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A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és sporttudományi tár

gyú cikkeket közöl magyar vagy angol nyelven.
A kéziratokat egy példányban, kettes sortávolsággal, az A!4-es lap egyik oldalára 12-es be

túnagysággal gépeIve kérjük elkészíteni. Ha azonban lehetséges - s ez a közlésre történő elfog
adásnál előnnyel jár - akkor számítógépes adathordozón (~.44-es floppy-lemezen) is kérjük az
anyagot. A dokumentumokat "stílus" alkalmazása nélkül WInword, a táblázatokat Excel formá
tumban, a grafikonokat, ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton várjuk. A kézirat, táblá
zat, ábra azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-, file-, munkalapnév
stb.) A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják meg.

A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön la
pokon kérjük 2 példányban mellékelni. A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és
címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg szereplő jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen,
azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táb
lázatok, ábrák címét mindkét nyelven kérjük megadni (Pl. 1. ábra !fig. 1.. Térd feszítés, haj
litás! Knee extension, f1exion). A táblázatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva
(pl. 2. ábra) jelölni kell.

Az első oldal a szerző(k) nevével ("dr" és egyéb titulus nélkül) kisbetűkkel kezdődjön. Ez
alatt a tanulmány (kifejező, de minél rövidebb) címe következzen kis betűkkel mindkét nyel
ven. Ezt kövesse a maximum 20 soros összefoglaló. Magyar nyelvű cikkhez angol nyelvű

összefoglal6t, angol nyelvű cikkhez magyar nyelvű összefoglal6t kérünkl Az összefoglaló a kér
désfeltevést, az eredményeket és a következtetést tartalmazza és maximálisan 5 kulcssz6val
fejeződjön be. A kulcsszavak magyar nyelven is itt szerepeljenek.

Az összefoglalót kövesse a tanulmány szövege, amelyet célszerű bevezetésre, a módszerek
re, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdé
sek a sor elején kezdődjenek és ezt dupla sorkihagyás jelezze. A Jábjegyzete~ a szöveg végére
kerüljenek. A következő fejezet az Irodalomjegyzék. Folyóiratnál: a SZERZO(K) neve (Nagy
betűkkel). a megjelenés éve, a mű címe eredeti nyelven, a f<?lyóirat neve, a Iapszám, a terje
delem: kezdő és befejező oldalszám. PI. FRIEDMANN, B - BARTSCH, P. (1999): Möglichkei
ten und.Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport, 3. 43-48. Könyvnél: a
SZERZO(K) neve, a megjelenés éve, a könyv címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa,
esetleg a könyv utolsó számozott oldalszárna. Pl: CARL, K. (1983): Training und Trainingsleh
re in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schomdorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a
szerző(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. FRIEDMANN (1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadní annak a szerzőnek a teljes nevét. titulusát, mun
kahelyének nevét, eimét, (telefonszámát, e-maii eimét), akit az esetleges érdeklődők tovilbbi
információkért megkereshetnek. A szerkeszt6
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A kutatás és oktatás jövője

az informatikai fejlesztések
függvénye

Tihanyi J6zset
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar_______________-J

Hol van az az idő, pedig nem is olyan
régen volt, amikor a vizsgáló eszközökről

elvezetett analóg jeleket oszciJoszkópon
jelenítettünk meg, lefényképeztük, majd
vonalzóval megmértük a görbe jellemző

adatait. Hosszú számsorokat irtunk egy
más alá és fogtunk hozzá a statisztikai
számításokhoz papírral és egy ceruzával.
Micsoda forradalom volt, amikor olyan
számítógéphez jutottunk, amellyel átla
got és szórást lehetett számítani. Hős

korszak volt sok időveszteséggelés téve
déssel.

Hol van az az idő, nem mintha vissza
sírnánk, amikor a mozgásokat filmre vet
tük, a filmet előhivattuk, majd a hatal
mas projektor felett görnyedve órákon át
rajzoltuk ki az alakokat, és méricsgéltük
a távolságokat az izületi pontok között,
és a négyzetháló segítségével igyekez
tünk meghatározni a részsúlypontok he
lyét az x-y koordináta rendszerben. S az
tán jött a kézi súlypontszámítás és az
adatok halmazának hosszadalmas fel
dolgozása.

Hol van az az idő, talán még most is itt
van, amikor az előadásokon táblára raj
zoltunk, ki-ki tehetségének megfelelő si-

kerrel. A táblán vonalak, nyilak sokasá
ga próbálta az elmozdulásokat valami
képpen vízuális mozgásélménnyé vará
zsolni. Vagy már kissé korszerűbb formá
ban fóliára, előre elkészített demonstrá
cióval kápráztattuk el a hallgatóságot,
szines tollakkal elevenítvén meg valaho
gyan a statikus ~brákat, több-kevesebb
sikerrel, s a színes ábrák, amelyeket
gondosan megterveztünk, megrajzol
tunk, lefényképeztünk, előhivattunk és
boldogok voltunk, ha öt nap alatt elké
szültek. Ám, ha változtatni akartunk raj
tuk, kezdődött minden elölről: rajzolás,
fényképezés, előhívás és öt nap várako
zás ismét.

Említhetnénk példákat még a csak
nem elfelejtett időkből (sajnos még so
kaknak ma is élő valóság), de nem érde
mes. A világ megváltozott és felgyorsul
va távolodik attól, ami nem is olyan rég
korszerűnek tűnt.

Ma a vizsgálóeszközök többsége kom
puterhez kapcsolt. Az A/D (analóg-digi
tális) átalakítókon keresztül a jelek szá
mok formájában tárolódnak a merev le
mezeken és a mesterséges memóriák
ban, későbbi felhasználásra. Egy számot

nem kell papírra vetni. A számsorok
könnyűszerrel vihetők át táblázatkezelő

(pl. Excel) vagy statisztikai (pl. Statisti
ca, SPSS) programokba, amelyekkel bo
nyolult matematikai és statisztikai számí
tások egy gombnyomásra elvégzésre ke
rülnek. S ha megnyomunk néhány gom
bot komputerünkön, akkor a számok,
számsorok és halmazok színes ábr6!< for
májában jelennek meg előttünk. S me
gint csak néhány billentyű megnyomá
sával ezek az ábrák a demonstrációs
programban (pl. PowerPoint) tűnnek fel.
Egy kis animális és máris kész az elő

adás anyaga. Ha váJtoztatni akarunk, ak
kor akár az előadás előtt egy perccel is
megtehetjük. Nem kétséges, felgyorsult
az idő, alakult gondolkodásunk sebessé
géhez, talán túl is haladta azt.

Ma már valóság, amiről csak álmodoz
tunk húsz-harminc évvel ezelőtt. Együtt
láthatjuk a mozgást az erő, szög és se
besség görbékkel. Ma már olyan mozgá
sokat is be tudunk mutatni, amelyek ko
rábban láthatatlanok voltak számunkra.
A komputer segítségével bármit szimu
lálhatunk és animálhatunk. A statikus
ábrák életre kelnek, dinamikussá válnak.
Kevés szóval, hatékonyabban jutnak el
az ismeretek a hallgatókhoz, szakembe
rekhez.
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A komputerhálózaton keresztül a mért

adatok azon nyomban több száz, ezer ki
lométerrel megjelennek a kutató team
valamelyik tagjának komputerén, aki
akár hozzá is foghat az adatok feldolgo
zásához. Ez az igazi távegyüttműködés.

Ma már az is valóság, hogyacikkirás
közösen történhet a társszerzőkkel bár
milyen távolságra is legyenek egymás
hoz. Nem kell levelezni, telefonálni vagy
faxolni. Egymás mondatai formálhatók,
gondolatok cserélhetők másodperceken
belül.

A kutatás és az oktatás, de az emberi
kommunikáció egy egészen más dimen
zióba került. A megváltozott kor megvál
tozott gondolkodást követel és természe
tesen egészen más feltételeket is. Talán
még nem késtünk e,1 a változtatással, az
elengedhetetlen fejlesztésekkel.

A sporttu60mány sem vonhatja ki ma
gát a fejlesztések alól. A kérdés: hogyan
tegyük, hol kezdjük? Szerencsére nem
kell az elején kezdeni, hiszen a magyar
kutatók többsége használja az informati
;,a szinte valamennyi lehetőségét. Talán
többségüK rendelkezik a komputerrel
vagy legalább is hozzáférhetőség gel.
Minden bizol'ulyal többségük ismeri az
alap progi"amokat, mint például a szö
vegszerkesztőt, a táblázatkezelőt és leg
alább egy statisztikai programot.

A szövegszerkesztő ismerete és hasz
nálata elengedhetetlen, hiszen a folyóira
tok többsége ma már szövegszerkesztő

vel írt cikkeket fogad csak el akár leme
zen, akár elektronikus levelezés útján. A
szövegszerkesztő előnyeit talán nem is
érdemes ma,nár ecsetelni, híszen min
denki tapasztalta azt. A szöveg bármikor
hozzáférhető, változtatható és egyes szö
vegrészek áthelyezhetők, formailag át
alakíthatók. Aki használja, az tudja mek
kora a különbség a kézírásos vagy gép
Irásos szövegírás és a komputeres szö
vegszerkesztés között. Nem beszélve az
adatbázisokról, amelyek mindenkor elő

hivhatók. Csak egy példát említek. A
cikkeket irodalomjegyzékkel kell zárni.
Ha az elolvasott cikkek adatait bevisszük
a komputerbe, idővel terjedelmes iroda
lomtárunk Jön össze, amelyből a szöveg
szerkesztő programban található szóke
resővel pillanatok alatt megtalálhatjuk
cikkünkhöz az irodalmat, kulcsszóra
vagy a szerzőre utalással. Ezután már
csak át kell másolni ezeket. Rengeteg
időt takaríthatunk meg. Talán sokan em
lé~.eznek még a lyukkáryás módszerre.
l'los kidobhatók a tűk, csak az irodalmat
kell átírni a korábbi kártyákról.

Tapasztalatom szerint a kutatók már
nincsenek ilyen jó viszonyban a táblázat
kezelő programokkal, amelyek közül a
kutatók számára talán a legalkalmasabb
az Excel nevezetű. A táblázatkezelő szó

erre a programra csak részben illik, mert
valójában sokkal több mindent lehet ve
le csinálni. Csak kettőt említek: matema
tikai és matematikai statisztikai számítá
sok és grafikonkészítés. Mindkettő hasz
nálata elengedhetetlen a kutató számára.
Igaz a statisztikai program nem tesz lehe
tővé olyan mélységű elemzést, mint más
statisztikai programok (Statistica,
SPSS),de az esetek többségében jól
használható. Az e9'yenletkészítő prog
rammal pedig bármely bonyolult képlet
megszerkeszthető. A grafikonkészitővel

a kutató tetszése szerint tervezheti meg
adatainak vizuális megjelenítését kettő

és három dimenzióban, fekete-fehér
vagy színes formában. Az ábrák pillana
tok alatt átformálhatók, új adatokkal bő

víthetők. Megszűnik a kézzel rajzolgatás.
Az így elkészített ábrákat a cikkekhez
rendelhetjük, és ha netán a folyóirat szer
kesztője másképpen kéri az ábrákat, ak
kor könnyen igénye szerint formálhatjuk
azokat. A legtöbb folyóirat Excelben ké
szült ábrákat kér a cikkekhez. Tehát na
gyon is célszerű ezt a programot jól elsa
játítani. l'lem beszélve arról, hogya kuta
tás során nyert és kielernzett adatokat
közvetlenül használhatjuk fel demonstrá
ció céljára akár tudományos konferenci
ákon, akár egyetemi vagy főiskolai elő

adások alkalmából. Szerencsére a kom
puterizált vizsgálati eszközök digitális
adatgyűjtő mappáiból az adatok átvihe
tők az Excel program mappáiban külö
nösebb bonyodalmak nélkül. Szinte fel
sem fogható a változás mértéke. Nem
kell egy betűt, egy számot sem leírnunk,
nem kell görbéket méricsgélni. A vizsgá
lóeszközről lejövő adatok automatiku
san, dígitális formában, elektronikus
úton jutnak el a statisztikai, a táblázatke
zelő és grafikus programokba.

A grafikus és egyben demonstrációs
(diavetítő) programok közül talán a leg
ismertebb és a leggyakrabban használt
program a PowerPoint, amellyel nagyon
élvezetes, figyelmet megragadó de
monstrációt lehet készíteni előadások

hoz. Aki megismerte e program csinját
binját (nem túlságosan nehéz), alig tud
szabadulni a dia készítés élvezetétől. A
PowerPointba, fényképeket, másolt
(scanneit) ábrákat, filmrészleteket, ani
mációkat lehet transzferálni, amelyek
használata még élvezetesebbé és élet
szerűbbé teszi a bemutatást. Egy előadá

son a kutatás minden részlete levetíthe
tő, bemutatható a méréstől kezdve az
eredményekig. Természetesen a bemu
tatáshoz feltétlenül szükséges megfelelő

minőségű kivetítő (multi-média projek
tor), amely ma már elfogadható áron be
szerezhető. Igaz, hogy anagy fényerejű

és felbontású kivetítők ára még milliós
nagyságrendet képvisel.

Általában a legnagyobb problémát a
komputerek tároló kapacitása jelenti. A
merevlemez (Winchester) rövid idő alatt
betelik, kütönösen, ha nagy adathalmazt
(fénykép, film, animáció) akarunk tárol
ni. A hajlékony lemezek tároló kapacitá
sa viszonylag kicsi, még akkor is, ha tö
mörítő programmal "összezsug'Ofítjuk"
az adathalmazt. Ma i-:lár a CD írók segí
tenek megoldani a problémát. A CD le
mezek tárolókapacitása jelentősen na
gyobb, mint a hajlékony lemezeké, és
így megoldódni látszik az állandó problé
ma az adattárolást tekintve. A CJ irók
ma már elérhető áron beszerezhetők. Az
adatok kimásolósának más jelentősége

is van. Ugyanis egy helye.l tárolt adatOk
nem tekinthetők tároltaknak abban a vo
natkozásban, hogy bármikor elveszthe
tők. Gondolom sokunknak van olyan ta
pasztalata, hogy a komputer operációs
rendszere összeomlott és elveszett min
den tárolt adat. Ennél nagyobb bosszú
ság nem érheti az embert. Tehát az ada
tokat legalább két helyen kell őrizni,

hogy ne érje a felhasználót szomorú
meglepetés, visszafordíthatatlan vesztes
ség.

