolatát.  Így a különbözô típusú izomkontrak-
ciókban, az izomrost típusban, az izomfehérje szintézisben
és a sejten belüli szabályozó mechanizmusokban bekövet-
kezô változásokat.  A rehabilitáció témakörét érintve az
öregkori izomgyengeség, az öregedô vázizom regenerációs
képessége valamint az öregedés neuronális alapjai is szere-
peltek a témák között.  A különbözô testtartási és járási
stratégiák pedig a mozgástanulás és szabályozás oldaláról
közelítették meg a területet. 

A meghívott elôadók között szerepelt Hortobágyi Tibor a
„TF" Díszdoktora, karunk korábbi tanára, aki jelenleg az
amerikai East Carolina University-n tevékenykedik.  A leg-
több dolog a fejben van: az öregedô motoros rendszer ide-
gi mechanizmusai („Most of it is in the head: neural me-
chanisms in the aging motor system") címû elôadása
olyan nagy érdeklôdésnek örvendett, hogy a hallgatóság
egy része már csak a földön ülve, vagy az ajtón kívül állva
hallgathatta.  Munkájában a biomechanika és a funkcioná-
lis idegtudomány lehetôségeit ötvözte.  Képalkotó eljárá-
sokat alkalmazva megfigyelte, hogy amikor a csukló ner-
vus medianis idegének ingerléséhez megfelelô idôben az
antagonista csukló extensor agyi területének mágneses in-
gerlését társította, a fiatalokhoz viszonyítva az idôsek ese-
tében az agyi reciprok gátlás hiányát vagy csökkenô mér-
tékét tapasztalta 

A 10 percben összefoglalt szóbeli (oral) elôadások általá-
ban nem teszik lehetôvé, hogy a hallgató az adott kutatási
témát teljes egészében megismerhesse, csupán betekintést
engednek abba, hogy a világ különbözô pontjain mûködô
kutatócsoportok milyen irányú vizsgálódásokat végeznek,
eddig milyen eredményekre jutottak, és hogy felkeltsék az
érdeklôdést fontos részterületek iránt.  A prezentációk témái
között szintén helyet kapott a biomechanikai nézôpont, a
különbözô izületi mozgásparaméterek változása valamint a
vibrációs edzés hatása idôskorban.  Az élettani változásokat
vizsgálók szerint a szív-tüdô keringési rendszer fittsége me-
gelôzheti a nitrogén oxid (NO) értágító hatásának életkorral
együttjáró csökkenését.  Figyelmet kapott ezenkívül az im-
mobilizáció következtében létrejövô izomszerkezeti és funk-
cionális változások, valamint az erôre és a neuromuszkulá-
ris aktivációra kifejtett hatásának tanulmányozása fiatal és
idôs korban.  Foglalkoznak a kutatók az idôskorral együtt-
járó degeneratív elváltozások, mint amilyen például az oste-

jobb testfélen mért bicepsz-, tricepsz-,
lapocka-, csípôtövis- és mediális láb-
szárredôbôl a Szmodis és munkatársai
(1976) által megadott egyenlet alapján
a Paøí_ková javaslata szerint (1961)
becsült relatív testzsírtartalmat (F%).

Az adatfelvételek során hitelesített
antropometriai mérôeszközöket (Sie-
ber-Hegner, Zürich), Lange-féle
bôrredô kalibert, digitális kijelzésû, hi-
telesített személymérleget és acél
mérôszalagot használtunk.

A testnevelési és általános tantervû
osztályokba járó gyermekek fizikai tel-
jesítményét négy motorikus próba
eredményével becsültük (Szabó
1977). A gyorsaság jellemzésére a 30
m-es vágtafutást, a robbanékony erô
és a kar-törzs-láb koordináció együttes
jellemzésére a helybôl távolugrást, a
kar-törzs-láb koordináció és a felsô
végtag robbanékony erejének becslé-
sére a kislabda-hajítást és a kardio-
respiratorikus állóképességi szint leírá-
sára a 400 m-es futást alkalmaztuk.
Valamennyi próba végrehajtása az at-
létika versenyszabályai szerint történt.
A leolvasás pontossága sorrendben:
0,01 s, 1 cm, 10 cm és 0,1 s volt. A
vágtafutás esetében kettô, az ugrás és
dobás esetében három sikeres kísérlet
közül a legjobb eredmény került be az
adatbázisba.

A tanulók, mint kinantropometriai
rendszerek rendezettségét a mért és
számított változók felhasználásával jel-
lemeztük egyénenként.

A statisztikai entrópia kiszámolásá-
nak többféle lehetôsége közül (Land és
Elias 2005) egy, ugyancsak informáci-
óelméleti alapú becslést alkalmaztunk,
mely megengedi, hogy különbözô (de
csakis aránytartó vagy intervallum)
skálájú vagy dimenziójú adatok alap-
ján is kiszámolható legyen a rendszer
entrópiája (Zsidegh 2000). 

Az eljárás lényege illetve az ENTRÓ-
PIA™ szoftver mûködése: a biológiai
rendszer jellemzésére alkalmasnak tar-
tott paraméterek (azaz a mérési alkal-
mak során regisztrált eredmények)
egyidejû idôsorokat képeznek. Együt-
tesen olyan adatbázist alkotnak, mely-
nek annyi sora van, ahány mérési al-
kalom (N) volt és annyi oszlopa (M),
ahány rendszer-jellemzô paramétert
mértünk, tehát X(i,j) az i-edik mérés j-
edik paraméterének értéke. A mérési
periódust egységnyi idôtartamnak te-
kinti, s ez határozza meg a mintavételi
frekvenciát, mely az entrópia számolá-
sához szükséges adat. Valamennyi vál-
tozó egyedi értékeibôl egy célszerûen
megválasztott közelítéssel meghatá-
rozza az X(t,j) függvényt (t a változó és
a j egy konstans) és a minden változó-

ra (oszlopra) külön-külön jellemzô k
konstanst. Az erre a függvényre érvé-
nyes egyenlôség:

Minden változót jellemzô függvény k
értékét úgy határozza meg, hogy az
egyenlôség jobb oldala = 1, ezáltal
megadja az adott változó sûrûségfügg-
vényét. Ebbôl meghatározható az adott
adatfelvételi idôponthoz tartozó függ-
vényérték p valószínûsége, melybôl ki-
számolható az adott változó entrópiája:

A rendszer egészének entrópiája pe-
dig változói entrópiáinak összege:

Matematikai statisztikai módszerek: A
csoportokat a szokásos alapstatisztikai
mutatókkal írtuk le. A csoportokat jel-
lemzô statisztikai entrópiákat a független
minták t-próbájával hasonlítottuk össze.
A csoportok különbségét és az idôbeli
változásokat mérés-ismétléses variancia
analízissel vizsgáltuk. Valamennyi sta-
tisztikai hipotézisünkrôl 5%-os szignifi-
kancia szint mellett döntöttünk.

Eredmények 
és megbeszélés

Azt a biológiai rendszerekrôl, de külö-
nösen a sportolókról közölt irodalmi
adatokra alapozott feltételezésünket,
hogy a testnevelési osztályos tanulók
komplex fejlôdésének rendezettségi
mutatója jobb, mint a kontroll csoporté,
a testnevelési osztályokba járó (GT) és
a nem tagozatos iskolai testnevelésben
résztvevô fiúk (GN) statisztikai entrópia
értékeinek összevetése nem igazolta.

A gyermekek testi fejlôdését, a mor-
fológiai jellemzôik változását és az

„edzések” hatására bekövetkezô felté-
telezett teljesítmény-változásokat egy-
üttesen magában foglaló rendezettségi
mutató (Esum) szignifikánsan kisebb
értéket mutatott a nem tagozatos isko-
lai testnevelésben résztvevôknél, azaz
fejlôdésük rendezettebbnek ítélhetô ((11..
ttáábblláázzaatt)). GN csoport szignifikánsan
nagyobb szóródása is meglepô.

A morfológiai alkat jellemzôire és a
motorikus tulajdonságokra külön ki-
számolt entrópia-értékek (Emorf) is
ugyanezt mutatták. Bár a testméretek
száma korlátozott volt, a nem testne-
velési osztályos fiúk fejlôdése volt ren-
dezettebb, szabályozottabb a vizsgált
idôintervallum alatt, pedig a csoporton
belüli interindividuális eltérések na-
gyobbak voltak, a varianciák szignifi-
kánsan különböztek. Az entrópia alap-
ján (Emot) a fizikai teljesítmények vál-
tozása is ebben a csoportban egyenle-
tesebb. Annak ellenére, hogy GT cso-
portban voltak már ebben a korban is
versenyzô tanulók - akik már speciali-
zálódtak a különféle sportágakra -, eb-
ben a rendezettségi mutatóban a GT
csoport varianciája nem különbözik
GN csoportétól.

A GT csoportba tartozó vizsgáltja-
inknak a GN csoporthoz viszonyítva
két és félszer több aktivitásban volt ré-
sze, ami négy éves rendszeres foglal-
kozást jelentett. Ez alapján már elvár-
ható lett volna, hogy felülmúlják átla-
gos aktivitást mutató társaikat, akik
számára a heti két testnevelési óra
semmiféle adaptációt nem eredmé-
nyezhet (Frenkl et al. 1998).

Az entrópia - mint már írtuk - egy
rendszer mûködésének rendezettségét
jellemzi. Az általunk elôállított entrópia
több jellemzôbôl számolt rendezettségi
mutató, amitôl azt vártuk, hogy a
komplex, a testi és a fizikai teljesít-
ménybeli fejlôdés alapján „jobbnak,
kedvezôbbnek” ítéli a rendszeres fizikai
aktivitású fiúkat. Itt a hangsúly a komp-
lex-en  van, ezért használtunk többféle 
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GT x– SD GN x– SD p (t) p (F)
Emorf -15,1105 0,2659 -15,2646 0,4779 <5% p<5%
Emot -10,4869 0,2509 -10,6169 0,2928 <5% Ns
Esum -25,5974 0,4328 -25,8815 0,6547 <5% p<5%

11..  ttáábblláázzaatt:: A statisztikai entrópiák összehasonlítása. 
[TTaabbllee  11:: Comparison of statistical entropies.]

A rövidítések: GT= testnevelési osztályos fiúk, GN = normál iskolai testneve-
lésben részt vevô fiúk, SD = szórás, Emorf = a testi jellemzôkbôl számolt entró-
pia, Emot = a fizikai teljesítményekbôl számolt entrópia, Esum = a rendszer ent-
rópiája, p (t) = a t-próba valószínûsége, p (F) = a Levene teszt valószínûsége, NS
= az átlagok különbsége nem szignifikáns.

[Abbreviations: GT= boys of elevated level PE classes; GN= boys of average le-
vel PE classes; átlag= mean; SD= standard deviation; p= probability of random
error; p (F)= probability of Levene-test, Emorf= entropy for the physical dimen-
sions of the body; Emot= entropy for the motor performances; Esum= entropy
for the system as a whole; NS= non-significant.]

Európai Sporttudományi 
Kongresszus Finnországban
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broad jump, fistball throw and 400m
run. The analysis of the employed mo-
del failed to support our working
hypothesis that the development of the
GT group would exceed that of the GN
group in orderliness. The comparison
of the entropies showed that the deve-
lopment of the GN group displayed
significantly more orderliness for the
system as a whole (Esum) as well as
for the respective body dimensions
(Emorf), and entropy calculated for
physical performaces (Emot). That is,
the lower values of entropy for the
complex development of the GN group
spoke for a better balance of dimensi-
onal changes and a performance imp-
rovement that corresponded better to
these changes. Since we could not
confirm the fit of the model, we tried to
find the reasons in the traditional way,
i.e. by analyzing the variables separa-
tely. Excepting height and the plastic
index the growth patterns of the groups
differed significantly, and even the age-
related changes within the groups we-
re almost consistently significant. The
two groups differed significantly in so-
me of their physical performances. In
the GT group there were fewer signifi-
cant differences between the respecti-
ve observations. This may be the
background of the better orderliness of
the motor performances (Emot) in the
GN group, because one expects signi-
ficant improvement in performance
when the morphological changes are
significant. The significant difference in
the physique (Emorf) of the groups co-
uld be explained in a satisfactory way
when significant differences were fo-
und in body mass and F%. The majo-
rity of the studied variables correlated
significantly with proceeding age. The
slopes of the regressions on age did
not differ. The improvement of the GT
group in performance - except the fist-
ball throw - did not exceed the initial
difference attributable to selection in
any of the four motor tests. Since the
analysis by variable did not confirm a
performance improvement exceeding
that of an average biological develop-
ment in the GT group, we have no rea-
son to speak of a training effect. The
absence of this effect may explain,
why our original working hypothesis
could not be confirmed.

KKeeyy--wwoorrddss:: Analysis of entropy in a
complex system; Physique; Body com-
position; Motor performance

Bevezetés
A termodinamika második fôtéte-

lébôl származtatott entrópia mennyisé-
ge a biológiai rendszerek mûködésé-

nek megítélésére is alkalmas (Singh,
1998). Minél rendezettebben mûködik
egy rendszer, annál kisebb az entrópiá-
ja. Az entrópia tehát valamely rendszer
szabályozottságának és komplexitásá-
nak statisztikai számszerûsítése, mely-
nek nagysága a rendszert jellemzô,
mért adatok idôsora alapján határoz-
ható meg. Elfogadottá, bizonyítottá
vált, hogy a magas szintû rendezettsé-
get alacsony entrópia jellemzi és ez ér-
vényes populációkra, a sokaságot al-
kotó egyedekre és ezek struktúráira is
(Udgaonkar 2001).

Ryan és munkatársai (1994) a szívf-
rekvencia dinamikáját, életkori és ne-
menkénti specifitását, spontán és
hangjellel szabályozott légzésfrekven-
cia szívfrekvenciára gyakorolt hatását
vizsgálták az entrópia alapján. Az R-R
intervallumok dinamikáját és a szívve-
rések variabilitását is vizsgálták
felnôtteknél (Tulppo et al. 1996), de
még magzati állapotban is, hogy a
magzat fejlôdését és a patológiás kör-
nyezetet, illetve ezek rendezettségét fi-
gyeljék az entrópia segítségével
(Cysarz et al. 2000). Caldirola és mun-
katársai (2004) egészséges és pánik-
betegségben szenvedôk légzésfunkciós
paramétereit vizsgálta légvételenként, s
az egészségesek szignifikánsan kisebb
entrópia értékeit, rendezettebb keringé-
si mûködésüket írták le. A növekedés
feltételeit is elemezték a 24 órás, fizio-
lógiás GH szekréció rendezettsége
alapján normál és lassú növekedésû
gyermekeknél (Martha et al. 1996) 

Nemcsak élettani folyamatok és a
hátterükben lévô anatómiai-élettani
rendszerek jellemzésére használják az
entrópiát. A mozgatórendszer mûkö-
dését, a külsô feltételek megváltoztatá-
sához való alkalmazkodását, a szabá-
lyozott mûködés produktumát, a moz-
gásvégrehajtást is jellemezték az ent-
rópiával. 

Vizsgálták a célirányos, célkövetô
mozgások szabályozottságát a köve-
tendô cél sebességének és mozgáspá-
lyája kiterjedésének változtatásával
kapott trajektóriák alapján (Lai et al.
2005). Elemezték a különbözô sebes-
ségû, spontán és külsô jelre végrehaj-
tott járás ciklusainak dinamikáját, ren-
dezettségét (Costa et al. 2003), de
ennél bonyolultabb mozgásokat is.
Olimpiai és világbajnok sportolók
mozgásteljesítményét a sportágspeci-
fikus mozgások pályagörbéibôl szá-
molt entrópiával (Csende et al. 2005),
falmászók teljesítményét, mozgásü-
gyességét mint a neuromuszkuláris
rendszer megnyilvánulását a geometri-
ai entrópia (Cordier et al. 1993, 1994)
segítségével.

A felsorolt munkák egy-egy idôsor
(pulzusszám, légzésfrekvencia, kijelölt
testpontok elmozdulása, tömegközép-
pont kitérése) entrópiájával jellemez-
ték a rendszert. Mi megkíséreltük a bi-
ológiai rendszer „egészét” jellemezni
egy integrált diagnosztikus paraméter-
rel (Zsidegh 2000), mely több változó
azonos idôsorából számolt „többdi-
menziós” entrópia. Feltételeztük, hogy
a fokozott fizikai aktivitás hozzájárul a
morfológiai, különösen pedig a fizikai
teljesítményt érintô fejlôdéshez, és
hogy ez az entrópia segítségével kimu-
tatható.

Munkánk célja tehát az volt, hogy
azonosan prepubertás korú, de fizikai
aktivitásukban eltérô fiúk testi fejlôdé-
sét, a strukturális változásokkal járó
funkcionális módosulásokat, illetve ezek
rendezettségét, összhangját leírjuk.

Módszerek
Vizsgált személyek
A 2003-2006-ban lefolytatott vizs-

gálatban egy észak-kelet magyaror-
szági nagyváros általános iskoláinak
fiútanulói vettek részt. Az azonos élet-
kor szerinti kiválasztás után a longitu-
dinális vizsgálat mintáiban 55 testne-
velési osztályos (GT) és 70 általános
testnevelési tantervû osztályba (GN)
járó fiú maradt. Átlagéletkoruk a vizs-
gálat kezdetekor 7,12 év
(GT=7,13±0,2; GN=7,12±0,2) volt. A
GT csoport tagjai a hetente négy test-
nevelési órán kívül egy további köte-
lezô sportfoglalkozáson, míg a GN
csoportba tartozók csak az órarend
szerinti két testnevelési foglalkozáson
vettek részt. A vizsgálat tervezésekor
és szervezésekor a WMA ajánlásainak
(1996) megfelelôen jártunk el.

A vizsgálati eljárás és az alkalmazott
módszerek

Az adatfelvétel az iskolai év minden
félévében történt, a mérések közötti
idôtartam mindenki számára jó közelí-
téssel fél év volt. Összesen nyolc alka-
lommal végeztünk részletes antropo-
metriai adatfelvételt, a fizikai teljesít-
ményeket ± 2 nap eltéréssel regisztrál-
tuk.

A testméretek felvételénél és a kor-
csoport osztályszélességének kijelölé-
sekor a Nemzetközi Biológiai program
(IBP) ajánlásait vettük figyelembe
(Weiner és Lourie 1981). Eredménye-
ink bemutatásához rögzítettük a tízes
számrendszer szerint megadott naptári
életkort (DCK), a testmagasságot
(TTM) és a testtömeget (TTS). Kiszá-
mítottuk a növekedési típus metrikus
(MIX) és plasztikus indexét (PLX; Con-
rad 1963, Szmodis et al. 1976), a test-
összetételi   jellemzôk  közül   pedig   a 

oartritis, vagy a magasabb életkorban gyakran elôforduló
csonttörések, mint a combnyaktörés során a megterhelés-
ben és a mobilitásban bekövetkezô módosulások vizsgála-
tával.  Antropometriai kérdésekkel valamint a tesztösszeté-
tel és az életkorfüggô izomerô-változás összefüggésével
foglalkozó elôadásokra is találhattunk példát a tartalmas
programban. 

A poszterek között a többi szekcióhoz hasonlóan színvo-
nalas, látványos, a lényeget kiemelô plakátok sorakoztak az
Öregedés szekcióban is.  A korábbiakban leírt témákon kí-
vül megjelentek az agyi öregedés befolyásolásának lehetsé-
ges módjait, vagy a DNS sérülés és edzés kapcsolatát vizs-
gáló állatkísérletek.  A humán vizsgálatok között helyet kap-
tak az elhízás, az erô-, vagy koordinációs edzés, valamint az
aerostep training hatásainak tanulmányozása és fiatal és
idôs szervezetre gyakorolt esetlegesen eltérô hatásainak fel-
tárása.  Emellett olyan érdekes témákat is találhattunk mint
a tai-chi vagy a Finnországban olyan nagy népszerûségnek
örvendô nordic walking prevenciós eszközként történô fel-
használása. 

A Biokémia szekció témái olyan vizsgálatokat tartalmaz-
tak, melyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy jobban megért-
sük az öregedéskor lezajló molekuláris folyamatokat
elsôsorban a mozgás szervrendszerében vagy a fizikai akti-
vitás hatására.  A nitrogén oxid (NO) ebben a szekcióban is
helyet kapott, jelezve, hogy a molekulát érintô kutatások
napjainkban is élénken folynak azok után, hogy néhány év-
vel ezelôtt az NO az „év molekulája" címet kapta.  Vizsgál-
ják a biokémikusok a különbözô edzéstípusok hatását a
szabadgyök termelésre, a mitokondrium biogenézisére vagy
az oxidatív stresszre.  Megjelentek a zsírsavak, mint reaktív
oxigén és nitrogén gyök indukálók a vázizomban.  Néhá-
nyan szintén az oxidatív stressz válaszokat figyelték a Vas-
ember versenyeken, egy futballmérkôzésen vagy egy akut
edzés után.  Szó volt az izomban fellelhetô ôssejtek mennyi-
ségi mérésének lehetôségérôl, a vér antioxidáns státuszáról,
valamint arról is, milyen döntô fontosságú a mintavételi idô
az edzés indukálta oxidatív stressz markerek mérésében. 

A Genetika és molekuláris biológia szekció további adalé-
kokat nyújtott az érdeklôdôk számára olyan fontos szabá-
lyozó és jelátviteli molekulákkal kapcsolatban, mint MAP
Kinase-ok, az NGF, a PPAR vagy a jelenleg nagyon felkapott
PGC1.

Természettudományi vonatkozások 
A négynapos konferencia legnépesebb szekciói az élettan

és biomechanika különbözô témaköreivel foglalkozó ülések
voltak.  Élettan témában 10 szekciót alakítottak ki a szer-
vezôk a szóbeli elôadások megtartásához.  Mindezen felül,
több plenáris ülés is foglalkozott különbféle élettani kérdé-
sekkel, mint például az öregedéssel, a különbözô kardiális
kérdésekkel, a fáradással és az ôssejt kutatással.

Ezek közül az ôssejt kutatással foglalkozót emelnénk ki.
Hovatta (Finnország) többször hangsúlyozta, hogy az általá-
nos kutatások is még igen kezdeti stádiumban állnak,
ugyanakkor a sporttudomány szempontjából már most ki-
emelt néhány olyan területet, ahol jól hasznosíthatók lenné-
nek a már megszerzett tapasztalatok.  Annak ellenére, hogy
a vizsgálatok állatkísérletes szinten tartanak, már elkezdték
a versenylovak ínsérüléseinek ôssejttel történô kezelését,
mely eredményeket az Achilles-ín sérülés gyógyításában
szeretnék mihamarabb hasznosítani.  Amiben már ma ke-
csegtetô eredmények vannak az a porc-, izom-, csont-, ín-
szövet ôssejttel végzett regenerációja, illetve néhány szívbe-
tegség kezelése.

Jellemzô volt, hogy a természettudományos plenáris ülé-
sek aránylag több érdeklôdôt vonzottak, mint a társadalom
tudományágiak.  Igen nagyszámú közönséget érdekelt pl. a
Meeusen (Belga) kutató fáradással kapcsolatos elôadása,
ugyanakkor az obesitással foglalkozó inkább társadalmi
szinten megközelített problémakör keveseket vonzott.  Az is
igaz, hogy ezen az elôadáson leginkább korábbi összefogla-
ló eredményeket ismertettek, ezekbôl a tendenciákból
jövôbeli becsléseket készítettek pl. az elhízott iskoláskorúak
aránya 2010-ben 46%-os lesz Amerikában.  A norvég
Bjornstadt review elôadása történeti áttekintést adott a szív-
vizsgálatok különbözô módszereirôl, ugyanakkor aktuális és
gyakorlati információkkal is szolgált.  Fôként a fiatal kutatók
számára publikációs lehetôségként ajánlotta a 2,3 IF-ral ren-
delkezô Cardiac Prevention & Rehabilitation címû újságot. 

A természettudományi területet képviselô fiatal magyar
küldöttség egy Biomechanikai témájú elôadás kivételével
(Rácz Levente, Costa Andreas, Kopper Bence, Tihanyi Jó-
zsef) mind különbözô poszterszekciókban szerepelt.  Ezen
kívül még Tihanyi József és mtársai kaptak volna elôadás-
ra felkérést, de ô a dékáni teendôi miatt nem tudott a ma-
gyar küldöttséggel utazni.  Az egyes szekciók nagyszámú
érdeklôdôt vonzottak és kimondottan jól koordináltak vol-
tak.  Az elhangzottak alapján a magyar résztvevôk mind-
egyike kifejezetten jó angolsággal adta elô a megengedett
két percben kutatásai eredményét és az azt követô kérdé-
sekre is határozottan válaszoltak.  Több olyan poszter volt,
amely a kötelezô prezentáció után sok külföldi érdeklôdésé-
re tartott számot.  Tapasztalataink alapján a fôleg PhD. hall-
gatókból álló fiatal kutatóknak törekedniük kellene szóbeli
elôadás megtartására, és csupán abban az esetben venni
részt poszterrel az elkövetkezô konferencián, amennyiben
nem fogadják el azt szóbelire.

Sportpedagógia
Köztudomású, hogy az ECSS Kongresszus elsôsorban a

természettudományos kutatásoknak szentel nagyobb teret.
Ehhez azonban minden bizonnyal a jelentkezôk száma, illet-
ve az absztraktok minôsége is befolyásoló tényezô.  Erre
utal, hogy a Sportpedagógia (mely nem feltétlen egyezik
meg a magyar sport pedagógia fogalmával, céljával, eszkö-
zeivel és tartalmával) mindössze egy meghívásos, két szó-
beli és két poszter szekciónak tudott helyet adni a program-
ban.  

A meghívásos szekció címe a Motivációs klíma a testne-
velésben (Motivational climate in school physical educati-
on), melyre egy finn, egy görög és egy angol kutató 30 per-
ces elôadása fért bele.  Személy szerint fontos tényezônek
tartom azok meghallgatását, akikre folyamatosan hivatko-
zunk, így számomra Athanasisos és Duda elôadása volt
elsôsorban tanulságos.  Mindhárom elôadás a motiváció té-
makörét járta körül, jól kiegészítették egymást.

A két szóbeli szekció 6, illetve 5 elôadást foglalt magába.
Az elsô csütörtökre került, és aránylag népes hallgatóság
elôtt, kivétel nélkül minden elôadás érdekes témákat fesze-
getett.  Hallhattunk a tánc szerepérôl egy esettanulmány ke-
retében, a lányok és fiúk eltérô véleményérôl a testnevelô-
tanári munkát illetôen, valamint a tantervek szerepérôl a
testtömeg index és a fittségi mutatókkal kapcsolatosan.
Emellett tehetséggondozás és a sportolási szokások
mennyiségének és minôségének fejlesztése, illetve a külön-
bözô életkorokra jellemzô statikus és dinamikus egyensúly
összehasonlító vizsgálata is szerepelt a programban.

A második napon két magyar elôadás is elhangzott.  Saj-
nálatosan a kora reggeli elôadásra nem voltak sokan kíván-
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csiak… Az elôadésokat Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella
kezdte (ô nem tudott részt venni, helyette Bognár József
adott elô), mely a sportágválasztás problematikájáról vég-
zett kutatásáról szólt.  Az elôadás kiemelte a lényeges sze-
replôket (gyermek, szülô, testvér, testnevelô, edzô) és befo-
lyásoló tényezôket (személyi, tárgyi, eszköz, anyagi, stb.) a
folyamat során.  A programban szerepelt még Bognár Jó-
zsef, Kovács T. László és Pohány Csilla elôadása is a
felsôtagozatos tanulók véleményérôl és tapasztalatairól a
testnevelés órai értékeléssel kapcsolatosan.  Ebben a
szerzôk bebizonyították, hogy a diákok elfogadják az érté-
kelés jelenlegi formáját és módszereit.  Emellett a testnevelô
tanárképzés és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatait,
legjobb eljárásait, a testnevelôi kiégés kérdéseit, illetve a
kvalitatív kutatási metodológia elônyeit és hátrányait hall-
hattuk a szekcióban.  

Összefoglalva elmondható, a Sport Pedagógia szekció ál-
talában barátságos és szûk környezetben zajlott le, igényes
elôadásokkal és vitákkal.  Talán érdemes lenne jobban be-
kapcsolódnunk a nemzetközi vérkeringésbe, felhasználni
annak eljárásait és módszereit, mert úgy tûnik van le-
hetôség erre.  Ugyancsak reális lehetôség mutatkozik nem-
zetközi kutatócsoportokba való bekapcsolódásba, talán ez
(is) lenne az egyik célja a Kongresszusi részvételnek.  

Edzés és teljesítmény
A nyitónap szerda volt, ekkor került sor az elsô elôadá-

sokra a Coaching and Performance a témaköreiben.  A
szekció jelentôs szerepet kapott a programban, elôadások
igen széles skáláját láthattuk, hallhattuk a Kongresszuson.  

A minket érintô szekcióban telt ház (mintegy 100 ember)
elôtt az elsô elôadó a kanadai illetôségû Lemieux (és mtár-
sai) a Calgary University-rôl a kritikus erô és az anaerob ka-
pacitás összefüggésérôl tartott elôadást.  Másodikként egy
érdekes elôadás hangzott el az ausztrál Monique King (és
mtársai) részérôl, témaköre a pihenôidôben végzett külön-
bözô intervenciós hatások vizsgálata volt.  Harmadikként
adott elô ebben a szekcióban Révész László „Az irányított
edzések szerepe úszásban" címmel.  Révész és mtsai a ma-
gyar úszósport legendás edzôjének, Széchy Tamás tanítvá-
nyaival készült interjúk kiértékelésével készültek.  A prezen-
táció jól sikerült, nagy érdeklôdés kísérte, több kérdés meg-
válaszolására sem maradt idô a végén.  A következô elôadó
a japán Ayabe (és mtársai) volt, a hosszútávúszásban gya-
kori jelenség, a hypothermia jelenségének vizsgálatát mu-
tatta be.  Ötödikként szintén ausztrál munka anyag került
bemutatásra (Lee és mtársai), témájuk az erôleadás moun-
tain bike-ozás és országúti kerékpározás közben volt.  Az
utolsó, hatodik elôadás (Peinado és mtársai) ezen a napon
szintén az országúti kerékpározás tematikájával foglalko-
zott, diszkriminancia analízist használva a sportág által
megkövetelt fiziológiás képességek, készségek értékelésé-
re.   