Ma, a komputerek világában sok olyan
kutatási probléma megoldható, amely a
valóságban objektív okok miatt nem
vizsgálható. Ilyen többek között az agy
működés, a mozgásszerveződés jelentős

mozzanatai. Rendelkezünk ugyan elég
sok ismerettel, amely segítségével elmé
leteket állíthatunk fel, de ezeket mégsem
tesztelhetjük a valóságban. Ugyanakkor
komputeres programokkal vizsgálhatók
az elméletek és hipotézisek. Ezekkel a
programokkal, matematikai algoritmu
sokkai szimulálhatunk például mozgáso
kat. A bemenő adatOl< változtatásával
vizsgálható feltételezésünk. Ezekkel a
programokkal magát a vizsgálatot is
megtervezhetjük és elméleti úton megol
dást nyerhetünk a jól körülírt problémá
ra. Nézzünk meg egy példát. A függőle

ges felugrás eredményét (felugrási ma
gasságot) igen sok tényező befolyásolja.
Ezeknek jelentős hányadát meg is tudjuk
mérni, de nem mindet, illetve nem tud
hatjuk előre, hogy mit kellene változtatni,
hogy magasabbra ugorjon az adott sze
mély, ha egyáltalán lehetséges. Mozgás
szimulációs program segítségével azon
ban csak nem valamennyi befolyásoló
tényező hatása tesztelhető a felugrási
magasságra. Változtathatjuk az egyes
végtagok vagy izmok hosszát, erőkifejté

sét, az egyes izmok együttműködését az
időben, stb. A szimuláció segítségével
megállapítható, hogy az egyes izomcso
portoknak hogyan kell működniük, mek
kora erőt kell kifejteniük és melyik idő

pontban, hogy a felugrás magassága nö
vekedjék. A szimuláció segítségével indi-
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rekten következtethetünk például az
idegrendszer működésére is. A szimulá
cióhoz speciális programok kellenek és
természetesen azokat ismerő kutatók.
Ezek a programok alkalmasak a vizsgá
latok során kapott görbék elemzésére,
simítására és a szimulált görbékhez való
illesztésre. A legismertebb ilyen progra
mok a Matlab vagy a LabView, amelyek
alapverziójának az ára százezres nagysá
gú. A kiegészítő programokkal elérheti
az egy míllió forintot is. Ugyanakkor
olyan lehetőségeket nyújt a sportkutatá
sok számára, amelyek eddig csak a kép
zeletünkben létezhettek.

Animációk jelentősége nem elsősor

ban a kutatásban van, hanem az oktatás
ban. Az animációk segítségével olyan bi
okémiai, élettani folyamatok válhatnak
nyilvánvalóvá, amelyek a szó és a stati
kus ábrák segítségével nagyon nehezen
válhatnak érzékletessé. Az animációk
készitése nem tartozik a könnyen elsajá
títható feladatok közé, nem beszélve az
alkalmas programok (3D studio, softi
mage), no meg a nagy teljesitményű

számítógépek beszerzési áráról. Termé
szetesen nem lehet cél, hogy minden ku
tató, oktató asztalán ott legyen egy nagy
teljesítményű számítógép, amelyen ezek
a programok futnak. Az animációk ké
szítése szakemberek dolga, amelyek tel
jes munkaidőt igényelnek. Ugyanakkor a
kutatónak, az oktatónak ötleteket kell
adni a szakembernek, hiszen a kutató és
az oktató rendelkezik azokkal az ismere
tekkel, amelyek aszámítógépen megje
leníthetők animáció formájában.

Nos, ha összegyűjtöttük saját kutatási
eredményeinket grafikonok, ábrák, ani
mációk, szímulációk formájában, akkor
már nincs más feladatunk, mint ezeket
összerendezve elektronikus könyvet, az
az CD-RaM-ot alkossunk. A CD-ROM
egy interaktiv oktatási vagy ismeretter-

jesztő anyag, amely lehetővé teszi a
használó (olvasó) számára, hogy saját
kedve és a számára legjobban felfogható
módon használja azt. Nem kell könyvek
végén található kulcsszó vagy névtárban
keresgélni, majd az oldalakat lapozgatni.
Egy kattintás a kiemeit szóra és máris
megjelenik az óhajtott meghatározás,
szövegrész, ábra, film vagy animáció. Ha
valaki nem akarja a szöveget olvasni,
mert hallás után jobban megmaradnak a
gondolatok a fejében, akkor hallgathatja
az előadó vagy narrátor által felmondott
mondatokat, miközben nézheti a filmet
vagy az animációt. Természetesen ne
gondolja senki, hogy jó CD-RaM-ot
könnyen lehet készíteni. Ehhez is szak
emberre van szükség. A CD-ROM is le
het használhatatlan, ha az nem professzi
onálisan van elkészítve. S mi lesz a tan
könyvekkel? - kérdezhetik. Természete
sen a tankönyvek megmaradnak. Hogy
meddig? Talán örökre. De ezek már in
kább elektronikus tankönyvek lesznek.

Mint ahogy az informatika nevében is
szerepel, információ szerzés és továbbí
tás a feladata elektronikus úton a világ
hálón keresztül. Az információk követhe
tetlenül áramolnak a világhálón és a ta
pasztalatlan kutató óhatatlanul csapdába
esik, ha nem célirányosan használja azt.
A kutató számára sok lehetőség van ar
ra, hogy tudományterületén ismereteket
szerezzen. Talán a legfontosabbak szá
mukra a könyvtári adatbázisok. Mint
hogy havonta ezrével jelennek meg cik
kek a több ezernyire rúgó folyóiratokban,
a naprakész ismeretek gyorsan csak
ilyen módon szerezhetők be. A cikk ke
resést is meg kell tanulni, mert sok feles
leges időt takaríthatunk meg, ha ismer
jük az adott terület kulcsszavait. Ma már
egyre több lehetőség van nem csak az
absztrakt, de a teljes cikk olvasására és
letöltésére. A kutató asztalára, azaz kép-

ernyoJere ömlenek a legújabb kutatási
eredmények. Sajnos elvész a könyvtári
kutakodás és olvasás szépsége, ugyan
akkor hihetetlenül felgyorsul az ismeret
szerzés és annak hatékonysága.

A kutató ideje jelentős részét ma már a
komputere előtt tölti. Faggatja a könyvtá
ri adatbázisokat és ha nem jut még sem a
kivánt eredményre, ír egy elektronikus le
veiet és elküldi a tudományterületi levele
zési csatornán keresztül, amit töDb szá
zan, esetleg ezren olvasnak. S várja a se
gitő válaszokat, amelyek hamarosan
meg is érkeznek. Ezeket aztán tovább
küldi, hátha mást is érdekelnek a megol
dások. Aztán feltesz egy kutatási elképze
lést vagy egy probléf'1át a hálóra. Aki ér
deklődik a téma iránt, bekapcsolódik a
probléma megoldásában. Közös kutatás
szerveződik. S a kutatási eredmények is
felkerülnek a hálóra. Vita alakul ki, meg
oldási javaslatok születnek és máris egy
elektronikus konferenciába csöppentünk.
Olcsó, gyors, hatékony. Ezek a modern
kor (kór?) jelszavai. Aki nem kapcsolódik
be, lemarad és csak nosztalgiázhat.

S milyen lesz a jövő (talán már jelen)
oktatásával. Talán nem vízió annak felté
telezése, hogya hallgatók tanárt, előadót
választhatnak a világhálón. Bekapcsol
ják komputerüket és kiválasztják vala
melyik egyetem világhírű professzorának
előadását a világ másík tájáról. S :ni lesz
a kísérletekkel, gyakorlatokkal? A virtu
ális valóság,ban sok minden megoldható.
Vegyszerek, kémcsövek né;kül is lefoly
tatható a kísérlet. Minden úgy történik,
mint a valóságban. S ha rosszul sikerült
beállítania kísérletet, a kémcső felrob
ban, szerencsére nem a hallgató kézé
ben. Valószínű, hogy a valóság nem
ennyire egyszerű és nem lehet megolda
ni mindent a komputeren, a virtuálís va
lóságban. Egy azonban biztos, átalakul a
kutatás, a kutatási együttműködés, az
információ gyűjtés módja, az oktatás és
a tanulás. S erre fel kell készülni. Mi több
el kell kezdeni az átalakítást!

De hogyan?
Sok megoldási lehetőség van. Minde

nek előtt lehetővé kell tenni minden ku
tató, oktató számára, hogy legyen kom
putere, hogy kapcsolódhasson a világhá
lóhoz. létre kell hozni egy sporttudomá
nyi informatikai központot, amely segít
az infon-:1ációözönben tájékozódni, és
amely célirányos ismereteket szolgáltat
a kutatóknak. A sporttudományi infor
matikai központ feladata adatbázisok lét
rehozása, folyamatos feltöltése és ren
delkezésre bocsátása, továbbá oktatási
anyagok, CD-RaM-ok készítése. De ta
lán a legfontosabb a kutatók és oktatók
elszántsága és affinitása a megváltozott,
informatika alapú világ megismerésére
és elfogadására.
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Gondolatok a sporttudomá yrór
I Istvánfi Csaba
I Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
I Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék

Bevezetés

A téma2 aktualitását - a lábjegyzelben
megjelölt célon tú'1 - elsősorban az a tény
adja, hogy több évre visszatekintő erőfe

szítéseink eredményeként a Magyar Test
nevelési Egyetem a posztgraduális tudo
mányos továbbképzés indítására (dokto
randuszképzés) és a Ph.D. (Doctor of Phi
losophy) tudományos minősítés kiadásá
ról szóló jogot a Magyar Akkreditációs Bi
zottságtól (MAB) 1997. június 27-i dá
tummal megkapta. Ez pontosabban azt
jelenti, hogy tudományágunk, a sporttu
domány, annak természet- és társada
lomtudományi összefüggéseivel együtt
hivatalos, hitelképes szakmai elismertsé
get, "tudományos akkreditációt nyert el a
neveléstudomány keretén belül. 'o

Ez a tény jelentős mértékben befolyá
solta az egyetemünkön lezajlott intézmé
nyi akkreditáció pozitív eredményét is. A
felsőoktatási törvény ugyanis kimondja:
"Egyetem abban az esetben létesithető,

illetve működhet, ha alkalmas, ill. jogo
sult, tuetómányos kutatásra, doktori kép
zésre és doktori (Ph.D.) fokozat adaitélé
sére" (1993. évi LXXX. törvény 2. fejezet
3. () b. pont).

Az említett lényeges sikerek mellett
sajnálattal kell megállapitani, hogy a
sporttudomány önálló tudományként va
ló hazai akadémiai elismerése még várat
magára. A sporttudomány jelenleg önál
lóan még nem szerepel a tudományok
hazai akadémiai rendszerében, ezért is
került sor akkreditálására a neveléstudo
mány keretében.

A fentiek alapján jogos kérdésként
merül fel, hogyasporttudomány fejlődé

sének jelenlegi fázisában milyen mérték
ben felel meg a tudományosság kritériu
mainak.

A tudományok felgyorsult differenciá
lódásának és integrálódásának eredmé
nyeként létrejött új tudományágakkal
szemben a minőség igényét érvényesit
ve, egyre határozottabban fogalmazód
nak meg azok a kritériumok, amelyek el
ismerésüket, a tudományok akadémiai
rendszerébe való besorolásukat lehetővé

teszik.
Ezek az alapvető kritériumok a követ

kezők:

• a tudományág vizsgálati területének,
kutatási tárgyának pontos meghatározása;

• a tudományág sajátos kutatási mód
szereinek, vizsgálati eljárásainak meglé
te;

• a tudományág fogalomrendszeré
nek, terminológiájának, kifejezésmódjá
nak kiforrottsága;

• a tudományág kutatási eredményei
nek, új ismereteinek rendszerezése, in
tegrálása és elméletekben történő meg
fogalmazása.

Kérdés, hogya rendkívül színes palettá
jú teslkulturális tevékenység tudományos
hátterét képező, viszonylag fiatal, fejlő

désben lévő sporttudomány a tudomá
nyosság előbbiekben jelzett kritériumai
nak megfelel-e. A következőkben megkí
séreljük a válaszadást erre a kérdésre.

Sporttudomány
- sporttudományok

A testkultúra rendkívül gazdag tevé
kenységi formáinak tudományos meg
közelítéséből fakadóan, tudományágun
kat a vizsgáJatok irányultságától és a ku
tatások céljától függően világszerte sok
féleképpen nevezték el. Ennek következ
tében a szakmai, tudományos publikáci
ókban rendszeresen találkozunk

• a testnevelés-tudomány,
• a testnevelés- és sporttudomány,
• asporttudomány,
• az egészség- és sporttudomány,
• a mozgástudomány stb. elnevezé

sekkel.
Olyan esetekben, amikor egy jelensé

get sokféleképpen neveznek el, de a kü
lönböző elnevezések lényegében ugyan
arra a jelenségre vonatkoznak, szüksé
gessé válik a logikai alapon kialakított
terminológiai egyetértés.

Hazai vonatkozásban tudományágunk
akkreditációjának előkészítése kapcsán
(1997) állásfoglalás született a sporttu
domány terminus technicus hivatalos
használatáról olyan értelmezésben, hogy
az foglalja magába, illetve lefedje a test
kultúra minden területével kapcsolatos
tudományos vizsgálatok elméleti összeg
zését. A sporttudomány elnevezést szak
mai-logikai szempontból is elfogadható
nak lehet itélni, mivel a testkulturális te
vékenység szinte minden ágában a kü
lönböző sportágak mozgásanyagának
felhasználása dominál, természetesen
más és más célzattal. Ezt a terminológi
ai állásfoglalást erősíti meg az a tény is,
hogya sport tudományos kérdéseiben
vezető nagyhatalmak szintén a sporttu
domány (sport science, Sportwissen
schaft, science du sport) kifejezés hasz
nálata mellett foglaltak állást.

Tudományágunkkal kapcsolatban to
vábbi problémát szokott okozni annak
egyes,i.lletve többes számú használata
(sporttudomány, sporttudományok,
sport science, sport sciences). Ennek a
dilemmának a feloldását teszi lehetővé

az egyes számban haszr.ált sporttudo
mány elnevezés, mnely tudományágunk
egységes egészként történő értelmezését
fejezi ki; valamint asporttudományok
többes ~Olámú terminus technicus hasz
nálata, amely az egységes egészen belül
megjelenő alkotóelemek, szubdiszcipli
nák meglétére uta~ (pl. sportpedagógia,
sporttörténet, sportfilozófia, sportélettan,
sport-biömechanika, edzéselmélet, test
nevelés-elmélet, gyógytestnevelés,
sportrekreáció, sportinformatika, sport
szociológia , sportmenedzsment stb.).

A hazai sporttudomány
fejlődésének

történeti áttekintése

Bevezetésül szükségesnek tartjuk fel
hivni a figyelmet azokra az ókori görög
testkultúrát jellemző értékekre, amelyek
ma is hatással vannak a tudomány és
sport kapcsolatáról k:alakított gondolko
dásmódunkra.

A modern sporttudomány világméretű

és intenzív fej/ődése az 1950-es években
indult meg. Ezt a folyamatot erősítette fel
és generalizáita a két szuperhatalom, a
Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Ál
lamok, illetve szövetségesei knek a ver
senysport területén is kialakult világmé
retű rivalizációja. Amíg a nyugati világ
ban a fejlődő sporttudomány hatásai a
teljesítménysporton kívül kiterjedtek a jó
közérzet, a fittség, a rekreáció, a rehabi
litáció, a gyógytestnevelés stb., tehát a
lakosság egészségének, edzettségének
területére is, addig a szocialista tömb
sporttudományos kutatásai eisősoiban a
teljesitménysport támogatását szolgál
ták.

A különböző tendenciák ellenére a di
namikusan fejlődő sporttudomány foko
zatosan kialakította nemzetközi intéz
ményrendszerét. Ebben úttörő szerepet
játszott az, hogy 1928-ban megalakult a
Nemzetközi Sportorvos Szövetség
(FIMS) , majd az UNESCO tanácsadó
szervezeteként 1960-ban létrejött él

Nemzetközi Testnevelési és Sporttudo
mányos Tanács (ICSSPE), amelynek el
ső alelnöke dr. Hepp Ferenc, a Testneve
lési Főiskola professzora, korábbi igaz
gatója (1947-1950) volt.' A spofttudo
mány jelentőségének további fokozódá
sára utal az a tény ;s, hogya Nemzetkö
zj Olimpiai Bizottság a nyári olimpiai já-
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tékokhoz kapcsolódva 1956-tól nemzet
közi sporttudományi konferenciákat ren
dez, ahol elsősorban a teljesítménysport
kutatási eredményeit mutatják be.

Sporttudományi kutatások a világon
jelenleg több mint négyszáz intézmény
ben folynak (egyetem, egyetemi kar, ku
tatóintézet). A sporttudomány kutatói
utánpótlását az egyetemi doktorképzés
adja, amelynek eredményeként a sport
tudományból a világ fejlett országainak
egyetemein Doctor ofPhilosophy (Ph.D.)
fokozat szerezhető.

A hazai sporttudomány fejlődésének

kezdeti lépései a Testnevelési Főiskola

megalakításának tényéhez (1925) kap
csolhatók. A TF-en meginduló tudomá
nyos kutatómunkáról tanúskodik dr.
Szukováthy Imrének, a TF igazgatójának
(1928-1941) rádióelőadása, melyről a
Testnevelés című folyóirat 1933. januári
száma így tudósit: "Az első emelet jobb
szárnya belső részét a sportorvosi intézet
foglalja el, amely a kémiai és haematoló
giai szobából, vizsgáló, továbbá röntgen
szobából és előadóterembőláll e helyütt,
de asportorvosi intézethez tartozik az
ugyanezen az emeleten elhelyezett elekt
rokardiografiás-Iaboratórium, valamint a
sötétkamra is. (.oo) Az intézetben nem
csak tanácsadás és adatgyűjtés, hanem
tudományos búvárkodás is folyik, amely
intézményünknek még külföldön is igen
jó hírnevet biztosít."

A bíztató kezdeti lépéseket a hazai
sporttudomány kialakulásának további
szép eredményei követték. Erről dr. Ná
dori László professzor a Testnevelési Fő

iskola 60 éves fennállása alkalmából
rendezett nyilvános ünnepi egyetemi ta
nácsülésen, 1986-ban így emlékezett
meg: "Az 1943/44. tanévben - mint első-

éves hallgató - két nehéz, de szívesen ta
nult tantárgy anyagával kellett megis
merkednünk: a testnevelés-elmélettel és
a tudományos kutatás alapjaival, dr.
Hepp Ferenc előadásaiban. Egyszerű

eszközökkel mértük a reakcíóidőt, kézre
megést, kézügyességet, a láb dinamikus
erejét, továbbá az egész testerőt is rúgós
erőmérővel. A fotó és film adta mozgáse
lemzési lehetőségek sem maradtak ki
használatlanul, de nem hiányzott a IT
eszköztárából a matematikai statisztika
sem."

A folyamatos fejlődés eredményeként
tudományunk megtelte a következő lé
péseket az intézményesülés felé. 1952
ben megkezdte működését az Országos
Testnevelési és Sport-egészségügyi Inté
zet (OTS!), lehetőséget teremtve a sport
tudomány intézményi keretek közötti to
vábbi fejlesztésére. Majd 1954. decem
ber 17-én a TF-en magalakult a Testne
velési Tudományos Tanács, amelynek
elnöke dr. Lissák Kálmán akadémikus,
főtitkára pedig dr. Hepp Ferenc lett. A TF
területén 1959-ben létrehozták az önálló
Testnevelési Tudományos Kutató Intéze
tet (TTKI), amely 1969-től a TF szerve
zeti egységeként, mint TF Kutató Intézet
(TFKI) működött tovább. Az intézet élén
igazgatói beosztásban kezdetben dr.
Hepp Ferenc, majd dr. Nádori László állt,
aki Az edzés elméletének és módszerta
nának fő kérdései című biológiai (testne
velés-tudományi) kandidátusi értekezé
sét a Magyar Tudományos Akadémián
1972. október 23-án védte meg.

Az oktatás és kutatás színvonalának
fejlődését elismerve a TF négy tanszékét
és a kutatóintézetet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöksége tudományos
továbbképzési (aspiránsképzési) mű-
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hellyé nyilvánította, a Testnevelési Főis

kola pedig a Magyar Népköztáisaság EI.
nöki Tanácsa 1975. évi 16. számú tör
vényerejű rendelete alapján ~ 975. szep
tember l-jétől egyetemi jellegű főiskola

ként működhetett tovább. Ezzel együtt
járt az egyetemi doktori cím odaítélésé
nek joga is. Számos hazai és külföldi
szakember védte meg itt doktori dis~'ler

tációját és nyerte el a testnevelés dokto
ra címet. Ez a lehetőség tudományterüle
tünk intenzív fejlődését indította el. A lát
ványos fejlődés elismeréseként a Tes~ne

velési Főiskola a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsának 1986. évi 13. tör
vényerejű rendelete alapján egyetemi
státust kapott. Ez a törvényerejű rendelet
1986 szeptember l-jén lépett hatályba
Az egyetemi rang elnyerését természet
szerűen követte az intézmény névválto
zása is. A Magyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsának 1989. évi 16. törvényere
jű rendelete alapján 1989. szeptember I
től a TF új elnevezése Magyar Testneve
lési Egyetem lett.

A fejlődési folyamat eredményeként a
testnevelés és sport kutatásának és ok
tatásának intézményi keretei, valamint
tartalmi kérdései egyre közelebb kerül
tek egymáshoz. Ez a helyzet tette indo
kolttá 1986-ban a TF és a TFKI szerve
zeti integrációját. A TF Egyetemi Tanács
állásfoglalása, valamint a tárcaszintű fel
ügyeletet ellátó OTSH elnökénei< dönté
se alapján a korábbiakban szétaprózot
tan, vagy párhuzamosan működő okta
tási és kutatási erőforrások tanszéki Ke
retekben egyesültek.

A magyar tudománynak az Ewópai
(Jnió normáíhoz való adaptációjának fo
lyamatában 1997. december 31-én (a
jogi, állatorvosi és orvosi egyetemek kí-

Differenciálódás
fázisa

Integrálódás
fázisa

Interdiszciplináris
fázis
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vételével ) megszünt az egyetemi doktori
cím megszerzésének és odaítélésének
joga. A tudományok kandidátusa tudo
mányos fokozatot pedi9 a világméretek·
ben elfogadott PhD. (Doctor of Philo
sophy) tudományos minősítés váltotta
fel', amely kizárólag egyetemi kereteken
belül, a posztgraduális tudományos to
vábbképzésben szerezhető meg.

A Magyar Testnevelési Egyetem 1993
tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) akkreditált programjainak kere
tében saját humánkinezioJógiai és neve
léstudományi al-programjaíban kapott
engedélyt doktoranduszképzésre, majd
1997. június 27 -i dátummal a Magyar
Akkreditációs Bizottságtól (MAB) meg·
kapta az önálló posztgraduális tudomá
nyos továbbképzés indi/ásának, vala
mint a Doctor of Philosophy (PhD.) tu
dományos minősítés kiadásának a jogát.
Ennek az engedélynek, akkreditációnak
a birtokában a neveléstudomány kerete
in belül vált lehetővé asporttudomány
természet- és társadalomtudományi vo
natkozásaiban a Ph.D. fokozat megszer
zése, illetve ilyen minősítés kiadása. Ez a
lehetőség tovább növelte a tudományos
munka minőségi követelményeit, és pa
rancsolóan írta elő a nemzetközi normák
betartását és betartatását.

A hazai sporttudományt, amelynek
művelése a TF-en kívül más egyeteme-

_,ken, tanárképző főiskolákon, az Orszá
gos Sportegészségügyi Intézetben, a
Csanádi Árpád Központi Sportiskolában.
akadémiai bizottságokban, edzőtáborok
ban (pl. Budai Sport Centrumban),
sportszövetségekben és sportegyesüle
tekben (pl. a Bp. Honvéd SE-ben) folyik,
a J1iagyar Sporttudományi Társaság fog
ja össze, illetve koordinálja. A társaság
bizotlságaiban folyó munka kiterjed a
testkultúra szinte minden területére, je
lezve ezzel a sporttudomány egyre nö
vekvő szerepét a társadalmi problémák
megoldásában.

A sporttudományos közleményeket a
világ közel kétszáz folyóiratában publikál
ják. Hazai vonatkozásban - a történeti
sorrendet követve - a legismertebbek:
Testnevelés (1928); Testneveléstudo
mány (1950); IF Tudományos Közlemé
nyek, később Kalokagathia (1959); Test
nevelés- és Sponegészségügyi Szemle,
később Sportorvosi Szemle (I 960); A
Sport és Testnevelés Időszerű Kérdései
(1969-1982); Testnevelés Tanítása
(1965); J1iester-edző (1991); Sporttudo
mány (1998); Magyar Edző (1998):
Magyar Sporttudományí Szemle (2000).

A sporttudományos tevékenységet az
Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) és a
J1iagyar Olimpiai Bizottság (MOB) mint
megrendelőés mint felhasználó erkölcsi·
leg és anyagilag támogatja.'

A sporttudomány
kialakulásának fázisai

A sporttudomány genezisében. törté
neti fejlődésében három egymással szo
ros összefüggésben lévő, de minőségileg

viszonylag jól elkülöníthető fázist külön
böztetlmk meg:

• empirikus fázis,
• diszciplináris fázis,
• interdiszciplináris fázis.

Empirikus fázis
A sporttudomány újkori fejlődésének

kezdeti szakaszában. az t930-as, 1940
es évektől kezdődően a szakmai megfi
gyelések eredményeinek logikai összeg
zése és a gyakorlati tapasztalatok leirása
jellemzi ezt a fázist.

A testkulturális tevékenység különbö
ző megjelenési formáin belül meglévő

ok-okozati összefüggések felismerése,
majd azok elemzése és értelmezése
olyan tartós kapcsolatok, törvényszerű

ségek megállapítását tette lehetővé,

amelyek didaktikailag feldolgowtt és
rendezett formában szakkönyvekben és
tankönyvekben jelentek meg. A legjelen
tősebb hazai művek kö:z:ül - a teljesség
igénye nélkül - a következőket említhet
jük meg: Pálfai János: Labdarúgás
(] 946); Páder János - Verbényi József
Kosárlabdázás (1952); Kerezsí Endre:
Torna (1953); Csanádi Árpád: Labdarú
gás (1955); Cseke Dénes (1955): Test
neveléseiméIet; Czirják József (1956):
Testneveléselmélet; GaJIa Ferenc: Csel
gáncs (1958); Nádori László: Edzés-ver
senyzés (I962); Bácsalmási Péter - Kol·
tai Jenő; Atlétika (1967)_

A sporttudomány kialakulásának eb
ben a korai fázisában már fellelhetők azok
a törekvések, amelyek a sporttevékeny
ség belső, lényegi jegyeinek a megisme
résében a speciflkumok felé irányultak.
Ennek eredményeként megjelentek a ter
mészet- és társadalomtudományok test
nevelés- és sportorientájt vizsgálati ered
ményei, majd azok összegzéseként az
egyre színvonalasabb publikációk. Meg
kezd6dött a sporttudomány egyes alkotó
elemeinek, szubdiszcipJínáinak önálJósu
lása, Jeválása az "anyatudományokrór.

Hazaí vonatkozásban ezen a területen
úttörő szerepet játszottak Zibo/en Endre:
Sportpedagógja (1948); Kereszty Alfonz:
Élettan, sportélettan (1954); Földes Éva:
Fejezetek a magyar teslnevelés történe
téből (1956); Nemessuri ;\1jhály: Sporta
natómia (t 960); Büch/er Róbert: Pszi
chológia (Testnevelés és Sport, 1963.)
TF-tankönyveik megirásával.

A sporttudomány fejlődésében megln
duló differenciálódási folyamatot követ
ve, elsősorban az iskolai testnevelés ter
vezésének és tanításának megfelelően

szükségessé vált az oktatás elméletének
és módszertani ismereteinek a praxis
szempontjából történő rendszerbe fogla
lása, integrálása. Ezt a munkát Cseke
Dénes indította el, és eredményeit a
Testnevelés-elmél,et címü TF-tankönyvé
ben (1955) összegezte.

A sporttudománynak a testnevelőta

nár-képzés szempontjából differenciáló
dott és integrálódott ismereteit egészítet
te ki a TF képzési rendszerébe] 941-ben
bevezetett és Hepp Ferenc által oktatott
tudományos kutatás alapjai elnevezéstJ
tantárgy, amelynek keretében a hallga
tók megismerkedhettek a testneveiés és
sport gyakorlati problémáinak, kérdés
feltevéseinek egzakt meg,válaszolását
elősegítő tudományos eljárásokkal,
módszerekkel.

A fenti tényekre alapozva joggal állít
hatjuk, hogyasporttudomány hazai fej
lődésének már ebben a korai szakaszá
ban kialakultak a tudományos igényű

kérdésfeltevés és probléma-megközelí
tés alapjai, és megjelentek azok az alap
vető tudományos módszerek, amelyek
biztosan vezették át asporttudományt
fejlődésének diszCiplináris fázisába,

Diszciplináris fázis
A sporttudDmány fejl6désének ezt a

fázisát a testnevelés és sport gyakorlati
problémáinak tudományos ismeretekre
alapozott vizsgálata és a problémameg
oldáshoz szükséges új ismereteknek <9

tudományos ku(atás m6dszereivel törté
nő fe/tiJrása jellemzi.

A mozgástanulás, az edzés és a ver
senyzés folyamatának hatáselemzése, a
versenyzők felkészítése és formaidőzíté

se, valamint a sport eszközrendszerét fel·
használó iskolai testnevelés, rekreáci6s
és rehabilitációs tevékenység már nem
nélkülözhette az élettan, a pszichológia,
a szociológia, a biokémia, a biomechani
ka stb. e téren felhasználható ismereteít,
illetve a meginduló sporttudományos ku·
tatások eredményeit.

Ebben a fázisban adaptálódnak a más
tudományokból átvett módszerek, és lét
rejönnek ezek módosított változata i, a
sporttudomány specifikus vizsgálatí eljá
rásai, módszerei Ebben a folyamatban
alakul ki és gazdagodik asporttudomány
sajátos kifejezésmódja, terminológiája_
Ezeket az új, specifikus terminus techni
cusokat szakkönyvekben, lexikonokban,
szakszótárakban összegzik, publi kálják
(pl. Hepp Ferenc: Sportwötterbuch in si
eben Sprachen - Sports Dictionary in Se
ven Languages, 1962,; Nádori László
/szerk./: Sporllexikon I-ll., 1985.). Az
egyre gyarapodó, tudományosan igazolt
ismeretek arányában és a gyakorlat igé
nyeinek megfelelően megindul az elmé
letképzés is.
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A sporttudomál1Y hazai kialakulása
két egymással összefüggésbell lévő tu
domál1yfejlődési folyamatIlak az eredője.

amelyek:
• a diffeliel1ciálódás
• és az íl1tegrálódás.