A témakörben második szekcióra a következô napon,
csütörtökön került sor, amikor szintén hat elôadás hangzott
el.  Elsôként egy izgalmas elôadás hangzott el az Egyesült
Királyságból származó Drake és mtársai tolmácsolásában, a
VO2 max és a sebesség összefüggéseit vizsgálta elit távgya-
loglóknál.  Másodikként török elôadót (Cevdet és mtársai)
hallhattunk, a Hacettepe szakaszos ugró teszt (HIJT) meg-
bízhatóságának és érvényességének vizsgálatáról.  A követ-
kezôkben Diaz és társai prezentációját élvezhettük, temati-
kája a futás energia felhasználását vizsgálta fiatal triatlono-
soknál.  Ezen a napon a negyedikként svájci Heyer-t hall-
hattunk, rekreációs és elit futók tervezési feladatairól.  Ötö-

dik a finn Pauli a mérések modern technológiai hátterét dol-
gozta fel.  Utolsóként az osztrák Koch-Markus a strandröp-
labda támadási és védekezô stratégiájának jelöléses analízi-
sérôl adott elô. 

A harmadik szekcióra péntek lett kijelölve, az elsô eladó
Jorge és mtársai voltak, a teljesítményt és a kardió-vaszku-
láris reakciót mérték nehéz ellenállásos és tradicionális
erôedzések során.  Másodikként görög (Christos és mtársai)
elôadást hallhattunk, a tematikája evezôsök hypoxemiájá-
val foglalkozott.  A harmadik elôadó (Elias és mtársai) szin-
tén Hellászból jött, a bemelegítés és a szénhidrát bontás
összefüggéseit mutatta be hosszútávfutásnál.  Negyedikként
Matti finn elôadó volt soron, 8 hetes military edzés során
végrehajtott állóképességi és erôedzések miatt bekövetke-
zett változásokat követte.  Ötödiknek Laura és munkatársai
olasz elôadását figyelhettünk meg a serdülôkorú teakwando
sportolók A-amiláz és nyál kortizol szintjének vizsgálatáról.
Utolsóként Nummela (és mtársai) elôadása az 5 kilométe-
res futásnál fellépô kimerültségi állapotot tárta elénk.

Szombaton, az utolsó napon olasz elôadással kezdtünk,
témája az összehasonlító kutatás volt fiatalkorúaknál, antro-
pometriás, motoros és pszichológiai képességek-készségek
vizsgálatával.  Másodikként Romar-Öhberg finn elôadókat
tekintettük meg, a vizsgálat tárgya a síelôk tanulmányi és
sport sikereinek vizsgálata volt.  Ezután ismét egy érdekes
elôadást hallgattunk végig az Egyesült Királyságbeli Lam-
beth tolmácsolásában a mountain bike-osok terep teljesít-
ményérôl.  Negyedikként az olasz Faina elôadását élvezhet-
tük az országúti kerékpárosok fiziológiás követelményeirôl.
Hofmijster és mtársai Hollandiából az evezôsöknél végzett
vizsgálatot a technikai készségek és az erô kapcsolatáról.
Utolsóként a szintén holland Brink elôadása a fiatalkorú lab-
darúgók edzésterhelését és szakaszos állóképességi kapaci-
tásának összefüggéseit mutatta be. 

A poszter szekcióban is mindhárom napon voltak a témá-
hoz kapcsolódó elôadások.  Sajnos hazai poszter prezentá-
cióra a témakörben nem került sor. A poszter szekció
összegzésként elmondhatjuk, hogy a kutatások a területet
szinte teljes egészében lefedik, a sportanalízistôl kezdve a
pihenôidôszak intervencióján keresztül, egészen a techni-
kai-taktikai elemek vizsgálatáig.  Érdekes volt látni azt a
sokszínû megközelítési módot, amellyel a kutatók vizsgálják
az egyes témákat.  

Összegzésképpen az European College of Sport Science
(ECSS) 12. kongresszusán a Coaching and Performance
szekciók megmutatták, hogy a kutatóknak sokoldalúan ér-
demes felfogniuk a kérdéskört, minden részterület reprezen-
tálva volt.  Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy nem ez a
terület képviseltette magát a legerôsebben a kongresszu-
son, hiszen a kutatások döntô többsége más témákkal fog-
lalkozott.  A gyakorlati élversenyzô-kutatások pedig még
nem érték el a kívánatos szintet, úgy tûnik a tudomány
egyelôre a rekreációs, egészségmegôrzô és rehabilitációs
területen mozog jobbára.  Az élsport témájú kutatások terén
mutatkozik lehetôség még több komoly kutatás megvalósí-
tására, amelybôl a gyakorlat számára is kézzel fogható fo-
lyamatok derülhetnek ki. 

Összefoglaló a poszterekrôl
A konferencia alatt 3 alkalommal rendezetek poszteres

bemutatót.  Az érdeklôdôk mindhárom nap reggeltôl estig
sétálhattak a poszterek között.  Az elôadóknak egy óra ált
rendelkezésükre, hogy elôadják munkájukat az elnöküknek
és az érdeklôdôknek, így kérdésekkel együtt körülbelül 6-
10 perc jutott minden személyre.  17 különbözô témakörben 

Összefoglalás
A rendszeres fizikai aktivitásnak a

testalkatra, testösszetételre és a fizikai
teljesítményekre gyakorolt pozitív ha-
tása nem vonható kétségbe. A mért
jellemzôk alapján az öröklöttség mel-
lett az aktivitás és edzés által módosí-
tott struktúra és a mozgásteljesítmé-
nyek következményes fejlôdése külön-
külön is leírható. A biológiai rendsze-
rek komplexitásának és rendezettsé-
gének „mérésére” viszont egyre töb-
ben és többször használják a statiszti-
kai entrópiát (Land és Elias 2005). Az
entrópia segítségével sokféle fiziológiai
folyamatot, sôt mozgásos teljesítményt
elemeztek már - pl. szívfrekvenciát
(Ryan et al. 1994, Cysarz et al. 2000),
légzést (Cardilora et al. 2004), GH
szekréciót (Martha et al. 1996), falmá-
szók specifikus teljesítményét (Bosch-
ker és Bakker 2002), járást (Costa et
al. 2003), célkövetô mozgásokat (Lai
et al. 2005) -, de a mûködés rendezett-
ségi mutatóját csak egy-egy paramé-
ter idôsora alapján számolták ki. Mi a
vizsgált rendszer többféle jellemzôjébôl
számoltuk ki az entrópiát, hogy a rend-
szer „egészét” egyetlen integrált, diag-
nosztikus paraméterrel (Zsidegh,
2000) minôsíthessük. Vizsgálatunkban
55 testnevelési osztályos (GT) és 70
általános tantervû iskolai osztályba já-
ró (GN) fiú vett részt; a nyolc adatfel-
vételre félévenként került sor. A longi-
tudinális vizsgálat kezdetekor a tanu-
lók életkor-átlaga 7,12 év volt. A rend-
szer entrópiájának kiszámításához a
testmagasság, testtömeg, a metrikus
és plasztikus index, valamint a relatív
zsírtömeg (F%) mellett négy fizikai tel-
jesítmény adatait használtuk fel (30 m-
es futás, helybôl távolugrás, kislabda-
hajítás és 400 m-es futás) (Szabó
1977). Azt a feltevésünket, hogy a GT
csoport fejlôdése rendezettségben fe-
lülmúlja a GN csoportét, a használt
modell elemzése nem igazolta. Az ent-

rópia-értékek összehasonlítása a GN
csoportnál mutatott szignifikánsan ki-
sebb rendezetlenséget a rendszer egé-
szére (Esum), a testi jellemzôkbôl szá-
molt (Emorf) értékekre és a fizikai tel-
jesítmények entrópiájában (Emot) is.
A kisebb entrópia értékek tehát e cso-
port komplex fejlôdésében mutattak
kiegyensúlyozottabb testméreti válto-
zásokat és ezeknek jobban megfelelô
teljesítményfejlôdést. Mivel a modell il-
leszkedését nem sikerült alátámaszta-
ni, hagyományos, változónkénti elem-
zéssel kíséreltük meg feltárni az oko-
kat. A testmagasság és a plasztikus in-
dex kivételével a két csoport növeke-
dése szignifikánsan különbözött, sôt a
csoportokon belüli korfüggô változá-
sok is többnyire szignifikánsak voltak. 

A fizikai teljesítményekben is volt a
csoportok között statisztikailag érté-
kelhetô eltérés, de a GT csoportban
kevesebb volt a mérés-intervallumon-
kénti szignifikáns különbség. Ez lehet a
mozgáspróbák kedvezôbb entrópiájá-
nak (Emot) hátterében a GN csoport-
nál, hiszen a szignifikáns morfológiai
változásoktól ugyancsak szignifikáns
teljesítményjavulás várható el. Az al-
kati entrópia (Emorf) szignifikáns kü-
lönbségét pedig a TTS-ben és az F%-
nál tapasztalt különbségek magyaráz-
zák meg. Az egész rendszer (Esum)
entrópiájában kimutatott különbség
pedig logikus következmény. A mért
fizikai teljesítmények változóinak kor-
függése minden esetben szignifikáns
volt, a KISL kivételével a regressziós
egyenesek meredeksége sem külön-
bözött, tehát a GT csoport teljesít-
mény-javulása egyetlen próbában sem
haladta meg a mérési periódus kezde-
tén, a szelekció következményeként
regisztrált különbséget. A változónkén-
ti elemzés alapján a GT csoportnál
nem volt igazolható az átlagos biológi-
ai fejlôdést meghaladó fizikai teljesít-
ményjavulás, azaz edzéshatásról nem

beszélhetünk. Ez magyarázat lehet ar-
ra, miért mondtak ellent az eredmé-
nyek kiinduló feltevésünknek.

KKuullccsssszzaavvaakk:: komplex rendszer ent-
rópia-elemzése, testalkat, testösszeté-
tel, fizikai teljesítmény

Abstract
There is no doubt that regular exer-

cise has a beneficial influence on
physique, body composition and
physical working capacity. In addition
to the role of inheritance, one can se-
parately describe the structural chan-
ges brought about by exercise and
physical training as well as the ensuing
improvement of performance. Howe-
ver, when it is the complexity of biolo-
gical sytems that is to be "measured",
a growing number of researchers try to
utilize statistical entropy (Land and Eli-
as 2005). Various physiological pro-
cesses, even motor performances ha-
ve already been analyzed by using ent-
ropy, such as heart rate (Ryan et al.,
1994, Cysartz et al., 2000), pulmonary
ventilation (Cardilora et al., 2004), GH
secretion (Martha et al., 1996), the
specific power output of climbers
(Boschker és Bakker 2002), gait (Cos-
ta et al. 2003), target following move-
ments (Lai et al. 2005), but the indica-
tor of the function's orderliness has be-
en calculated by using only the time
series of solitary parameters. We at-
tempted to assess the quality of the
studied system as a whole by a single
integrated diagnostic parameter (Zsi-
degh, 2000), to this end we calculated
entropy from several variables of the
system. Two groups of boys were stu-
died: 55 pupils who attended specific
physical education classes (GT) and
70 boys who attended classes follo-
wing the general curriculum (GN).
Eight observations were made with in-
tervals of half a year. When this longi-
tudinal study began, the average age
of the pupils was 7.12 years. The vari-
ables used to calculate the entropy of
the system were height, body mass,
the metric and plastic indices, relative
fat mass (F%) and the data of four mo-
tor  tests, namely, 30m dash, standing
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teljesítmény-feljôdésének megítélése
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Megbeszélés
A pulzáló mágneses terek emberre

gyakorolt terápiás és preventív hatását
utóbbi idôben számos közlemény is-
mertette (1, 2, 4). Mágneses terek
mikrocirkulációt fokozó hatásának le-
het restitúciót elôsegítô következmé-
nye is, azonban élsportolókra gyako-
rolt ilyen hatását szerzôk tudomása
szerint nem mérték. A mért adatok il-
letve arányszámok alapján az alábbi
következtetések vonhatók le:

1. 5 perccel a terhelés befejezése
után a tejsav szintjének csökkenése a
terhelés után közvetlenül mérthez ké-
pest egyedül az M2P2I2-s valós expo-
zíciónak kitett csoportban volt észlel-
hetô (3. és 6. táblázatok), azonban a
kis létszámú csoport miatt nem jelent-
hetô ki egyértelmûen, hogy ez a fajta
expozíció oly mértékben javítja a mik-
rocirkulációt és tejsav bontását, hogy
szinte azonnal csökken a tejsavszint,
bár nem is zárható ki. Ennek a feltéte-
lezésnek a megerôsítése további méré-
seket igényel.

2. Mindkét valós expozíciónak kitett
csoportban a terhelés után 60 perccel
mért tejsavszint nagyobb mértékben
csökkent a terhelés után közvetlenül
mért koncentrációhoz képest, mint a
placebo illetve expozíciónak ki nem
tett csoportokban.

3. Hasonló a helyzet a terhelést kö-
vetô 60. percben mért tejsav koncent-
ráció és terhelés utáni 5. percben mért
koncentrációk arányát illetôen, bár az
M2P2I2 expozíciós csoportban a kü-
lönbségek igen csekélyek. Azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy ezzel az ex-
pozícióval már 5 perccel a terhelés
után a koncentráció csökkenését ta-
pasztaltuk. Ezt a magyarázatot az is
alátámasztja, hogy a 60 perces kon-
centráció a nyugalmit legjobban ebben
a csoportban közelíti meg.

4. A terhelés után 60 perccel mért
értéket a nyugalmi koncentrációhoz vi-
szonyítva azt tapasztaltuk, hogy
M3P2I3 expozíciónak kitett csoportban
a placebo csoporthoz képest jobban,
azonban az expozíciónak ki nem tett
csoporthoz képest kevésbé állt helyre
az eredeti szint. Oka lehet statisztikai
hiba, illetve az expozíciók közti különb-

ség. Ugyanakkor az M2P2I2 csoport-
ban a 60 perces tejsav szint nem éri el
a nyugalmi 1,5-szeresét, minden más
csoportban több, mint duplája.

5. Expozíció fajtájától függetlenül
vizsgálva az adatokat azt találjuk, hogy
az összes összehasonlításban a mág-
neses tér hatásának kitett csoportban
gyorsabban csökkent a tejsav kon-
centráció szintje, mint a mágneses ha-
tásnak ki nem tett csoportokban. A
nem kezelt és placebo csoportok közti
különbség minden esetben kisebb,
mint a kezelésnek kitett és expozíció-
ban nem részesülôk közül a jobbik
közti különbség.

Méréseink során azt tapasztaltuk,
hogy a mágneses teres expozíciónak
kitett és nem kezelt csoportok között a
tejsav szint csökkenés különbsége a
kezeltek javára 60 perccel a terhelés
befejezése után viszonylag csekély
(összességében 31,44 % illetve 34,63
valamint 35,78 % - 4. táblázat, az
M3P2I3 expozíciónak kitett csoportban
38,26 illetve 43,14 és 46,06 % - 5. táb-
lázat, az M2P2I2 csoportban pedig
24,61 valamint 26,12 és 25,49 % - 6.
táblázat). Azonban figyelembe véve a
mai élsportban a helyezettek közti tel-
jesítménykülönbségeket, ez nagyság-
rendekkel nagyobb. Pl. 1984 és 2004
közötti 20 éves periódusban férfi kajak
négyesben az olimpiai bajnokok ered-
ményének javulása 2,75% (és ebben
benne van a felszerelés - lapát tollának
és hajó alakjának - változása okozta
javulás is), nôi 200 m-s gyorsúszásban
pedig 0,84 %, egyes versenyszámok-
ban pedig a teljesítmény csökkent
(1500 m-s férfi síkfutás) (3). 

Bár a csoportok létszáma kicsi, a
vizsgálat eredményei alapján kijelent-
hetô, hogy a Viofor JPS készülék által
generált mágneses terek alkalmasak a
terhelést követô restitúció felgyorsítá-
sára. Ez lehetôvé teszi napi több edzés
esetén a második (és további) edzések
intenzívebbé tételét, javítja az esti
edzés utáni az éjszakai pihenést. Verse-
nyek esetén olyan sportágakban, ahol
egy nap több alkalommal kell pályára
lépni vagy a sportoló több verseny-
számban indul és egy nap több alka-
lommal kell szerepelni (pl. birkózás,

cselgáncs, atlétika egyes futószámai,
rövid pályás gyorskorcsolya, kajak-ke-
nu, úszás, öttusa, tollaslabda, asztalite-
nisz, vívás, stb.), illetve labdajátékok-
ban a félidôk közötti szünetekben (an-
nál is inkább, mert ez a készülék alkal-
mas egy vezérlôvel több személy keze-
lésére) elôsegíti a pihenést, azaz a kö-
vetkezô szereplés alkalmával javíthatja
az eredményességet.

Sporton kívüli felhasználást (pl. fog-
lalkozás egészségügy) illetôen nehéz
fizikai munkát végzôknél is hasznos le-
het alkalmazása. 

Ugyanakkor szükséges, hogy na-
gyobb esetszámmal, más sportágak
képviselôinek bevonásával is elvégez-
zük a felmérést, ami az eredmények
egzaktságán és alkalmazhatóságról le-
vont következtetéseken finomíthat. A
tejsav koncentráció csökkenése gör-
béjének pontosabb meghatározásához
szükségesnek tûnik az R30 mérése is.
További feladat, hogy ne csak olyan
sportágakban végezzük ezt el, ahol az
állóképességnek van szinte döntô sze-
repe, hanem mérjük fel alkalmasságát
más jellegû sportágakban is (pl. torna
vagy lövészet), valamint a sok beprog-
ramozható lehetôség közül kiválasszuk
az optimálist. Az optimális beállítást
befolyásolhatja az egyéni „fogékony-
ság” valamint a sportág jellege.

A szerzôk köszönetüket fejezik ki az
Országos Sportegészségügyi Intézet
Kutató osztály munkatársainak a min-
ták helyszíni levételéért és a mérések
elvégzéséért valamint a felmérésekben
önként részt vett sportolóknak az
együttmûködésért.

Irodalom
Aleksander Sieron: Mágneses terek

alkalmazása az orvostudományban.
Szûcs Adrienn: Mozgásszervi meg-

betegedések megelôzése Viofor JPS
elektromágneses-tér kezeléssel. Bal-
neológia XXIII/2/32-39

Dobos J., Csépai D., Moldvay I:
Sportsérülések és ártalmak kajak-ke-
nuban

Gruber J.: Magnetfeld-resonanz-the-
rapie beim 1. FC Nürnberg Ener. Med.
1999/3:22

láthattunk anyagokat összesen 527 posztert a következô te-
rületeken: Gyógytestnevelés/Öregedés/Biokémia és endok-
rinológia/Biomechanika/Edés és versenyzés/Ergomet-
ria/Genetikai és molekuláris biológia/Táplálkozás és sport-
mozgás/Testnevelés és pedagógia/Fizikai aktivitás, egész-
ség és fitnes/Fiziológia/Pszichológia/Sport szocioló-
gia/Sport orvoslás/Növekedés és érés/Antopometria/ Mo-
toros tanulás/

Elsô nap 14 témakör- 25 szekciójában 255 poszter.
Második nap 15 témakör -24 szekció 252 poszter.
Harmadik nap 13 témakör- 22 szekció 220 poszter.
A teremben egész nap lehetett érdeklôdôket látni, az

elôadók egymás között és a kérdezôkkel is sokat tudtak be-
szélgetni, ha vették a „fáradtságot" és szemmel tartották
anyagukat.  Az elôadások órájában szüneteltek a szóbeli
prezentációk, talán ennek is köszönhetôen mindig teltház
volt.  Ennek ellenre kényelmesen lehettet közlekedni, és
könnyen megtalálható volt minden plakát, amit az absztrakt
könyvben kiválasztott magának az ember.  Sajnálatos tény,
hogy egy-két szekció elnöke nem érkezett meg, így voltak
olyan kutatók, akik kizárólag egymás között beszélgethet-
tek munkájukról.  

Kongresszusi körkép
Az ECSS éves kongresszusa a világ egyik legjelentôsebb

és legnagyobb sporttudományos rendezvényei közé nôtte ki
magát, évekre elôre rögzített a következô kongresszus hely-
színe (2008 Estoril/Portugália, 2009 Oslo/Norvégia, 2010
Antalya/Törökország).  A tudományos szervezet éves kong-
resszusainak fejlôdése a résztvevôk és az elôadások száma
tekintetében töretlen és rohamos.  Az idei 12. kongresszu-
son minden földrész képviseltette magát, 60 ország elôadói
szerepeltek a tudományos kongresszuson (pl. Ausztrália,
Brazília, Irán, Katar, Kazahsztán, Kína, Malaysia, Szaud-Ará-
bia, stb.).  A szinte teljes körû európai jelenlét mellett szem-
beötlô volt a nagyarányú japán képviselet, emellett viszony-
lag sokan jöttek az USA-ból és Kanadából is.  Érdekes volt
létni, hogy a résztvevôk döntô hányada, 70-80%-a a fiatal
korosztály képviselôje.  

A kongresszus absztrakt kötete 718 oldalas, 1400 tartalmi
összefoglalót foglal magába kis méretû betûkkel, 4 plenáris
ülés, 35 szimpózium, 80 tematikus elôadói szekció, és monst-
re, 725 poszter bemutatása alkotta a szakmai programot.

A poszteres prezentációt részemrôl mindig kedveltem, tö-
retlen népszerûsége nem véletlen.  Bár lényegileg „másod-
osztályú" besorolású, nagy konferenciákon sokszor megha-
tározó szerephez jut az információ átadásban.  Egyrészt
technikailag megoldhatatlan néhány nap alatt ezres nagy-
ságrendû elôadások megszervezése, ezért a poszter egyféle
kényszermegoldásként is funkcionál.  Térhódításában meg-
ítélésem szerint kezdetekben az is közrejátszott, hogy gyen-
ge nyelvtudással is megkockáztatható egy poszteres konfe-
rencia részvétel.  Másrészt nagy elônyökkel is rendelkezik a
hagyományos szóbeli, „orális" elôadásokkal szemben.  A
posztereket mindenki megnézi, a szokványos A0 méretû
„plakátra" minden információ felzsúfolható.  A szerzôvel pe-
dig gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetséges konzultálni, il-
letve kapcsolatot felvenni.  Kétségtelen persze, hogy az
esszé jellegû témakifejtésekre alkalmatlan ez az elôadás for-
ma.  A poszter nagyon „tömör" mûfaj, eleve feltételezi ada-
tok meglétét és feldolgozását.  Az ábrák és táblázatok pedig
többnyire önmagukban is érthetôk.  Nem véletlen tehát,
hogy a poszterek az ECSS idei konferenciáján is fontos sze-
rephez jutottak, mennyiségileg pedig dominánsak voltak. 

A poszterek szokásos módon meglehetôsen vegyes, he-

lyenként kissé eklektikus képet mutattak.  Többségük esz-
tétikus és szép volt, A0 méretû plakátra színesen nyomtat-
va.  Egy formabontó spanyol poszter is szerepelt, a körte-
formájú, szélén hullámvonalban vágott, amúgy szép szín-
összeállítású plakát mindenki figyelmét magára vonta.  Volt
néhány fekete fehér poszter is, számomra meglepôen sok
volt az A4 méretû lapokból összerakott poszter (fôleg japá-
nok), és elrettentô példaként még kimásolt és felnagyított
absztrakt felragasztása is elôfordult.  Több intézmény
elôadói ugyanakkor egységes arculatú és színvilágú poszte-
rekkel szerepeltek.  

A poszterek tartalmi részei szinte kivétel nélkül a nemzet-
közileg szokásos sémát követték (logók, cím, szerzôk és in-
tézményük, bevezetés, cél, anyag és módszer, eredmények,
diszkusszió, következtetések, esetleg néhány irodalmi refe-
rencia jelzése).  A magyar poszterek elegánsak és szépek
voltak, tartalmi kérdésekben pedig sokan érdeklôdtek az
elôadóinknál.  A posztereket minden nap reggel 8-tól lehe-
tett kiragasztani az elôre meghatározott sorszámú helyre, és
estére le kellett szedni.  A poszterek többsége 10-16 óra kö-
zött ki volt függesztve, bár a szekció hivatalosan mindig
14.30-15.30 között végezte munkáját.  Ekkor a hatalmas
kiállítási csarnokban mindig óriási tömeg volt.  A poszterek
érdemi áttekintéséhez azonban szerintem az ideális idôpont
11-12 körül volt.  Ekkor is sokan voltak már a csarnokban,
volt még elegendô A4-es méretû „különlenyomat" – persze
az elôadó nem biztos, hogy a posztere mellett volt.  A posz-
tereket a szerzô választása szerint, elôre megadott témakö-
rök (alszekciók) alapján csoportosították.  Gyakorlatilag
mindenki megtalálhatta a saját érdeklôdésének megfelelô
témákat, de tájékozódhatott a sporttudomány szinte minden
szegmensének legújabb tudományos eredményeirôl is. 

Tartalmi oldalról Jyväskyläban elsôsorban a motoros
tesztek alkalmazására voltam kíváncsi.  Sokkal kevesebb
ilyen témájú elôadással és poszterrel találkoztam, mint ami-
re elôzetesen számítottam.  Leginkább a fittség vizsgálati
anyagoknál találkozhattunk motoros tesztekkel, és néhány
alkalommal különféle mûszeres, terheléses, élettani vagy
módszertani vizsgálatok kiegészítô részeként.  A motoros
tesztek összességében azonban csak perifériálisan szerepel-
tek a kongresszusi anyagokban portugál, spanyol, auszt-
rál/katari és maláj szerzôktôl.  A „testing" kulcsszó alatt
szinte kizárólag mûszerigényes laboratóriumi mérésekrôl
számoltak be.  Általában is jellemzô volt az élettani-biome-
chanikai vizsgálatok erôteljes jelenléte, még sportági vizs-
gálatok esetében is.  Társadalomtudományi területeken a
kérdôíves módszerek alkalmazása dominált.  Személy sze-
rint csalódást okoztak az alkalmazott adatfeldolgozási mód-
szerek is, egyrészt több hibát és pontatlanságot tapasztal-
tam, másrészt elvétve lehetett csak találkozni többváltozós
módszerek alkalmazásával. 

A szóbeli elôadások fentiek ellenére általában magas szín-
vonalúak voltak, kizárólag PowerPointos prezentációval le-
hetett szerepelni.  A 10 perces idôkorlátot nagyon szigorúan
és következetesen minden szekcióban betartották.  Meg-
lepôen sokan elkövették azonban azt a tipikus hibát, hogy a
bevezetéssel és a metodikával elhasználták idejük nagy ré-
szét, az eredmények bemutatására és az összefoglalásra
alig maradt idejük.  Egyébként a „szokásos" konferencia
forgatókönyv szerint zajlott a hallgatóság cirkulációja: az
elôadások címe és esetleg az absztrakt alapján mentünk az
egyik elôadásról a másikra.  Volt, amelyik a címe alapján
csalódást okozott, más esetben viszonylag semmitmondó
cím mögött kitûnô anyag és elôadás húzódott meg.  Elôfor-
dult szép prezentáció  mellett  gyenge  elôadás,  és  szerény- 
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prezentáció mellett briliáns elôadás.  A magyar elôadások
megítélésem szerint jól sikerültek, az elôadásokat követô
kérdéseknél és vitánál mindenki állta a sarat.

Az ECSS kongresszusok jellemzôje a fiatal kutatók díja-
zása (Young Investigators Award).  Idén mintegy 25 ezer
eurot fordítottak e célra, 21 fôt díjazva.  A díjakat a hagyo-
mányos elôadásokra és a poszterekre külön adták ki, az
elsô díj elôadásoknál 4000 euro, posztereknél 3000 euro
volt.  Az elsô 4 helyet eldöntötték, és aránylag sok 5. he-
lyezést osztottak ki.  A díjazottaknál egy-két kivételtôl elte-
kintve teljes mértékben dominált a természettudományi te-
rület, illetve a mûszerigényes laboratóriumi mérések ered-
ményeinek bemutatása.  Nagyon jól szerepeltek a belgák
és a norvégok, de kaptak díjat osztrák, finn, német, francia,
ausztrál és brazil fiatalok is.  Közép- és kelet-európai díja-
zott nem volt. 

Összességében a kiválóan megszervezett, remek hangu-
latú kongresszus hasznos és érdekes volt.  A magyar
elôadók anyagai egyértelmûen a jók közzé tartoztak.  Bár a
fiatal elôadóink egy része most esett át a „tûzkeresztségen",
teljesítményükön ez nem látszott.  Csak remélni lehet, hogy
PhD hallgatóink számára a jövôben is sikerült megtalálni az
anyagi forrásokat az ECSS kongresszusi részvétel támoga-
tásához.  A jövô évi portugáliai program már teljesen komp-
lett, de a norvégok és a törökök is jelentkeztek kongresszu-
si szóróanyagaikkal.  

További információ az ECSS (www.ecss.de) és a kong-
resszusi honlapokon található (www.fmh.utl.pt/ ecss2008 ,
www.ecss2010.com ).

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttáákk::  BBeennddiinneerr  NNóórraa,,  BBooggnnáárr  JJóózzsseeff,,  GGéécczzii
GGáábboorr,,  KKnneeffffeell  ZZssuuzzssaannnnaa,,  KKoollttaaii  EErriikkaa,,  OOzzssvváátthh  KKáárroollyy,,
RRáánnkkyy  MMáárrttaa  

állandó, lehet fokozódó vagy növekvô-
állandó-csökkenô (M) és program -
szûk spektrumú egyszerû struktúrájú
jeltôl az ionos ciklotronos magnetore-
zonanciáig (P), külön-külön is beállít-
hatóak. Ezek kombinációi révén több
száz beállításra van lehetôség a mág-
neses tér paramétereinek igen széles
skáláján. Emiatt hangsúlyozni szüksé-
ges, hogy a különbözô programok és
készülékek eredményei összehasonlít-
hatóak, de nem behelyettesíthetôek!