A sporttudomány kialakulásának dif
ferenciálódási folyamatában a praxis
igényeinek megfelelően fokozatosan fel
erősödtek a korábbi. empirikus fázisban
már megindult specializálódási folyama
tok. Ennek eredményeként leváltak az
"anyatudományokról" és létrejőttek a
sporttudomány djf{erenciálódott szub
diszciplinái, majd azok tankönyvi fddol
gozásai, például:
• pedagógia -sportpedagógia.
• filozófia -sportfilözóíia,
• élettan sportéJettal1.
• anat-ómia sportanatómia,
• pszichológia sportpszichológia.
• történelem -.sporttörténelem,
• informatika _sportinformatíka,
• bíomechaníka .....sport-biomechanika,
• szociológia -sportszociológia,
• rekreáció .....sportrekreádó,
• menedzsment ~sportmenedzsment

Azt tapasztalhatjuk, hogya sport gya
korlata a sporttudománytól további diffe
renciálódást igényel. Mi,vel a különböző

sportágak között megtalálható közös je
gyeken, általános jellemzőkön túl az
egyes sportágak tevékenységprofilját sa
játos belső logikájuk és törvényszenJsé
gejk határozzák meg, következésképpen
afelkészítés és versenyzés elméleti alap
jaiban, illetve módszereíben ís ezek a
specifikumok játsszák a meghatározó
szerepet. A sporttudományok dinamikus
fej\ődését igazolja többek között az a
tény is, hogy a gyakorlat ilyen irányú
igényeit a folyamatban lévő kutatások
egyre hatékonyabban elégítik ki. amely
nek következtében megjelennek a diffe
rencijlódott sporttudományok sportági
specifikumai (pl. sportági pszichológiák,
sportágl élettanok).

Asporttudomány kjalakulásának in-
tegrálódási folyamatában a testkulturális

.tevékenység sajátos, logikailag és taxo
nómiailag jól elhatárolható teruleteinek
tudományos értelmezése céljából szület
tek meg az olyan összegző művek, mint
például Burka Endre: A tükrözés problé
májának néhány elvi kérdése a testneve
lésben cimű tanulmánya (1960) és Nagy
György: Testnevelés és tudomány
(1978) című összefoglaló írása. Továbbá
az elméletképzés céljából integrálódnak
a testkultúra egyes területeire vonatkozó
tudományos ismeretek is. Az így kiala
kult elméletek kezdetben csak néhány.
majd egyre több tudományág ismereteit
integrálva kísérelnek meg választ adni a
testkultúra adott területén felmerülő gya-

a

korlati problémák megoldására. Ilyen
igényt kívántak kielégíteni Koltai Jenő és
Nádori László aSportképességek fejlesz
tése cimű munkájuk megírásával
(1973) .

Ebben a folyamatban jönnek létre a
sporttudomány olyan integratív karakte
rű szub-diszciplínái, mint például:

• a testnevelés elmélete és módszerta-
na,

• az edzés általános elmélete és mód
szertana,

• az edzés specifikus (sportági) elmé
lete és módszertana,

• a gyógytestnevelés elmélete és
módszertana,

• a sportmenedzsment elmélete és
módszertana,

• a sportrekreáció elmélete és mód
szertana,

• a motoros tanulás elmélete és mód
szertana.6

Al. ismeretek íntegrációjának didakti
kai feldolgozásaként születtek meg Cse
ke Dénes: Testneveléselmélet (1955),
Czirják József: Testneveléselmélet
(1956), Nádori László: Edzéselmélet
(1968), Gárdos Magda - Mónus András:
Gyógytestnevelés (1976) Tf-tanköny
vek. Nemzetközi vonatkozásban meg
említjük V. Thomas: Scíence and Sport,
Measurement and Improvement of Per
formance (1970), D. Harre: Trainings
lehre (1976), K. Meine/: Bewegungslehre
(1977), G. Schnabel - D. Harre - A. Bor
de: Trainingswissenschaft (1996), vala
mint R. A. Schmidt: Motor Learning and
Performance (1991) az általánosság
szintjén integráló munkáját.

A sport gyakorlata él sporttudomány
fej/6désétő/ az integrálódási folyamatok
egyre specifikusabb formáit igény/i. Egy
séges elméletbe, logikai rendszerbe in
tegráJódva kívánja látni a differenciáJó
dott szubdiszciplínák sportágspecífikus
(élettani, biokémiai, biomechanikai,
pszichológiai. metodikai stb.) ismereteit,
amelyek pedagógiai folyamatba építve
az edzés és versenyzés tudományos igé
nyű megtervezéséhez, irányításához és
értékeléséhez használhatók fel. Ennek az
igénynek megfelelően megszületnek ti

tudományos alapossággal integrált
sportági edzéselméletek, amelyeknek
nemzetközi vonatkozásban egyik ki
emelkedő eredménye J. Counsílman: Az
úszás tudománya (The Science of Swím
ming. 1970) című, ebben a kategóriában
megírt alapműve. Magyar vonatkozás
ban feltétlenül említést érdemel Szabó
Károly: Az evezés edzéselmélete és mód
szertana (1994) dmű példaértékű mun
kája, valamint azok az Hjabb sportági
tankönyvek és szakkönyvek. amelyek
integrációs szándékkal születtek meg a
TF sportági, illetve a tanárképző főisko-
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lák testnevelési taJí1székein. A felsorolás
tól eltekintve, példaként említjük meg A
labdaTÚgóedzés el'mélete és módszertana
eimű, Zalka András szerkesztésében
megjelent (1991) szakkönyvet.

Interdiszciplináris Fázis
A sporttudomány fejlődésének inter

diszciplináris fázisát a szubdiszciplínák
nilk együttes, többszempontú és tudo
mányközi problémilmegközelítése jel
lemzí. Ahhoz. hogy hazánkban a sporttu
dományos kutatások megfele~jenek az
interdiszciplinarítás kritériumainak, még
számos pénzügyi, technikaii és személyi
feltétel fejlesztése szükséges. Az minden
képpen eredmény, hogy az önállósuló
sporttudományok együttműködési kész
ségüket már eddig is bizonyították. és az
interdiszciplináris tudományfelfogás és
problémakezelés irányába a kezdeti lé
péseket megtették. A sporttudomány in
terdiszciplináris fázisában válik indokolt
tá:

• az interdiszciplinaritás szervezetit fel
tételeínek megteremtése•

• az alapvető kutatási stratégiák és
koncepciók egyértelmű meghatározása,

• a sporttudomány elméletei nek kiala
kítása, illetve azok továbbfejlesztése,

• asporttudomány szubdiszciplínái
nak integrációja a sporttudományba,

• a sporttudomény integráciÓja a tu
dományok rendszerébe.

Anélkül, hogy il sporttudomány inter
diszciplináris fázisának részletes elemzé
sébe kezdenénk, azt kívánjuk hangsú.
lyozni, hogy míg a kutatómunkát a tudo
mányfejlődés diszciplináris szakaszában
egyének vagy kís csoportok együttmű

ködése jellemezte, ami küiölIösebb tudo
mányszervezési feladatot nem jelentett,
addig az interdiszciplináris fázisban a
problémák többszempontú tudományos,
megközelitése igényli a színvonalas tu
dományszervező munkát, a tudományos
együttműködés sikerének elengedhetet
len feltételét.

A szervezettség színvonalának fenntar
tása érdekében alapvetö követelmény a
kutatási stratégiák egyértelmű kijelölése,
valamint világos kutatási koncepciók és
tisztázott feladatkörök meghatározása.
Ezeken belül logikusan kapcsolódhatnak
össze és működhetnek együtt a gyakorlat
által felvetett probléma interdíszcíplináris
megválaszolása érdekében rendszerbe
szerveződött tudományágak. Az így szer
vezett csapatmul1kában (team) végzett
interdiszciplináris kutatómunka eredmé
nyeit befolyásoló tényezők között említ
jük:

• az együttműködésben részt vevő

szubdiszciplínák fejlettségét;
• a részt vevő tudományágak képvise

lői közötti együttműködés harmóniáját;



2. Differenciálódás

t/

g

felelve, nívós publikációkkal és előadá

sokkaI öregbítik a magyar sporttudo
mány hazai és nemzetközi elismertségét.

Asporttudományról - a teljesség igé
nye nélkül - felvázolt gondolatokat lezár
va, véleményem szerint mindannyiunkat
örömmel tölthet el az a tudat, hogy a
sporttudomány hazai műveléséhez ma
már rendelkezünk az alapvető intézmé
nyi és személyi feltételekkel. Ezek a fel
tételek megfelelő menedzselés mellett
garanciát jelenthetnek tudományágunk
akadémiai elismertetésére. Ennek meg
valósítását segítheti elő a Magyar Tudo
mányos Akadémia keretén belül létreho
zott sporttudományi interdiszciplináris
albizottság.

Valószínűleg ez a bizottság fogja azt a
t~rt~nelmi szerepet betölteni, amelynek
reven a sporttudományért eddig kifejtett
erőfeszítéseinket akadémiai elismerés
"koronázhatja meg".
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A sporttudomány olyan természet- és
társadalomtudományi ismereteket integ
ráló multi-diszciplináris tudományág,
amelynek kutatási területét, tárgyát a
testkultúra jelenségei, különösen a test
kulturális tevékenységet folytató, sporto
ló ember képezi.
. A sporttudomány kutatási eredménye
It az ember egészségének, edzettségének
és pszichofizikai teljesítőképességének

növelése érdekében elsősorban képzési,
fejlesztési és korrekciós folyamatokba
építve hasznositja.

A sporttudomány értelmezése fiatal
kora és multidiszciplináris jellege miatt
nem egységes. Elnevezésének, tárgyá
nak, rendszerének és tartalmi kérdései
nek különböző értelmezéseiből számos
vitás kérdés származik. Nem feladatunk
h?gy ~bben a vitában a döntnök szerepél
vallaijuk, mégis saját nézőpontunkat

megerősítve befejezésül P. Röthig (1989)
ismert német sporttudósnak e témakör
höz kapcsolódó véleményét idézzük:
"Látom egy közös hivatkozási pont meg
fogalmazásának lehetőségét, tekintettel
szakunk hagyományaira, amit a testne
velés elmélete testesít meg. Meg kell ér
tenünk, hogy a teljesen tisztán termé
szettudományos kérdésfeltevések a
sporttudományban kivételt képeznek, és
ha elfogadjuk, hogy humán, illetve kul
túrtudománnyal van dolgunk, akkor az
embert kell a kutatói érdeklődés közép
pontjába á/lítani, és a társadalmi keretek
között cselekvő, sportoló embert kell a
sporttudomány tárgyaként újra felfedez
ni. Végül is az »intézmények«, így a tudo
mányok is az ember kedvére vannak, és
az ember érdekében és akaratából funk
cionálnak, és nem fordítva."

Befejezés

. Asporttudomány
egyfajta definíciója

Úgy vélem, hogya tisztelt olvasó szá
mára elfogadható és érthető, hogy a
sporttudomány fejlődését áttekintő rövid
összefoglalás nem lehet teljes. A tanul
mány azzal a céllal íródott, hogy a kezdet
lE~g~o~tosabb eseményeit és a fejlődés

fazlsalt bemutassa. Ezért nem szóltam a
sporttudomány fejlődését elősegítő, kor
osztályomhoz tartozó azon kiváló szemé
lyiségekről, akik ennek a fejlődésnek el
ismert reprezentánsai.

Ugyancsak adósa vagyok annak a fia
talabb oktató-kutató nemzedéknek
amelyik a stafétabotot az elődöktől átvé~
ve r:nár ma is eredményesen tevékeny
kedIk a sporttudomány színvonalának
emelése érdekében. Ők azok, akik az
egyre növekvő követelményeknek meg-

,J a kutatási eredmények interpretálá
sának szinvonalát;

• a felhasználók igényességét, kritikus
magatartását.

Az interdiszciplináris kutatómunka
eredményeinek összegzését, integráció
ját az elméletképzés jelenti. Az elmélet a
valóság valamely területével kapcsolatos
igazolt ismeretek általánosított rendsze
rE:. Az elméletképzés pedig olyan tudo
mányos alkotótevékenység, amely a sa
!át t~d.?mányterületkutatási eredménye
In klvul szelektiv módon felhasználja a
kapcsolódó tudományágak adaptálható
ismereteit problémáinak megválaszolá
sához. Az interdiszciplináris karakterű

sporttudomány fejlődésének jelenlegi
fázisában egyre nagyobb mértékben tá
maszkodik a dinamikusan fejlődő sport
tudományos kutatómunka eredményei
re, felerősítve ezzel sajátos arculatát és
elnyerve helyét a tudományok akadémi
ai rendszerében.

A sporttudomány diszciplináris és in
terdiszciplináris fejlődésének folyamatát
az 1. és 2. modell szemlélteti: 7

Mivel a sporttudomány viszonylag fia
t~1 ~udomány, tartalmi és strukturális fej
I.~dese ma is folyamatban van. Olyan
uJonnan keletkező alkotóelemei mint
például a sportjog , sportesztétika: játék
vagy táncelmélet, asporttudomány
rendszerébe beépíthetők.

Asporttudomány
önállóságának kritériumai

A sporttudomány történeti fejlődésé

nek és kialakulási fázisainak bemutatása
-':.; ele~zése után megállapíthatjuk, hogy
tudomanyunk megfelel a tudományok
kal szemben támasztott általános köve
telményeknek, mivel az önállóvá válás
kritériumait a következő tények szerint
teljesítette:

• A sporttudománynak önálló kutatási
területe és tárgya van. Kutatási tárgyát a
sporttevékenységet folytató ember és a
testkultúra területei képezik.

• A sporttudomány saját kutatási
koncepciókkal és olyan speciális kuta
tási módszerekkel rendelkezik, amelyek
a tudomány tárgyának interdiszcipliná
ris kutatását lehetővé teszik. Módszerei
nek jelentős része más tudományok
módszereinek adaptációjából szárma
zik.

• A sporttudomány kialakította saját
fogalmi rendszerét, terminológiáját,
amelynek erős kötődése van az "anyatu
dományok" fogalmi rendszeréhez.

• A sporttudomány létrehozta és meg
fogalmazta sajátos elméleteit, amelyek a
sport-tudomány differenciálódott és in
tegrálódott szubdiszciplínáiban lelhetők

fel.
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1999 februárjában Lausanneban, a
NOB áUal megrendezett DoppingeUenes
Világkonferencíán némiképp meglepő

volt, hogyamunkabizottságok anyagai
között nagy figyelmet kapott az Etika,
educatio, kommunikáció kérdéskört fe
tölelő jelentés.

Tükrözött ez egyfajta belátást, illetve
felismerést. A hagyományos, egyfelől jo
gi, másfelől orvosi, illetve biokémiai, la
boratóriumi megközelítés lehetőségei

korlátozottak, az eszkalálódó probléma
megoldásához új utak keresése is szük
séges. Némileg paradoxon, hogy minél
fejlettebb a jogi szabályozás egyfelől, a
laboratóriumi metodológiák másfelől,

annál érzékenyebbek az aggályok, illetve
a buktatók is, kevés az egyértelműen bi
zonyítható vétkesség, a feltételezhető

fertőzöttséghez képest.
E pontnál azonban, mielőtt tovább

gondolkodnánk, minden későbbi félreér
tést kizárandó le kell szögezni, hogy az új
utak keresese semmiképpen sem jelenti,
jelentheti a doppingellenesség, a szigor
fellazítását. Bármilyen fájdalmas, ma
egyszerűen nincs más út, mint a labora
tóriumi metodikák fejlesztése, a dop
pinganyagok minél megbízhatóbb kimu
tatása és az ellenőrzés kiterjesztése.
Ezen felismeréseket követte a WADA
megalakítása és ezt jelzi eddigi tevé
kenysége is. Szervezettebbé, rendszer
szerűbbé és kiterjedtebbé kell váljék a vi
lág doppingellenes aktivitása.