Anyag és módszer 
2006 és 2007 évi ergometriás kajak

bajnokság alkalmával 15-15 sportoló
vett részt a felmérésekben. ôket mind-
két alkalommal három 5-5 fôs cso-
portra osztottuk, mindegyikben 2 nô és
3 férfi sportoló szerepelt. Az 1000 m-s
táv teljesítésének idejét mértük, mint
teljesítményt. Az egyik csoportot (+)
közvetlenül a terhelés után Viofor JPS
készülékkel végzett magnetostimuláci-
ós expozíciónak vetettük alá. Másik
csoportot (pl) a készülék „placebo”
programjával „kezeltük”, harmadik
csoport (-) nem részesült kezelésben.
Terhelés elôtt (Tny), közvetlenül terhe-
lés után (Tmax), a restitúció 5. (R5) és
60. (R60) percében fülcimpából vett
vérbôl határoztuk meg a vér tejsav
koncentrációját. Restitució gyorsasá-
gának mértékéül a tejsav koncentráció
százalékos arányának változását,
csökkenését vettük (R5/Tmax,
R60/Tmax, R60/Tny, R60/R5). 2006-
ban M3P2I3 programmal, 2007-ben
M2P2I2 programmal végeztük a mag-
netostimulációt, így a készülék gene-
rálta különbözô paraméterû mágneses
terek közti különbséget is fel tudtuk
mérni. Az eredményeket mindkét fel-
mérésben mindhárom csoportban át-
lagoltuk, a következtetéseket az átlag-
értékek alapján vontuk le. 

Eredmények
Az 1000 m-s táv leevezése idejének

átlagértékei mindkét évben a csopor-
tok között közel azonosak, az átlagtel-
jesítmények közti különbség 2006-ban
1,5%, 2007-ben 1,8%. Kijelenthetô,
hogy a csoportok teljesítményei között
lényeges különbség nincs, a csoportok
a továbbiakban összehasonlíthatóak.
A szórás ugyanakkor nagy, ennek ma-
gyarázata, hogy mind a hat csoport-
ban szerepeltek nôk és férfiak is ((11..
ttáábblláázzaatt)).

A három különbözô csoport tejsav
koncentrációinak 2006 évi átlagérté-
keit illetve szórását mutatja be a 22..  ttáább--
lláázzaatt. Ebben az esetben az expozíciót
M3P2I3 programmal végeztük.

2007 évben az expozíciót M2P2I2
programmal végeztük, a kezelt, nem
kezelt és placebo csoport tagjainak át-
lag tejsav koncentrációja és a szórás
látható a 33..  ttáábblláázzaattbbaann.

Mind a 22..  ttáábblláázzaattbbaann, mind a 33..
ttáábblláázzaatt adatai alapján látható, hogy
egy kivétellel az R5-s tejsav koncent-
ráció meghaladja a Tmax esetén mért
értékeket. Ennek magyarázata, hogy
a terhelés befejezése ellenére egy ide-
ig még a sejtekbôl távozik a tejsav,
ezért a pihenés kezdeti fázisában a
koncentráció enyhe további emelke-
dése várható. 

A restitúció során a tejsav koncent-
ráció változásának könnyebb nyomon
követése érdekében a változásokat
százalékos arányban adjuk meg
összességében ((44..  ttáábblláázzaatt)) valamint
mindkét felmérés esetében külön-kü-
lön is (55..  ttáábblláázzaatt - 2006 évi mérés, 66..
ttáábblláázzaatt 2007 évi mérés). 

A 44..  ttáábblláázzaatt adatai mutatják a tej-
sav koncentráció százalékos arányá-
nak változását az expozíciók minôsé-
gétôl függetlenül, összességében ele-
mezve a „mágneses tér” hatását a res-
titúcióra.

A Viofor JPS generálta mágneses tér
fizikai terhelést követô izomzat vérel-
látását javító hatását termográfiás
vizsgálattal is igazolták (2). 2006-ban
végzett vizsgálataink ezt megerôsítet-
ték.
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2006   (M3P2I3) 2007  (M2P2I2)
+ 272,7 (246,2 - 309,4) 281,5 (252,2 - 308,6)
- 274,9 (252 - 313,7) 279,6 (251,3 - 318,1)
pl 270,7 (236,7 - 301,6) 284,9 (274,3 - 306,1)

11..  ttáábblláázzaatt:: Teljesítmény (mp)/ Performance (sec)

Nyugalmi T max R5 R60
+ 2,05 (1,66 - 2,34) 12,33 (7,8 - 19,2) 13,77 (9,0 - 19,5) 5,27 (4,17 - 6,93)
- 2,24 (1,78 - 2,76) 11,18 (9,68 - 13,1) 11,84 (10,3 - 13,4) 5,11 (2,56 - 9,32)
pl 2,09 (1,78 - 2,39) 10,93 (8,12 - 14,4) 12,86 (8,12 - 17,0) 5,8 (3,34 - 7,85)

22..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció 2006 - M3P2I3 (mmol/l)/Lactic acid concentration (mmol/l)

Nyugalmi T max R5 R60
+ 2,55 (1,9 - 3,78) 15,36 (11,6 - 18,9) 14,79 (7,59 - 17,8) 3,64 (2,3 - 4,77)
- 2,12 (1,36 - 2,85) 16,66 (12,1 - 19,9) 19,72 (12,6 - 30,3) 5,15 (4,03 - 9,15)
pl 1,77 (1,08 - 2,34) 17,08 (14,4 - 23,4) 17,46 (14 - 26,7) 4,45 (2,87 - 6,22)

33..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció 2007 - M2P2I2 (mmol/l)/Lactic acid concentration (mmol/l)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 103,99 33,22 200 31,44
- 112,15 38,31 235,5 34,63
Pl 109,93 39,52 264,5 35,78

44..  ttáábblláázzaatt:: Expozíció minôségétôl független tejsav koncentráció változás
(%)/Changing of the lactic acid concentration not depending of the kind of expo-
sition (%)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 111,68 42,72 257 38,26
- 105,9 45,71 228 43,14
pl 117,66 53,04 278 46,06

55..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció változás (%) 2006 - M3P2I3/Changing of the
lactic acid concentration (%)

R5/Tm R60/Tm R60/Tny R60/R5
+ 96,3 23,7 143 24,61
- 118,4 30,9 243 26,12
Pl 102,2 26 251 25,49

66..  ttáábblláázzaatt:: Tejsav koncentráció változás (%) 2007 - M2P2I2/Changing of the
lactic acid concentration (%)
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Összefoglalás
A hagyományos restitúciót elôsegítô

módszerek lehetôségeit a jelenkori él-
sport már kihasználta. Alternatív mód-
szerek (pl. akupunktúra, magnetosti-
muláció, cryotherapia) jelentek meg,
azonban az ezen módszerek alkalmas-
ságát bizonyító tudományos igényû
felmérések száma behatárolt. A Viofor
JPS készülékkel végzett magnetosti-
muláció restitúcióra gyakorolt hatását
mértük fel a 2006. és 2007. évi ma-
gyar kajak ergometriás bajnokságon.
Mindkétszer három 5-5 fôs csoport
vett részt a felmérésben, mindegyikben
2 nô és 3 férfi sportoló szerepelt. Az
1000 méteres táv teljesítésének idejét
mértük mint teljesítményt. Az egyik
csoportot közvetlenül a terhelés után
magnetostimulációs kezelésnek vetet-
tük alá (+). A másik csoportot a készü-
lék „placebo” programjával „kezeltük”
(pl), a harmadik csoport nem részesült
kezelésben (-). Terhelés elôtt (Tny),
közvetlenül terhelés után (Tmax), a
restitúció 5. (R5) és 60. (R60) percé-
ben fülcimpából vett vérbôl határoztuk
meg a vér tejsav koncentrációját.
2006-ban M3P2I3 programmal, 2007-
ben M2P2I2 programmal végeztük a
magnetostimulációt. Az eredményeket
mindkét felmérésben mindhárom cso-
portban átlagoltuk, a következtetése-
ket az átlagértékek alapján vontuk le.
Az adatok azt mutatták, hogy a mag-
netostimulációnak kitett csoportokban
a tejsav koncentráció gyorsabban
csökkent. Az M2P2I2-s program hatá-
sa gyorsabban érvényesül, az ennek az
expozíciónak kitett csoportban már 5
perccel a terhelés befejezése után ala-
csonyabb volt a tejsav szint és 1 órával
a terhelés befejezése után is csak közel
1,5-szerese a nyugalminak, míg a töb-
bi csoportokban több mint duplája.
Méréseink alapján az M2P2I2-s prog-
ram alkalmasabbnak tûnik a restitúció
felgyorsítására az M3P2I3-s program-

nál. Adataink alapján a Viofor JPS-l
végzett magnetostimuláció alkalmas
lehet a restitúció felgyorsítására. Szük-
séges nagyobb létszámú csoportokon
tovább folytatni a felmérést illetve a
számos beállítási lehetôség közül kivá-
lasztani az optimálist.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Viofor JPS, magnetos-
timuláció, restitúció, tejsav koncent-
ráció

Abstract
The possibilities of traditional met-

hods to help restitution in top sport are
limited. Now there are new, alternative
methods (acupuncture, magnetosti-
mulation, cryotherapy), but only few
scientific studies about the effective-
ness of these methods are known. We
measured the effectiveness of magne-
tostimulation in restitution by a Viofor
JPS equipment on ergometric Hunga-
rian kayak championships in 2006 and
2007. In both experiments 3-3 groups
of 5 took part each including 2 women
and 3 men. We measured the time of
1000 meters paddling as a performan-
ce. The members of the first group we-
re stimulated by magnetic field (+) im-
mediately after paddling. The second
group was stimulated by the „placebo”
function of this equipment (pl), the
third group was not treated at all (-).
We measured the lactic acid concent-
ration before paddling (Tny), immedi-
ately after loading (Tmax), and 5 and
60 minutes after paddling (R5 and
R60). In 2006 the magnetostimulation
was performed by M3P2I3, in 2007 by
M2P2I2 programme of Viofor JPS. We
used average values in both cases, the
conclusions were drawn on comparing
the average data of the groups. The re-
sults showed that the restitution of the
lactic acid concentration was faster in
the groups treated by magnetostimula-
tion. The M2P2I2 programme proved
to be quicker than M3P2I3. In the gro-

up, exposed by this programme we ob-
served the degradation of the lactic
acid concentration as soon as 5 minu-
tes later (in the rest of the groups the
concentration increased) and after 60
minutes the level was only 143 % of the
normal level (in the rest of the groups
more than 200 %). According to our
experience the M2P2I2 programme is
more effective to make the restitution
quicker. On the basic of our data the
magnetostimulation with Viofor JPS
may be more appropriate to reach fas-
ter restitution. It is necessary to per-
form the same measurements in larger
groups of athletes and to choose the
optimal programme from the available
ones.

KKeeyy  wwoorrddss:: Viofor JPS, magnetosti-
mulation, restitution, lactic acid con-
centration

Bevezetés
Közismert, hogy a mai élsport egyre

nagyobb követelményt állít az élspor-
tolók és az ôket felkészítôk elé. Egyre
nagyobb az igény két edzés illetve két
versenyterhelés között a határterhelés
minél gyorsabb kipihenésére. Hagyo-
mányos módszerek lehetôségei ennek
az igénynek a kielégítésére behatárol-
tak, új módszereket kell igénybe venni.
Ugyanakkor alternatív módszerek (pl.
akupunktúra, magnetostimuláció,
cryotherapia) jelentek meg, azonban
ezen módszerek alkalmasságát bizo-
nyító tudományos igényû felmérések
száma még csekély. Jelen munka cél-
ja annak felmérése, hogy a Viofor JPS
készülék generálta mágneses tér alkal-
mas-e erre, illetve a készülék szinte
számtalan programlehetôsége közül
mely(ek) alkalmasak e cél elérésére il-
letve hatékonyságuk hogy viszonyul
egymáshoz.

A Viofor JPS készülék alacsony (100
mT alatti) térerejû ún. magnetostimu-
lációs kezelés végzésére alkalmas. Ez
a készülék a magnetomechanikus és
elektordinamikus hatás mellett az io-
nos ciklotronos elektron magnetorezo-
nanciás hatás elérésére is alkalmas. A
készülék vezérlôjével a térerôsség - 13
fokozat (I), kezelés módszere - ez lehet

Igazán nagyszabású tudományos ese-
ménynek adott otthont nyár közepén a
dán fôváros: az ISSA sorrendben negye-
dik, míg az ISHPES tizedik világkonferen-
ciáját tartotta közös szervezéssel Kop-
penhágában.  Ennek megfelelôen a 45
országból érkezô több mint négyszáz
résztvevô szekciónként – melybôl össze-
sen 54 került megrendezésre - 4-5
elôadást hallgathatott meg sportszocioló-
giai, illetve sporttörténeti témákban. 

A közös rendezés nem véletlen, mivel a
(poszt) modern társadalmak különbözô
problémáinak elemzése jellemzôen inter-
diszciplináris megközelítést igényel.  Jó
példa erre a globalizáció évtizedek óta
erôsödô folyamatának történelmi, illetve
szociológiai jellegû vizsgálata, melyek
csak együttesen tárhatják fel annak tár-
sadalmi hatásait.  „A történelem szocio-
lógia nélkül vak, a szociológia  történe-
lem nélkül üres"- idézte Immanuel Kant
szavait, és egyben az ikerkonferencia
mottóját Gertrud Pfister, az ISSA elnöke
nyitóbeszédében.  Mindehhez Thierry
Terret, az ISHPES elnöke kiegészítette az-
zal, hogy bár a két tudományterület soká-
ig egymással versengve fejlôdött, ma
képviselôinek nyitottaknak kell lenniük a
másik iránt, számos esetben ugyanis azo-
nos jelenségeket, problémákat vizsgál-
nak, méghozzá gyakran megegyezô ku-
tatási metodológiát használva.  Emellett
a szakemberek egyre jelentôsebb része
nem is azonosítja magát történészként
vagy szociológusként, hanem egyidôben
mindkét terület képviselôinek közösségé-
hez is tartozik.  Elsôsorban bennük ér-
lelôdött meg a közös konferencia gondo-
lata, amelyet hosszas szervezést, számos
egyeztetést követôen sikerült az idei év-
ben megrendezni.

Az esemény négy napja alatt öt rendkí-
vül színvonalas plenáris elôadást hallgat-
hattak meg a résztvevôk; sajnos Anthony
Giddens, a mai angol szociológia egyik
vezetô teoretikusa nem tudott eljönni a
konferenciára, így ezek egyikén helyette
Lars Bo Kaspersen, a Copenhagen Busi-
ness School tanára beszélt rendkívül szó-
rakoztató stílusban a sportmédia történe-
térôl.  Hasonlóan nagy sikert aratott San-
der Gilman („Scholars and Athletes: Ima-
gining Jewish Bodies"), Anker Brink
Lund („The Political Economy of Mass
Mediated Sport"), Judith Lorber („Sports:
The Playing Ground of Gender"), vala-
mint Leena Laine („The IOC, the Globali-
sation of Sport and Gender in the Revolu-
tionary 1960’s: a Nordic Perspective") cí-
mû elôadása is.

A plenáris üléseket követôen egészen
késô délutánig folyt a munka a külön-
bözô szekciókban, ahol sokszor hasonló
társadalmi jelenségekrôl, problémákról
volt szó de más-más perspektívából.  Az
egyértelmûen elmondható, hogy a
sportmédia, illetve a gender jellegû ku-
tatások rendkívül népszerûek napjaink-
ban; a sporttartalmú televíziós adások
és sajtótermékek tartalomelemzéseiben
a nemek megjelenítésének vizsgálata
egész szekciók témakörét adta.  A szo-
ciológia megközelítés mellett a sport-
közvetítések, illetve a sport és a társa-
dalmi nem történelmi aspektusú elem-
zéseibôl is számos elôadás született, de
hasonlóan érdekesek voltak az élsport
és a nemzeti identitás kapcsolatát, en-
nek változását elemzô kutatások beszá-
molói is.  Ez utóbbiak sokszor egy-egy
olyan sportsztárhoz kötôdnek, akik a
médiának köszönhetôen ma már az
egész világon ismertek – így hallhattunk
rendkívül izgalmas elôadást a nevet, ha-
zát és sportágat is váltó sportolónôrôl,
Ludmilla Engqvistrôl, az amerikaiak új
„sweeetheart"-járól, az orosz Maria Sha-
rapováról, illetve Franciaország – az
elôadó által prófétának titulált -Zinadine
Zidane-járól.  Több szekcióban vehettek
részt azok a kutatók és érdeklôdôk is,
akik a sport és az egészségi állapot kér-
déskörében szerettek volna új vizsgálati
eredményeket megismerni (Risk, Pain
and Injuries; Ageing Bodies and Physi-
cal Activities; Physical Activities, Em-
bodiment and Exercise of Disability and
Chronic Illness; Physical Activity and
Health for All; Obesity, Heath and Physi-
cal Activity: Discourses from Global
Perspectives). 

A témakörök maradéktalan felsorolása
szinte lehetetlen, így inkább arról az új
gyakorlatról számolunk be, amely rend-
kívül hasznosnak bizonyulhat hazai kon-
ferenciák esetén is.  A szekciók bezárása
után ugyanis nemcsak meghatározott
kérdésekkel foglalkozó, elôzetesen szer-
vezett workshopokra és fórumokra került
sor, hanem a résztvevôk maguk is kezde-
ményezhettek olyan ad hoc beszélgetése-
ket, amelyekre az elôadások idôkorláto-
zása miatt azok után nem nyílt lehetôség.
Így mindenki megszerezhette, vagy ép-
pen megoszthatta azokat, a további kuta-
tómunkát segítô információkat, amelyek-
hez feltétlenül szeretett volna ô vagy kol-
legája a konferencia alatt hozzájutni.  Az
esemény tehát nemcsak szimbolizálta a
két tudományterület együttmûködését,
hanem valóban lehetôséget nyújtott arra,

hogy a sporttörténettel és/vagy sportszo-
ciológiával foglalkozó szakemberek is
megismerjék egymást, és eszmét cserél-
hessenek. 

Összesen négy magyar elôadó vett
részt elôadással ezen a konferencián.
Hárman a Semmelweis Egyetem Testne-
velés és Sporttudományi Karának képvi-
seletében, Kertész István, egyetemi ta-
nár, „Pergamon és Dephi. Sportpolitika a
hellén idôszakban" címû elôadásával tet-
te színessé az olimpiai játékok történeté-
vel foglalkozó szekciót.  Gáldiné Gál
Andrea, a „Global Women in Sports Me-
dia" elnevezésû nemzetközi kutatási pro-
jekt résztvevôje, a sportolónôk 2004-es
athéni olimpiai játékok idôszaka alatt a
hazai sajtóban való megjelenésének
elemzését ismertette.  Perényi Szilvia, a
sportolási tevékenység és az általános
emberi értékek, értékpreferenciák össze-
függéseit elemezte a fizikailag aktív és
inaktív magyar fiatalok körében.  A ne-
gyedik magyar részvevô, Molnár Gyôzô,
a North East Wales Institute of Higher
Education (Wrexham, Egyesült Király-
ság) képviseletében pedig, a külföldön
játszó magyar labdarúgók migrációs
helyzetérôl beszélt.

A konferencia szakmai szempontból fel-
tehetôen minden résztvevô számára rend-
kívül hasznosnak bizonyult, a szervezôk
azonban arra is ügyeltek, hogy ne csak a
tudományos programok nyújtsanak le-
hetôséget a közös együttlétekre.  Így nyílt
alkalom csoportos kirándulásokra (szigo-
rúan gyalogosan, esetleg kerékpárral!),
Koppenhága nevezetességeinek megtekin-
tésére, illetve sportolásra.  Akinek pedig
még emellett maradt ideje, egy igazán kü-
lönleges sporteseményt kísérhetett figye-
lemmel a négy nap folyamán: Dánia fôvá-
rosának fôtere adott ugyanis otthont a haj-
léktalanok ötödik alkalommal megrende-
zett labdarúgó világkupájának, melyen
nem kevesebb, mint 48 ország csapata
vett részt.  Honfitársaink is remekül szere-
peltek, és rendkívül népszerûek voltak a
remek hangulatú, alkalmilag összeverbu-
válódott szurkolói seregek körében.  E so-
rok szerzôinek sikerült egy olyan lelátói
csoportba kerülni, amelyben négy ghánai,
két német, négy ukrán, három olasz, két
brazil, három dán és egy argentin szurkoló
verte a dobokat, énekelt, és bíztatott egy-
szerre minden pályára lépô csapatot.
Hogy felejthetetlen élmény marad szá-
munkra –csakúgy, mint az egész konferen-
cia-, azt bizton állíthatjuk.

GGáállddiinnéé  GGááll  AAnnddrreeaa,,  
PPeerréénnyyii  SSzziillvviiaa
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Viofor JPS
magnetostimuláció

és a terhelést követô restitúció
MAGNETOSTIMULATION BY VIOFOR JPS AND RESTITUTION AFTER LOADING

Dobos József, Györe István1, Szûcs Adrienn2

Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti osztály, Budapest
1Országos Sportegészségügyi Intézet, Kutató osztály, Budapest
2Sugó-Med Kft. Foglalkozás-egészségügyi Központ, Baja
E-mail: studium@medandlife.hu

Sport a globális világban...
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI SPORTSZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG (ISSA) 

ÉS A NEMZETKÖZI SPORTTÖRTÉNETI TÁRSASÁG (ISHPES) 
VILÁGKONFERENCIÁIRÓL – KOPPENHÁGA, 2007. JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 5.
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Október 28-30. között rendezték meg
az egri Eszterházy Károly Fôiskola Líce-
umában a VI. Országos Sporttudományi
Kongresszust, ami Magyarországon az
egyik legnagyobb sporttudományi ese-
ménynek számít.  Hosszú elôkészület és
várakozás elôzte meg a kétévente meg-
rendezésre kerülô kongresszust mind a
résztvevôk, mind a rendezôk részérôl.

A fôrendezô és a tudományos prog-
ram szakmai koordinátora a Magyar
Sporttudományi Társaság volt, míg a
házigazda intézmény az egri Eszterházy
Károly Fôiskola.  A konferenciát szak-
mai szempontból védnökségével támo-
gatta a Nemzetközi Sporttudományi Ta-
nács, melynek részérôl Prof. Em. Heb-
belinck Marcel korábbi alelnök is részt
vett.  A rendezvény fô támogatója az
ÖTM Sport Szakállamtitkársága volt,
melyet Elbert Gábor szakállamtitkár is
képviselt.  A sikeres lebonyolítás érde-
kében védnökséget vállalt Györfi János
az ÖTM Sport Szakállamtitkárság fôosz-
tályvezetôje, Dr. Hauser Zoltán az Esz-
terházy Károly Fôiskola rektora, Dr. Ka-
muti Jenô a Magyar Olimpiai Bizottság
fôtitkára, Dr. Ormai László a Magyar
Edzôk Társaságának elnöke, Dr. Szabó
Tamás a NUSI-Nupi igazgatója, Szelecz-
ki János Eger város alpolgármestere és
Dr. Tihanyi József a Semmelweis Egye-
tem, Testnevelési és Sporttudományi
Kar dékánja.  A kongresszus tudomá-
nyos bizottsága (15 fô) Frenkl Róbert
professzor úr elnökletével, míg a rende-
zô bizottság (11 fô) Mónus András, az
MSTT titkárának elnökletével szervezte,
irányította a munkát. 

Sajnálatos tényként kell megemlíteni,
hogy a várakozásokkal ellentétben
aránylag kis érdeklôdés övezte a Kong-
resszust.  Hogy ezt számokkal is bizo-
nyítsuk, megközelítôleg 200, fô regiszt-
rált, melybôl 120-130 körüli volt az elô-
adás és poszter anyaggal is ténylegesen
szereplôk száma.  Ugyanakkor rendkí-
vül nehezítette a szervezôk munkáját a
jelentkezés és a határidôk be nem tartá-
sa, ami méltatlan egy ilyen szintû konfe-
rencián való részvételi szándék esetén.

Végül is a hosszú elôkészítô munka,
melynek során a kongresszus mindkét
bizottságát (tudományos, szakmai) ál-

dozatos munkával, és igen nagy hozzá-
értéssel koordinálta Bendiner Nóra, Dr.
Mónus András és Dr. Bognár József,
meghozta gyümölcsét. 

Október 28-án 16.30 órakor a fôisko-
la Dísztermében vette kezdetét az ün-
nepélyes megnyitó, mégpedig a testne-
velés szakos hallgatók tornász csapatá-
nak "Sportvarázs" címû bemutatójával.
A megnyitón Dr. Hauser Zoltán rektor
szavait követôen Eger város képvisele-
tében Szeleczki János alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.  A kong-
resszus díszvendége, Prof. Em. Hebbe-
linck Marcel szintén a rendezvény nagy-
szerûségét méltatta, és kifejtette, hogy
mindig szívesen vesz részt Magyarorszá-
gon ehhez hasonló rendezvényeken, hi-
szen szoros kapcsolat fûzi a magyar
sporttudós társadalomhoz.  Mindezek
után a Magyar Sporttudományi Társas-
ág elnöke, Prof. Em. Frenkl Róbert nyi-
totta meg a rangos eseményt.  Idôs pro-
fesszorunk – mint ahogy tôle megszok-
tuk – korát meghazudtoló szellemi fris-
sességgel és humorral látta el jó taná-
csokkal a konferencia részvevôit. 

A megnyitó után a plenáris ülés vette
kezdetét, melyen igen érdekes témákkal
kapcsolatban kaphattunk ismertetôt,
azonban a nyitó nap ellenére elég kevés
érdeklôdôt vonzott.  Összességében el-
mondható, hogy az elsô napon megkö-
zelítôleg csak az érdekeltek egyharma-
da vett részt.  Mindazok ellenére történt
ez így, hogy az este egy színvonalas fog-
adással zárult, amelyen az ízletes ételek
mellett a helyi borkülönlegességeket is
élvezhették a részvevôk.  Éjfél is elmúlt
már mire a lelkes tudós társadalom sza-
kítani tudott a terített asztalok és finom
borok varázsával, illetve a kollegák tára-
ságával.

A második nap ismét plenáris elô-
adással vette kezdetét a nap.  Itt érde-
mes megjegyeznünk, hogy összesen 4
plenáris ülésen vehettek részt az érdek-
lôdôk a konferencia ideje alatt.  Ezek té-
máiban a sporttudomány aktuális kérdé-
sei, élettani vizsgálatok, egészséges élet-
mód és szociológiai területeket öleltek
fel, melybôl a hazai sporttudomány jeles
képviselôi tartottak érdekfeszítô elôadá-
sokat.  Csak párat kiemelve „A sport

szerepe a megújuló társadalomban",
„Tények és trendek – A sporttudomány
társadalmi felelôssége", „Sportgenomi-
ka, dopping", „A fizikai inaktivitás ára"
és „A sport XXI Nemzeti Sportstratégia
átértékelô trendjei -  A sport társadalom-
fejlesztô hatásának elemzése".

A második, egyben az egyetlen teljes
napon délelôtt és délután is szekciók-
ban folytak elôadások.  Ezen a napon 9
szekcióban hallhattunk elôadásokat, il-
letve 1 poszter szekció került bemuta-
tásra.  A témákat tekintve az edzéstu-
domány, a fogyatékosok sportja, a fel-
sôoktatás sportja, sportélettan, életmód
– szabadidô, sport és társadalom, tehet-
séggondozás, sportpszichológia téma-
körei mentén kerültek kialakításra a
szekciók.  Itt kapott helyet a konferen-
cia egyetlen angol nyelvû szekciója is,
melynek témája a kutatási eredmények
és módszerek bemutatása volt, jórészt
ciprusi és hazai kutatók munkája alap-
ján.

Ezen a napon két nagyszerû fogadás
részesei lehettek az érintettek, egy
ebéd, melyet a fôiskola aulájában tar-
tottak, és egy vacsora, amely Eger vá-
ros egy híres színhelyén a Szépasszony-
völgyben, egy pincében került megren-
dezésre.  A hangulatos cigányzenével
kísért vacsora után mindenki emelke-
dett hangulatban térhetett vissza szállá-
sára vagy…

A befejezô napon a plenáris ülés mel-
lett 3 szekció munkájába nyerhettünk
betekintést.  A sport és nevelés, az is-
kolai testnevelés és sport, valamint a
sportmenedzsment iránt érdeklôdôk
hallgathattak számukra érdekes kutatá-
si eredményeket, beszámolókat.  Ezen
a napon egy angol nyelvû kerekasztal-
beszélgetés is megrendezésre került,
melynek témája a nôi egyenjogúság a
sportban területet ölelte fel.

A záró fogadás a fôiskola dísztermé-
ben került megrendezésre, ahol a már
megkönnyebbült elôadók és a lelkes
részvevôk terített asztal mellett vitathat-
ták meg az elmúlt 2-3 nap eseményeit
és az elkövetkezô idôszak munkáját.

Kiegészítô programként a résztve-
vôknek az egész konferencia ideje alatt 

tásra nem szoruló gyermekek jobb fizi-
kai teljesítményei sem tekinthetôk át-
lagosnak, tehát valóban igaz a korábbi
megállapítás. A fizikai teljesítmények-
ben inkább a csökkent fizikai aktivitás
és csak kisebb mértékben a relatív
malnutritio következményeit számsze-
rûsítettük.

A mintánként szignifikánsan külön-
bözô antropometriai jellemzôk ismere-
tében viszont arra is következtethe-
tünk, hogy a vizsgálati csoportban a
relatív malnutritio már az iskoláskort
megelôzôen is fennállt. A számított nö-
vekedési és fejlôdési sebességek isme-
retében az iniciális különbség jobb
esetben megmaradt (testmagasság,
testtömeg, BMI, relatív testzsírtarta-
lom), de a motorikus próbaeredmé-
nyek esetében jelentôsen növekedett
is. Figyelembe véve a nagyon mérsé-
kelt teljesítményeket és növekedési se-
bességeket az örökletes tényezôk ha-
tásait (Watanabe et al., 2000) szinte
teljes mértékben kizárhatjuk. Vélemé-
nyünk szerint a támogatott csoport fizi-
kai teljesítmények kiindulási szintjében
és korfüggésének mérsékelt sebessé-
gében a relatív malnutritio és a hypo-
aktivitás következményei együttesen
jelennek meg.

Munkacsoportunk valóban csak há-
rom hazai földrajzi és gazdasági régió-
ban gyûjtött adatokat, de a rendelke-
zésre álló hivatalos (Bodzsár, 2000) és
nem hivatalos becslések alapján bizo-
nyos, hogy Magyarországon évrôl évre
több gyermek szorul rendszeres szoci-
ális támogatásra. Ilyen alapon már a
növekedést és fejlôdést is mérséklô
abszolút vagy relatív malnutritio nem
réteg, hanem valódi társadalmi prob-
léma, amelynek további következmé-
nye nem is becsülhetôk. Ugyanis Post
és munkacsoportja (1992) a dél-ame-
rikai szegény gyermekek vizsgálata
után hangsúlyozta, hogy a malnutritio
szignifikáns növekedési és érési retar-
dációt eredményez és a hosszú ideig
fennálló nem kielégítô táplálkozás ne-
gatív következményeit a gyermekek a
táplálékfelvétel teljes rendezését kö-
vetô években sem tudják kompenzál-
ni. Korábban már utaltunk arra, hogy
a vizsgálati csoportunk esetében a re-
latív malnutritio már az iskolás kort
megelôzôen is jellemzô volt vagy lehe-
tett.

Köszönetnyilvánítás: A munkacso-
port köszönettel tartozik a Magyar
Sporttudományi Társaságnak a vizs-
gálathoz nyújtott anyagi támogatásért.

Felhasznált irodalom
Benefice, E., Malina, R.M. (1996):

Body size, body composition and mo-

tor performances of mild-to-modera-
tely undernoutrished Senegalese. An-
nals of Human Biology, 23: 307-321.

Benefice, E., Fouere, R., Malina,
R.M. (1999): Early nutritional history
and motor performance of Senegalese
children 4-6 years of age. Annals of
Human Biology, 26: 443-445.

Bielicki, T. (1986): Physical growth
as a measure of economic well-being
of populations: The twentieth century.
In: Falkner, F., Tanner, J.M. (Eds.): Hu-
man Growth. Volume 3. Methodology,
Ecological, Genetic, and Nutritional
Effects on Growth. Plenum Press, New
York, 283-305.

Bodzsár, É.B. (2000): Variability of
changes in puberty. In: Bodzsár, É.B.,
Susanne, C., Prokopec, M. (eds.): Pu-
berty: Variability of Changes and
Complexity of Factors. Eötvös Univer-
sity Press, Budapest, 1-21.

Cole, T.J., Bellizzi, M.C., Flegal,
K.M., Dietz, W.H. (2000): Establishing
a standard definition for child overwe-
ight and obesity worldwide: internatio-
nal survey. Brit-ish Medical Journal,
320: 1-6.

Eiben, O.G., Farkas, M., Körmendy,
I., Paksy, A., Varga Teghze-Gerber, Zs.,
Vargha, P. (1992): The Budapest Lon-
gitudinal Growth Study 1970-1988.
Humanbiologia Budapestinensis, 23:
13-196.

Eiben, O.G., Mascie-Taylor, C.G.N.
(2003): The age at menarche and the
social status of the family. In: Faragó,
T., ôri, P. (Eds.): Történeti demográfiai
évkönyv 2003 (Historical demographic
yearbook, 2003). KSH Publications,
Budapest 5-31.

Goran, M.I. (1997): Energy expendi-
ture, body composition, and disease
risk in children and adolescents. Pro-
ceedings of the Nutrition Society, 56:
195-209.

Guo, S.S., Chumlea, W.C., Roche,
A.F., Siervogel, R.M. (1997): Age-and
maturity-related changes in body com-
position during adolescence into adult-
hood: The Fels Longitudinal Study. In-
ternational Journal of Obesity, 21:
1167-1175.

Lohman, T.G. (1992): Advances in
body composition assessment. Current
Issues in Ex-ercise Science Series, Hu-
man Kinetics Publishers, Champaign,
Illinois.

Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or,
O. (2005): Growth, maturation, and
physical acticity. Human Kinetics,
Champaign, Illinois, 554-556.

de Onis, M., Blossner, M. (1997):
WHO Global Database on Child
Growth and Malnutrition. WHO, Gene-
va.

Othman, M., Mészáros, J., Szabó, T
(2002): Secular trend and motor per-
formance in Hungarian schoolboys. Ki-
nesiology, 34: 127-133.

Parízková, J. (1961): Total body fat
and skinfold thickness in children. Me-
tabolism, 10: 794-807.

Post, G.B., Kemper, H.C.G., Lujan,
C., Arze, R.M., Parent, G., Spielvogel,
H., Coudert, J. (1992): Dietary intake
and physical activity of Bolivian scho-
olboys at high altitude. In: Coudert, J.,
Van Praagh, E. (Eds.): Children and
Exercise XVI. Masson, Paris, 217-220.

Prókai A., Völgyi E., Mészáros Zs.,
Tatár A., Zsidegh M., Uvacsek M., Vaj-
da I., Mészáros J. (2005): Relatív test-
zsírtartalom és motorikus teljesítmény.
In: Mónus A. (Szerk.): IV. Országos
Sporttudományi Kongresszus II. MSTT,
Budapest, 238-243.

Sághi, G., Sík, E., & S. Molnár, E.
(Eds.)(2002): Lifestyle - daily routine:
comparison between 1986/1987 and
1999/2000. Budapest: Központi Sta-
tisztikai Hivatal.

Simiya, T., Nakahara, K., Shohoji, T.
(2001): Relationships among biologi-
cal growth parameters for body weight
in Japanese children. Growth, Deve-
lopment and Aging, 64: 91-112.

Simondon,, K.B., Simon, I., Simon-
don, F. (1997): Nutritional status and
age at menarche in Senegalese ado-
lescents. Annal of Human Biology, 24:
521-532.

Szabó, T. (1977). A Központi Sport-
iskola kiválasztási rendszere I. (The se-
lection system for sports in the Central
School of Sports, Part I, in Hungarian).
Utánpótlás-nevelés, 3: 1-54.

Tomkinson, G. R., Olds, T. S., Gul-
bin, J. (2003): Secular trends in physi-
cal performance of Australian children.
Journal of Sports Medicine and Physi-
cal Fitness 43: 90-98.

Tóth, G.A., Eiben, O.G. (2004): Se-
cular changes of body measurements
in Hungary. Humanbiologia Budapesti-
nensis, 28: 7-72.

Vajda, I., Prókai, A., Mészáros, Zs.,
Zsidegh, M. (2005): Depot fat and mo-
tor per-formance in girls. Children and
Exercise XXIII. 23rd Pediatrtic Work
Phyisology Meating, Programme and
Abstracts, Thun, 20.

Watanabe, T., Mutoh, Y., Yamamoto,
Y. (2000): Similar age-related changes
in running performance and growth in
adolescent monozygotic twins. Ameri-
can Journal of Human Biology, 12:
623-632.

World Medical Association (1996):
Ethical principles for medical research
involving human subjects. WMA Gene-
ral Assembly, Somerset West, RSA.

Kongresszusok, konferenciák 13Tanulmányok • Mészáros Zsófia és tsai: Korai gyermekfejlôdés...
M

a
g

y
a

r
S

p
o

r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 8
. 

é
v

fo
ly

a
m

 3
2
. 

sz
á
m

 •
 2

0
0
7
/4

M
a
g

y
a

r
S

p
o
r
ttu

d
o

m
á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 8

. é
v
fo

ly
a
m

 3
2
. sz

á
m

 • 2
0
0

7
/4

„TUDOMÁNY A SPORTOLÓ NEMZETÉRT"

VI. Országos Sporttudományi
Kongresszus

ESZTERHÁZY KÁROLY FÔISKOLA, EGER, 2007. OKTÓBER 28-30.

13-56  2008/01/23 12:02  Page 1



12

lása mindkét csoportban szignifikáns
(FLSES=77,61 és FMSES=249,9), de
csak az egy év alatt kifejlôdött teljesít-
mény különbség valódi. A növekvô
életkor függvényében csökkenô futási
idôk között a korreláció -0,35 volt a tá-
mogatott csoportban és -0,41 a nem
támogatottban. Mivel a közös varianci-
ák ez esetben is kisebbek, mint 20% ez
a statisztikai kapcsolat is inkább csak
mérsékelt, mint közepes erôsségû. Az
azonos csoportokon belüli teljesítmény
különbségek jelentôsek, a szórások
meghaladják a vonatkozó átlag 15%-
át. A teljesítmény változását bemutató
regressziós egyenesek meredeksége
szignifikánsan eltérô (tbLSES-
bMSES=7,30), a nem támogatott leá-
nyok mintájában nagyobb (2. táblá-
zat).

Megbeszélés
Vizsgálatunkban a szociálisan támo-

gatott és nem támogatott gyermekek
antropometriai és motorikus jellemzôi
közötti különbözôségek a statisztikai
és humánbiológiai megítélés alapján
egyaránt jelentôsek voltak, de szeren-
csére a de Onis és Blossner (1997) ál-
tal megfogalmazott és a krónikus mal-
nutritio következményeiként értékelt
különbségek ebben az összehasonlí-
tásban nem voltak felismerhetôk. A
szerzôk megfogalmazása szerint ezek:
a vizsgált csoport testmagassága, test-
tömege vagy a testmagasságra vonat-
koztatott testtömege legalább 1 szórás
különbséggel kisebb, mint a vonatkozó
nemzeti vagy nemzetközi referencia
mediánja. Egyetértünk azonban Bene-

fice és munkatársai (1999) figyelmez-
tetésével, mely szerint a hosszú ideig
fennálló, közepes vagy csupán mérsé-
kelt relatív malnutritio (a biológiai igé-
nyeknél kevesebb, vagy nem megfe-
lelô összetételû esszenciális aminosav
és ásványi-anyag bevitel) negatív kö-
vetkezményei is jelentôsek lehetnek.
Benefice és Malina (1996) megfigyelé-
sei szerint a nem kielégítô táplálkozás
ilyen formái is általában értékelhetôen
kisebb testmagasságot, kisebb abszo-
lút és relatív izomtömeget, gyengébb
motorikus teljesítményeket és je-
lentôsen csökkent fizikai aktivitást
eredményeznek.

A tapasztalt csoportonkénti követke-
zetes testmagasság differenciák alap-
ján a következôk állapíthatóak meg. A
támogatott csoportba sorolt leányok
testmagassága és 7-11 éves kor kö-
zötti testmagasság változása szinte
pontosan megegyezik az Eiben és
munkacsoportja (1992) által közölttel,
míg a nem támogatott gyermekek
ilyen jellemzôi nagyon közel vannak az
érvényes hazai referenciákhoz (Tóth és
Eiben, 2004). Amennyiben tehát a
vizsgált szociális támogatásra szoruló
gyermekek testmagasságát és termet
növekedésének különbségeit a szeku-
láris különbségekkel írjuk le, az elma-
radásuk közel 15 év! A szociálisan tá-
mogatott és a nem támogatott gyer-
mekek testtömege és részben ebbôl
eredôen testtömeg indexe következe-
tesen nagyobb volt, mint a 15 évvel
korábban közölt referencia adatok
alapján számítható vagy az ezredfordu-
lót követôen jellemzô. Nem kizárt,

hogy ez az eredmény mintafüggô je-
lenség, de bizonyára kapcsolható a
táplálkozási anomáliákhoz is. 

A túlsúly és az elhízottság minôsíté-
sére két szakirodalmilag elfogadott
lehetôség kínálkozik. Lohman (1992)
a relatív testzsírtartalmat, míg Cole és
munkacsoportja (2000) a BMI élet-
korfüggô kritikus értékeit javasolja a
kategorizálás alapjául. A szociálisan
támogatott leányok mintájában a túl-
súlyosak és az elhízottak gyakorisága
8,5%-ról 20,4%-ra nôtt négy év alatt,
a nem támogatott csoportban a vizs-
gálat kezdetén a relatív gyakoriság
17,2% volt, a vizsgálat végén pedig
21,9%. Hangsúlyozzuk, hogy a nem
támogatott gyermekek mintájában
tapasztalt relatív gyakoriságok nem
különböznek jelentôsen a Prókai és
munkatársai (2005) szerint Magyar-
országon általánosan jellemzôtôl.
Egyetértünk Gou és munkatársai
(1997), valamint Goran (1997)
minôsítésével. Figyelembe véve a
vizsgáltak nagyon fiatal korát a ne-
gyedik vizsgálattól kezdôdôen az át-
lagos testzsírtartalom egyértelmûen
sok és a késôbbi egészség szempont-
jából már veszélyes is. Szükségesnek
tartjuk kiemelni azt is, hogy a biológi-
ailag indokoltnál nagyobb testtömeg,
BMI és relatív testzsírtartalom nem ki-
zárólagosan a táplálkozási anomáliák
következménye, de természetesen
nem is független attól. Az elmúlt 20
év folyamán a különbözô földrajzi ré-
giókban végzett keresztmetszeti vizs-
gálatok egybehangzó következtetése
(Tomkinson et al., 2003) az, hogy a
gyermekek napi rendszeres fizikai ak-
tivitása és ebbôl is eredôen fizikai tel-
jesítôképessége jelentôsen kisebb,
mint a korábbi évtizedekben volt. Te-
hát a nagyon mérsékelt fizikai aktivi-
tás (lényegében az általános hypoak-
tivitás) következményei ebben az
összefüggésben is jelentôsek. Ma-
gyarországon Sághi és munkacso-
portja (2000), valamint Othman és
munkatársai (2002) szinte már riasz-
tó adatokat közöltek a gyermekek és
serdülôk rendszeres fizikai aktivitásá-
nak markáns és folyamatos csökke-
nésérôl az elmúlt 15-20 során.

Az általunk is vizsgált motorikus tel-
jesítmények tekintetében két közlés
eredménye áll rendelkezésre. Vizsgált-
jaink fizikai teljesítôképessége függet-
lenül a csoportosítás alapjától nagyon
messze van a Szabó (1997) által 30
évvel korábban a nem sportoló gyer-
mekeknél általánosan jellemzônek
ítélttôl. Vajda és munkatársai (2005)
eredményei ismeretében megfogal-
mazzuk, hogy még a szociális támoga-

volt sportszakkönyv-, folyóirat kiállítás
és vásár, táplálék-kiegészítô bemutató
és kiállítás, valamint fittségi tesztelés és
tanácsadás.  A rendezvényen nemcsak
sporttudósaink voltak ott, szép szám-
mal érkeztek hallgatók is, pl. Szombat-
helyrôl.  Dr. Honfi László az EKF Test-
nevelési és Sporttudományi Intézetének
igazgatója pozitívan értékelte a konfe-
renciát, és örömmel vette, hogy Eger
városa és a nagyszerû szervezés és le-
bonyolítás mindenkit elbûvölt, és más-
kor is szívesen rendezne hasonló ese-
ményt.

A kongresszus alatt a 4 plenáris ülé-
sen összesen 15 elôadás hangzott el,
míg a szekciókban 103 elôadás, a posz-
ter szekcióban 20 beszámoló került be-
mutatásra, felvonultatva a hazai sport-
tudományi kutatási területek széles
spektrumát.  A kongresszuson elhang-
zott elôadások és bemutatásra került
poszterek kivonatai a Magyar Sporttu-
dományi Szemle 2007/3. számában ol-
vashatóak. 

Remélhetôleg két év múlva is találko-
zunk, ahol talán népesebb sporttudós
tábor vonul fel és mutatja meg eredmé-
nyeit az érdeklôdôknek.  A helyszín
még nincs eldöntve, az MSTT vezetôsé-
ge várja a jelentkezôket…

BBooggnnáárr  JJóózzsseeff  ééss  FFüüggeeddii  BBaalláázzss
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33..  áábbrraa//FFiigguurree  33.. A 400m futás mintánkénti különbségei (Sample differences
in 400m run times (s))

Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy a szerzô, Kiss
Miklós mesteredzô egész életét a gyermekek körében, szenved-
élyének, az úszásnak áldozva a medencék partján, víz mellett, illet-
ve az oktatással a vízben töltötte. 

Ami azt illeti, jegyezte meg Dr. Tóth Ákos, a TF Úszás Tanszékve-
zetôje, régóta, évek óta vártuk ennek a könyvnek a megjelenését,
érthetôen, hiszen egy minden ízében hivatásos, igazi professzioná-
lis szakember több évtizedes munkásságát, tapasztaltait összegzi a
kötete.

Kiss Miklós a Bp. Spartacus (ma már Kôbánya SC) úszószakosztá-
lyában tevékenykedik, méghozzá az egyik legsarkalatosabb képzési
területen, az óvodáskorú és iskolás gyerekek úszásoktatásával fog-
lalkozik. Világklasszis versenyzôk kerültek ki a kezei alól, akik nem
csak az úszásnemek kicsiszolt technikáját, rajtját, fordulóit tanulták
meg és sajátították el, hanem a remek sportpedagógus filozófiáját
is, s így közösségformáló és nevelô tevékenysége következtében az
úszást, az uszodai környezetet, ezt a tevékenységet egy életre meg-
szerették. Késôbb ezzel a megalapozással indultak el kis tanítványai
a képzési létrán tovább, feljebb, s a késôbbi edzôk hálát adhattak a
tôle érkezett tehetségek képzettségéért és kifogástalan hozzáállásá-
ért. Leghíresebb tanítványa Egerszegi Krisztina volt - öt egyéni olim-
piai arany tulajdonosa - de mellette hosszú a kiválóságok sora egé-
szen a jelenkori magyar úszás kiemelkedô egyéniségéig, a világbaj-
nok és olimpiai bronzérmes Cseh Lászlóig.

Kiss Miklós könyve nagyszerû összegzése eredményes, több év-
tizedes munkálkodásának, használata ajánlatos szinte minden
úszással foglalkozó szakember számára, bármilyen szinten dolgozik
is ebben a sportágban, mert nem csupán szakmai, technikai, mód-
szertani szempontból érdemes a megkülönböztetett figyelemre, ha-
nem egy mesterien kidolgozott teljes oktatási módszer, sôt egy kor-
szerû elmélettel és látásmóddal gazdagíthatja valamennyi tanulmá-
nyozóját. Külön említést érdemel a gazdag, szemléletes, színes il-
lusztráció, amely könnyen érthetôvé, érzékelhetôvé teszi az elméle-
ti fejtegetéseket, elvontabb technikai elemeket is. gg..  rr..  

Kiss Miklós: A versenyúszás alapjainak oktatása

Megtettem, mert elhittem
A Kropkó Péter, Bene János szerzôpáros tollából, a Kropkó

Triatlon Club kiadásában megjelent a „Megtettem, mert elhit-
tem” címû könyv, melynek címlapján szerepel egy mondat,
nevezetesen a „Miként érjünk el elérhetetlennek tûnô célo-
kat?”, amely mottó is lehetne. Mottója annak a kiadványnak,
amely valójában nem egyszerû könyv, hanem egyfajta tré-
ning. Amint Bene János - a Generatív Tanácsadó Iroda „meg-
testesítôje”, aki 15 éve dolgozik trénertanácsadóként - leírja,
létezik a „Megteszem, mert elhiszem” társaság, amelynek
feladata: hozzájárulni egyének és szervezetek által fontosnak
tartott célok eléréséhez. A kiváló sportemberrel. A Vasember-
ként ismert Kropkó Péterrel 2001 óta dolgozik együtt külön-
bözô vállalatok tréningjein, és ezen tréningek, beszélgetések során egyszerû emberek is fel-
fedezték a párhuzamot a mindennapi élet és a sportember életének feladatai között. Mivel
az ország lakosságával nem tudnak egyszerre, együtt „tréningezni”, együtt gondolkodni, és
ezáltal fejleszteni egymást, ezért nyújtják át a könyvet az olvasók személyes tréningjeihez.

Az Olvasó pedig észrevétlenül lesz a gyakorlás alanya, miközben Kropkó Péter élvezete-
sen megírt pályafutását, edzéseit, a versenyekre való felkészülését, versenyélményeit ol-
vassa. Szinte ott vagyunk mi is Hawaii-on, a hôségben, érezzük az óceán semmihez sem ha-
sonlítható illatát, utána pedig küzdünk a hullámokkal, a hátunkat tûzô napsütéssel, és együtt
érünk célba Kropkó Péterrel profiként megtett utolsó Ironman-versenyén.

Minden fejezet után úgynevezett Üzenetek, kérdések rész következik, melyben kiragad-
ják a fôhôs egy-egy mondatát, ezen elgondolkodhat az Olvasó, és kérdések formájában sa-
ját életére vonatkoztathatja. Számomra a legkedvesebb, legtalálóbb a következô: mi a kü-
lönbség a két felfogás, megközelítés között, mely szerint az amerikai ember pénzt csinál, a
magyar ember pénzt keres…?

Mire a könyv végére érünk, megismerjük Kropkó Pétert a sportembert és magánembert
is, akinek fontos a család, és akinek fáj, ha a sportolás miatt „fagyasztóba került” egy-egy
barátság. Megismerjük - legalábbis részben - Japánt, Kropkó nagy sikereinek helyszínét, a
japán emberek mentalitását, vagy a szintén egzotikus Brazíliát. 

A könyvet - melyben megtaláljuk Kropkó pályafutását számokban elbeszélve, és olvasha-
tunk a táplálkozás tudományosságáról is - a versenyekrôl és csodás tájakról készült fotók te-
szik teljessé. Füredi Marianne
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az 1. ábrán láthatók. A szociálisan tá-
mogatott leányok e próbában követke-
zetesen gyengébben teljesítettek, min-
den átlag-pár különbsége szignifikáns.
A középértékek különbségei 0,09 (8.
vizsgálat) 0,14s (2. vizsgálat) között
variálnak. A gyorsasági teljesítmény
korfüggô növekedése következetes
volt a nem támogatott csoportban
(F=408,1), viszont kevésbé volt kifeje-
zett és következetes a támogatott leá-
nyok esetében (F=186,3), ahol példá-
ul a 4-5. és az 5-6. vizsgálat után szá-
mított középértékek különbsége nem
volt szignifikáns. A teljesítmény kor-
függését számszerûsítô korrelációs
együttható -0,56 a támogatott cso-
portban és -0,50 a nem támogatott-
ban. Mindkét együttható alapján a kor
és a teljesítményjavulás kapcsolata
csak mérsékelt, a közös varianciák
31% és 25%. A bemutatott különbsé-
gek együttes hatásaként a 30m futás
idôeredményének javulása kismérték-

ben gyorsabb volt a szociálisan nem
támogatott gyermekeknél (tbLSES-
bMSE =4,12).

A helybôl távolugrás próba Szabó
(1977) értelmezése szerint a robbané-
kony erô és a láb-törzs-kar koordiná-
ció együttes becslése. A szociálisan tá-
mogatott tanulók teljesítménye ebben
a próbában is szignifikánsan gyengébb
volt, mint a kontroll csoporté. A két
összehasonlított minta teljesítmény át-
laga csupán az elsô vizsgálatban volt
hasonló. Az átlagok különbsége csu-
pán 5-9cm közötti. A középértékek
differenciája következetesen szignifi-
káns volt a nem támogatott leányoknál
(F=488,3), míg a támogatott csoport-
ban csak az egy év alatt kifejlôdött tel-
jesítmény különbség értékelhetô sta-
tisztikailag (F=155,5).

A naptári kor és az ugróteljesítmény
korrelációja mindkét mintában hason-
ló erôsségû, de lényegében mérsékelt
(rLSES=0,56, rMSES=0,58). A naptári
kor és a teljesítményváltozás közös va-
rianciája mindkét csoportban keve-
sebb, mint 35%. Az ugróteljesítmény
korfüggô sebességnövekedése szigni-
fikánsan nagyobb a szociálisan nem
támogatott leányok csoportjában
(tbLSES-bMSES=7,30).

Az összehasonlított minták közötti
különbségek és a 400m futásban bizo-
nyított változási trendek a 3. ábrán lát-
hatók. A nem támogatott leányok tel-
jesítménye ebben a próbában is jobb,
csak az elsô vizsgálat eredményei
alapján számított középértékek nem
különböznek egymástól. Az összeha-
sonlított átlagok különbsége 4-6s kö-
zötti. A futóteljesítmény korfüggô javu-
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Low SES Middle SES)
Age Mean SD T Mean SD
7.22 17.43 4.76 2.03 18.47* 5.47
7.75 18.50 5.06 2.14 19.65* 5,73
8.31 19.74 5.20 1.97 20.82* 5.81
8.81 21.05 5.40 0.99 21.60 5.84
9.26 21.67 5.84 1.69 22.65 6.01
9.80 22.87 5.93 0.94 23.42 6.05

10.36 23.75 6.12 0.76 24.20 6.07
10.88 24.24 6.16 0.76 24.69 6.06

F 325.5 650.1

55..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  55.. A relative testzsírtartalom mintánkénti különbségei (Diffe-
rences in relative body fat (%)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

11..  áábbrraa//FFiigguurree  11.. A 30m futás mintánkénti különbségei (Sample differences in
30m dash times (s).)

22..  áábbrraa//FFiigguurree  22.. A helybôl távolugrás mintánkénti különbségei (Sample diffe-
rences in standing long jump (cm).

Eredeti hivatása mellett - vegyész-
mérnök - a szerzôt, Dr. Hencsei Pál pro-
fesszort, a kémiai tudományok dokto-
rát épp oly szenvedélyes vonzalom töl-
ti el a sport iránt, mint könyvének kivá-
lóságait, a Mûegyetem hajdani, illetve
sokoldalúan képzett mai hallgatóit.
Munkája mellett fôként az utóbbi tíz-ti-
zenkét évben figyelmét, energiáinak és
idejének javát sport- és olimpia történe-
ti kutatások kötötték le, s ennek ered-
ményeként nem kevesebb, mint 14
sporttárgyú könyve jelent meg, illetve,
esetenként, társalkotóként vette ki ré-
szét a szerzôi tevékenységbôl, így töb-
bek között kiemelkedô munkát végzett
az Ezüstgerely- és MOB- nívódíjjal ki-
tüntetett „Magyarok az olimpiai játéko-
kon” c. nagysikerû, s megjelenése óta
több kiadást megért kötet létrehozásá-
ban is. 

A megalakulásának idén 110 éves ju-
bileumát ünneplô MAFC ennél a remek
tartalmú és kiállításában is látványos
kötetnél szebben, méltóbban nem is
emlékezhetett volna meg a jeles évfor-
dulóról. 

A szervezett sportélet kezdete a Mû-
egyetemen 1897-re tehetô, amikor
megalakult a MAFC jogelôdje, a Mû-
egyetemi Football Csapat. Az egyesü-
letben fokozatosan jöttek létre az új
szakosztályok, majd más sportágak ön-
álló egyetemi klubokban fogadták a
sportolni vágyókat. Mindezek mellett
az egyetemi hallgatók és a végzett
mérnökök egyetemen kívüli sportegye-
sületekben is kielégíthették sportolási
igényeiket. A mûegyetemi sportolók
mind több és szebb sikereket értek el a
különféle haza, majd nemzetközi ese-
ményeken, általános elismerést szerez-
ve maguknak és a felsôfokú tanintézet-
nek is. A mögöttünk hagyott száztíz év
során számos mûegyetemi hallgató, il-
letve ott végzett szakember ért el kima-
gasló eredményeket olimpiai játéko-
kon, világ- és Európa-bajnokságokon,
nagy nemzetközi versenyeken mind a
mai napig. Ehhez a folyamathoz okvet-
lenül hozzá tartozik még az is, hogy a
remek versenyezôk közül számosan a
késôbbiekben sem szakadtak el a
sporttól, nagyszerû sportvezetôként,
edzôként, versenybíróként segítették
sportáguk fejlôdését.

A könyvbôl a sporteredmények mel-
lett azt is megtudhatja az érdeklôdô ol-

vasó, hogy a bemutatott egyéniségek
szakmai pályájukon, munkájukban mi-
lyen eredményeket értek el, mire vitték
a diplomájukkal. A kötet ezzel a megkö-
zelítéssel azt is sokszorosan igazolja,
hogy a tanulás és a sport igenis össze-
egyeztethetô, meg lehet felelni sokré-
tûen magas elvárásoknak, ha az illetô
nem csupán tehetséges, hanem egy-
ben eltökélt, szorgalmas és becsvágyó.

Mintegy 360 mûegyetemi sportoló-
ról olvashatunk a pompás, gazdagon il-
lusztrált kiadványban: olimpiai bajno-
kokról, világbajnoki dobogósokról, Eu-
rópa-bajnoki helyezettekrôl. A sporttör-
téneti ív illusztrálására talán elegendô,
ha csupán egyetlen sportágat említünk,
az úszást, s fôszereplôi közül elsô olim-
piai bajnokunkat, Hajós Alfrédet (Gutt-

mann Arnoldot)  emeljük ki, az 1896 évi
athéni játékok úszó gyôztesét, a 100 és
1200 méteren, s jelenlegi követôjét, a
második tanévére készülô montreali
vegyesúszó világbajnokot, Athén bronz-
érmesét 2004-ben, Cseh Lászlót. De
mûegyetemista volt sokak között a
szintén olimpiai bajnok Kulcsár Gyôzô
(vívás), Nagy Imre (öttusázó), Tarics
Sándor (vízilabdázó, jelenleg élô legidô-
sebb olimpiai bajnokunk), Fábián László
(kajakozó), Kovács Antal (cselgáncso-
zó).