A korlátok azonban továbbra is látvá
nyosak, a legátfogóbb ellenőrzés is csak
a világversenyeket, illetve az élverseny
zők egy részét érintheti. Mégsem lehet
ettől eltekinteni és ezt a megállapitást
immár az etika oldaláról fogalmazzuk
meg, mert az emberiség szomorú ta
pasztalata az erkölcsi kérdések területén,
hogyamorális magatartást mennyiségi
vonatkozásban meghatározó legfonto
sabb tényező a félelem. Talán az elmúlt
évszázad legmeggyőzőbb példája e téren
a szexuális forradalom, amelyet - más
komponensek mellett - az katalizáit,
hogy megszűnt a félelem egyrészt a nem
kívánt terhesség bekövetkeztétől, más
részt a nemi betegségektől, a fogamzás
gátlás lehetősége, illetve a nagyhatású
gyógyszerek megjelenése révén. Jellem
ző módon az AIDS terjedése azonnal el-

lenforradalmi hullámot indukált. De hi
vatkozhatunk egyéb példákra is. A leg
szakszerűbb preventív programnál erő

teljesebben befolyásolja az életmódot,
például a dohányzásról leszokást, egy
túlélt szívroham.

A doppingolás azonban nem egyszerű

en etikai kérdés a sportban, pontosab
ban nem csak az etika magatartást meg
határozó, hanem filozófiai vonatkozásait
is érinti. És e téren jelentős a mulasztá
sunk. Megelégedtünk annak deklarálásá
val, hogy a dopping azért tilos, megen
gedhetetlen, mert sérti az esélyegyenlő

séget. Ez igaz, de kevés. Ráadásul - és
ezt orvos létemre vetem fel kritikusan 
második elvként azt tettük hozzá, hogya
doppingszerek károsítják az egészséget.
Ez is igaz, de ezzel akaratlanul is felpuhí
tottuk az első alapelvet és méginkább a
félelemre, az elrettentésre tettük a hang
súlyt. Felvethető lett ugyanis, ha a dop
pingszer nem károsítja az egészséget,
akkor alkalmazható lenne. Ez esetben
nem sérülne az esélyegyenlőség, hanem
a gyógyszerelés bevonulna a felkészítés
tudományába. E megközelítéstől már
csak egy lépés az a felfogás, mindenki
eldöntheti milyen egészségkockázatot
vállal a siker érdekében.

Mindezzel azt kívántam demonstrálni
mennyire nem kidolgozott az etikai hát
tér, még pontosabban a kérdéskör filozó
fiája.

De a helyzet ennél is bonyolultabb. A
modern sportban, a sportágak jelentős

részében, elsősorban természetesen az
élmezőnyben hallatlanul megnőtt az
edzés- és a versenyterhelés. Mindkettő

számos esetben jelentősen meghaladja
az erkölcsi és egészségi szempontból to
lerálható mértéket. A piac által meghatá
rozott élsport kvázi legálisan teszi azt
számos versenyzővel, játékossal, amitől

a doppingolás tiltásával óvni akarjuk.
Az ördögi kör ott zárul, hogy a dopping

egyik életben tartója a nemzetközi, illet
ve hazai versenynaptár egyre fokozódó
igénybevételt jelentő ritmusa. Ehhez já
rul még a teljesítménykényszer. És az ezt
gerjesztő sportvezetői és üzleti körök eti
kailag védettek, sőt ott vannak a dop
pingellenesség élvonalában, hiszen a
doppingolás árnyékot vet az élsportra,
rontja a piaci kilátásokat. Hipokrízis ez a

javából, amit tovább erősít, hogy a nö
vekvő pénzekből szükségszerűen több
jut a versenyzőknek, a stáboknak, re
ménytelenné téve, hogy csökkentsék a
ritmust, netán kiszálljanak az ördögi kör
ből. Az üzletben tehát érdekazonosság, a
dopping,ban érdekellentét van a politika,
a vezetés, a piac és a szakma között. Ez
utóbbinak ugyanis produkálnia kell, nem
lehet a szó teljes értelmében doppingel
lenes, már csak azért sem, mert a hatá
rok nem mindig élesek. Egy 40 alatti he
matokrit értékkel rendelkező állóképes.
ségi atlétanőnek, de bárkinek az EPO
szükséges gyógyszer, mindenki kaphatja
csak az atléta nem, mert neki dopping.
Ez nyilvánvalóan képtelenség. Hasonló
példa minden doppingszerként alkal
mazható gyógyszerről elmondható. De a
gond ennél is mélyebb. A divatos dop
pingok - így az erősportokban az anabo
likus anyagok, az állóképességiekben az
EPO - mérsékelt adagja orvosi - élettani
megfontolásból, egészségvédelembőll in
dokolt lenne számos sportágban. Amiért
ez zsákutca lett az a dopping elhatalma
sodása, a kritikátlan alkalmazás, a nor
mális napi adagok ötvenszeres, százszo
ros mennyiségének a bevitele.

Vissza kell térni a filozófiai alapokhoz, a
sport lényegéhez, a fair play, a győzzön a
jobb eszmeiségéhez, bármennyire illuzóri
kusan hangzik ez ma. De valójában, bár
milyen furcsa talán, a fair play nem erköl
csi, hanem alapvet6en filozófiai kérdése a
sportnak. A sport lényege egyfelől a telje
sítmény, másfelől a verseny. A sport, a
testkultúra, a kultúra része. A kulturális tel
jesítményben kiteljesedik a személyiség,
ez örömöt, harmóniát nyújt, visszaigazolja
azt a szenvedést, amelyet a felkészülés
testi-lelki kínjai olykor jelentenek.

A testkultúra azonban nemcsak egyé
ni, hanem közösségi érték is, sokféle
úton. Színvonala meghatározza egy or
szág ifjúságának, tágabb értelemben la
kosságának egészségét, a szó teljes testi
lelki-szellemi értelmében. A dopping, a
győzni minden áron gondolkodás másfaj
ta filozófiát, eszmeiséget tükröz. Meg kí
vánja takarítani a kulturális teljesítmény
hez vezető utat, rövidre zárva a célt, a cél
szentesíti az eszközt elv jegyében. Minden
egyénnek, sportközösségnek, sportpoliti
kának el kell döntenie, hogy melyik mo
zófiát teszi magáévá. Mert csak, ha a
gondolkodásbeli, felfogásbeli alapokat
tisztáztuk, lehet egyáltalán esélyünk a si
kerre az educatio és a kommunikáció te-
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rületén. Nem vitatom, hogy parciális
eredmények elérhetők és szükség is van
például az anabolikus szteroidok egész
ségkárosító hatásának meggyőző megje
lenítésére akár az iskolai oktatásban, de
ennél lényegesen többről, átfogó - filozó
fiai-etikai alapokon nyugvó - program
megvalósításáról van szó asportéletben,
tágabb értelemben a közoktatás és a fel
sőoktatás rendszerében.

Ne doppingolj! tilalom hatását a N€ ölj!
Ne lopj! parancsolatok erejével szeret
nénk közvetíteni. Jól tudjuk, hogy ezek
betartását is csak elrettentő törvények, il
letve büntetések garantálják némelyek
nél. De reményeink szerint a többséget
mégsem a tilalom, hanem a pozitív üze
net, hogy ne mások vagyona, élete árán,
hanem saját tehetségünk révén érvénye
süljünk, ennek van csak értéke, tart vissza
a törvényszegéstől, illetve fel sem merül
ez az út.

A sportban, a nevelési programokban
is a értékőrzés, értékközvetítés stratégiá
ját kell követnünk. Nem könnyű, hiszen
az elmúlt évtized arról szólt, hogy szinte
csak a pénz vált értékké a formálódó pol
gári demokratikus társadalomban. Négy
évtizedes ateista-materialista korszak ta
lán kevesebbet rombolt az evidens erköl
csi értékrenden, mint a pénz egyedüli ér
tékké válása. Ezért is nehéz, ezért is nép
szerűtlen egy olyan területen, amely
klasszikus értékeket testesít meg egyfe
lol, de a pénz kata'lizálta mai hihetetlen
fejlődését másfelől, a dopping ellen haté
konyan fellépni. Mégsem engedhetünk a
kJasszikus értékekből, mert ezek nélikül
kiürül, értelmetlenné válik a sport.

Ezen ellentmondások, konfliktusok
kezelésében, látszatigazságok leküzdé
sében van rendkívüli szerepe a kommu
nikációnak. Kommunikációnak a sport
éieten belül, kommunikációnak sport és
társadalom között. Bármennyi írás jelent
meg, rádió és Tv riport volt már dop
pingügyben, az a jellemző, hogya sport
mozgalom, annak szereplői nem beszél
ték ki ezt a kérdést, ezt az árnyat. Inkább
megtanultak együtt élni vele, amiből ren
geteg torzulás adódott. A kár fel sem
mérhető.

A kommunikációban jelentős, megha
tározó a sajtó szerepe, de nem kizáróta
gos. Az alapkérdés az, hogy nincs kom
munikáció doppingügyben a sportélet
ben, a legkisebb sportközösségeken be
lül sem. illetve ahol volt, vagy van, ott ez
negatív természetű, abban az értelem
ben, hogy a doppingolásra irányul.
Többnyire az edző, az orvos által adott
szert kell a versenyzőnek bevennie. Le
bt;kás esetén hírzárlat, illetve a hagyo
mányos út, a tiltakozás, végül a verseny
ző egyedül viszi a terhet, de együttműkö

dő készségéért visszavárják.

Meg kellene kezdeni az őszinte kom
munikációt a sportágakon, szakosztályo
kon belül. Egyetemi vizsgákon időnként

meghökkentő, hogy egyébként jól felké
szült élversenyzők mennyire tájékozatla
nok a dopping területén, mind etikai,
mind orvosi vonatkozásban.

A sajtó sajátosan felelős a helyzetért,
ami természetesen nem jelenti azt, hogy
a sajtó lenne hibáztatható a jelenségért.
De a sajtónak - mindig a negativ hír az
igazi hír - nagyszerű téma a dopping.
Mindig szenzáció egy-egy kiválóság le
bukása, ennek kapcsán a riogatás, mi
lesz ebből stb. Asportmozgalom bele
kényszerítése egyfajta doppinghisztériá
ba, a sokoldalú elemzés lehetőségéneka
kizárása. Jellemző példái ennek az orr
cseppekkel történő "lebukások" . Válo
gatás nélkül, egy kalap alá véve a való
ban doppingolót, a nagy hormon adago
kat szedőt, egy, a teljesítményfokozásra
alkalmatlan mennyiséggell tettenért, or
vos által rendelt kenőcsöt, vagy orrcsep
pet alkalmazóval.

Nem a bűnt kell pártolni, hanem a
kommunikációt sokoldallúbbá, mélyebbé
tenni. Az egyoldalú tájékoztatás hozzájá
rul a frontok megmerevedéséhez, a szük
séges dialógusok, a kommunikáció hiá
nyához. A megfelelő kommunikációval
érhető el elsősorban a kívánt értékrend

kialakulása, megszilárdulása. A dopping
visszaszorítása, az új nemzedékekben a
doppingfertőzöttség csökkentése - felté
te~ezlfe, hogy a teljesítméllyspirál és a
pénzspirál összefüggése tovább hat 
csak a belső értékrend megszületésével
képzelhető ei. Akárcsak más szférában.
A ne lopj! parancsolat korfátait jól jelzi a
korrupció, amely egyfajta társadalmi el
fogadottság miatt nehezei'1 korlátozható.

A doppingolás korlátozása is csak eg,y
értékorientáció révén valósulhat meg,
amelyet - ha ez nehezebb feladat is - jól
munkálhat a pozitív értékközvetitést is
vállaló, szinvonalasan kommunikáló mé
dia.

Küszöbön áll az emberi géntérkép tel
jes ismerete. Ma ez még inkább csak fe
nyegetés a testkultúrának, ami a biológia
manipuláció további veszélyét jelzi. Ta
lán segíthet is abban, hogy visszatérjünk
a filozófiai alapokhoz. A sport nemes ve
télkedés jellegét, kulturális értékeit tart
juk prioritásnak, vagy a teljesítményhaj
szát, akár mesterséges lények révén. A
válasz eldönti a t.eendőket.

. Az előadás elhangzott a 200 I. no
vember 28-ai TF-en rendezett "Dopp
ping, vagy ami megengedett? Korszerü
sporttáplálkozás, táplálék-kiegészítők"

elnevezésű konferen ~ián.



Marathón
és az athéni olimpiai játékok
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Summary

We can observe a very c10se connecti
on between Marathon and the modern
Olympic Games organized in Atrhens.
Nowadays we have heard the news that
the Greek govemment would reestablish
the ancient triumphal monument at Ma
rathon, as a part of organization of the
Athenian Olympic Games in 2004. In the
2nd century A.D. Pausanias described
this monument built up of white marble.
ln this case the Olympic Games will sup
port the development of classical arche
ology. Before the first modern Games or
ganized in Athens, the classical archeo
logy supported the development of ath
letics. The successful excavations in Ma
rathon and its neighbouring territories
aroused the interesi of more historians in
the history of the battle of Marathon and
the traditions of the legendary Marathon
ré:ce. This is the reason of introducing of
the Marathon race in the schedule of the
first modern Olympic Games. The first
Marathon race in 1896 aroused astrong
interest of sport ladies too. Therefore the
debate of participation of women in the
Olympic Games started with this event.

Key-words: classical archeology, Ma
rathon race, participation of women in
the Olympic Games

Kulcsszavak: klasszikus régészet, ma
ratonfutás, nők részvétele az olimpiai já
tékokon

A Magyar Rádió 2001. október 31-én
számolt be arról a hirről, amely szerint a
görög kulturális kormányzat megvásárolt
egy Marathón közelében álló középkori
építményt, amelybe beépítve megtalál
hatóak a Kr. e 490-es marathóni csata
után emelt athéni diadalmi emlékmű

maradványai. A cél az, hogya2004-es
olimpiára az emlékművet eredeti állapo
tában újra felállítsák. (A hír nyomán ve
lem készített riportot a Kossuth Rádió
november l-jén reggel adta le.) A marat
hóni emlékmű helyreállításának terve
része annak a görög nemzeti program
nak, amely a 2004-es játékokhoz kap
csolódva még az eddigieknél is látvá
nyosabb módon igyekszik szemléltetni a
klasszikus hellén civilizáció máig mara-

dandó értékeit. Mivel pedig Marathón fo
lyamatosan integráns része a görög
nemzeti identitástudatnak, a világméretű

sportrendezvény jó alkalommal szolgál a
klasszikus régészet számára egy újabb
nagyszerű eredmény felmutatására. A
sport és a klasszikus régészet nem elő

ször talál egymásra athéni olimpiai ren
dezvény kapcsán. Mint látni fogjuk, 1896
ban a régészeti eredmények hatottak
ösztönzően a tekintetben, hogya mara
tonfutás bekerüljön az első modern olim
pia versenyszámai közé.