A remek kiállítású, értékes kötet
szerzôjének elismerésünket fejezzük ki
kutatómunkájáért, sportirodalmunk
gazdagításáért, s megérdemelt köszö-
net illeti a Mûegyetemi Kiadót és a Pa-
uker Nyomdaipari Kft.-t is. g.r.

HENCSEI PÁL: 

A Mûegyetemtôl a sport élvonaláig
Könyvismertetô
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gyobb, mint a félévenkénti növekedés
mennyisége. A testtömeg középérté-
kek különbsége vizsgálatról-vizsgálat-
ra szignifikáns volt mindkét mintában
(FLSES=4135, FMSES=2187). A nap-
tári kor és a tömeg növekedés korfüg-
gése mérsékeltebb, mint a testmagas-
ság esetében volt, az összefüggést
számszerûsítô korrelációs együtthatók:
0,52 (LSES) és 0,57 (MSES). Értelem-
szerûen a számított közös varianciák is
értékelhetôen kisebbek, 27% (LSES),
32% (MSES). A különbözô F-értékek
és korrelációk ellenére a testtömeg nö-
vekedés sebességét leíró meredeksé-
gek (b értékek) statisztikailag egyfor-
mák voltak (2. táblázat).

A BMI (4. táblázat) is és a relatív
testzsírtartalom (5. táblázat) is a cso-
portok tápláltsági állapotának egy-egy
jellemzôje, bár a megítélés alapja bio-
lógiailag jelentôsen különbözô. A BMI
és a relatív testzsírtartalom mintánkén-

ti különbségei alapján kialakult mintá-
zat hasonló, de nem teljesen azonos. A
BMI mintánkénti átlagai közötti diffe-
rencia csak az elsô két vizsgálatban, a
relatív testzsírtartalomé pedig az elsô
három vizsgálatban volt statisztikailag

különbözô. A BMI korfüggô növekedé-
se a támogatott leányok mintájában
szignifikáns volt az elsô négy megfi-
gyelési idôpontban, míg a második
négyben csak az egy év alatt kialakult
változás jelentôs (F=243,5) statisztika-
ilag. A BMI növekedése a nem támo-
gatottak csoportjában 6 havonként is
szignifikáns volt, mindössze a 7. és a 8.
vizsgálat eredménye nem különbözött
egymástól (F=558,7). A jelleg kor-
függô növekedése nagyon heterogén
mindkét csoportban, a két változó
kapcsolatát bemutató korrelációs
együtthatók: rLSES=0,29 és
rMSES=0,34. A naptári kor növekedé-
se és a testtömeg index-változás közös
varianciája mindössze 8%. Ennek el-
lenére a BMI növekedési sebességét
számszerûsítô meredekségek külön-
bözôek (tbLSES-bMSES=4,06), e táp-
láltsági mutató változása tehát mérsé-
kelten gyorsabb volt a szociálisan tá-
mogatott leányok mintájában.

A testtömeg százalékában kifejezett
testzsírtartalom egymást követô átla-
gai következetesen nagyobbak a szo-
ciálisan nem támogatott leányoknál. A
támogatottak csoportjában az elsô 3,5
év alatt kialakult depózsír növekedés
minden megítélés alapján jelentôs, de
a 7. és a 8. adatfelvétel után számított
középértékek statisztikailag egyfor-
mák. A raktárzsír mennyiségének kor-
függô növekedése tehát mindkét min-
tában szignifikáns, a közös varianciák
viszont kicsik (LSES=14%, MSES=
12%). A bemutatott minták közötti ki-
sebb-nagyobb különbségek ellenére a
depózsír növekedés sebessége mind-
két csoportban statisztikailag egyfor-
ma volt. Figyelemre méltó, hogy az át-
lagok körüli szórások mindkét mintá-
ban nagyok.

A vizsgált funkcionális jellemzôk kö-
zötti mintánkénti különbségeket az 1-
3. ábrán szemléltetjük. A futógyorsa-
ságot és a gyorsulást jellemzô 30m fu-
tás  leíró  és összehasonlító statisztikái 

- Köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Kezdôdik a Gólvonal, a hétvégi sport-
magazin. A mikrofonnál Farkas Dávid.
Ma pedig elsôsorban a Tour de France
kerékpáros körversenyrôl, a dopping-
botrányokról, illetve magáról a doppin-
golásról beszélgetünk. A stúdió vendé-
ge Dr. Frenkl Róbert doppingszakértô,
sportorvos. Jó napot kívánok. Köszön-
jük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Még mielôtt részletesebben belemen-
nénk a doppingtémába, hallgassunk
meg egy interjút, Bodrogi László az el-
múlt másfél hét doppingügyei ellenére
sem tartja értéktelennek a Tour de
France gyôzelmet. A magyar kerékpá-
ros korábban többször is indult a via-
dalon, idén viszont nem nevezte csa-
pata. Elôször a botrányokról kérdez-
tem Bodrogi Lászlót.

- Most az utolsó napokban tényleg
elég sok rossz dolog derült ki, ami a
kerékpárnak az imázsát nem éppen
lépteti elôre, de hát ezeken a dolgokon,
doppingbotrányokon át kell esni, hogy
a kerékpár tisztább legyen. ami pénz
bele lett fektetve a doppingellenôrzé-
sekbe, kontrollok, stb. kivitelezéséhez,
valahol ez most eredményt is hoz. Te-
hát nem hiába van ez a mindenféle
szabályok és doppingellenôrzések,
meg rendszeres vérvételek sorozata.
Talán minden versenyzô megérti, hogy
nincs sok értelme csalni.

- Tényleg érti? 
- Ha valaki nagyon akar, akkor biz-

tos tud csalni még így is, de sokkal na-
gyobb esélye lesz annak, hogy fenn-
akad a hálón, mint korábban.

- Mekkora a bizalmatlanság a sport-
ágon belül? Tehát mennyire nézik egy-
mást a versenyzôk? - Sok olyan ver-
senyzôt lehet látni, akik egyik napról a
másikra napra felélednek és eredmé-
nyeket érnek el, úgy, hogy már elôzô
nap fél órát kapott, meg stb. Tehát
azért ilyen dolgokra fennakad minden-
kinek a szeme, hogy azt most hogy
csinálta. Egyik nap tök jól megy neki,
másnap meg megint rosszul megy, az-
tán utána megint újra, minthogyha
most kezdte volna csak a versenyzést.
Kérdezôsködünk, hogy most akkor mi
van, hogy van, hogy lehet ilyet csinál-
ni. És hát azért mégis csak kiderülnek
dolgok. 

- Most a botrányok után, az ön véle-
ménye szerint mennyit ér még egy

esetleges Tour gyôzelem, hogyha nem
diszkvalifikálják az embert utólag?

- Mégiscsak egy háromhetes ver-
seny gyôzelme, tehát utána, hogy ez
mennyit ér, persze, hát akinek esélye
van rá, biztosan örülni fog neki, vagy
örülne annak, hogy megnyerhetné.
Ezektôl a botrányoktól eltekintve még-
iscsak egy nagy dolog, mivel hát az
egyik olyan verseny, amit végig a tv
közvetít és minden nap, és jelentôsége
van.

- A jelenlegi doppingszereknek mek-
kora a káros hatása és mennyit tudnak
errôl a versenyzôk?

- Nagymértékben úgy tudom, hogy
ezek gyógyszerek, úgyhogy bizonyos
mértékben ezek gyógyítanak is, és hát
segítik a rászoruló embereknek az
egészségét. Viszont a sportolóknál le-
het, hogy ez károsíthatja, ha rövidtá-
von eredményeket és teljesítmény-
fejlôdést jelent, akkor lehet, hogy
hosszú távon lehet, hogy mást fog rea-
gálni. 

- Mit szólt konkrétan a mostani dop-
pingesetekhez? Akár ahhoz, hogy
Rassmussent végül is a hazugságai, il-
letve az eltitkolt útjai miatt kizárták, és
azután a csapata szerzôdést is bontott
vele. Akkor, amikor az élen állt még a
Tour-on. 

- Játszanak, játszanak. És ahogy a
Tour szervezôi is mondják, hogy aki
doppingol, meg csal, az orosz rulettet
játszik.

- Ön miben látná a megtisztulást?
- Én egy olyan rendszerben, ahol

nem lehet csalni. Semmi esélye nem
lehet a csalásnak. 

- Lehet olyan idôszak, amikor véget
ér a doppingkorszak? Elképzelhetônek
tartja?

- Lehet olyan idôszak amikor szerin-
tem, hogy 90%-ig, vagy 95 %-ig biztos
nem lesz dopping, de olyat, hogy
100%, olyan nem lesz soha.

- Az ön véleménye szerint most a
mezônynek hány %-a doppingolhatott
életében bármikor?

- Nem tudom.
- 50% felett van?
- Nem tudom, fogalmam sincs róla.
- Mindenki azt feltételezi, hogy a

nemzetközi szövetség rá akarja tenni a
kezét a három nagy körversenyre, a
guertára, a girora, illetve a tourra. 

- A GUTI, a Nemzetközi Kerékpáros

Szövetség, és van egy szabályzata is,
és hát a doppingszabályzat, stb., ami
évrôl évre fejlôdik és bôvül, a GUTI-
nak is azért valamilyen módon pénzt
kell szereznie. Tehát ez a nagy kérdés
ezekkel a nagy körversenyekkel.

- Nagyjából a végéhez közeledve a
Tournak, ön mennyire sajnálja, hogy
végülis nem indulhatott?

- Persze, szerettem volna indulni, de
hát a csapat így döntött, hogy nem in-
dulok. Innentôl kezdve én folytatom az
edzéseket, és készülök a következô
versenyekre.

- Bodrogi Lászlót, a Quickstep csa-
pat magyar kerékpárosát hallották.

●
AA  ssttúúddiióó  vveennddééggee  tteehháátt  DDrr..  FFrreennkkll

RRóóbbeerrtt,,  ddooppppiinnggsszzaakkéérrttôô,,  ssppoorrttoorrvvooss..
BBooddrrooggii  LLáásszzllóó  nneemm  vváállaasszzoolltt  aarrrraa  aa
kkéérrddééssrree,,  hhooggyy  aa  jjeelleennlleeggii  TToouurr--
mmeezzôônnyy  hháánnyy  sszzáázzaalléékkaa  ddooppppiinnggoollhhaa--
ttootttt  éélleettéébbeenn  bbáárrmmiikkoorr..  AAzz  öönn  vvéélleemméé--
nnyyee  sszzeerriinntt  nnaaggyyjjáábbóóll  mmeekkkkoorraa  aa  ddoopp--
ppiinnggoollóókk  aarráánnyyaa..

- Valószínûleg ebben a sportágban
mindenkit megkísértett, hogy mennyi-
en éltek vele, azt nehéz megmondani,
de 40% az biztos.

--  UUggyyee  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvbbeenn  mmáárr  kkii--
sszzûûrrtteekk  rreennggeetteegg  vveerrsseennyyzzôôtt,,  aa  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  sszzttáárrookk  kköözzüüll  ttööbbbbeenn  eell  sseemm  iinn--
dduullhhaattttaakk  mmáárr  aazz  eellôôzzôô  TToouurr--oonn  sseemm,,
ggoonnddoolljjuunnkk  ccssaakk  aakkáárr  UUllrriicchhrraa,,  vvaaggyy
BBaassssoorraa..  ÍÍggyy  iiss  iillyyeenn  nnaaggyy  aazz  aarráánnyy??

- Itt ugye arról van szó, hogy kipró-
bálás. Biztos, hogy kipróbálták, és az
is biztos, hogy a csapatoknak igen biz-
tos orvosi háttere van. Most az is kide-
rült, hogy a 90-es években a német
válogatottba csak az kerülhetett bele,
aki a csapatorvos által adott dopping-
szereket szedte. Namost itt vizsgálat is
van az akkori szövetségi kapitány és
az orvos ellen, tehát azért ez egy
összetett kérdés, ezért gondolom azt,
hogy az ilyen becslések persze mindig
tévesek lehetnek. De azért az azt is je-
lenti, hogy nem a teljes mezôny fer-
tôzött.

--  AArrrróóll  bbeesszzéélltt,,  aammiikkoorr  aa  hhéétt  kköözzeeppéénn
iinntteerrjjúútt  kkéésszzíítteetttteemm  öönnnneell,,  hhooggyy  aa  jjoobbbb
eelllleennôôrrzzééssnneekk,,  aa  rreennggeetteegg  ppéénnzznneekk
mmoosstt  lleehheett  mmeegg  aazz  eerreeddmméénnyyee  nnaaggyyjjáá--
bbóóll,,  ééss  eezzéérrtt  iiss  vvoolltt  ttööbbbb  ddooppppiinnggeesseett,,
eezzéérrtt  sszzûûrrtteekk  kkii  ttööbbbb  eemmbbeerrtt,,  ttööbbbb  vveerr--
sseennyyzzôôtt  aa  nnaaggyyoobbbb  vviiaaddaallookkoonn..
MMeennnnyyiitt  kkööllttöötttt  aakkáárr  aa  WWAADDAA,,  aakkáárr  ááll--
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22..  ttáábblláázzaatt//  TTaabbllee  22..  Életkorfüggô koefficiensek és regressziók. (Coefficients of
the regressions on age.)

Rövidítések és jelölések: BH = testmagasság (cm); BW = testtömeg (kg); BMI =
testtömeg index (kg·m-2); F% = relative testzsírtartalom; 30m = 30m futás (s); SLJ
= helybôl távolugrás (cm); 400m = 400m futás (s); LSES = szociálisan támogatott,
MSES = szociálisan nem támogatott; r = lineáris korrelációs együttható; Freg = a
lineáris regresszió F-próbája; a = meredekség; b = nem standardizált regressziós
koefficiens; beta = standardizált regressziós koefficiens; SEbeta = a regressziós ko-
efficiens középhibája; * = a különbség 5%-os véletlen hiba szinten szignifikáns.

Variable r Freg a b Beta SEbeta tbeta87-02

BHLSES 0.73 1482.25 81.53 5.66 0.7416 0.002 0.66BHMLSES 0.80 4850.09 83.87 5.98 0.7993 0.001
BWLSES 0.52 495.70 -6.42 4.09 0.5386 0.003 1.02BWMSES 0.57 1193.36 -6.08 4.41 0.5507 0.002
BMILSES 0.29 123.42 9.51 0.83 0.3039 0.010 4.06*BMIMSES 0.28 221.36 10.49 0.78 0.2736 0.006
F%LSES 0.38 204.66 3.84 1.91 0.3799 0.053 1.26F%MSES 0.34 343.72 6.21 1.73 0.3338 0.003
30mLSES -0.56 401.85 8.72 -0.24 -0.8586 0.064 4.12*30mMSES -0.50 672.74 8.52 -0.23 -0.5042 0.042
SLJLSES 0.56 485.51 45.03 9.62 0.5417 0.001 7.36*SLJMSES 0.58 1280.73 35.66 11.33 0.5718 0.001
400mLSES -0.35 125.56 167.46 -4.85 -0.3523 0.002 11.13*400mMSES -0.41 397.18 176.75 -6.32 -0.4093 0.001

Low SES Middle SES
Age Mean SD t Mean SD
7.22 23.14 4.94 5.34 25.90* 5.47
7.75 25.04 5.55 5.23 28.09* 6.19
8.31 27.44 6.31 4.76 30.57* 6.95
8.81 29.71 7.26 4.39 32.93* 7.66
9.26 31.43 8.00 5.36 35.03* 8.32
9.80 33.46 8.54 4.33 37.20* 9.02
10.36 36.09 9.54 3.98 39.81* 9.64
10.88 38.07 9.92 4.00 41.94 9.98

F 4135 2187

33..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  33.. A testtömeg mintánkénti különbségei (Differences in body
weigh (kg)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

Low SES Middle SES
Age Mean SD T Mean SD
7.22 15.32 2.34 2.36 15.91* 2.66
7.75 15.74 2.84 2.38 16.38* 2.89
8.31 16.50 2.80 1.83 17.04 3.13
8.81 17.15 3.06 1.62 17.66 3.31
9.26 17.43 3.30 1.69 17.99 3.44
9.80 17.69 3.43 1.50 18.20 3.54

10.36 18.08 3.68 1.22 18.51 3.61
10.88 18.30 3.60 0.96 18.63 3.51

F 243.5 558.7

44..  ttáábblláázzaatt//TTaabbllee  44.. A testtömeg index mintánkénti különbségei (Differences in
body mass index (kg·m-2)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.

Frenkl Róbert interjúja az
Inforádió Gólvonal c. mûsorában
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ttaalláábbaann  aa  ssppoorrtt  aa  ddooppppiinnggeelllleennôôrrzzéésseekk--
rree,,  iilllleettvvee  aarrrraa,,  hhooggyy  mmeeggpprróóbbáálljjaannaakk  aa
ccssaallóókk  nnyyoommáábbaa  eerreeddnnii..  

- Ez százmillió dolláros nagyság-
rend, tehát ez egy nagyon jelentôs
összeg. A WADA ugye eleve huszonöt
millió dollárral indult 99-ben, és azóta
ez jelentôsen emelkedik. Tehát itt ugye
ez egy háború, azt szoktuk mondani,
hogy doppingháború van. A háború az
bizony költséges dolog. Egyik oldalon
a doppingolás is nagyon drága dolog,
nagyon sok költenek rá, de ez is sport-
áganként változik, de jelentôsek az
összegek, és természetesen az el-
lenôrzés is nem olcsó dolog. Ezért is
tulajdonképpen egy paradox dolog,
hogy egyet kell érteni morálisan azzal,
hogy a tiszta sport érdekében szükség
van erre a fokozott, szigorú ellenôrzés-
re, ahogy Jacque Rogge szereti mon-
dani, zéró toleranciára, de azáltal, hogy
a doppingellenôrzés is ekkora biznisz
lett, még inkább reménytelen a folya-
mat vége, hiszen mindenki abban ér-
dekelt, hogy a háború maradjon fönt,
mert a doppingoló így tud nyerni, az
ellenôr pedig így tud továbbra is je-
lentôs jövedelemhez jutni, bármilyen
fájdalmas, de kettôs érdekeltség van
ebben a témában, és hát ennek, bizo-
nyos értelemben az eredményét élvez-
zük, idézôjelbe téve az élvezetet, mert
hát egészen fantasztikus történetek de-
rülnek ki. Mert hát mondjuk ezen a To-
ur-on végülis összesen két pozitív eset
volt a nagy felhajtás mögött, és az
egyik az Alekszandr Vinokurov, az tel-
jesen új, modern új korszakot jelentô
eset.  

--  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  mméégg  ííggyy  iiss  lleemmaarraa--
ddáássbbaann  vvaannnnaakk  aazzookk,,  aakkiikk  mmeeggpprróóbbááll--
jjáákk  uuttoolléérrnnii  aa  ddooppppiinnggoollóókkaatt..  MMeekkkkoorraa
lleehheett  mmoosstt  aa  lleemmaarraaddááss  aahhhhoozz  kkééppeesstt,,
aammii  mmoonnddjjuukk  nnééhháánnyy  éévvvveell  eezzeellôôtttt
vvoolltt??  

- Ezt azért nehéz megmondani... A
lemaradás most nagyon csekély. Az el-
lenôrzésre gondolva.

--  IIggeenn,,  iiggeenn..
- Mert most elôször arra gondoltam,

hogy a doppingolónak mekkora
elônye van a mezônnyel szemben. Ez
is egy elég érdekes kérdés ugye, hogy
mennyire érdemes. Akkor válaszolok
most elôször a saját kérdésemre, hogy
mondjuk egy Rassmussen az akkor is
nagyon jó lett volna, ha nem doppin-
gol. Tehát a doppinggal tulajdonkép-
pen stabilizálhatta, feltételezve, hogy
doppingolt, hiszen ônála ezt nem bizo-
nyították be. Valójában tehát egy
nagymenô még jobb lesz, de egy átla-
gos versenyzôt hiába doppingolnak,
mert legfeljebb azt fogja elérni, hogy
ugyanazt a teljesítményt könnyebben
fogja leadni, de nem fog tudni igazából

nyerni. Tehát ugye a gyôzelem, vagy a
sportsiker az egy összetett dolog. Sok-
féle képesség kell hozzá, és ebbôl
egyet-kettôt lehet a doppinggal fejlesz-
teni, de ettôl a többi nem lesz jobb. Te-
hát igazából azokat érdemes, most ci-
nikusan mondva, egy Ulrichot, egy
Bassot, egy Landist, ugye a tavalyi év-
re gondolva, azokat érdemes segíteni,
akik amúgy is jók, mert hát azáltal
ezek biztos befutók lesznek. Most
visszatérve az eredeti kérdésre, hogy
mennyire van most... most lényegében
tényleg arról van szó, hogy az el-
lenôrzés felzárkózott, és feltételezhet-
jük, hogy a csapatok már eleve nem
indították el azokat az embereket, aki-
ket ôk maguk ellenôrizve nem találtak
tisztának. Tehát azért az, hogy több
száz ellenôrzés volt az idei tour-on,
ahogy Rassmussen is elmondta, ôt ti-
zennégyszer ellenôrizték, és összesen
két pozitív eset volt, azért az nagyon
sokat mond, mert azért ez azt jelenti,
hogy sikerült elérni, azt, ami ennek a
fokozott ellenôrzésnek a fô célja, hogy
az egyensúly másutt álljon be. Tehát
egy szerényebb szinten merjenek csak
kísérletezni, ne legyen annyira megha-
tározó a gyógyszeres teljesítményfoko-
zás a sportágban.

--  MMaaggyyaarruull,,  hhooggyy  nnee  mmeerrjjeenneekk  aannnnyyii--
aann  oorroosszz  rruulleetttteett  jjááttsszzaannii,,  aahhooggyy  aa  TToouurr
sszzeerrvveezzôôii  iiss  ffooggaallmmaazznnaakk..

- Pontosan.
––  ÖÖnn  iiss  bbeesszzéélltt  mmáárr  AAxxeell  VViinnookkuurroovv

ddooppppiinnggeesseettéérrôôll..  AArrrróóll  vvaann  sszzóó,,  hhooggyy  aa
lleelleett  vvéérrmmiinnttáájjáánnaakk  eelleemmzzéésseekkoorr  ttiillttootttt
hhoommoollóógg  ttrraannsszzffúúzziióóss  eelljjáárráásstt  áállllaappííttoott--
ttaakk  mmeegg  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk..  EEzztt  nneemm  bbiizz--
ttooss,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  hhaallllggaattóó  eellssôôrree  éérrttii..
NNaaggyyjjáábbóóll  mmiirrôôll  vvaann  sszzóó??

- Arról van szó, hogy kapott vérá-
tömlesztést. És az, hogy itt kétféle
technika van, az egyik a saját vér
visszaadás, aminek nagyon nehéz a bi-
zonyítása, a másik a transzfúziós dop-
ping, tehát amikor. ugye itt a homológ
csak annyit jelent, hogy azonos fajú,
tehát, hogy emberi vért kapott. És azo-
nos vércsoportú, tehát minden tekin-
tetben az övének megfelelô vért ka-
pott, de azért most már a genetikában
járatosak tudják, sôt ez most már át-
megy a napi életbe is, a dezoxiribonuk-
leinsav, rövidítve a DNS az minden
emberre jellemzô mintázatot mutat.
Olyan óriási a variációja ezeknek az
anyagoknak, amik a DNS molekulát
alkotják, hogy ez minden embernél kü-
lönbözik, minden emberre jellemzô.
Na, most ezért, ha a vérében találnak
olyan sejteket, amelyekben olyan típu-
sú DNS minta mutatható ki, ami nem
az övé, akkor ez bizonyítja az idegen
vérnek a bevitelét. Egyébként nem
csak ebbôl a szempontból érdekes ez a

dolog, hanem például abból a szem-
pontból, hogy egy kis kitérôvel ezt
megvilágítsam, hogy a Jan Ulrichnak,
aki most az egyik exponált múltbeli
nagy sztár, aki Sydneyben olimpiát
nyert, meg ezüstérmet, És a Jack Rog-
ge, a NOB elnöke azt mondta, hogy ha
kiderül, hogy az ô, való igaz az, hogy a
spanyol doppingdoktornál, az Eufemi-
ado Fuendeznél talált minta, és a
Bonnban az Ulrichtól levett minta azo-
nos mintázatú, akkor az Ulrichot utólag
diszkvalifikálhatják, tehát az sem jó,
hogyha nem az enyém, az sem jó,
hogyha az enyém adott esetben, attól
függ, hogy honnan nézzük. Most arról
van szó, hogy a Vinokurovnál az is ret-
tentô izgalmas szakmailag, hogy na-
gyon hasonló lehetett. Lehet, hogy ô
talált egy ilyen donort, akinek nagyon
hasonló volt a DNS-e, és ezért is mer-
te ô ennek a vérét alkalmazni, ezért va-
laki bedobta, hogy lehet, hogy az édes-
apjától kapott vért, mire a versenyzô
ezzel a szellemes riposzttal válaszolt,
hogy az apja vérébôl legfeljebb csak a
vodkát lehetne volna kimutatni. Na de
ugye a vodkának ugye nincs DNS min-
tázata. Félre a tréfával, ez egy nagyon
komoly dolog tulajdonképpen, de azt
is mutatja tulajdonképpen azért, hogy
itt merôben megváltozik az egész dop-
pinghelyzet, az által, hogy a vérvissza-
adás orvosi szempontból nem minôsül
egészségkárosításnak. Sôt, hát tulaj-
donképpen azzal, hogy ô vért kapott,
bizonyos fokig az oxigénszállító kapa-
citása megnôtt, nemcsak a teljesítôké-
pessége javult, hanem bizonyos érte-
lemben egészségesebb is lett. Tehát
ugye a dopping klasszikus tilalma arra
épült, hogy az esélyegyenlôséget sérti,
és ezt kell hangsúlyozni, és el kell felej-
teni a második tilalmat, hogy az egész-
séget károsítja. mert az esetek többsé-
gében valóban igaz, de hát ez nem je-
lentheti azt, hogy ha egy dopping nem
károsítja az egészséget, akkor megen-
gedett. Tehát itt nem szabad felpuhíta-
ni ezt a rendszert ezzel az elvvel, mert
éppen a Tour-on derül ki az ugye, hogy
elválik a két hatás, mert itt olyan em-
berfeletti produkciót kell leadni, hogy
adott esetben a teljesítményfokozó
szerek alkalmazása nemcsak a teljesít-
ményt növeli, vagy elsôsorban nem is
azt, hanem az egészséget védi, de ettôl
azok még nem válnak megengedetté.
mert éppúgy csalást jelentenek, tehát
itt elválik tulajdonképpen a két szem-
pont, namost, hogy nehogy valaki fél-
reértse, a doppingszerek legdivato-
sabb csoportjánál, és ez is az országú-
ti kerékpársport sajátsága, hogy itt
minden doppingszercsoport alkalma-
zásra kerül. Alkalmazzák a hormonális
doppingot,  ami  ugye  anabolikus hor-

szociológiai adatnak számítanak, ezért
egyéni vagy családi bontásban nem is
kérdezhetôk.

Hazánkban a politikai és gazdasági
rendszerváltozást követô években je-
lentôsen polarizálódott a családok jöve-
delme és életszínvonala is. Ismételten
megjelent a valódi munkanélküliség és
szegénység, tehát sok és egyre több
család szorul rendszeres szociális támo-
gatásra. A Magyar Köztársaság Parla-
mentjének nyilvános ülésén, 2006 tava-
szán elhangzottak tanúsága szerint:

250000 iskolás gyermek éhezik
(kormánypárti becslés),

550000 iskolás gyermek éhezik (el-
lenzéki becslés).

Amennyiben a valós gyakoriság a
kettô között van, a társadalom bizonyít-
ványa akkor is elégtelen, hiszen ez azt
jelenti, hogy hazánkban minden 5. vagy
6. gyermek táplálkozása és életminôsé-
ge nem kielégítô. Nem csoda, hogy e ri-
asztó adatokat nyomtatásban nem dek-
larálják az adatközlôk. Hangsúlyoznunk
kell, hogy az ezredforduló Európájában
szerencsére, a malnutritio nem azono-
sítható csupán a kalorigén tápanyagok
hiányával. A biológiailag mennyiségé-
ben, minôségében és összetételében
sem megfelelô fehérje (esszenciális
aminosav), vitamin és ásványi-anyag
bevitel (specific nutrient deficiencies
and protein-energy malnutrition) napja-
inkban ugyanúgy nem kielégítô táplál-
kozásnak minôsül, mint a jelentôsen
csökkent kalória bevitel, még akkor is,
ha a hiánytünetek kialakulásában ilyen
alapon is lehet különbség (Bielicki,
1986; Simondon et al., 1997).

A vizsgálat célja 4 éves követési pe-
riódusban elemezni a szociálisan tá-
mogatott és a nem támogatott 7 éves
leányok szomatikus és motorikus jel-
lemzôi közötti különbségeket, valamint
a tanulmányozott jellemzôk korfüggé-
sének differenciáit.

Anyag és módszerek
A vizsgálat tervezésekor és végre-

hajtásakor a Helsinki Nyilatkozat
(WMA, 1996) humán, non-invasiv
vizsgálatokra vonatkozó elôírásait kö-
vettük. A 8 kinanthropometriai adatfel-
vételt 2003 és 2007 között végeztük az
ország három különbözô földrajzi és
gazdasági régiójában mûködô 16 isko-
lában (Nyíregyházán -Kelet-Magyaror-
szág, Szigetszentmiklóson -Közép-Ma-
gyarország és Gyôrben -Északnyugat-
Magyarország). 