A nagy ötlet az ókortudós Michel Bré
al agyában fogant. Bréal 1866-tól dolgo
zott az Institut de France-ban, és számos
írásában foglalkozott az ógörög történe
lemmel és kultúrával.

Görögországi utazásai során eljutott a
marathóni ásatások helyszínére is, ahol
1890-ben tárták föl az athéniak napja
inkban is megtekinthető sírdombját. A
francia tudós érdeklődését annál is in
kább felkeltették a szenzációs ásatási
eredmények, mert az ókortudomány
mellett a sport is érdekelte, és nyilvánva
lóan ismerte az ókori marathóni futóról
szóló legendás hagyományt. Sportszere
tetét mindennél jobban bizonyítja, hogy
utóbb tisztséget vállalt a Francia Olimpi
ai Bizottságban is. I

1894-ben, nem sokkal az azon évben
június 16-án megnyitott nemzetközi test
nevelési kongresszus előtt, amely ki
mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) megalakulását, Bréalt az APEEG
párizsi irodalmi társaság második alel
nökévé választotta. Az első alelnök vi
szont az erős irodalmi érdeklődésű görög
üzletember, Dimitriosz Vikelasz lett. 2 Vi
kel asz és Bréal szoros barátsága nyilván
tovább mélyült akkor, amikor a görög
férfit amegalakult NOB elnökének is
megválasztották. így alig csodálkozha
tunk azon, hogy Bréal 1894. szeptember
15-én levélben fordult a NOB főtitkárá

hoz, Pierre de Coubertinhez. Ebben azt
javasolta, hogy az athéni olimpiai játé
kok programjába illesszék be a maraton
futást, és ő maga a győztesnek egy ser
leget ajánlott fö!.}

Nagyon valószínű, hogy e levél Vike
lasz jóváhagyásával íródott. A NOS-nak
a régészet iránt is komolyan érdeklődő

elnöke 1888-ban járt a Marathóntól nem

messze lévő Dionüszosz faluban, ahol
akkor éppen az American School of
Classical Studies ásatásai folytak. Ott
számos antik leletben gyönyörködhetett,
többek között abban a domborműben,
amely egy kőlapon álló testhelyzetű atti
kai harcost mintázott. A művészi alkotás
egy Arisztión nevű katona sírját diszitet
te, és mivel a lelőhely közel feküdt a ne
vezetes csata helyszínéhez, rajta ragadt a
"marathóni harcos" elnevezés. A mű ere
detije ma a Nemzeti Régészeti Múzeum
ban áll, míg másolata a marathóni halot
ti domb közelében: Egy levele tanúsága
szerint Vikelaszra nagy hatást ~yakorolt

az antik emlékek látványa. 5 Elményeit
megosztotta azután párizsi barátaival,
igy Bréallal is. Kettejük közös érdeklődé

se Marathón és környéke iránt nyilván
közrejátszott amaratonfutás ötletének
felvetésében, és abban is, hogy Couber
tin elfogadta az indítványt. A NOB 1895
januárjában megjelent 3. sz. bulletinje is
mertette az athéni olimpiai játékok prog
ramját, és abban amaratonfutást ís: ".A
maratonfutás hossza 48 km Marathóntól
Athénig, ahogyan azt Michel Bréal, az
Institut de France tagja javasolta."6

Budapesten 1990 októberében, a Ma
gyar Olimpiai Akadémia rendezésében
nemzetközi konferencia foglalkozott az
ókori marathoni futás történetiségének
kérdésével. Az előadások' azt a nézetet
domborították ki, amely szerint az ókor
ban ez a futás nem történt meg. A görög
résztvevő (Th. Yiannakisz professzor) ki
vételével mindenki így vélekedett, és ez
zel az én vitaindító előadásom konklúzió
ját fogadták el.s A mi álláspontunkban is
megfogalmazott véleményt figyelembe
véve K. Lennartz találóan állapította meg,
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hogy az athéni olimpia maratonfutó ver
senye még akkor sem tekinthető ősbe

mutatónak, ha az ókori marathóni futás
csak egy legenda·9 És ezzel rá is térhe
tűnk az 1896-os athéni eseményekre.

A nemzeti büszkeségtől hajtott görö
gök a maratonfutásban mindenképpen
honfitársaik valamelyikét kívánták olim
piai bajnokként ünnepelni. Ennek érde
kében a maratoni útvonalának kijelölése
után próbaversenyeket rendeztek, hogy
a legjobbakat válogassák ki atlétáik kö
züi az olimpiára. Az útvonal a Marathón
község kijáratánál álló híd és a Márvány
Stadion között húzódott. Ezt az útvonalat
hívatalosan soha nem mérték le. 1895
ben a játékokra szóló hivatalos meghí
vón a távot így határozták meg: "Mara
tonfutás 42 km felett." A megfelelőnek

látszó futókat a görög hadsereg főtisztje,
Papadiamantopoulosz ezredes gyűjtötte

maga köré részben katonákból, részben
pedig a legkülönfélébb polgárí foglalko
zást űzőkből. Több előverseny után azt
tervezték, hogy 1896. március 22-én, a
"pánhel:én versenyek" keretein belül
rendezett maratonfutás legjobbjait neve
zik majd az olimpiára. Ám mindössze 12
a::léta indult a versenyen, amelynek szín
vonala nem nyugtatta meg a szakembe
reket. Ezért április 5-én, egy nappal az
olimpia megnyitása előtt, még egy utol
só válogatóversenyt szerveztek. Előírták

a szintidőt is, amelynek teljesítése esetén
az atléta kvalifikálhatta magát az olimpi
ára. Ezt a 3 óra; 8 percben megállapított
időt a 30 induló közül többen is teljesítet
ték, a győztes teljesítménye 3 óra 11
perc 27mp volt. Az 5. helyen egy 23
éves katona, Szpiridon Louísz végzett. lo

Április 10-én, négy nappal az olimpiai já
tékok megnyitása után,ll ő nyerte meg a
történelem első hivatalos maratonfutó
olimpiaí versenyét. Ez alkalommal 2 óra
58 perc 50 mp-t futott, megelőzve honfi
társát, a második helyen végzett Vaszili
kosz Haralamboszt. A görögök örömét a
harmadiknak befutó Velokasz tette tel
jessé. Legalábbís átmenetileg. A negye
dil';ként célba érkező Kellner Gyula
ugyanis közölte a versenybírósággal,
hogy Velokasz, aki a verseny nagy részé
ben mögötte futott, egyszercsak előtte

tűnt fel, amint éppen kiszállt egy kocsi
ból. A vizsgálat gyorsan kiderítette, hogy
a ravasz görög a táv egy részét lovasko
csin tette meg. Persze eredményét meg
semmisítették, így Kellnert ismerték el
harmadik helyezettnek.

A maratonfutás felvétele az első újkori
olimpia versenyprogramjába nemcsak a
görög férfinépség hazafias érzelmeit
mozgatta meg, hanem átmelegítette Hel
lász hölgyeinek szívét is. 1896. március
27-i számában a Sport im BUd a követ
kező szenzációs hírrel lepte meg olvasó-

it: "Egy hölgy is részt akar venni az olim
pia maratonfutó-versenyén. Néhány
nappal ezelőtt teljesített egy próbafutást.
A 42 km megtételéhez 4 és fél órára volt
szüksége. Az út felénél 10 perc pihenőt

tartott, hogy magát egy narancs elfo
gyasztásával valamennyire felfrissítse. "12

Az 1948-as olimpián a művészeti ver
senyben bronzérmet szerző sporttörté
nésznő, Földes Éva a korabeli források
alapján azt állította, hogy az elszánt gö
rög nő a Melpomené névre hallgatott. A
magyar kutató azt is kinyomozta, hogy
Melpomené három héten keresztűl ké
szült a nem mindennapi táv teljesítésére,
és futása közben kerékpárral kísérték
őt. l3 A próbafutást követően a bátor
hölgy bejelentette azt a szándékát, hogy
részt venne az olimpián a férfiak számá
ra megrendezendő maratonfutó verse
nyen. Jelentkezését azonban elutasítot
ták. Az Acropolis cimmel megjelenő at
héni újság nem titkolta neheztelését e
döntés miatt: "Az Olimpiai Bizottság
megérdemli a feddést, mivel udvariatlan
ság volt elutasitani egy nő jelentkezését.
Biztosíthatjuk az illetékeseket, hogy
egyetlen résztvevőnek sem lett volna el
lene kifogása."14

A jelek szerint nemcsak a titokzatos
Melpomenének, hanem más nembeli tár
sának is kedve lett volna osztozni a ma
ratonfutó férfiakat illető dicsőségben. Az
Asty című athéni újság szerint már az
olimpiai játékok idején, éppen egy nap
pal aSzpiridon Louisz által aratott fényes
győzelem után, szenzációs dolog történt:
A 35 esztendős Sztamatia Rovithi, egy
hétgyermekes családanya, Marathónból
Athénba futott. A Szürosz szigetéről szár
mazó asszony 5 és fél óra alatt tette meg
a távot, bevallása szerint azért, mert egy
részt Louisz győzelme igen nagy lelkese
déssel töltötte el, másrészt pedig abban
reménykedett, hogy a király legalább
egyik gyermeke taníttatásáról gondos
kodni fog. Az olimpiai játékok főtitkára,

Timoleon Philemon hitetlenkedve csóc
válta fejét, amikor a hölgy aláírásokkal
igazolta a nagyszeru sportteljesítmény
végrehajtását. Ekkor állítólag Sztamatia
Rovithi levette lábáról teljesen elhaszná
lódott cipőjét, és azt mutatta meg döntő

bizonyíték gyanánt. 15
Melpomené és Rovithi példája eléggé

meggyőző arra nézvést, amiben egyéb
ként már régóta senki sem kételkedik,
hogyanők éppúgy alkalmasak a magas
szintű versenysport gyakorlására, mint a
férfiak. Hogy ezt mégis megkérdőjelez

ték, és a női nemet sokáig kizárták a mo
dern olimpiai mozgalomból, annak in
kább erkölcsi-ideológiai, semmint bioló
giai-élettani alapjai voltak. 16 Ebben köz
rejátszott az antik görög gyakorlat egy
fajta egyoldalú megítélése, az a helytelen

szemlélet, amelynek jegyében a viktoriá
nus kor társadalomképét anakronisztiku
san az ókori görögökre is alkalmazták,
majd a meghamisított antik képről igye
keztek mintát venni. i7 Az újkori olimpiai
mozgalom első szakaszát alapvetően

meghatározta Pierre de Coubertin mere
ven elutasitó álláspontja a női részvétel
lel szemben. 1935. augusztus 4-én el
hangzott rádióbeszéde kétséget sem ha
gyott afelől, hogy ellenzi az akkor már el
kerülhetetlenül teret nyert női sportver
senyek megjelenését az olimpiai játéko
kon: "Én személy szerint nem helyeslem
nők részvételét nyilvános versenyeken,
ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy ők

egy sor sportágat nem művelhetnek,

csak éppen nem nyilvánosan bemutatva.
Az olimpiai játékokon szerepük kivált
képp az lehet, hogy - miképp a régi lo
vagi tornákon - megkoszorúzzák a győz

teseket. .. Az Altiszt (az olümpiai szent li
get - K. 1.) a legszentebb helyként csak
az egyéni yersenyző számára választot
ták ki, akit felavatva és megtisztítVá en
gedtek a döntő küzdelmekre, és így ő az
izomerő vallásának egyfajta papjává és
szolgájává vált. Épp így fogom én fel a
modern olímpizmust is, középpontjában
egyfajta erkölcsi Altisz vagy a Grál-lova
gok vára, amelyben a sportolók azért
gyűlnek össze, hogy erejüket a férfias
sportban összemérjék, olyan sportágak
ban, amelyek a férfi védelmét, önmaga,
a veszélyek, a természeti erők, az állatok
és az élet feletti uralmát célozzák... "

Ez volt az a szemlélet, amely a hölgye
ket távol tartotta az athéni olimpiától, és
még sokáig csak igen korlátozott mér
tékben engedélyezte belépésüket az
olimpizmus szentélyébe.
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zurkolói rendbontások
magyar la darúgó

érkőzéseken 2000. tavaszá
Frerer Tamás
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest

Summary

The safety of several sport-program
mes is very important because of the
popularity of the different sports and the
attendance of their events. Disturbances
in the stadia díscourage the fans. Spon
sors want to connect the name of their
goods with the moral purity and security
of the sport.

Disturbances diminish the marketing
"alue of the sport-programmes. These
events are valuable only for the media.

ln this study the experiments, initiati
ves and their effects in the interest of the
restoring of the order in the stadia on the
basis of the surveillance regarding the
spring-round of the Hungarian Football
Championship in 1999/2000, are discus
sed.

Key-words: football hooliganism, se
curity forces, fans, safety of the sport
programmes.

Kulcsszavak: íutbal1lhuliganizmus,
rendvédel'mi erők, szurkolók, sportren
dezvények biztosítása.

1. Bevezetés

A sportesemények látogatottságát és
támogatottságát nagymértékben oefo
lyáso'lja a rendezvények légköre és biz
tonsága. Egyfelől a pályákon és azok
környékén tapasztalható rendbontások
elriasztják azokat a szurkolókat, akik még
a játékért járnak ki a stadionokba. Másfe
lől a szponzorok - akik a klubok működé

séhez szükséges anyagi feltételek egy ré
szét biztosítják - a sport morális tisztasá
gával és biztonságával kívánják áruik ne
vét összekapcsolni, rendzavarások pedig
csökkenthetik a rendezvények nézettsé
gét, eladhatóságát. Nézők és sz~onzorok

nélkül pedig hazánk l~gnépszerűbbsport
ága - a foci - is elsorvadhat.

A szakirodalom futballhuligánok:lak
nevezi az arénákban tomboló és a jelen-

legi helyzetért is felelős deviáns eleme
ket. Ez a jelenség nem ismeretlen. í\ lab
da(úgó mérkőzéseken mindig is történ
tek rendbontások, de ezek lényegében
csak spontán, egyedi esetek voltak. A
futballhuliganizmus minőségileg veszé
lyesebb, melyet legtalálóbban Ro,.tecsi
o,lasz szociológus fogalmazott meg: "fut
ballhuliganizíTlus kifejezés a durvaság
mi,lden olyan fajtájára utal, amei.y a né
zők között zajlik. Az elne'lezés Anglíából
ered, ahol először jelent meg, s ahol ilyen
nagy méretűvé vált. A jelenséget a van
dalizmus és a szisztematikus, véres ag
ressZJó keverékeként írhatjuk le, amely a
fiatalok bizonyos csoportjaira jellernző, s
amelyet;:; hasonló korúak ellen l'övetnek
el a stadionon belül és kivül. A durvaság
nak ezen formája Olaszországban a 70
es évek elején jelent meg, szoros össze
függésben, olyan szurkolócsoportok lét
rejöttével, amelyeket ultra ként isrne
rünk ... ezeknek a csoportoknak múltja
van, amely túlmutat il fjzíkai durvaság
határain (Roversi 1991] pp. 3] 1-331)."