A teljes mintában 495 gyermek
adatai szerepelnek. Naptári életkoruk
a vizsgálat kezdetén (2003 szeptem-
berében) 6,51 és 7,50 év között volt.
Rendszeres fizikai aktivitásukként
csupán a 10 napos iskolai cikluson-

kénti 4-5 testnevelés óra (45 perc)
minôsül. A gyermekkel ismertettük a
vizsgálat célját és technikai részleteit,
valamint megkértük az egyik szülô
(eltartó) írásos beleegyezési nyilatko-
zatát is. A települési önkormányzatok
és az iskolatitkárok egybehangzó in-
formációi szerint a 495 vizsgált gyer-
mekbôl 152 családja kapott rendsze-
res szociális támogatást. Az érvényes
kormányrendelet értelmében ez lehet
munkanélküli segély, szociális segély
vagy gyermeknevelési támogatás,
mely utóbbi jár: gyermekét egyedül
nevelô szülô, 3-nál több gyermek a
családban, vagy tartósan beteg gyer-
mek a családban esetén. Ezek a gyer-
mekek ingyenes iskolai étkeztetésben
is részesültek. A támogatási kritériu-
mok közül egy fennállása már a vizs-
gálati csoportba (LSES) kerülést
eredményezte. A vizsgálati csoport
elemszámából eredôen a többszörö-
sen hátrányos helyzet hatásait ebben
az összehasonlításban nem elemez-
hettük. A fentiek értelmében, a kont-
roll csoportban 343 gyermek szere-
pel. Ezek a gyermekek a hazai közép-
osztály valamelyik rétegébe becsül-
hetôk (MSES).

Az összehasonlításban a testmagas-
ság, a testtömeg, a BMI, a Parízková
(1961) módszerével becsült, relatív
testzsírtartalom, a 30m futás, a helybôl
távolugrás és a 400m futás csoporton-
kénti átlagai közötti különbségeket és
a vizsgált jellemzôk életkorfüggésében
bizonyítható sebesség-különbségeket
elemeztük. A motorikus próbákat atlé-
tika pályán hajtották végre a leányok.
Az antropometriai adatfelvétel és a fizi-
kai teljesítmény vizsgálat között maxi-
mum egy hét különbség volt.

Az azonos csoporton belüli korfüggô
különbségeket a differenciák egy-
szempontos variancia analízise után F-
próbával elemeztük. A csoportok kö-
zötti különbségek összehasonlításakor
kétmintás t-próbát alkalmaztunk. A

változók naptári korfüggését lineáris
regresszió-analízissel jellemeztük.
Szignifikáns korrelációk esetén a vál-
tozás meredekségét jellemzô standar-
dizált béták összehasonlításakor a két-
mintás t-próba analógiájára jártunk. A
statisztikai szignifikanciát következete-
sen a p < 5%-ban határoztuk meg.

Eredmények
Az antropometriai vizsgálat és a line-

áris regresszió-analízis eredményeit
táblázatokban foglaltuk össze. Az 1.
táblázat a testmagasságra vonatkozó
leíró és összehasonlító statisztikai
eredményeket tartalmazza. A szociál-
isan támogatott leányok minden meg-
figyelési idôpontban szignifikánsan
alacsonyabbak voltak, mint nem tá-
mogatott kortársaik. A hosszúsági nö-
vekedésük elmaradása mintegy 6 hó-
nap. A termet félévenkénti növekedése
szignifikáns volt mindkét mintában
(FLSES=5050, FMSES=10002). A
testmagasság növekedése és a naptári
kor közötti korreláció 0,73 a támoga-
tottak csoportjában és 0,80 a nem tá-
mogatottakéban. A számított közös
varianciák (53% LSES és 64% MSES)
alapján a bemutatott összefüggések in-
kább csak közepes erôsségûek, mint
szorosak. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a
termetnövekedés sebessége mindkét
mintában hasonló (2. táblázat), tehát
az átlagok által megrajzolt két trendvo-
nal párhuzamos. A kiegyenlítô növe-
kedés tehát nem ismerhetô fel a támo-
gatottak mintájában. A nem támoga-
tott leányok csoportja a termet alapján
kissé homogénebb.

A testtömegre vonatkozó leíró és
összehasonlító statisztikai adatokat a
3. táblázat tartalmazza. A szociálisan
támogatott gyermekek testtömege
mind a 8 megfigyelési idôpontban
szignifikánsan kisebb volt. A két cso-
port tömeg átlagainak különbsége
2,7 és 3,9 kg között változott. A tömeg
átlagok   különbsége   lényegesen   na-
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Low SES Middle SES
Age Mean SD t Mean SD
7.22 122.70 5.49 9.70 127.26* 4.51
7.75 125.66 5.58 9.98 130.52* 4.73
8.31 128.44 5.83 9.98 133.51* 4.93
8.81 130.98 6.01 9.75 136.14* 5.17
9.26 133.67 6.26 9.74 139.05* 5.40
9.80 136.98 6.46 9.31 142.44* 5.83

10.36 140.56 6.68 9.24 146.13* 5.97
10.88 143.35 6.89 9.81 149.46* 6.18

F 5050 10002

11..  ttáábblláázzaatt//  TTaabbllee  11.. A testmagasság mintánkénti különbségei (Differences in
height (cm)

Rövidítések és jelölések: SD = szórás, * = az átlagok különbsége 5%-os vélet-
len hiba szinten szignifikáns.
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Összefoglaló
A külsô környezeti hatások, például

a családok társadalmi-gazdasági hely-
zete, a táplálkozási szokások és a
rendszeres fizikai aktivitás meghatáro-
zó jelentôségûek a gyermekek növe-
kedési és érési folyamatában, valamint
fizikai teljesítôképességében. A rendel-
kezésre álló, de nem hivatalos statiszti-
kák szerint, napjainkban Magyarorszá-
gon a gyermekek 25-30% szorul kü-
lönbözô okok következtében rendsze-
res szociális támogatásra. Az elemzés
célja követéses vizsgálatban összeha-
sonlítani a rendszeres szociális támo-
gatásra szoruló leányok szomatikus és
motorikus fejlôdését 7-11 éves kor kö-
zött. A kinanthropometriai adatfelvételt
2003 és 2007 között 8 alkalommal vé-
gezték el az ország 3 földrajzilag és
gazdaságilag egyaránt különbözô régi-
ójában. A szociális támogatásra szoru-
lók csoportját (a vizsgálati csoportot)
152 leány képviseli, míg a kontroll, te-
hát a nem támogatottak mintájában
343 gyermek adatai szerepelnek. A
szociális támogatás 5 kritériumát érvé-
nyes kormányrendelet rögzíti. Az
összehasonlításban a testmagasság, a
testtömeg, a testtömeg index, a relatív
testzsírtartalom, a 30m futás, a helybôl
távolugrás és a 400m futás mintán-
kénti különbségeit és a jellemzôk kor-
függése közötti különbségeket két-
szempontos variancia analízist kö-
vetôen F-próbával és lineáris reg-
resszió analízissel elemezték a véletlen
hiba 5%-os szintjén. A testmagasság
és a testtömeg átlagai következetesen
és szignifikánsan nagyobbak voltak a
nem támogatottak mintájában. A test-
tömeg megfigyelési idôpontonkénti
különbségei azonban nem voltak ará-
nyosak a magasabb termettel. Ennek
egy következményeként a BMI és a re-
latív testzsírtartalom átlagai nem kü-
lönböztek az összehasonlított minták-
ban. A szociálisan támogatott leányok
motorikus teljesítménye minden vizs-
gálatban szignifikánsan gyengébb volt,
mint nem támogatott kortársaiké. A

bizonyított különbségeket a családok
gazdasági helyzetébôl eredô differenci-
áknak tulajdonítják, amelyek valószí-
nûen már az elsô adatfelvételt me-
gelôzô idôszakban is fennálltak. Véle-
ményük szerint a következmények
nem a kalorigén tápanyagok hiányából
erednek, hanem a nem megfelelô
mennyiségû és összetételû aminosav,
vitamin és ásványi-anyag bevitel (a re-
latív malnutritio) hatásai a meghatáro-
zók ebben az összefüggésben.

KKuullccsssszzaavvaakk:: hosszmetszeti vizsgá-
lat, BMI, relatív testzsírtartalom, moto-
rikus teljesítmény

Abstract
Environmental conditions including

socio-economic status, nutrition and
habitual physical activity exert appre-
ciable influence on the processes of
somatic growth, biological maturation
as well as on physical performance.
The respective (non-official) statistics
indicate that approximately 25-30% of
the Hungarian school-children are in
need of regular social (municipal or
state) support. The aim of the present
work was to study the somatic and
motor development of primary-school-
aged girls of low socioeconomic sta-
tus (SES) receiving regular social be-
nefits. Eight consecutive data collecti-
ons were carried out in three geograp-
hic and economic regions of Hungary
between 2003 and 2007. The study
group (low-SES) contained 152 girls
and the contrast one (medium-SES)
consisted of 343 pupils of the same ca-
lendar age. To receive regular social
support because of low-SES status a
family has to meet one of the five cri-
teria prescribed by law and used in of-
ficial statistics for the status of families
(MHK, 1997/31. §). Between-observa-
tion differences in mean stature, body
mass, body fat content, 30m dash,
standing long jump and 400m run sco-
res were analysed by F-tests at the 5%
level of random error following two-
way repeated measures ANOVA in

both groups. Height and body mass
means were consistently and signifi-
cantly greater in the contrast group.
The weight means were proportionate
to the taller stature. Consequently, the
means of BMI and weight related body
fat content were statistically the same.
The low-SES children performed poo-
rer in the three motor tests employed.
Other conditions being equal the ob-
served differences were attributable to
the poor economic conditions affecting
the study group already before and du-
ring the observation period. Neverthe-
less, it was not an absolute but a long-
lasting relative sort of malnutrition
(inadequate protein, vitamin, etc. inta-
ke) that most likely affected the child-
ren of the low-SES group.

KKeeyy--wwoorrddss:: longitudinal study, body
dimensions, BMI, fat percentage, mo-
tor performance

Bevezetés
A családok szocio-ökonómiai státu-

sa (SES) egy olyan humánbiológiai té-
nyezô, amelynek hatásai és következ-
ményei több, de minden részletében is-
mert áttételen keresztül (pl. táplálko-
zási szokások, egészségügyi ellátás
színvonala, konstans stresszorok,
egyéni hygiene, stb.) megjelenhetnek
a gyermekek növekedésében, érésé-
ben és e bonyolult folyamatok tempó-
jában is. A humánbiológusok többsége
(Eiben and Macie-Taylor, 2003; Malina
et al., 2005; Simiya et al. 2001) a csa-
ládok gazdasági helyzetébôl eredô táp-
lálkozási anomáliákat tartja ilyen
összefüggésben meghatározónak. A
népesség társadalmi-gazdasági hely-
zet alapján történô kategorizálása or-
szágonként, de még egy országon be-
lül is, például nagyobb földrajzi régión-
ként is jelentôsen különbözô lehet (Ma-
lina et al., 2005), tehát a direkt össze-
hasonlítás nehéz, vagy több szempont-
ból is korlátozott. A szegénység egy
adott országban releváns kritériumai
nem mindig megbízhatóak egy másik
ország népességénél. A nyugat-euró-
pai országokban általánosan használt
jellemzô a család éves jövedelme, de
még ennél is megbízhatóbb minôsítési
szempont az egy fôre esô éves jövede-
lem. Sok országban, így Magyarorszá-
gon  ezek  az   információk  „kemény” 

monokat jelent, ami az izmot gyarapít-
ja és az erôt fejleszti, ilyenek a Magyar-
országon leginkább ismert nerobol,
ilyen a nandrolol, ami ugye nagyon di-
vatos, ilyen maga a férfi nemi hormon,
a tesztoszteron, de ilyen a növekedési
hormon is. Na most ezek hosszú távon
biztosan súlyosan egészségkárosítók.
A legenyhébb, a növekedési hormon is
biztosan cukorbetegséget okoz annál,
aki rendszeresen használja, de májtu-
morokat, mellékvesekéreg károsodást,
szóval sokféle... szívizomkárosodást,
szívizom elfajulást, tehát sokféle kárt
okoznak a hormonális doppingszerek.
A másik csoport viszont, az állóképes-
séget fejlesztô csoport, amelyik az
erithropoietint, az EPO-t jelenti, illetve
a vérkészítményeket, illetve a vér-
visszaadást, ezek más megítélés alá
esnek egészségügyi szempontból.
Ezeknél nem annyira... tehát egy ma-
gas hematokrit értéknél, amikor a vér
besûrûsödik, ott már van itt is egész-
ségkárosodás veszélye, tehát teljesen
itt sem zárható ki, de nem olyan preg-
náns. A lényeg, amit szeretnék hang-
súlyozni, hogy az országúti kerékpár-
sport azért annyira doppingérzékeny,
mert amíg mondjuk a súlyemelôknél
az anabolikus hormonok jönnek szóba,
a hosszútáv futóknál, vagy a sífutóknál
az állóképességet fejlesztô erithropoie-
tin, addig az országúti kerékpársport-
ban valamennyi divatos doppingszer,
sôt a hagyományosak, a serkentôk, ne
felejtsük el, hogy az egész dopping
korszak 1960-ban egy dán országúti
kerékpáros, Jensen halálával
kezdôdött, aki még stimulánst alkal-
mazott, és a kedvezôtlen környezeti
feltételek között meghalt. Tehát ezért
annyira jogosan nagy a harc a dopping
ellen az országúti kerékpár sportban,
mert itt az egész sportágnak a létét
veszélyezteti, mert elhatalmasodik a
dopping, valamit mindenki szedni fog,
és akkor jön az a laikus kérdés, már
bocsánatot kérek, mert tôlem is na-
gyon sokan a héten megkérdezték, te-
hát a kérdés laikus és nem aki kérdezi,
tehát, hogy lehet-e egyáltalán dopping
nélkül ezt a sportágat ûzni. Hadd vála-
szoljak most, majd befejezzem ezt a
hosszúra nyúlt monológomat, egy szó-
val lehet. 

- Vagy elfogadják azt, hogy lassab-
ban teljesítik azt a penzumot. De min-
denképpen... tehát errôl van szó pon-
tosan, hogy lehet, a teljesítmények bi-
zonyos fokig visszaesnének, de ettôl
még a verseny ugyanolyan érdekes
maradna, és ugyanazok a különbségek
az egyforma versenyzôk között... te-
hetségükben különbözô versenyzôk
között ugyanazok a különbségek érvé-
nyesülnének, csak egy valamivel sze-

rényebb szinten. Nos ez az, amiben a
fordulat várható, mert hát az egész
kérdés mögött, amit nem mondtunk,
végülis a pénz áll, tehát nem az a kér-
dés, hogy mit vesz be, szoktam mon-
dani, hanem az a kérdés, hogy miért
veszi be. Hát azért veszi be ugye, mert
nagy pénz van a sportágban, és hogy-
ha a szponzorok belátják azt, hogy
nem a teljesítményt kell hajszolni, ha-
nem a tiszta sportot kell támogatni,
akkor ez a tendencia meg fog fordulni.
És ezt segíti például ugye idén a német
közszolgálati televízió. beszüntették a
Tour közvetítését, ami egy figyelmez-
tetô jel volt arra nézve, hiszen a televí-
zió a legnagyobb biznisz, az verte föl
ennyire az árakat, ott van a reklámnak
a legnagyobb értéke, Hogyha nem ál-
lítjátok le ezt a folyamatot, akkor nem
fogjuk segíteni azt, hogy ti itt reklám-
hoz jussatok. 

--  DDee  nneemmccssaakk  aa  tteelleevvíízziióókk,,  mmááss
sszzppoonnzzoorrookk  iiss  ffoonnttoollggaattjjáákk  aa  kkiivvoonnuulláá--
ssuukkaatt  aa  kkeerréékkppáárr  ssppoorrttbbóóll..

- Hát igen, mert ez egy negatív. A
negatív reklám is reklám, de ôk azért
azt mondják, hogy ne csináljuk ezt a
dolgot, mert ne legyünk partnerek egy
csalásban. Végülis ezzel kell szembe-
sülniük, és ebben van némi bûnbánat
is, mert azért eddig eléggé struccpoliti-
kát folytattak. De az a tény, hogy a Ra-
bovant visszaléptette a biztos gyôztes
Rassmussent, azért ez egy új korszak
kezdetét jelentheti. 

--  UUggyyee  bbiizzttooss  ggyyôôzztteess,,  hhooggyyhhaa  nneemm
ddiisszzkkvvaalliiffiikkáálljjáákk  vvaallaahhooggyy..

- Nehéz lett volna diszkvalifikálni.
Mert ha engedték indulni, akkor nem
lehetett volna utánanyúlni, hogy ugye
kétszer a dán szövetség, kétszer a
nemzetközi szövetség ellenôrei nem
találták, hogy ô azt mondta, hogy Me-
xikóban volt, aztán kiderült, hogy
Olaszországban volt, de Mexikóban is
volt, hiszen ott van a felesége, szóval
hivatalosan diszkvalifikálni nehéz lett
volna, de az volt a nagyon érdekes,
hogy tüntettek ellene minden befutó-
nál. Tehát azok, akik egyébként ün-
neplik a sztárokat, ünneplik a sárga
trikóst, azok most ellene fordultak.
Most ez lehetett az a pillanat, ahol lee-
sett a tantusz a szponzornak is, meg a
csapatvezetônek is, és azt mondta,
hogy hoppá, hogyha ezt az embert
most hagyom nyerni, akkor milyen
támadásnak leszek én utólag kitéve,
ha most ezek az egyszerû emberek itt
a szakasz közben így támadnak, és
úgy döntött, hogy jobb lesz visszalép-
tetni. Ilyen precedens még nem volt
soha a Tour történetében, hogy valakit
az élrôl visszaléptessen a saját csapa-
ta. Ez egy nagyon nagy horderejû
döntés. 

--UUggyyaannaakkkkoorr  vvééggiigg  éérrzzéékkeellnnii  lleehhee--
tteetttt,,  hhooggyy  hhaattaallmmaass  hháábboorrúú  zzaajjlliikk  aa  TToo--
uurr  ddee  FFrraannccee  sszzeerrvveezzôôii,,  iilllleettvvee  aa  sszzeerrvvee--
zzééssbbeenn  sszziinnttéénn  vvaallaammeellyyeesstt  sseeggééddkkeezzôô
nneemmzzeettkköözzii  sszzöövveettsséégg  kköözzöötttt..  AA  sseeggéédd--
kkeezzôôtt  lleehheett,,  hhooggyy  iiddéézzôôjjeellbbeenn  kkeelllleennee
mmoonnddaannii,,  mmeerrtt  bbiizzoonnyyooss  vvéélleemméénnyyeekk
sszzeerriinntt  iinnkkáábbbb  ccssaakk  kkeerreesszzttbbee  tteetttteekk..  

- Hát igen, ez az amit mondtam a be-
játszott riportban is, hogy itt egy na-
gyon komoly harc megy a kulisszák
mögött, szintén a pénzrôl szól, hogy ki
az, aki ezt a nagy pénzt, ami ebben a
sportágban, és ezekben a versenyek-
ben rejlik, ezt meg tudja szerezni rész-
ben, vagy egészben. És itt a nemzetkö-
zi szövetség szeretne erôteljesebb pozí-
ciókhoz jutni, és azt jelzi, hogy
amennyiben ô lenne a szervezô, akkor
eredményesebb lenne a doppingelle-
nes tevékenység. És ugye közben ne
felejtsük el, hogy annyi elôzetes hazug-
ság, álszentség, kétarcúság nyomja ezt
az egész rendszert, hogy ez is megne-
hezíti a megtisztulást, Jellemzô, hogy
amikor a Vinokurovnak az esetét nyil-
vánosságra hozták, akkor másnap
több csapat a rajtnál nem indult el, ha-
nem azzal demonstrált, hogy néhány
perccel késôbb indult el a menet után,
a mezôny után. Nos ezek között a csa-
patok között volt a Kofidisz, és a kö-
vetkezô nap kiderült, hogy a Morini ne-
vû versenyzô a Kofidisz színeiben hat-
szoros mennyiségû tesztoszteronnal
megbukott. Tehát ez is mutatja, hogy
milyen hipokrízis van, hogy akik ott
demonstráltak a dopping ellen, feltéte-
lezhetô, hogy nem ô az egyetlen a csa-
patból, aki tesztoszteront használt,
csak ônála valahogy rosszul végezték
a bemérést, és még olyan magas volt a
szint a vérében, a vizeletében is amikor
ellenôrizték, hogy megbukott.

--  SSookk  mmiinnddeennrrôôll  bbeesszzééllggeettttüünnkk  mmáárr..
SSzzóóbbaa  kkeerrüülltt  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  FFuueenntteezz  ddrr..
nneevvee,,  uuggyyee  aa  ssppaannyyooll  ddooppppiinngg  ddookkttoorr..
HHáánnyy  iillyyeenn  ddooppppiinnggddookkii  vvaann  ííggyy  vviilláágg--
sszzeerrttee,,  aakkiirrôôll  lleehheett  ttuuddnnii..  

- Sokkal több, mint akirôl lehet tud-
ni. És ne legyenek illúzióink, Magyar-
országon is vannak orvosok, akiket
megtalálhatnak a versenyzôk, hogyha
ahogy mondani szokták idézôjelbe té-
ve rásegítésre van szükségük. Az
Egyesült Államokban ez majdnem
nyíltan történt, tehát Európából divat
volt átmenni, és olyan tízezer dolláros
nagyságrendben kellett fizetni azért,
hogy felkészítsék egy-egy világver-
senyre megfelelô anabolikus kúrával,
tehát elsôsorban izomgyarapító hatású
sportágakat, tehát azokat a sportága-
kat, ahol az izom gyarapítása az erôfej-
lesztésen keresztül éri el az eredmény
javulását. Tehát nehéz megmondani,
hogy mennyien  vannak,  kevesen  vál-
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nak ismertté. Még mondjuk az ola-
szoknál, tehát a mediterránoknál érde-
kes, mert ott már ugye volt a klasszi-
kus korszakban, még a 70-es, 80-as
években a tudományból egy kicsit át-
szegôdött Componi professzor, akinek
hát akkor még... ugye ezek mindig úgy
alakulnak ki, hogy elindul, hogy ezek
inkább segítô eljárások, a Bodrogi
László is elmondta, hogy végülis
gyógyszerekrôl van szó, tehát a ver-
senyzô lelkiismeretét megnyugtatják,
hogy ez nem dopping, hanem tulaj-
donképpen a teljesítményt segítô tevé-
kenység, és való igaz, hogy azon is ér-
demes lenne egyszer végigmenni,
hogy mikor mit nyilvánítottak dop-
pinggá, szóval mikor mi vált tilossá.
Tehát például nagyon érdekes tudo-
mánytörténetileg, hogy az egyik leghí-
resebb magyar gyógyszerész pro-
fesszor, Isekuc Béla, a 60-as években,
amikor indult az egész anabolikus szte-
roid korszak, akkor elôadást tartott a
magyar sportorvosoknak, és kifejtette,
hogy ezek kimondottan arra jók ezek a
szerek, hogy a sportolókat segítsék.
Fel sem merült a dopping, hanem in-
kább ajánlva lettek ezek a szerek arra,
hát persze igazság szerint fôleg arra
lettek ajánlva, hogy sérülés, betegség
után a regenerációt segítsék. Mert hát
valóban van egy ilyen gyógyhatásuk,
és csak valamikor a hetvenes években
kerültek a tiltó listára, mert akkor még
az volt az elv, hogy csak akkor szabad
valamit tiltó listára tenni, ha ki is tud-
juk mutatni. Ez egy nagyon racionális
gondolat volt, hogy ne tiltsuk azt, amit
nem tudunk bizonyítani. Így jött ugye a
tesztoszteron, amit a 76-os olimpián,
Montreálban még nem tudtak kimutat-
ni, és ez ugye a német úszónôknek a
sikeréhez vezetett, mert ôk tesztoszte-
ront alkalmaztak, mint ahogy az az-

után késôbb bizonyítást nyert, vagy
késôbb a kínai úszónôknél, mert hi-
szen a férfi nemi hormon érthetôen a
nôknél tud elsôsorban gyarapító hatást
elérni. Tehát ez mind mind egy újabb
és újabb fejezet, amíg eljutottunk a 21.
századba, ahol valóban már a géndop-
ping a téma, és tulajdonképpen ez a
vérdopping, és a Vinokurovnak a lebu-
kása már a genetika birodalmába viszi
el az egész doppingkérdést, de maga
az izomgyarapító hatás is elképzelhetô
géndoppinggal, csak be kell juttatni
egy olyan izomfejlesztô gént hordozó
vírust, amelyik ott elindít egy gyarapí-
tó hatást, és utána már nem lehet ki-
mutatni ennek a jelenlétét. Aztán, hogy
ez milyen irányba tolja el az egészet, ez
még ma kísérleti stádiumban van.
Hogy mennyire lesz valóban a kívánt
hatás elérve, vagy mennyire borul fel
az egész szervezetnek egyfajta izom-
egyensúlya ezt még nem lehet tudni,
de ki fogják ezt mutatni, és ki fogják
ezt kísérletezni, de addigra ki fogják ta-
lálni azt is, hogy hogyan lehet ezt bizo-
nyítani, és akkor a háborúnak egy
újabb fejezete nyílik meg. Ma ez még
egy kicsit science fiction-nek tûnik tu-
dományos fantasztikumnak tûnik, de
már ott vagyunk a küszöbén, és van-
nak, akik gyanakszanak arra, hogy a
Pekingi olimpián már lesznek ilyen
mesterségesen felpumpált figurák, te-
hát akiket nem is tulajdonképpen vala-
milyen gyógyszerrel, hanem a szerve-
zeti folyamatot stimuláló hatással tud-
nak doppingtevékenységre gerjeszteni.

--  EEzz  aazz  eeggyyeettlleenn  ffaajjttáájjaa  aa  ggéénnddoopp--
ppiinnggnnaakk??

- Nem, de ugye ez most a legismer-
tebb, legdivatosabb, vagy leginkább
kísérleti stádiumban lévô, de hát biz-
tos, hogy magánál a vérdoppingnál is
van egy ilyen törekvés, hogy az erith-
ropoietinnek a képzôdését serkenteni
valamilyen ilyen beavatkozással. Itt
mindig ugyanarról van szó, ahogy a
dopping klasszikus korszakában di-
rektbe, gyógyszerekkel értük el a telje-
sítmény fokozást, most ebben a kor-
szakban a szervezet saját belsô folya-
matainak egyirányú serkentésén ke-
resztül. Na most ezek életveszélyes
dolgok, mert a szervezet egyensúlyra
törekszik, és amikor a teljesítmény ér-
dekében egy bizonyos irányba akarom
eltolni, akkor azért ezzel biztos, hogy
veszélyeztetem, most visszatérek ezzel
a klasszikus gondolathoz, biztos, hogy
veszélyeztetem az egészséget, és biz-
tos, hogy hosszú távra felborítom, illet-
ve biztos, hogy egy más embert csiná-
lok. Ezt nagyon keserves kimondani.
de a géndoppingnak ez a legnagyobb
etikai veszélye is, túl az egészségügyi
veszélyén, hogy megváltoztatom an-

nak az embernek a személyiségét. Már
az anabolikus szteroid is bizonyos fo-
kig a határon van, tehát az is már a
maga módján a genetikát is megvál-
toztatja, hiszen az izomnak van egy
születéskor meghatározott lehetôsége,
hogy meddig tudom egy embernek az
izomzatát fejleszteni élettani úton. Most
hogyha én ezt anabolikus szteroidok-
kal felpumpálom, hogy úgy mondjam
tenyésztem, akkor az az ember meg-
változik, és ennek meg is vannak való-
ban a pszichés következményei, tehát
megváltozik a mentalitása, agresszí-
vebbé válik, megváltozik a szexualitá-
sa, a szexuális magatartása, hol foko-
zódik, hol csökken, és így tovább, te-
hát ezek mind valóban mind egészség-
ügyileg, mind etikailag, és a kettô nem
választható szét humán szinten, tény-
leg a sportnak a humán értékei kerül-
nek veszélybe, és ez az, amit napjaink-
ban... tényleg én is mindig arról beszé-
lek, hogy a pénz, meg ez, meg amaz...
de a legnagyobb veszélye a dopping-
nak ez, hogy az egész sport értelmét
veszti. Nemcsak a csalás miatt veszti
értelmét, de hát amiatt is. De hát csal
a játékvezetô, a csalás valahogy
egyidôs a sporttal. Azt még valahogy
el lehetne bírni. Ez az egész humán ér-
ték, az eszmeiség szenved csorbát, és
az válik értelmetlenné. Minek csináljuk
az egészet. Az egésznek az lenne az ér-
telme, hogy a homo sapienst egy kicsit
homo ludensszé tegyük. Tehát az em-
bert azt játékos emberré, és ennek a
foglalkozásnak, vagy foglalkoztatott-
ságnak legyen egy ilyen értéke, legyen
példa az ifjúságnak. A teljes ember,
ugye a mens sana in corpore sano, te-
hát a test és a lélek épsége, a kettôt
együtt fejleszti a sport. Nem egyik kö-
vetkezik a másikból. Tehát az egészsé-
ges test, és az egészséges lélek az em-
ber normális állapota. Namost, hogyha
én a test korcsosításával, mert végülis
korcsosítom, torzítom a lelket, akkor
mi a fene, - már bocsánat - értelme
van az egésznek. Úgyhogy ez tényleg
egy nagyom mély probléma, aminek
általában a felszínét érintjük, a szenzá-
ciós részét érintjük, hogy hogy buknak
le, meg hogy csinálják, meg hogy nem
csinálják, de ez az egész - nagyon jól
érti ezt a világ sportvezetésének a
krémje, - hogy ez a sport egészséges
gyökereit veszélyezteti, és az egész
összeomlik, hogyha nem vigyáznak rá. 

--  MMeekkkkoorraa  aa  vveerrsseennyyzzôôkk  ffeelleellôôssssééggee??
MMeennnnyyiirree  lleehheett  ôôkkeett  áállddoozzaattnnaakk  tteekkiinn--
tteennii??  