Hazánkban a probléma széles körű e!
terjedese él 90-es évek elejétől figyelhető
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2. A kutatás célja

módosított sporttörvény kapcsán fejtette
ki nézeteit a nézőtéri biztonsági rendsza
bályokról (Kolláth, 1997). Hadas Miklós
a futball és századunk társadalmi válto
zásainak összefüggésében jellemezte a
rajongókat (Hadas, 2000). Jelenleg
több párhuzamos kutatás folyik ezen a
területen. Ehhez kapcsolódva önálló em
pirikus Felmérést végeztünk az NB l-es
stadionokban uralkodó állapotokról. Ta
nulmányunkban vizsgálatunk főbb ered
ményeiről számolunk be.

2. ábra

DEBRECENVASAS

- Mi a szakemberek véleménye a je
lenlegi helyzetről (létesítményekről, biz
tonsági rendszerekről, szervezésről, jog
szabályokról) ?

- Milyen intézkedések történtek a kor
mány részéről?

Kutatásunkat az 1999j2000-es labda
rúgó bajnokság tavaszi fordulójára loka
lizáltuk. Az adatokat résztvevői megfi
gyeléssel, sajtóelemzéssel és mélyinter
júkkal gyűjtöttük. A Nemzeti Sport 2000.
január 01. és június 15-e között megje
lent számait elemeztük, interjúkat készi
tettünk rendezőkkel, rendőrökkel, szur
kolókkal illetve rendőrségi jelentéseket
dolgoztunk fel.

Az anyagok összehasonlitásánál sajá
tos problémát okozott az eltérés a Nem
zeti Sport híradásai és a rendőrségi do
kumentumok között. A tényszerű adatok
általában megegyeztek, de az esetek
megítélése sokszor különböző volt.

A mérkőzések egyharmadán szemé
lyesen is jelen voltunk, de még ezeken a
meccseken sem észlelhettük az esemé-

3. A kutatás módszere

KISPESTDiÓSGYŐRUTEFTC

4

5

Jelenlegi Felmérésünk egy átfogó ku
tatás része, amelynek alapvető célja az
NB I-es labdarúgó stadionok biztonságá
nak, valamint a rendvédelmi szakembe
rek (rendőrök, rendezők, stb.) és a szur
kolók kapcsolatának megismerése. Ku
tatásunk jelenlegi fázisában a következő

kérdésekre kerestünk választ:
- Milyen gyakoriak a rendbontások?
- Milyen jellegűek ezek a rendzavará-

sok?
- Milyen mértékben veszélyeztetettek a

stadionok, illetve környezetük?

meg. A rendszerváltást kisérő kedvezőt

len társadalmi következmények, a de
mokratizálódó rendőrség átállási nehéz
ségei megfelelő környezetet biztosítottak
a jelenség kialakulásához.

Sokáig úgy látszott, hogya futballhuli
ganizmus a tőlünk nyugatra élők problé
mája. Kinek jutott volna eszébe Puská
sék cselei, l'lyilasiék góljai helyett az el
lenfél szurkolótáborát figyelni, ingerelni.
A 80-as évek közepéig a játéké volt a fő

szerep. Hozzájárult astadionok csendjé
hez a politikai rendszer szigorú kontrollja
is. A labdarúgás nemzeti ügy volt, a csa
patok központi támogatást élveztek, mi
nisztériumok, nagyvállalatok is finanszi
rozták. A sportnak és ezen belül a foci
nak erőteljes volt a politikai támogatott
sága. A sport politikai funkciójának hát
térbe szorulásával párhuzamosan a lab
darúgás eredményessége is csökkent.
Klubcsapataink sorra esnek ki a nemzet
közi kupákból, válogatottunk esélytelen
az Európa- és Világbajnokságokon. Ezzel
egyidejűleg a lelátókon a szurkolók egy
re többen maguk gondoskodnak szóra
koztatásukról transzparensekkel, piro
technikai eszközökkel, rasszista-, ide
gengyűlölő, rigmusokkal, verekedések
kel. Ugyanakkor egyre kevesebben
mennek ki a mérkőzésekre, mert a foci
helyett gyakran a botrányoké lett a fő

szerep.
A magyar társadalomkutatók a 80-as

évek közepén figyeltek fel a nézőtéri erő

szakra. Az 1985-ös heyseli dráma kap
csán Laki és Kocsis fejtette ki gondolata
it, de azután a téma feledésbe merült. Ér
demi kutatása akkor indult meg újra,
amikor a 90-es évek elejétől már Ma
gyarországon is súlyos gonddá vált a fut
ball huliganizmus. Földesiné Szabó
Gyöngyi a szurkolók társadalmi hovatar
tozását, szokásait térképezte fel (Földesi,
1996). Bernáth Mihály elkészítette a
megváltozott körülményekhez igazodó
sportrendezvények szervezési útmutató
ját (Bernáth, 1997). Kolláth György az új
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nyek minden mozzanatát. A megoldás a
későbbiekben rendőrségi felvételek
elemzése lenne, amelyek majd objektí
vebb képet adhatnának a történtekről.

A hazai helyzet elemzéséhez azért vá
lasztottuk ezt az időszakot, mert ekkor
jelent meg a 28j2000-es Kormányrende
let asportrendezvények biztonságáról,
valamint a "Szurkolj, ne háborúzz" rek
lámkampány is ebben az időszakban zaj
lott, illetve ekkor került megrendezésre a
labdarúgó Európa-bajnokság is. Nézzük
tehát a tényeket!

4. A kutatás eredményei

4

ra; a birót szemen dobták egy pénzda
rabbal; végül a játékosok csitították
szurkolóikat.

- A Portugália - Görögország rangadón
a görög szövetséget 12 ezer, a portugált
5 ezer svájci frankra büntette meg az UE
FA pirotechnikai eszközök használata és
rajongók botrányos viselkedése miatt.

- A Portugália - Franciaország mérkő

zés után 3 játékost tiltottak el a bíró bán
talmazása miatt.

- A Törökország - Olaszország meccsen
pirotechnikai eszközök használata miatt
10 ezer svájci frank büntetést kellett a tö
rök szövetségnek kifizetnie.

- Az angol és német szurkolók kb. 4
ezren egymásnak estek, 450 letartózta
tás történt, ebből 374 angolt állítottak
elő. Az angolok egy török drukkert meg
késeltek.

- Csak Belgiumban az első két hétben
130 l őrizetbevétel történt és 234 sze
mély ellen indult eljárás. Az angol szur
kolók hazaszállítása miatt légi hidat kel
lett létesíteni Hollandia és Anglia között.

Az összes adat az Európa-bajnokság
eseményeivel kapcsolatban még nem áll
rendelkezésünkre, de úgy gondoljuk,
hogy az egyes esetek jól illusztrálják a
problémákat.

Összegzésül talán annyit, hogya stadi
onokon belül ai. EB idején sikerült fenn
tartani a rendet - köszönhetően a jó szer
vezésnek és a megfelelő technikai hát
térnek - közterületen azonban nem tud
ták kordában tartani a szurkolókat.

Főként a hazájukban már korlátok kö
zé szorított angol drukkerekkel gyűlt

meg a rendezők baja. A hazai lelátókon
sem jobb a helyzet. A magyar klubcsa
patok játékerőssége messze elmarad a
nemzetközi színvonaltól, rajongói k azon
ban durvaságban felveszik a versenyt a
külföldiekkel.

4.2. Renc!bontások az 1999/2000-es
labdarúgó idény tavaszi fordulójában

A Nemzeti Sport és az ORFK jelentései
szerint az 1999j2000-es bajnokságban

7

IID Stadionokon belül

• Stadionokon belűl és
környékükön

D Stadionokon kívül
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sítmények színvonala is messze elmarad
az európaiétól. Stadionjaink felújításra
szorulnak, hiszen málladozó falaikkal,
rothadó ülődeszkáikkal dobálnak a szur
kolók. A beléptető rendszerek hiánya mi
att a rendbontókat lehetetlen kiszűrni a
mérkőzésre járók közül. Futball arénáink
technikai felszereltsége gyenge. Megfele
lő, több funkciós kamerák nélkül és az
állóhelyek magas száma miatt nehezen
azonosíthatók a rendzavarók.

További problémát jelent, hogy létesít
ményeinken belül a rendfenntartása nem
tartozik a rendőrség feladatai közé. Fel
kérésre, térítés ellenében eleget tehet
ilyen megbízásnak, de a klubok ennek fi
nanszirozását ritkán vállalják. Civil cége
ket alkalmaznak, melyek felkészültsége
igen változó.

A heterogén fizikai állapotú és szakmai
tudású, általában alapfokú személy- és
vagyonőr vizsgával rendelkező alkalma
zottak és vezetőik gyakran alábecsülik az
egyes mérkőzések kockázati tényezőit.

Több alkalommal felhívta a rendőrség az
MLSZ figyeImét a rendezők folyamatos
továbbképzésének szükségességére.

A szűkös anyagi lehetőségek miatt
gyakran alkalmaznak a klubok szurkolói
rendezőket. A csapatokhoz erősen kötő

dő, felkészületlen "önkéntesek" saját tár
saikat sokszor ellenőrzés nélkül beenge
dik, míg az ellenfél rajongóit durván, ud
variatlanul fogadják. Nem egyszer színes
megkülönböztető mellényeikben vere
kednek. Tisztázatlanok a létesítménye
ken belül a rendfenntartásáért felelős

szervezetek alá- és fölérendeltségi viszo
nyai ís. Ezen gondok megoldására a klu
bok önállóan képtelenek.

Tettlegesség Pirotechnikai
eszközök---- .._~--_._---~---------- ----------

4.3. A hazai stadionok állapota, a ren
dezők felkészültsége

Hazánkban még csak a futballhuliga
nizmus megfékezésére irányuló munka
legelején járunk. A futballtudás és a léte-

gárháborús jeleneteknek a rendőrség

gyors, határozott tömegoszlatása vetett
végett. Huszonegy főt letartóztattak és
bíróság elé állítottak.

Rasszista megnyilvánulásokkal szinte
minden MTK mérkőzésen találkozha
tunk. A csapat támogatói t becsmérlő be
kiáltások itt a legjellemzőbbek. Szurkolói
kérésre az MLSZ utasitotta a mérkőzés

vezetőket, hogy ilyen cselekmények tö
meges megnyilvánulása esetén szakít
sák félbe, szükség esetén fújják le a mér
kőzést, de erre még nem került sor.

Pirotechnikaí eszközök használata, do
bálás szinte valamennyi csapat rajongói
ra jellemző.

Az 1998/1999-es és 1999/2000-es
idényt összevetve kíderül, hogya rend
bontások száma 27-ről 30-ra nőtt. Amig
az 1998/1 999-es idényben 15, addig az
1999/2000 idényben csak 9 volt közte
rületen a rendzavarások száma.

Úgy tűnik mindez a rendőrségen belü
li szemléletváltásnak is köszönhető. A
rendőrség ugyanis újabban a tisztessé
ges polgárok védelme érdekében határo
zottabban lép fel a deviáns szurkolókkal
szemben. A tavalyi adatokat nézve lát
hatjuk, ugyanazok a csoportok voltak a
rendzavarók idén is. Változás annyiban
mutatkozik, hogy a tavalyi éllovas Kis
pest szurkolói hátrébb kerültek a fegyel
mi ranglistán, illetve a Videoton nem sze
repel az idei kimutatásokban.

RasszizmusGarázdaság

hogyarendbontás megfékezésérőlszóló
videofelvételt szívesen az ügyvéd úr ren
delkezésére bocsátja. Mindhárom hír
adás ugyanarról a mérkőzésről szólt, de
más aspektusokból.

Adataínk alapján egymáshoz rendel
tük a tipikus rendbontási formákat, és az
elkövető szurkolói csapatokat. Ezek sze
rint a garázdaságban a három éllovas 
az FTC, UTE, és a Diósgyőr - az élenjá
rók. Tömegközlekedési eszközöket ver
tek szét, közterületen, stadionokban ron
gáltak. Az UTE szurkolói május 20-án
Zalaegerszeg felé tartva Siófokon meg
álltak, a strandot feldúlták, majd egy há
zaspárt bántalmaztak, járművüket meg
rugdosták. Május 27-én a Diósgyőr - Du
naferr mérkőzésen a helyiek saját stadi
onjuk mellékhelységeit rongálták meg
kb. 5 millió forint kárt okozva, majd a
pályára szaladtak, ezért a játékvezető a
mérkőzést félbeszakította. A diósgyőri

"keménymag" állítólagos célja mindezzel
az volt, hogy a mérkőzés megszakításá
val felhívja a figyelmet az egyesület ne
héz helyzetére.

Tettlegességben az előbbi három csa
pat mellé a Kispestiek is bekerültek a
statisztikákba. Az előzőekben említett
UTE siófoki eseténél jellemzőbbek az
egymás közötti verekedések. Április 21
én az UTE -Kispest mérkőzésen 30 fő

esett egymásnak. A rendőri jelenlétnek
köszönhetően azonban ritkán alakul ki
igazi tömegverekedés a szurkolók közt.
A közbelépő rendfenntartókat támadják
meg ilyenkor a huligánok.

A idény egyik leglátványosabb szurko
lói összecsapása az április 15-ei FTC 
UTE mérkőzést követően zajlott. A pol-
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4.4. Intézkedések a futballhuliganiz
mus megfékezésére

Áttekintettük a kormány intézkedése
it, melyekkel a futbaUhuliganizmus
visszaszorítására törekszik. A szakértők

javaslataira a kormányhatalmi appará
tusával és anyagi eszközeivel is beavat
kozik.

Megszületett az új Sporttörvény, amely
többek közt elrendeli a sportrendezvé
nyek bejelentési kötelezettségét, a sport
létesítmények időszakos biztonsági el
lenőrzését, beléptető rendszerek kialakí
tását. így a feladatok végrehajtásához
szükséges jogi háttér biztositott.

A létesitmények felújításához a terve
zet szerint 13,5 milliárd Ft-ot kiván adni
a kormány.

Az ISM kampányt hirdetett a nézőtéri

erőszak ellen. "Szurkolj ne háborúzz", il
letve "Tegyünk közösen az erőszak ellen"
címmel. A projekt célja a figyelemfelkel
tése volt, illetve a hezitáló, jó oldalra ál
litható szurkolók pozitiv befolyásolása.
2000. március - április havában riporto
kat láttunk, hallottunk a TV-ben és a rá
dióban. Négyszáz óriásplakátot helyez
tek el a nagyvárosokban, kilencvenezer
szórólapot osztottak ki mérkőzéseken,

szórakozóhelyeken.
A csapatok a kampány szlogenjével

feliratozott trikóban mentek ki a pályára
és a kezdő sípszó előtt a szurkolók közé
dobták ezeket. Az ISM rajzpályázatot hir
detett gyermekek számára, melynek té
mája a labdarúgás volt. Közéleti szemé
lyiségek, híres sportolók emelték fel sza
vukat az erőszak ellen. Végezetül pedig
az C.ITE és az FTC játékosai ellátogattak
a Heim Pál gyermekkórházba, ahol meg
ajándékozták a gyerekeket. Ezek a kez
deményezések és intézkedések - sajná
latos módon - még nem éreztetik hatá
sukat.

5. Következtetések

Összegezve felmérésünk eredményeit
úgy véljük, hogy első megközelítésben
sikerült választ kapni kérdéseinkre.