- Alapvetôen tényleg áldozatok és
eszközök. De ezen egy szinttel feljebb
már felelôsek. Mindenki felel önmagá-
ért, és bármennyire vannak a kérdés-
nek   egészen   szörnyû   leágazódásai,
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Kertész István: A görög sport világa
Dicséretet és elismerést érde-

mel a Nemzeti Tankönyvkiadó
Zrt. mert a hat esztendôvel ez-
elôtt megjelent elsô kiadás után
nem csupán felismerte, hogy
Kertész professzor népszerû
könyve (egyben a TF egyetemi
tankönyve is) – A görög sport vi-
lága – hiánycikk, hanem habozás
nélkül döntött is a második ki-
adás mellett. Nyilván közrejátszik
ebben az elhatározásban a soron
következô újkori nyári olimpiai já-
tékok közeledte – Peking, 2008 –,
ami a kiadvány értékét tovább nö-
veli.

A neves sporttörténész, az
ókori és újkori olimpiák tudósa,
nemzetközi tekintélye feltárja,
hogy mi az, amit a modern olim-
pizmus és a legújabb kori nem-
zetközi sportmozgalom alapítói
és fejlesztôi a francia Coubertin
bárótól a belga elnök Jacques
Rogge-ig az ókori gyökerekrôl, az
antik görög sport világáról és a ré-

gi olimpiákról tudtak. S ami még érdekesebb: mi az, amit a megszerzett tudás
alapján helyesen értelmeztek, illetve éppenséggel ellenkezôleg, nem teljesen kor-
rekt módon értelmeztek az ókor bizony gyakran félreismert tényei közül. 

Az avatott tollú szerzô a második kiadásban számos érdekes, a mai tudományos
viták középpontjában álló kérdésre ad választ (minek alapján hitték az ókorban azt,
hogy a szexuális aszkézis növeli a sportteljesítményt, miért olajozták be verseny
elôtt testüket az atléták stb.), felkészültsége, lebilincselô olvasmánnyá teszi köny-
vét. Kertész István többször is hosszú idôt töltött Görögországban – mindenek
elôtt Olympiában –, a helyszínen végezte kutatásait, valamint szintén ott a Nem-
zetközi-, valamint a Görög Olimpiai Bizottság égisze alatt mûködô Olimpiai Akadé-
mia keretei között végezte tanulmányait, adatgyûjtését. Könyveinek, tanulmányai-
nak, elôadásainak köszönhetôen vitathatatlanul ô napjaink egyik legelismertebb
szakértôje az ötkarikás játékok és kultusz elôzményei tekintetében.

Mindezek következtében antik, ám ugyanakkor modern sporttörténeti könyvet
vehetünk kézbe, amely élvezetes stílusban megírva látja el hasznos tudnivalókkal,
érdekességekkel, különleges ismeretekkel olvasóját.

Az elsô kiadás anyagát szerzôje nem csak átdolgozta, és természetesen kibôví-
tette, hanem a korábbi nyolc fejezethez még egy „ráadást” is írt, Rekreáció a gö-
rög-római világban címmel. gg..  rr..
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rozatot ugyancsak Apollón szent kör-
zetében helyezték el.41 Úgy látszik, a
pergamoni katonai gyôzelmeket dicsô-
ítô propaganda központja Delphoi volt.
De persze a látványos pergamoni sike-
reket máshol is ünnepelték. Még
ugyancsak 182-ben a kis-ázsiai Szar-
deisz és Tralleisz városában sport- és
mûvészeti versenyeket alapítottak II.
Eumenésznek a gallok felett aratott
gyôzelme tiszteletére.42 

Talán éppen ez indította II. Eume-
nészt arra, hogy a még I. Attalosz ural-
ma idején megalapított Niképhoria
versenyeket új formában szervezze
meg. Így ezek a pergamoni rendezvé-
nyek pompájukban és sportértékük-
ben is felülmúlták a hasonló helyi ren-
dezvényeket. Az eddigiek ismeretében
korántsem véletlen, hogy a delphoi
amphiktüónia és az aitól szövetség
gyors és pozitív választ adott a perga-
moni király felszólítására, hogy ismer-
jék el a játékok új formáját. Mindkét
szervezet errôl szóló határozatát II. Eu-
menész Delphoiban álló lovas szobrá-
nak alapzatára vésték rá.43 Amikor a
delphoi amphiktüónia II. Eumenész és
Pergamon értékeit méltatta, kiemelte a
Rómához fûzôdô barátság jelentôsé-
gét, talán szándékosan is utalva arra a
fontos szerepre, amelyet ennek kiala-
kulásában ô maga játszott:

„Miután Eumenész király … a ró-
maiak iránti barátságot megtartva
mindig úgy él, hogy valamilyen jó-
nak okozójává válik a hellének irá-
nyában is … ennél fogva a rómaiak
is - látva irántuk való kedvezését -
megnövelték a királyságot, abban a
meggyôzôdésben, hogy a királyok
közül azoknak, akik fondorkodnak a
hellénekkel szemben, részesülniük
kell az ôket megilletô büntetésben,
akik viszont semmilyen baj okozói
nem voltak, azoknak az ô részükrôl a
legnagyobb bizalomban kell része-
sülniük…” (Syll3. 630, 2-10 sor.)
Delphoi tisztviselôi nem véletlenül

látták politikai mestermûvük, Perga-
mon és Róma barátságának létrehozá-
sát az egész Közel-Kelet sorsát megha-
tározó tettnek. Az egymásnak feszülô
hellénisztikus hatalmak között egy Ró-
ma által felügyelt egyensúly alakult ki,
amelynek elsôszámú kedvezménye-
zettje Delphoi egyik legnagylelkûbb tá-
mogatója, Pergamon lett. Pergamon
királya pedig egy, az olümpiai játékok-
kal egyenrangú sportrendezvény meg-
szervezésével fejezte ki az új helyzet
feletti örömét. Mert ô is tudhatta, a
sportmozgás a test boldogságát, az ál-
lam által megrendezett sportverseny
pedig a társadalom elégedettségét ön-
ti sajátos formába.
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ilyen a gyereksportban a dopping,
több sportágban is ez egy rettenetesen
éles kérdés, de a felnôtt sportnál azt
mondhatjuk, hogy nagy a felelôssége
magának a versenyzônek. Szóval sen-
kit nem lehet, nem szabad doppingo-
lásra kényszeríteni, vagy arra, hogy
bevegye azt a piros bogyót, vagy vala-
milyen bogyót, de beveszik, mert
gyôzni akarnak, felelôsek..

--  AA  ffeellmméérréésseekk  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  aazztt
mmuuttaattjjáákk  kkii,,  hhooggyy  aakkiinneekk  mmoonnddjjuukk  aazztt
ííggéérriikk,,  hhooggyy  oolliimmppiiaaii  éérrmmeett  sszzeerreezz  aakk--
kkoorr,,  hhooggyyhhaa  ddooppppiinnggooll,,  aa  ssppoorrttoollóókk  jjee--
lleennttôôss  rréésszzee  eellffooggaaddhhaattóónnaakk  ttaarrttaannáá  eezztt
aa  mmóóddsszzeerrtt  aa  hhíírrnnéévv,,  aa  ssiikkeerr  mmiiaatttt..  

- Igen, sôt, hát volt olyan vizsgálat,
ami azt nézte, hogy ha tíz évvel megrö-
vidül az élettartama, vállalja-e az olim-
piai érmet, és a 95% azt mondta, hogy
igen. Odaad tíz évet az életébôl az olim-
piai sikerért, ha ez dopping révén érhe-
ti csak el, ami egészség-károsító dop-
pingot jelent ebben az összefüggésben.
Ezek egészen megdöbbentô adatok.
Tehát itt jön az, hogy a doppingolás tu-
lajdonképpen a drogozásnak egy sajá-
tos formája. Nem véletlen, hogy a ko-
rábbi doppingolók könnyebben váltak
drogossá. Ennek megvan az a pszichés
oldala is, hogy a visszaalkalmazkodás
nagyon nehéz, tehát túl fiatalon veszti
el azt a hírnevet, amit ô megszokott, te-
hát biztos van egy pszichés vonulata,
de van egy nagyon erôs gyógyszerfüg-
gés is. Tehát ugye egy gyógyszerfüggô
társadalomban élünk amúgy is, na
most ha megszokja versenyzô korában,
hogy a gyógyszerek segítik, akkor ami-
kor már visszavonult, és depressziós és
problémás, akkor is könnyen nyúl a
gyógyszerekhez. Tehát a drog és dop-
ping összefüggés rendkívül összetett,
Ugye azt szoktuk mondani, illetve ez a
dolog lényege valahol, hogy a drogos
tulajdonképpen nem kapja meg az élet-
ben azt, amire számított, és ezért a
gyógyszertôl várja az eufóriát, várja a
mámort, várja azt, hogy egy más világ-
ba viszi ôt a drognak a bevétele. A dop-
pingoló viszont nagyon is ennek a fo-
gyasztói társadalomnak az értékeit
tartja magas rendûnek, és ezekért veszi
be a doppingszereket, hogy hozzájus-
son ezekhez az értékekhez. Tehát a
drogos elfordul a fogyasztói társada-
lomtól, és a drogban keresi a megol-
dást. A doppingoló viszont a fogyasztói
társadalom legmagasabb csúcsára
akar eljutni, a siker legmagasabb csú-
csára, és ezért nyúl a gyógyszerhez. A
kettô pedig egy bizonyos idô után talál-
kozik. akármennyire is ellentétesen in-
dul a két tendencia. Mind a kettô a mai
életnek egy sajátos devianciája. 

--  BBáárr  eezz  nneemm  sszzoorroossaann  aa  ssppoorrtthhoozz
kkaappccssoollóóddiikk,,  ddee  ííggyy  aa  hhíírreekk  eellôôtttt  aazztt

mmiinnddeennkkééppppeenn  mmeegg  kkeellll  kkéérrddeezznneemm,,
hhooggyy  uuggyyee  aazz  oorrvvoossookk  nnaaggyy  rréésszzee  iiss
rreennddrree  íírr  ffeell  kküüllöönnbböözzôô  ggyyóóggyysszzeerreekkeett..
VVaann,,  aakkii  aazztt  mmoonnddjjaa,,  hhooggyy  ttúúll  ssookkaatt,,  ttúúll
ssookkfféélléétt,,  ssookk  ggyyóóggyysszzeerrtt  ffeelleesslleeggeesseenn
sszzeeddüünnkk..  HHooggyyaann  vváállttoozzhhaattnnaa  aa  sszzeemm--
lléélleett  eebbbbeenn??

- Igen, ugye itt kellene az egész tár-
sadalmat egy kicsit leszoktatni, és nem
anyagi okokból, ez is borzalmas, már
elnézést kérek, nem akarok egészség-
politikába bonyolódni, most ugye
pénzügyi oldalról merül fel megint az,
hogy írja fel az orvos az olcsóbb
gyógyszert, és így tovább, ez nem sze-
rencsés. Inkább abba az irányba kelle-
ne menni, hogy akinek szüksége van
rá, annak a legjobb gyógyszert, kerül,
amibe kerül. Tehát ez lenne a kivezetô
út. Akinek viszont nincs szüksége rá,
annak merje az orvos megmondani,
hogy kérem szépen kegyednek nem
kell gyógyszert szedni. Mert kegyed
sokkal jobban meggyógyul, hogyha
sétál egyet. Vagy másképp táplálkozik,
vagy egyéb tanácsaimat elfogadja. Te-
hát a gyógyszerek, ugye a legegysze-
rûbb dolog felírni egy receptet, és ezzel
kielégíteni a betegnek az igényét. Már
elnézést, nem akarok senkit megbán-
tani, meg az ilyen általánosítások sose
igazak. De kétségkívül, hogy a sport is
segíthet az gyógyszerfüggô társada-
lomnak a leszoktatásában, úgy, hogy
elsôsorban példát mutat abban, hogy ô
maga leszokik. 

--  EEggyy  éévv  vvaann  mméégg  hhááttrraa  aa  PPeekkiinnggii
OOlliimmppiiááiigg..  BBeesszzééllttüünnkk  aa  rröövviidd  hhíírreekk
eellôôtttt  aa  ggéénnddooppppiinngg  mmeeggjjeelleennéésséérrôôll..  MMii--
rree  sszzáámmííttssuunnkk  PPeekkiinnggbbeenn??

- Mindenki nagyon fél, azt lehet
mondani. Ugyanakkor mindenki na-
gyon reménykedik. Tehát a félelem-
nek több oka van, az egyik oka, az,
hogy a Kínaiak fantasztikusan törnek
elôre az élet minden területén, többek
között a sportban is, és közismert,
hogy ragyogó laboratóriumaik van-
nak. Tehát a legmagasabb szintû eljá-
rásokkal, és a legjobb szakértôkkel
rendelkeznek. Ez egyrészt azt a félel-
met kelti, hogy hozzá tudnak járulni a
kínai sportolók felkészítéséhez, ezt
úgy szokták mondani, hogy Peking-
ben nehéz lesz nem kínainak nyerni.
Tehát megnô az eredményeknek az
értéke. A másik, a félelemnek a másik
gyökere pedig az, hogy ezek a laborok
a más országokbeli versenyzôk esetle-
ges tiltott doppingolását, az eddiginél
hatékonyabban fogják tudni kimutat-
ni. Na most én azt gondolom, azért a
remény az talán jogosabb, és egy na-
gyon jó olimpiának lehetünk majd a
tanúi. Magyar részrôl is én azt hiszem,
hogy lehetünk optimisták, az athéni
esetekbôl mindenki levonta a tanulsá-

got, és nem fogja megkockáztatni azt,
hogy a várható szerény, de fontos ma-
gyar sportsikereknek az értékét vesz-
élyeztesse azzal, hogy itt valami
könnyelmûséget csinál. Elsôsorban én
attól félek, ha félek, hogy nem is
annyira az aranyérem esélyes ver-
senyzôknél fenyeget ilyen veszély, ha-
nem azoknál, akik éppenhogy beke-
rülnek a csapatba, tehát éppen hogy
elérik az olimpiai kvalifikációt...

--  ÉÉss  ootttt  kkoocckkáázzttaattnnaakk  ......
- ... és ott nagyobb eredményre nem

számíthatnak, de ehhez itthon még
kockáztatnak, és ezek a fejlettebb mû-
szeres eljárások kimutatják az akár hó-
napokkal korábbi, hát tévelygést.
Ugye van bennem egy ilyen félelem,
hogy szemben Athénnel, ahol ugye
menôk kerültek ugye problémás hely-
zetbe, itt esetleg mezei, - idézôjelbe té-
ve, bántó szándék nélkül, - versenyzôk
a szúrópróbaszerû ellenôrzéseknél,
amelyekbôl szintén nagyon sok lesz,
az olimpia idején a faluban is, meg a
versenyeken is, valaki megbukhat. De
hát isten kezében vagyunk, szokták
mondani, tehát semmiben nem lehe-
tünk biztosak, de mindenesetre na-
gyon szisztematikus a mostani el-
lenôrzés. Minden mintát az ausztriai
akkreditált laboratóriumban határoz-
nak meg, tulajdonképpen a budapesti
laboratórium beszüntette a tevékeny-
ségét, aminek van árnyoldala is, de
legalább nem érheti szó a ház elejét.
tehát biztos, hogy arról az oldalról nem
kapnak, idézôjelben mondom segítsé-
get azok, akik bûnös útra akarnak té-
vedni. Nem mondom azt, hogy eddig
kaptak, de még a lehetôsége sincs
meg. Hát ahogy az elôbbiekben beszél-
tünk róla, nyilván vannak olyan kollé-
gák, akik részben sportszeretetbôl,
részben  a  sportolóhoz fûzôdô kapcso-
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latból, részben anyagi érdekbôl vala-
milyen tiltott úton segíthetik a ver-
senyzôket, de nagyon bízom abban,
hogy ôk is meggondolják ezt, és nem
lesz ilyen tevékenység.

--  MMeennnnyyiirree  ttaarrttjjaa  rraajjttuukk  aa  sszzeemméétt  aazz  aa
nnééhháánnyy  áállllaammii,,  vvaaggyy  MMOOBB--ooss  ssppoorrttvvee--
zzeettôô,,  aakkiinneekk  ffiiggyyeellnnii  kkeellll  eerrrree??

- Ez inkább a vágyak kategóriájába
tartozik. Nagyon nehéz ez. Tiltott, tit-
kos tevékenységek, senki nem veri
nagy dobra, és ugye mindenkit megil-
let ezen a szinten még az ártatlanság
vélelme, tehát itt azért mondjuk a
sportágakon belül van nagyon fontos
szerepe az ôszinteségnek, és a sportági
szakembereknek kell a helyzet magas-
latán lenni. És hogyha valamelyik ver-
senyzôjükkel kapcsolatban felmerül a
gyanú, akkor elsôsorban nekik ma-
guknak kell megpróbálni azt mondjuk
jó útra biztatni, és ha nem megy, akkor
kell akár elmenni odáig, hogy nem
szabad olyan versenyzôt nevezni az
olimpiára, aki a magyar presztízst
veszélyezteti. 

--  UUggyyee  nnyyoollcc  aarraannyy,,  hhaatt  eezzüüsstt  ééss  hháá--
rroomm  bbrroonnzz  vvoolltt  aa  mméérrlleeggee  aazz  eellmmúúlltt  kkéétt
oolliimmppiiáánnaakk  eeggyyaarráánntt,,  tteehháátt  SSyyddnneeyybbôôll,,
iilllleettvvee  AAtthhéénnbbóóll  iiss  uuggyyaanniillyyeenn  aarráánnyy--
bbaann  sszzáállllííttoottttáákk  aa  mmaaggyyaarrookk  aa  kküüllöönn--
bböözzôô  éérrmmeekkeett..  MMiirree  sszzáámmíítt??  PPeekkiinnggbbeenn
mmeennnnyyii  mmaarraaddhhaatt  mmeegg  eebbbbôôll,,  mmeerrtt
ggyyaakkoorrllaattiillaagg  áállttaalláánnooss  aazz  aa  vvéélleekkeeddééss,,
hhooggyy  eezztt  ttúúllsszzáárrnnyyaallnnii  nnaaggyyoonn  nnaaggyyoonn
nneehhéézz  lleennnnee  aazz  eemmllíítteetttt  kköörrüüllmméénnyyeekk
mmiiaatttt..  

- Most is ezen a szinten vagyunk. Tu-
lajdonképpen, hogyha a reális esélye-
ink amelyek most már elsôsorban az
elsôszámú magyar sikersportágban, a
kajak-kenuban realizálódnak, azután a
továbbra is az eddigi legsikeresebb
olimpiai sportágunkban, a vívásban,
és ehhez járul mindig ezek a bizonyos
hozzácsapódó aranyak, mint volt pél-
dául Igali Diánának a nagyon szimpati-
kus gyôzelme, vagy a Vörös Zsuzsának
a sikere, tehát ez is jellemzô, hogy a
hölgyek hozták itt az elmúlt idôben in-
kább az aranyérmeket. Ennek az esé-
lye most is fenn áll. De nagy kérdés a
vízilabda csapat, nagy kérdés ugye a
nôi kézilabda, ugye a nôi kézilabdának
feltétlenül ki kell jutnia az olimpiára, de
hát ô is dobogóesélyes, legalábbis ez a
minimális elvárás, tehát megvannak
azok a szerény magyar esélyek, amik
ezt a két korábbi olimpiához hasonló,
azt elérô, esetleg túlszárnyaló, de leg-
alábbis megközelítô eredményt elér-
jék. Ezért sem szabad ezeket az ered-
ményeket kockáztatni. És ugye itt ne-
künk az is elônyünk, hogy ezek a
sportágak amiket felsoroltam, a ke-
vésbé doppingérzékeny sportágak kö-
zé tartoznak. Tehát ezért is reményke-

dünk abban, hogy nem lesz ilyen prob-
lémánk. 

--  ÉÉrrddeemmeess  eeggyyéébbkkéénntt  eezzeekkbbeenn  aa
ssppoorrttáággaakkbbaann  pprróóbbáállkkoozznnii  aakkáárr  aa  vvíí--
vváássbbaann??

- A vívás nem doppingérzékeny, de
amióta a vívásban is bukott meg ver-
senyzô anabolikus szteroidokkal, azóta
az ember semmit nem mer mondani,
mert minden sportágban próbálkoz-
nak, nem érdemes próbálkozni. Tehát
ha van sportág, ahol még ma is a
klasszikus erényeket... én elfogult va-
gyok a vívás javára tehát ilyen érte-
lemben biztos, hogy úgy gondolom,
hogy nem érdemes. 

--  DDee  jjaavvíítthhaatt  vvaallaammiitt  eeggyyáállttaalláánn  aa
ddooppppiinnggoollááss  aa  vvíívváássbbaann,,  tteehháátt  éérrtteellmmee
vvaann  aa  ddoollooggnnaakk??

- Tulajdonképpen csak a ... még a
mai vívásban, ahol megnôtt azért az
állóképesség jelentôsége, tehát én ma
is azt mondom, hogy nincs értelme.
Valamilyen enyhe stimuláns adott
esetben segíthet egy egész napos ver-
senyen, de jobb erre élettani eszközö-
ket alkalmazni, és arra felkészíteni a

versenyzôt. Ezt mutatják az elmúlt
olimpiák is. Tehát mondjuk a vívás
klasszikusan ilyen sport, ahol nem iga-
zából a dopping számít. Illetve a dop-
ping igazából nem számít. 

--  AAlliigg  eeggyy  ppeerrccüünnkk  mmaarraaddtt  hhááttrraa  aa
mmûûssoorrbbóóll..  AAzz  uuttoollssóó  kkéérrddéésseemm..  HHoo--
ggyyaann  llááttjjaa  aa  ddooppppiinngg  jjöövvôôjjéétt??  UUggyyaann
bbeesszzéélltt  aarrrróóll,,  hhooggyy  éérrddeekkee  aazzookknnaakk  aa
ccssooppoorrttookknnaakk  iiss,,  aammeellyyeekk  üüllddöözziikk  aa
ddooppppiinnggoolláásstt,,  hhooggyy  ffeennnnmmaarraaddjjoonn  eezz
vvaallaammiillyyeenn  sszziinntteenn,,  hhiisszzeenn  rreennggeetteegg
ppéénnzzzzeell  jjáárr..  MMiirree  sszzáámmííttssuunnkk  aa  kköövveett--
kkeezzôô  éévveekkbbeenn??

- Még néhány olimpia kell ahhoz, hogy
végleg, ahogy mondjuk az interszex
probléma lecsengett, tehát már nincs
ilyen vizsgálat, hogy azt kelljen tisztázni,
hogy az illetô hölgy versenyzô nem férfi-
e véletlenül. Tehát ezt már nem kell
nemzetközileg ellenôrizni. Én abban bí-
zom, hogy néhány olimpia után már a
doppingnál sem lesz erre szükség, mert
addigra sikerül a doppingháborút meg-
nyerni, mármint az ellenôrzés oldaláról. 

--  KKöösszzöönnjjüükk  sszzééppeenn,,  hhooggyy  eellffooggaaddttaa
aa  mmeegghhíívváássuunnkkaatt..    

jótevôi és szövetségesei23. Ám Perga-
mon vezetôinek a célja éppen az ezek
közé történô integrálódás és ezáltal a
nemzetközi elismerés megszerzése
volt. Megállapítható tehát, hogy Perga-
mon és Delphoi kapcsolatfelvétele a
pergamoni állam történetének korai
szakaszában a kölcsönös érdekek fi-
gyelembe vételével történt. Delphoi-
nak pénzre, Pergamonnak pedig nem-
zetközi elismerésre volt szüksége.
Mindkét fél megkapta azt, amit akart.

A Delphoihoz fûzôdô jó viszony ak-
kor sem veszítette el jelentôségét, ami-
kor Pergamon már egyenrangú tagjává
vált a hellénisztikus államok közössé-
gének. A Kr. e. 230-as évekre a perga-
moni monarchia a maga hegemóniája
alatt integrálta Kis-Ázsia északnyugati
részének görögök által lakott területeit,
és dinamikusan fejlôdô gazdasági ha-
talommá lépett elô24. De éppen elért si-
kerei miatt a különféle problémákkal
küszködô szomszédok ellenségesen
léptek fel vele szemben. A földren-
géstôl sújtott Rhodosz kereskedelmi
elôjogait féltette, a Kis-Ázsiától Indiáig
terjedô Szeleukida Birodalomban bel-
háború tört ki, és a király, III. Antiok-
hosz ellen lázadó Akhaiosz pergamoni
területeket pusztított, az addig Perga-
monnal szemben barátságos Egyiptom
a lázadót támogatta, a Pergamontól
északra fekvô Bithünia pedig félve az
Attalidák terjeszkedô politikájától Ma-
kedóniával kötött szövetséget25. A poli-
tikai elszigetelôdés feloldása Perga-
mon elemi érdekévé vált. Kr. e. 223-
ban ezért I. Attalosz, a monarchia har-
madik uralkodója, aki felvette a királyi
címet, nagyszabású építkezéseket kez-
dett Delphoiban26. Valószínûleg ez idô
tájt kezdte propagálni azt, hogy a kirá-
lyi család Télephosztól, Héraklész fiá-
tól származik27, és e propaganda alátá-
masztása végett építtette meg Dionü-
szosz Szphaleótasz (a megbotlást elôi-
dézô Dionüszosz) templomát a delphoi
szent körzetben28. Ez az istenség ártal-
mas szerepet játszott a pergamoni ere-
detmondában29, és a templom az ô ki-
engesztelését szolgálta. Emellett egy
díszes oszlopcsarnokot is építtetett. A
Delphoi felé megnyilvánuló bôkezûség
hamarosan kiterjedt a szentélyt védel-
mezô aitól szövetségre is. A Korintho-
szi-öböl északi partja mentén fekvô ai-
tól települések koalíciója következete-
sen küzdött Makedónia ellen, amely a
maga uralma alá akarta vetni a görög
anyaországot. A politikai konfliktus
220 és 217 között háborúba torkollott.
Ebben a helyzetben I. Attalosz 220 kö-
rül pénzzel segítette az aitólokat ab-
ban, hogy Elaosz nevû erôdjüket fel-
építsék.30

Az aitólokkal történt kapcsolatfelvé-
tel, amelyben Delphoi nyilván hatható-
san közremûködött, meghatározta Per-
gamon egész további sorsát. Kr. e.
215-ben ugyanis V. Philipposz make-
dón király szövetségre lépett a Róma
ellen harcoló Hanniballal, és ezzel kez-
detét vette Róma és Makedónia elsô
háborúja is. Róma, hogy elkerülje a
kétfrontos háborút, 212/211-ben ma-
kedónellenes szövetséget kötött az ai-
tólokkal. A szerzôdés záradéka ki-
mondta, hogy Róma és az aitólok koa-
líciójához csatlakozhatnak az aitólok
barátai is.31 Pergamon jó alkalmat lá-
tott arra, hogy általunk vázolt elszige-
teltségét hatékonyan feloldja. Róma és
a Rómához csatlakozó aitólok oldalán
belépett az I. makedón háborúba.32

Az I. makedón háború 205-ben lé-
nyegében a status quo alapján ért vé-
get. A Róma hellénisztikus szövetsége-
sei által lekötött Makedónia nem tudott
érdemleges segítséget nyújtani Hanni-
balnak, Rómát pedig elsôsorban a
Karthágóval szembeni gyôzelem kiví-
vása érdekelte. Pergamon a Rómának
nyújtott katonai segítség fejében el-
nyerte Aigina szigetét.33 A nemrég még
ellenségeitôl szorongatott Attalida ál-
lam immár feloldotta elszigeteltségét,
és még területi gyarapodást is elért. 

A közvetlenül az aitóloknak, közvet-
ve pedig Delphoinak köszönhetô politi-
kai sikert növelte egy valláspolitikai
akció. Ebben megint a Pergamonnak
lekötelezett Delphoi volt az egyik kez-
deményezô. 205-ben, amikor a make-
dónokkal vívott háború éppen befe-
jezôdött, de még folyt a harc Hannibal
ellen, a római senatus elhatározta,
hogy jóslatokhoz folyamodik taná-
csért, miként fejezhetné be gyôztesen
a hosszan elhúzódó II. pun háborút.
Utasították a decemvireket (decemviri
sacris faciundis), hogy kérjenek taná-
csot a Sibylla-könyvektôl, és egy kül-
döttséget menesztettek Delphoiba,
hogy az Apollón-szentély jóslatát kér-
jék. Mindkét esetben akkorra kecseg-
tették sikerrel a rómaiakat, ha beveze-
tik Magna Mater (Kübelé) istennô kul-
tuszát.34

Csakhogy Kübelé kultuszának köz-
pontja a kis-ázsiai Pesszinuszban volt.
A történetíró Livius szerint Delphoi
papjai tanácsolták azt Róma követei-
nek, hogy I. Attalosztól kérjenek segít-
séget feladatuk teljesítéséhez. Ekkor a
rómaiak „elmentek Pergamonba a ki-
rályhoz. ô nyájasan fogadta a küldötte-
ket, elkísérte ôket Phrügiába, Pesszi-
nuszba, s átadta nekik a szent követ,
amelyet az ott lakók az istenek anyjá-
nak neveznek, s megengedte, hogy el-
szállítsák Rómába.” (XXIX. 11, 5-7.)

Tekintettel arra, hogy a pergamoni
királyok, I. Attalosz, majd II. Eumenész
jó kapcsolatot alakítottak ki a Pesszi-
nusz környékén élô gall nép, a toliszto-
agioi Eposzognatosz nevû fônökével,35

valóban Attalosz volt a legalkalmasabb
személy arra, hogy ebben az ügyben
Róma segítségére legyen. A Kübelé
kultusz római meghonosítása alkalmat
adott tehát arra, hogy Pergamon és
Róma kapcsolatai még szorosabbra
fûzôdjenek. A hálás Róma ezek után
nem maradhatott közömbös Pergamon
sorsa iránt. Miközben ugyanis lassan
véget ért a II. pun háború, és 202-ben
Hannibal vereséget szenvedett a zamai
csatában, V. Philipposz rátámadt azok-
ra a hellén-hellénisztikus államokra,
amelyek az I. makedón háború idején
Rómát segítették vele szemben. A
veszélyben Pergamon Rómához for-
dult. Róma pedig 200-ban hadat üzent
Makedóniának, és 197-ben gyôztesen
fejezte be a II. makedón háborút. Per-
gamon ebben a fegyveres konfliktus-
ban és az azt követô újabb háborúkban
is hûségesen kitartott Róma mellett.
Delphoi Apollón-szentélye tehát elôbb
az aitól szövetséggel és azon keresztül
Rómával hozta kapcsolatba Attalida
jótevôit, majd azok Rómához fûzôdô
viszonyát tette még barátibbá. El-
mondhatjuk tehát, hogy minden egyes
talanton, amit Pergamon vezetôi Delp-
hoiban befektettek, bôségesen megté-
rült számukra.36

Ilyen elôzmények után került sor Kr.
e. 192 és 188 között a Róma és a leg-
nagyobb hellénisztikus állam, a Szele-
ukida Birodalom közötti leszámolásra.
Az úgynevezett szíriai háború Róma
teljes gyôzelmével ért véget. A harc-
ban II. Eumenész pergamoni király a
rómaiak leghatékonyabb fegyvertár-
sának bizonyult, és döntô szerepet ját-
szott a háborút eldöntô magnésziai
csata megnyerésében.37 A jutalom
nem maradt el. A Szeleukidákkal
megkötött apameiai béke révén Róma
Pergamont Kis-Ázsia legerôsebb álla-
mává növelte.38 Csakhogy a béke-
szerzôdés révén Pergamonnnak jutta-
tott területek egy részéért újabb csatá-
kat kellett vívni Bithüniával, Pon-
tosszal és a kis-ázsiai gallokkal, akik
szintén igényt tartottak ezekre a föl-
dekre. II. Eumenész sikerrel vívta meg
ezeket a harcokat is.39

Delphoi örült a pergamoni sikerek-
nek. Kr. e. 182-ben a delphoi amphik-
tüónia határozata értelmében felállítot-
ták II. Eumenész bronz lovas szobrát a
szentély körzetében.40 Ugyanebben az
évben az aitól szövetség is arannyal
bevont bronz szobrokkal tisztelte meg
a királyi családot. Az errôl  szóló  hatá-
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Könyvismertetô

Több mint bevezetés
A Fair Play Sport Bt. jóvoltából megje-

lent a “Bevezetés a korszerû sporttáplál-
kozásba” címû kötet második, javított ki-
adása.

Jóllehet a szerzôk, Szabó S. András és
Tolnay Pál hangsúlyozzák, hogy a mû va-
lóban “csak” bevezetés, - ugyanis több
témakörrôl nem, vagy csak érintôlegesen
esik szó - bizton állítható: a könyv nem-
csak bevezeti, hanem el is igazítja az olva-
sót. Útmutatót ad egy olyan világban,
amelynek fontosságát egyre többen is-
merik fel és el. A jelenkor embere mind-
inkább rádöbben arra és elhiszi, hogy
egészsége megôrzéséhez a sportolás (fi-
zikai aktivitás) mellett hasonló fontos sze-
repe van a minôségi, az igényekhez iga-
zodó, kiegyensúlyozott táplálkozásnak. 

A könyv kalauz lehet az élsportolóknak
éppen úgy, mint a hobbiszinten sportolók-
nak, idôseknek és fiataloknak egyaránt. 

Elgondolkozott már azon, hogy célszerû-e lefekvés elôtt kefírt vagy joghurtot fo-
gyasztani? És azt tudja, hogy ajánlott-e üres gyomorral edzeni? Ha még nem tud-
ja, a könyv elolvasása után már tudni fogja, és könnyedén válaszol a sporttáplálko-
zás körébôl feltett száz kérdésre. A mû segítségével képet kaphatunk a felnôttek
és a különbözô sportágat ûzôk napi energiaszükségletérôl, megtudhatjuk, hogy a
helytelen táplálkozás nemcsak az elhízáshoz vezetô sok, hanem a szükségletnél
kevesebb táplálék bevitelét jelenti. Olvashatunk a táplálkozásban szerepet játszó
fontosabb élelmiszerek jellemzôirôl, a sporttáplálék-kiegészítôk teljesítményfoko-
zásban megfigyelhetô hatásáról.

A mûvet számos táblázat teszi teljessé, többek között kalória táblázat, szénhid-
rát-és zsírtartalom táblázat. FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

MMeeggrreennddeellhheettôô::  BBeennddiinneerr  NNóórraa
TTeell::  0066--3300--999911--00220033..  EE--mmaaiill::  nnoorraa..bbeennddiinneerr@@hheellkkaa..iiiiff..hhuu
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pergamoni kérés kis-ázsiai visszhang-
ját a feliratok nem tükrözik. Az viszont
feltûnô, hogy Delphoi és az aitól szö-
vetség jól dokumentált és részletesen
indokolt beleegyezését tette közzé a
pergamoni kérésre történô reagálásá-
ban. A két utóbbi intézmény reakciójá-
nak magyarázata a Pergamonhoz fûzô-
dô politikai kapcsolataikban található
meg. Ha felfedjük ezeknek a kapcsola-
toknak a lényegét, akkor a Niképhoria
kapcsán újabb bizonyítékot találha-
tunk a sport integráló szerepére, amely
a hellénizmus idôszakának egyik jel-
legzetes kultúrpolitikai jelensége volt.6a

Elôször idézzük fel II. Eumenésznek
a hellénisztikus világhoz intézett felszó-
lítása bevezetô részét:

„… és most, miután elhatároztuk,
hogy a Niképhoria játékait leghûsé-
gesebb görög barátainkkal együtt
koszorús versenyekként fogjuk meg-
ünnepelni, mivel a háborúkban nagy
gyôzelmeket arattunk, elküldtük
hozzátok szent követként …-t Mag-
nésziából, egy férfiút, aki érdemei
miatt elsôrendû tiszteletet élvez ud-
varunkban, és a színházban díszhe-
lyen ülhet, …-t Mürinából és Megónt
Epheszoszból, akik a mi legtisztelet-
reméltóbb barátaink, valamint …-t
és Kalaszt Pergamonból, olyan férfi-
akat, akiket kiválóknak gondolunk,
és akik mint polgárok elértek min-
dent, ami életkorukhoz illik, olyan
férfiakat, akiket városuk jelölt ki er-
re, mert a város csatlakozott hoz-
zánk a Niképhoria elismerésében. Ti
helyesen fogtok cselekedni mind az
istenek, mind a mi irányunkban, ha
elismeritek a Niképhoria (új formá-
ját) és a szentély sérthetetlenségét,
amint az megfelel nektek…” 

(C. Bradford Welles, RC. no. 50.)
A felirat szövegébôl több következte-

tést lehet levonni. Az elsô, hogy a per-
gamoni király a hegemóniája alá tarto-
zó kis-ázsiai városok, valamint birodal-
ma fôvárosa, Pergamon polgárai közül
választotta ki „szent követeit”. Ez a
tény összhangban áll azzal a korábbi
kutatási eredményemmel, ami szerint
a jelentôs hellénisztikus monarchiák
közül speciálisan a pergamoni volt az,
amely politikájában elsôrendû célnak a
hellén városi polgárság érdekeinek
megvalósítását tekintette.7 A pergamo-
ni királyok politikájában, családi életé-
ben - I. Attalosz egy küzikoszi polgár-
lányt vett nôül8 - és még palotaépítési
szokásaiban9 is erôsen kiütközött a
polgári jelleg, ami annak is betudható,
hogy a birodalom egy hellén mintára
szervezett városból mint magból fejlô-
dött olyan állammá, amelynek terüle-
tét régi hellén poliszok hálózták be. 

A második következtetés a perga-
moni kultúrpolitikára vonatkozik. Mint
azt az ISHPES 6. kongresszusán, Bu-
dapesten tartott elôadásomban kifej-
tettem („Pergamon the Center of the
Hellenistic Sport and Physical Educati-
on”)10, Pergamon a hellénisztikus sport
és testnevelés központja volt. Maga a
királyi család is szoros kapcsolatban
állt a sportélettel és az antik olimpiai
mozgalommal, amint azt az ISHPES 6.
szemináriumán, Kanazawában felolva-
sott elôadásomban („Rulers and Hor-
ses in the Hellenistic Pergamon”) ele-
meztem11. Nem meglepô ezek után,
hogy Pergamon politikai-katonai sike-
reinek méltó megünneplése részben
egy, az olümpiai szabályok szerint ren-
dezett sportverseny keretei között tör-
tént. 

A harmadik fontos következtetés az
Attalidák valláspolitikáját illeti12. Politi-
kai törekvéseiket mindig igyekeztek
olyan formában a hellén-hellénisztikus
közvélemény tudtára adni, amely forma
megfelelt az ôsi görög vallási tradíciók-
nak. A Zeusz-oltárral Zeusz Szótérnak,
a Megváltó Istennek tisztelegtek13, a Ni-
képhoriával pedig annak az istennônek,
aki az ôsi civilizációs központ, Athén
védnöke volt, és akinek tiszteletére ott
régóta megrendezték a Panathénaia
sportversenyeit. Mi több, II. Eumenész-
nek a Niképhoriát megújító intézkedé-
sében a már régóta létezô pergamoni
elképzelést figyelhetjük meg: Perga-
mont, az Attalida királyság fôvárosát
egy második Athénná fejleszteni.14 Ez a
törekvés figyelhetô meg a pergamoni
Akropolisz építészeti képében csakúgy,
mint az Attalidák tudomány- és mûvé-
szetpártoló tevékenységében.

A felirat idézett szövege tehát több
következtetés levonására ad lehetôsé-
get, és ezek a konzekvenciák segíte-
nek megérteni annak a szoros kapcso-
latnak a kialakulását, amely Perga-
mont Delphoihoz és a szentély védel-
mét magára vállaló aitól szövetséghez
kötötte.

Az önálló Pergamon és az Attalida
dinasztia megalapítója a zsoldosvezér
Philetairosz volt.15 Ô Kr. e. 283-ban lá-
zadt föl a Kis-Ázsia északnyugati ré-
szén jelentôs területeket birtokló Lüszi-
makhosz, Nagy Sándor egykori hadve-
zére, a nagy hatalmú diadokhosz ellen,
és eltulajdonította a pergamoni citadel-
lában Lüszimakhosz által felhalmozott
9 ezer talanton (1 talanton = 26,196 kg
ezüst értékével) nagyságú kincset.16

Pergamon ekkor a görög mintájú po-
lisszá fejlôdés kezdô szakaszában volt.
Utóbb, Philetairosz, majd utódai: I. Eu-
menész és I. Attalosz uralkodása idején
Pergamon köré egy kisebb monarchia

szervezôdött Iónia, Aiolisz és Tróasz te-
lepüléseibôl17. A Kr. e. 2. század elején,
II. Eumenész korában érte el virágzása
csúcspontját a birodalommá terebé-
lyesedô állam. Ekkor a Rómával kiala-
kított szoros barátság és fegyvertársi
viszony révén Kis-Ázsia nyugati vidé-
kei az Attalidák uralma alá kerültek18.
Erre az idôszakra esett a Niképhoria
újjászervezése is. A Kr. e. 167-ben be-
fejezett III. makedón háború után azon-
ban a diadalmas Rómának már nem
volt szüksége erôs keleti szövetsége-
sekre. Ezért kapcsolatát Pergamonnal
fokozatosan meglazította, és végül a
legyengült államot utolsó királya, III.
Attalosz Kr. e. 133-ban végrendeletileg
Rómára hagyományozta19.

A 150 éven át létezô pergamoni ál-
lam vezetôi már a kezdetekkor arra tö-
rekedtek, hogy jó viszonyt alakítsanak
ki a hellén közvéleményt befolyásoló
vallási intézményekkel. Ezzel akarták
feledtetni hatalomra jutásuk illegitim
körülményeit. Többek között ezért volt
számukra igen fontos, hogy Philetai-
rosz unokaöccse, Attalosz gyôzôtt a
csikó négyesfogatok versenyén a Ze-
usz tiszteletére rendezett olümpiai ver-
senyen, valószínûleg Kr. e. 276-ban. A
sportsikernek egy Pergamonban elhe-
lyezett metrikus felirattal állítottak em-
léket20. Ugyancsak gondoskodtak ar-
ról, hogy ajándékokkal nyerjék el a dé-
loszi Apollón-szentély és a Múzsák
Theszpiaiban lévô szentélyének jóin-
dulatát21. Kiemelt energiát fordítottak
azonban a legnagyobb tekintélyû gö-
rög vallási központ, Delphoi Apollón-
szentélyének megnyerésére, és e cél-
ból igen jelentékeny financiális támo-
gatást nyújtottak neki.

Philetairosz bôkezû ajándékait a
delphoi amphiktüónia megtisztelô ha-
tározattal viszonozta:

„A delphoiak elhatározták, hogy
Philetairosznak, fiának, Attalosznak
és testvérének, Eumenésznek, perg-
moniaknak vendégbarátságot (pro-
xenia), elsôséget a jóslatkérésben
(promanteia), az elsô sorokban való
ülés jogát (proedria), tárgyalások
esetén az elsô szó jogát (prodikia),
sérthetetlenséget (aszülia) és min-
den olyan elôjogot megadnak, ame-
lyeket más jótevôknek és vendégba-
rátoknak is biztosítottak...”22

A feliratban Philetairosz fiaként emlí-
tett Attalosz a dinasztiaalapító unoka-
öccse, akit adoptált. Ez az Attalosz
gyôzött Olümpiában. A delphoiak által
adományozott elôjogok nem tekint-
hetôk különleges ajándékoknak, amint
arra az idézett felirat utolsó mondata is
utal. Egy sor felirat bizonyítja, hogy
ezeket általában megkapták a szentély 

Néhány követéses és igen sok ke-
resztmetszeti vizsgálat szerint a 25 éves
kor után az aerob kapacitás csökken. A
csökkenés kezdete és mértéke egyé-
nenként és vizsgált csoportokként is
más lehet, a fizikai aktivitástól, geneti-
kától, betegségektôl és egyéb té-
nyezôktôl befolyásoltan, évtizedekként
5-15 százalék közöttinek ismerten. Az
aerob kapacitás a sikeres állóképessé-
gi teljesítménynek csupán az egyik té-
nyezôje, a veterán (master) sportolók
kisebb aerob kapacitással olykor jobb
teljesítményre képesek mint a fiata-
labb, nagyobb maximális oxigénfelvé-
telt elérô atléták.

Noha a hosszútávú versenyteljesítmé-
nyek évtizedek óta rendelkezésre állnak,
csupán Jokl elemezte a New York mara-

ton 50-50 leggyorsabb befutójának
eredményeit 1983 és 1999 között (Brit J
Sports Med 2004, 38, 408-12).

A szerzôk a Németországban futott
69 maraton és 65 fél-maraton verseny
mintegy 400,000 befutójának idejét
elemezték a sportolók korfüggvényé-
ben, évtizedenkénti csoportosításban.
A leggyorsabb 10 férfi és nô befutó és
az összes befutó átlagát elemezve a
2003-2005 években a nôk 10 illetve
13 százalékkal hosszabb idô alatt fu-
tották le a maratont és félmaratont,
mint a férfiak. Az összes futó 38 illetve
32%-a ismételten teljesítette a távot,
zömük a 35-45 éves korcsoporthoz
tartozott, de a 70 feletti korosztályt is
képviselte 310 férfi és 41 hölgy.

A futásidô a 25 és 35 átlagéves cso-
portokban alig illetve nem különbözött,
és a meghosszabbodás az idôsebbeken
is olyan csekély, hogy a 20-49 éves
korcsoportok között alig különbözik a
teljesítmény. Az 50-69 éves korosztály-
ban is dekádonként csupán 2,2-4,4
százalékkal nyúlik meg a futásidô. A tíz
legjobb futásideje a 22-39 éves férfiak
csoportjaiban 130 perc körül van, a 70
felettieken 200 perc, nôkön 155-rôl
260 percre nyúlik meg. A 45 és 65

éves korcsoportok ideje a férfiaknál
10,5%-kal, a nôknél 14,8%-kal nyúlik
meg dekádonként a maratoni , illetve 8
és 14%-kal a félmaratoni távon. Az
összes férfi befutó átlagideje a 25 éves
korcsoport 240 perces idejérôl 270
percre hosszabbodik a 70 felettieken,
nôkön 260-ról 280 perces értékre.

A 20 és 50 év között alig romlik a
maraton teljesítmény, és az ennél
idôsebbeken is csak kismértékben
nyúlik a teljesítés ideje az átlagfutók
körében. Az életvitel, a rendszeres test-
mozgás, a tapasztaltság és persze a ki-
választódás magyarázzák e jelenséget.
Az élversenyzôk tapasztalatai mutat-
ják, hogy több évtizeden keresztül -
több ok miatt - nem lehet fenntartani a
hatalmas edzésmennyiséget és intenzi-
tást, a veterán versenyzôk lényegesen
kevesebbet edzenek mint a fiatalok -
az életkorral csökkenô teljesítményt ez
is magyarázza. 

Referens megjegyzése: A maraton
futásról szól a Sports Medicine 2007 4-
5 dupla száma teljes egészében, 200
oldalon tárgyalva mindazt a friss isme-
retet, amely a New York Akadémia ál-
tal rendezett 2006-os Világkongresszu-
son elhangzott a témában.

Tanulmányok • Kertész István: Pergamon és Delphoi kapcsolatai... 65Referátum 
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A maraton és félmaraton futás 
sebességének korfüggôsége 

(AGE-RELATED CHANGES IN MARATHON AND HALF-MARATHON
PERFORMANCES) 

Leyk D: és mtsai (Dept. of Physiology and Anatomy, German Sports University Cologne, Carl-Diem Weg 6, 50933 Köln,
Germany. E-mail:Leyk@dshs-koeln.de):Int. J. Sports Med. 2007, 28, 513.
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HIRDESSEN A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLÉBEN!
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenô sportszakmai és tudományos fo-
lyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és fôiskola testnevelési tanszékére, 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 társaságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelô tanárok-
hoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai folyóiratok 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 elôre 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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A cikk szerzôi hat adatbázisból (Em-
base, Kinpubs, Physical Educataion In-
dex, PubMed, SportDiscus és Web of
Science) 128 olyan közleményt gyûj-
töttek, amelyek a verseny elôtti edzés-
csökkentés hatásáról szólnak, a telje-
sítmény „kihegyezése” érdekében. Kri-
tériumaik alapján 27 cikk került ele-
mezésre, köztük 8 az úszásról, 6 a ke-
rékpározásról, 9 a futásról szól. Tíz
közleményben a versenyteljesítményt
hasonlíthatták össze az edzéscsökken-
tés elôtt és után. Összesen több száz
sportoló adata szerepel az elemzésben,
s amely sportágban kevés volt az adat,
például az evezésben csak 23 sporto-
lóról találtak közleményeket, azt nem
vették figyelembe az elemzéskor.

A cikk beszámol arról, hogy a ver-
senyt megelôzô napokban a tartós fá-
radtság elmulasztása érdekében a leg-
több sportoló edzésmunkájában csök-
kenés következik be. Változhat az
edzés volumene, idôtartama, intenzitá-
sa, gyakorisága, valamint ez történhet
lépcsôzetesen vagy éppen lineáris/ex-
ponenciális progresszív módon. A
szerzôk minden esetben a mozgásos
teljesítmény változását mérték és a

Cohen-skálával fejezték ki annak, va-
lamint az edzéscsökkenés mértékét.

Az eredmények alapján elmondható,
hogy a legnagyobb teljesítményjavu-
lást a két hetes, exponenciálisan csök-
kentett edzésszakasznál volt található.
Itt az edzés volumene csökkent, opti-
málisan 41-60 százalékkal, az intenzi-
tás és a gyakoriság viszont változatlan
maradt. Érdemes kiemelni, hogy
aránylag nagy különbözôség adódott
az egyes tanulmányok eredménye és
az egyének között is, így e megállapí-
tás tájékoztató értékû. 

A szerzôk kiemelték, hogy bárme-
lyik sportágról essék szó, az intenzitást
nem szabad csökkenteni. Az úszásban
a 2 hetes csökkentett edzés bizonyo-
san jó, a kerékpározók és a futók vala-
hol a 8-14 napos, 21-60 százalékos
volumencsökkentés után nyújtják a
legjobbjukat. A nôk és férfiak között
nem volt különbség a rápihenés straté-
giájában. 

Kérdéses, hogy a megelôzô túlterhe-
lés és túlfáradás befolyásolja-e a fenti
edzéscsökkentést? A megválaszolás
nehézsége ott kezdôdik, hogy nincs
pontos kórjelzô tünete a nagyfokú fá-

radtságnak, a túlterhelésnek (ígéretes
a POMS - rofile of mood states-- és a
TMD - total mood disturbances mérése
is). Lényeges, hogy az edzés volumene
és intenzitása mellett a táplálkozás is
befolyásolja a teljesítményt, a csök-
kentett edzés során nem szabad túl-
súlyt felszedni, de a glikogén raktára-
kat fel kell tölteni.

A teljesítmény javulásának lehetsé-
ges mechanizmusai az aerob kapacitás
(további) emelkedése, hipervolémia,
fokozott vörösvértest képzés, fokozott
oxidatív enzimkapacitás révén. A moz-
gás energia igénye (aerob hatásfok)
úszásban és a futókon javul, a kerékpá-
rozókon viszont nem, talán a különbözô
neurális és biomechanikai igénybevétel
miatt. Az aerob kitartás (az aerob kapa-
citás magas százalékával tartósan vé-
gezhetô mozgás) sok tényezô össze-
kapcsolódásából eredhet, a szénhidrát
raktáraktól az izomrostok kontrakciós
jellemzôkig. A központi idegrendszeri
funkciókról e tekintetben keveset tu-
dunk. Ha túlságosan csökken az edzés,
gyorsan csökkenhet a keringô vér
mennyisége, a szív verôtérfogata, illet-
ve az izomenzimek aktivitása. AA..  PP..

Absztrakt
Kr. e. 182-ben II. Eumenész, a kis-

ázsiai Pergamon királya felújította az
Athéna Niképhorosz (Gyôzelemhozó
Athéna) tiszteletére rendezett játékokat
és áldozati szertartásokat, és felszólí-
totta a hellénisztikus világ államait arra,
hogy ismerjék el a Niképhoria játéko-
kat. A Niképhoria szervezése és szabá-
lyai a mûvészi versenyek tekintetében
a Püthói Játékokkal, az atlétikai- és lo-
vasversenyek vonatkozásában pedig az
Olümpiai Játékokkal lettek azonosak.
Egy kariai város válaszán kívül csak a
delphoi amphiktüónia (vallási szövet-
ség) és az aitól liga (a Korinthoszi-öböl-
tôl északra fekvô görög városok szövet-
sége) döntéseinek szövegét ismerjük,
mindkettô pozitív választ ad a perga-
moni felhívásra. Miért nem rendelke-
zünk több felirattal errôl a témáról, ami-
kor pedig ebben az idôszakban Perga-
mon és Kis-Ázsia városai között igen
baráti politikai-gazdasági kapcsolatok
szövôdtek, és ezt sok írásos bizonyíték
támasztja alá? Úgy vélem, a tény, hogy
éppen az említett szervezetek adtak
gyors és pozitív választ Eumenésznek,
annak tudható be, hogy közöttük és
Pergamon között már a Kr. e. 280-as
évektôl kezdve szoros politikai kapcso-
latok alakultak ki. Ettôl az idôtôl fogva
törekedett Pergamon baráti viszonyra
Apollón delphoi szentélyével, és ké-
sôbb, a 220-as évektôl politikai szövet-
ségre lépett az aitól ligával, a szentély
fô védelmezôjével is. Az utóbbi közvetí-
tésével vált azután Pergamon Róma
szövetségesévé a hannibali háború
idôszakában. Ezt és más kisebb hábo-
rúkat követôen a diadalmas Róma Per-
gamont Kis-Ázsia vezetô hatalmává
növelte. II. Eumenész pedig állama ere-
jét az Olümpiai Játékokkal egyenran-
gúvá tett Niképhoria megújításával
akarta dokumentálni, és ehhez élvezte
régi szövetségesei, Delphoi és annak
révén az aitól liga támogatását. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: az olümpiaival egyen-
rangú játék, a delphoi amphiktüónia,
aitól liga, Olümpiai Játékok

Abstract
In 182 B.C. Eu menes II, the king of

Pergamon, renewed the games and
sacrifices in honour of Athena Nicep-
horus and requested that the states of
the Hellenistic world recognize the ga-
mes of the Nicephoria. The organizati-
on and rules of the Nicephoria were
equal in the music contests of the
Pythian Games and in gymnastics and
equestrian events of the Olympic Ga-
mes. Beside the answer of a Carian
town we have only the texts of decisi-
ons made by the Delphic Amphictyons
and the Aetolean League and both of
these decisions contain affirmative
answers to the request of the Pergame-
ne king. How come have no other insc-
riptions on this subject although in that
period the political-economical con-
nections between Pergamon and the
cities of Asia Minor were very friendly,
and we have found a lot of written ma-
terials? I think that these organizations
gave fast and affirmative answers to
Eumenes, it is ascribed to the very clo-
se political connections with Perga-
mon, which had already been establis-
hed in the years of late 280s B.C. The
facts of these connections are the fol-
lowings: from this time forward, Perga-
mon strove for a close friendship with
the sanctuary of Apollo in Delphi and
later, from the years of 220 B.C., es-
tablished a political alliance with the
Aetolean League, the main protector of
this sanctuary. Through the mediation
of the latter, Pergamon became a
strong ally of Rome during the Hanni-
balic War. After this and other minor
wars, the victorious Rome made Per-
gamon the leading political power of
Asia Minor. Eumenes II also wanted to
show the power of his state with the re-

newal of the Nicephoria as an Isolym-
pios agon, and he had the support of
Delphi in his ambition.

KKeeyy--wwoorrddss:: isolympios agon, Del-
phic Amphyctions, Aetolian League,
Olympic Games

●
„A sport nem lehet szociológiailag,

politikailag, gazdaságilag vagy történel-
mileg semleges. A sport mindig kap-
csolódik ahhoz a tágabb kerethez,
amelyben gyakorolják… A sport éppen
annyira elismert területe a történeti ta-
nulmányoknak, mint a háború, a vallás,
a társadalmi viszonyok, a politika… A
történelem éppen annyira elismert terü-
lete a sporttudománynak, mint a pszi-
chológia, fiziológia, pedagógia, szocio-
lógia, menedzsment és bármely más,
amit hagyományosan a sporttudomány
tartozékának tekintenek.” (M. Polley:
Sports History. A Practical Guide, New
York 2007, XIV-XV.) 

●
Kr. e. 182/181-ben, több katonai

gyôzelmét követôen II. Eumenész, a
kis-ázsiai Pergamon királya, az Attali-
da dinasztia tagja1 az Athéna Niképho-
rosz (Gyôzelemhozó Athéna) tisztele-
tére rendezett játékokat és áldozati
szertartásokat (Niképhoria) felújította2,
és felszólította a hellénisztikus világ ál-
lamait és fô intézményeit arra, hogy is-
merjék el a játékok új formáját.3 A Ni-
képhoria néven ismert játékok új for-
mája azt jelentette, hogy a sportverse-
nyeket az olümpiai, a mûvészeti vetél-
kedôket pedig a püthói játékokkal azo-
nos módon rendezik meg. Így a Nikép-
horia isolympios (az olümpiaival
egyenrangú) és isopythios (a püthóival
egyenrangú) agon (versenyjáték) lett.
Egy pozitív választ adó, ismeretlen ne-
vû kariai városon kívül csak a delphoi
amphiktüónia (vallási szövetség)4 és
az aitól szövetség5 ugyancsak bele-
egyezô válaszát ismerjük. Miért nincs
errôl több adatunk? Pergamon ebben
az idôben élénk politikai-gazdasági
kapcsolatot alakított ki Kis-Ázsia poli-
szaival, és ezt a tényt igen gazdag feli-
ratos anyag  rögzíti.6 Ennek  ellenére  a
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Pergamon és Delphoi
kapcsolatai. Sport és politika

a hellénizmus korában
PERGAMON AND DELPHI. SPORT AND POLITICS

IN THE HELLENISTIC PERIOD

Kertész István
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
E-mail: kertesz.istvan@chello.hu

A „rápihenés” hatása a teljesítményre: 
egy meta-analizis

(EFFECT OF TAPERING ON PERFORMANCE: A META-ANALYSIS).
Bosquet L. és mtsai (Dept. of Kinesiology, University of Montreal, CP 6128, succ. centre ville, Montreal (Qc), 

Canada H3C 3J7, E-mail: laurent.boscquet@montreal.ca): Med. Sci. Sports Exerc. 2007, 39, 1358.

MEGJELENT
IIssttvváánnffii  CCssaabbaa::  

Mozgástanulás,
mozgáskészség,
mozgásügyesség

Megvásárolható: TF Jegyzetbolt
1123 Budapest, Alkotás u. 44.

ÁÁrraa::  33004400,,--  FFtt

MEGJELENT!
NNeemmeerrkkéénnyyii--HHiiddeeggkkuuttii  KKrriisszzttiinnaa::

ENGLISH THROUGH SPORT
címû angol sportszaknyelvi könyv (CD melléklettel)

A könyvben 
17 témakörben kerülnek 

feldolgozásra a különbözô 
sport- illetve sporttal 

kapcsolatos témák. Ezeket
érdekes történetek, képek, 

illetve gyakorlatok teszik teljessé.
A CD-mellékleten híres magyar
sportszemélyiségek beszélnek

magukról, vagy eredeti anyanyelvû
egyének mesélnek érdekes

történeteket életükrôl.

MMeeggvváássáárroollhhaattóó::  TF,
Sportszaknyelvi Lektorátus

1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Fôépület, III. em. 314.

Tel: 487-9223; 487-9200/1111;
mobil: 30-255-1099,

e-mail: nhk@mail.hupe.hu
ÁÁrraa::  55000000,,--  FFtt
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