A rendzavarások száma azt mutatja,
hogy hazánkban is bármelyik élvonalbe
li csapat mérkőzésén találkozhatunk
rendbontásokkal, garázdasággal, szán
dékos károkozással, rasszista-, idegen
gyűlölő megnyilvánulásokkal, tettleges
séggel és pirotechnikai eszközök haszná
latával is. A tavaszi fordulóban főként a
stadionokon belül történtek nagyobb
rendbontások, melyeknek a megfékezé
se elsősorban a rendezők feladata lett
volna. A szakemberek véleménye szerint
jogi (sporttörvény), létesítménybeJi (sta
dionok átalakítása, beléptetőrendszerek)

és szervezési (felkészült rendezők) fel
adatok együttes megoldása vezethet
csak eredményre, melyhez szükség van
a kormány rendelkezéseire, anyagi segit
ségére, a futball klubok együttműködé

sére és a szurkolók meggyőzésére is. Jo
gi korlátok közé kell szorítani a deviáns
elemeket, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy
teljes össztársadalmi összefogásra van
szükség a futballhuliganizmus megféke
zésére.

Megfelelő környezetben színvonalas já
tékkal kell a közönség igényeit kielégíte
ni. Ez azonban még rengeteg feladatot ró
az illetékesekre. Ez a felmérés is arra utal,
hogy további szélesebb körű vizsgálatok
ra van szükség a szurkolók és a rendvé
delmi szakemberek viszonyáról, amely
egy következő kutatás témája lehet.
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Bevezető

professionals, who confirmed intellectual
disability of the athlete with their signatu
re.

A standard protocol of 9 steps of
checking and confirmations of docu
ments has been established by INAS
FID, to be applied before accepting re
gistration documents and preparing re
gistration card. The protocol of national
and illternational checking includes
control points and responsible positions.
The International Eligibility Committee
has full competence for any kind of cont
rol before or after championships, they
can even let the athlete re-assessed. Ne
vertheless duringl cham,pionships only
registration cards are controlled.

Az értelmi fogyatékosok Sydney Para
limpiai szereplése óta, a spanyol csapat
csalása miatt gyakran esik szó az értelmi
fogyatékosok igazolási rendszeréről. Az
INAS-FID (International Sports Federati
on for Persons with Intellectual Disability
= Értelmi Fogyatékosok Nemzetközi
Sportszövetsége) által kifejliesztett igazo
lási rendszer sok szempontból eltér a
mozgássérültek vagy a vakok klasszifi
kációs rendszerétől és egy sor értetlen
ség, tudatlanság, félreértés és félrema
gyarázás veszi körül, ezért fontos néhány
alapvető információ közreadása és a
gyakran felvetődő kérdések tisztázása.

Az értelmi fogyatékosság nem látható
és nem mérhető fizikai módszerekkel.
Emiatt nem is a klasszifikáció kifejezést
használjuk, hanem az értelmi fogyatékos
sportoló jogosultságát az angol "eligibi
lity" kifejezéssel illetjük, amelynek szó
szerinti forditása partiképesség, és a
sportoló megfelelőségéreutal, arra, hogy
kimeríti az értelmi fogyatékosság kritéri
umait.

A nemzetközi igazolás i rendszerhez il
leszkedik a Maglyar Értelmi Fogyatéko
sok Sportszövetsége (MÉS) igazolási
rendszere. A nemzetközivel harmonizá.lt
magyar eljárás biztosítja, hogya MÉS le
igazolt versenyzői a válogatottsághoz
szükséges teljesítmény elérése után, a
magyar igazolás alapján megszerezhes"
sék a nemzetközi igazolást.

Summary

zottság dönthet a már leigazolt verseny
zők doktlmentumainak verseny előtti

vagy utáni ellenőrzése vagy akár a spor
toló ismételt vizsgáJ'ata mellett. A verse
nyeken a kiadott nemzetközi igazolások
ellenőrzése történik.

EJigibility criteria and international re
gistration of intellectually disabled athle
tes have been strongly discussed since
the Sydney fraud of the Spanish basket
bali team.

Main criteria for getting an internatio
nal registration is to be eligible: to fulfil
criteria for intellectual disability. The de
finition of intellectual disability used by
the International Sports Federation for
Persons with Intellectual Disability
(INAS-FID) is the one internationally re
cognised by the United Nations World
Health Organisation (WHO) and other
professional organisations (e.g. AAMR,
JASSlD).

The criteria for intellectuaI. disability
has three major elements: 1. Intellectual
functioning that is significantly below
average. An IQ below the range of 70-75
is the threshold. 2. Existing concurrently
with deficits in adaptive behaviour. Ad
aptive behaviour is defined as "the effec
tiveness or degree with which an indivi
dual meets the standards of personal in
dependence and social responsibility ex
pected." 3. lntellectual disabiJity must be
manifested during the developmental pe
riod. This is generally considered to be
from conception to 18 years of age. The
se are general criteria, used by educati
on, health and social care, as weil sports'
registration.

First part of the registration of inteJ'lec
tuaily disabled athletes is the demonstra
tion of intellectual disability by dhe docu
ments of assessments of intelJectual, le
arning and socialabilities of the athlete.
Second part of the registration is the ve
rification and the control of the quality of
the documents, the assessors and those

Összefoglalás

,
Ertelmi fogyatékos spor olák

nemzetközi igazolá i rend zere
International Eligibility Criteria and Registration

of Athletes with Intellectual Disability
Grulz KataUn •

Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége. Budapest
'------~--

Az értelmi fogyatékos sportolók hazai
és nemzetközi versenyigazolási kritéri
umrendszere sok vitát váltott ki a Sydney
OJimpiát követően, amikor a spanyol ko
sárlabdacsapat botrányos csalására fény
derült.

A nemzetközi versenyigazolás meg
szerzésének fe~tétele az értelmi fogyaté
kosság tényének megléte. Az értelmi fo
gyatékosság nemzetközileg elfogadott
definicióját, kritériumait és megállapítá
sának módszereit a WHO és annak szak
mai szervezetei határozzák meg.

Az értelmi fogyatékos s,portolók leiga
zolása a WHO kritériumokon alapul,
mind nemzetközi szinten, mind a Magyar
Értelmi Fogyatékosok Sportszövetségé
ben. A sportszövetsége'k a megfelelő jo
gosultsággal rendelkező szakemberek
vagy szakértő bizottságok által felállított
diagnózist fogadják el és annak alapján
regisztrálják a versenyzőket. Az értelmi
fogyatékosság tényének megállapítása
tehát nem a versenyigazolás kiadásához
végzett, hanem egészségügyi, oktatási
vagy szociális célból készült vizsgálat
eredményén alapul, például a gyermek
értelmi fogyatékosok oktatási intézmé
nyébe irányitásához vagy speciális tá
mogatott szolgáltatásokban és juttatá
sokban részesüléshez.

Az igazolás kiadása előtt a dokumen
tumok és szakértői vélemények konkrét
kontroll-pontokat tartalmazó többlép
csős ellenőrzésen és felelős pozíciókban
lévő személyek ellenőrzésénmennek ke
resztül. A sportolói jogosultság ellenőrzé

sének kilenc szintje a do'kumentumok
meglétének, tartalmának és minőségé

nek, valamint a szakértői vizsgálatokat
végző szakemberek minősítésének felül
vizsgál,atát jelenti. Az e!lenőrzés első lé
péseiért értelmi fogyatékosság-specifi
kus szakemberek (gyógypedagógus,
pszichológus, orvos, szociális munká,s,
igazolási bizottság) felelősek, a további
ellenőrző lépésekért a szervezetek felelős

tisztségviselői. A teljes körű kompetenci
ával rendelkező Nemzetközi Igazolási Bi-
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Az igazolási rendszer kialakítását
alapvetően befolyásolta, hogy az értelmi
fogyatékosok a Paralimpián és a IPC (In
ternational Paralympic Committee =
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) verse
nyein egyelőre csak egyetlen kategóriá
ban indulhatnak, tehát versenyeik nyílt
versenyek. Emiatt a súlyosabban értelmi
sérültek gyakorlatilag ki vannak zárva a
paralimpiai mozgalomból, tehát az értel
mi fogyatékosság fokozatainak megáll
apítására a nemzetközi rendszer jelenlegi
fejlettségi fokán nincs szükség. A nem
zetközi leigazolási kritériumok tehát az
értelmi fogyatékosság tényének meg
állapítására, az ép értelem és a fogyaté
kosság közötti határ kijelölésére alkal
mas módszerek eredményén alapulnak.

Érdemes megjegyeZIli, hogy a nem
zetközi gyakorlattól eltérően, de azzal
nem ellentmondásban, a MÉS három ké
pesség szerinti kategóriába sorolva iga
zolja le és versenyezteti a sportolókat, a
magyar oktatási rendszerhez igazodva.
Az I. kategóriában kisegítő iskolás, vagy
kisegítő iskolát végzett, a II. kategóriá
ban foglalkoztató iskolába járó vagy azt
végzett, a lll. kategóriában halmozottan
sérült sportolók versenyeznek (Gruiz,
1999).

A spanyolok csalása miatt paralimpiai
körökben előtérbe került az értelmi fo
gyatékosok igazolási rendszerének kriti
kája. Ezek a kritikák összemossák az ér
telmi fogyatékosság tényének meglétét
és megállapitását a tényeken alapuló
igazolási rendszer minőségével, a minő

ségbiztositással és az ellenőrzéssel. A fo
gyatékosság tényének megállapítását a
WHO (World Health Organisation =
ENSZ Egészségügyi Világszervezete)
szabályozza, a sportigazolási, rendszer és
annak ellenőrzése a nemzeti és nemzet
közi sportszervezetek kompetenciája.

A Sydney botrányos eset, az, hogy a
spanyol' kosárlabdacsapat nem fogyaté
kos sportolókat szerepeltetett, tipikusan
az ellenőrzés hiányából adódott, hiszen a
spanyot játékosok át sem estek az igazo
lási procedúrán, hanem az ellenőrzés hi
ánya miatt megkerülhették azt; mert
sem a Spanyo!1 Paralimpiai Bizottság,
sem a Sydney Paralimpia felelősei nem
ellenőriztéka sportolók igazolását.

Az igazolási rendszer hátterét vizsgál
va már akifejezéseknél elakadhatunk.
Magyarországon az "értelmi fogyatékos"
kifejezés az elfogadott, hivatalos, az el
múlt években létrehozott, új törvények
ben alkalmazott szóhasználat. Sokan pe
joratív felhangot éreznek ebben a kifeje
zésben, ezért eltérő szóhasználatra törek
szenek, például értelmileg sérült, intel
lektuálisan vagy mentálisan sérült. Sok
szor szívesen alkalmaznak idegen vagy
szokatlan kifejezéseket is, mert ezeket

nem érzik megbélyegzőnek, ezekhez
még nem tapadnak negatív érzelmek.
Vannak, akik az angolszász nyelvhaszná
lat alapján csókkent tanulási képessége
ket, tanulási nehézségekkel küzdést em
lítenek, ami szakmailag félrevezető, mert
amíg az angolszász nyelvterületen az ér
telmi fogyatékosságot nevezik "learning
disability"-nek, addigi nálunk a tanulási
nehézséget elsősorban a diszgráfia, a
diszlexia és a diszkalkulia jelenti, mely
tanulási problémák általában nem merí
tik ki az értelmi fogyatékosság fogalmát,
és megállapításuk sem pszichometriai
megközelítésű.

Az értelmi fog,yatékosság
definiciója és kritériumai

Az értelmi fogyatékosság, definiciója
tehát nem a sporttal vagy asportolók le
igazolásával kapcsolatban született meg.
Az értelmi fogyatékosok nemzetközi és
nemzeti sportszövetségei a WHO és
nemzetközileg elismert szakmai szerve
zetek, mint az AAMR (American Assoct
ation on Mental Retardation = Értelmi
Fogyatékosság Amerikai Egyesülete)
vagy az IASSID (International Associati
on for the Scientific Study of Jntellectual
Disability = Nemzetközi Tudományos
Egyesület az Értelmi Fogyatékosság Ta
nulmányozására) definícióját fogadják
el, mely szerint az értelmi fogyatékosság
átlag alatti intellektust és az adaptív (al
kalmazkodó) magatartásban és teljesít
ményben jelentkező olyan elmaradást
vagy károsodást jelent, mely már 18
éves kor előtt jelentkezett. Ugyanezt a
definíciót fogadja el és követi a Népjóléti
Minisztérium (BNO 10, 1995).

Az értelmi fogyatékosság kritérium
rendszere tehát három fő elemet foglal
magába:

1. Az értelmi funkciók szignifikánsan
átlag alattiak, ami' az intellektus; a gon
dolkodás, a me9ismerés és az emlékezés
fogyatékosságát, nem tökéletes voltát je
~enti, zavarokat okoz olyan funkciókban,
mint az érzékelés, az észlelés, a figyelem,
a rövid és hosszú távú emlékezés, az al
kotó gondolkodás, az absztrakció, a kö
vetkeztetés, a beszéd és a viselkedés. Az
értelmi képességek (intelligencia) kvan
titatív jellemzésére szolgáló, az értelmi
fogyatékosságra jellemző IQ-érték felső

küszöbértéke a valószínűségi eloszlás és
a szórás miatt egy 70-75 közötti sávként
van definiálva.

2. Az alkalmazkodó magatartás, az
adaptív működés és teljesítmény csök
kent volta, azaz egy személytől elvárható
önállóság és szociális felelősségérzet, az
ehhez szükséges kommunikáció, a kö
zösségi források hasznosítása, az önellá
tás, az önálló életvitel, szociális képessé-

gek és kapcsolatok, a családalapítás, az
érdekérvényesítés, a munkaerőpiacon

betöltött szerep, az egészségi állapot, a
szabadidő eltöltése, a közéletiség és a
biztonság hatékonyságának és szintjé
nek szignifikánsan átlag alatti értéke.

3. Az értelmi fogyatékosság az egyén
fejlődése során jelenik meg, ezért 18
éves kor előtt nyilvánvalóvá kell válnia.

Az értelmi fogyatékosság ténye egyér
telműen diagnosztizálható, mértéke az
értelmi képességek és a szociális alkal
mazkodóképesség vizsgálata alapján
megállapítható. Az értelmi fogyatékos
ság, a normális értelmi funkciók statiszti
kai értelmezése alapj!án definiálható,
vagyis szignifikánsan átlag alatti. Pszi
chometriai megközelítés szerint az átla
gos értelmi funkció IQ-ban kifejezett ér
téke 100. Az értelmi képességek jellem
zésére a csökkent IQ érték szolgál, de az
IQ értékkel jellemezhető intelligencia
egymagában nem elegendő az értelmi
fogyatékosság diagnózisához vagy a sze
mély képességeinek kvalitatív vagy
kvantitatív je'llemzéséhez. A csökkent IQ
értéknek együtt kell járnia az alkalmaz
kodóképess~g területén megmutatkozó,
legalább két másik elmaradással.

Az alkalmazkodó magatartás megíté
lése kevésbé objektiv, mint az intelligen
cia-teljesitményé, főként gyermekkor
ban nehéz előre jelezni az életvezetés i
akadályozottságot. Ennek ellenére mára
már kifejlődtek olyan értékelő módsze
rek, pl. Vineland Szociális Érettségi Ská
la, melyek segítségével megállapítható
az értelmi fogyatékos személy "szociális
kora" vagy, az ebből számítható, az fQ
val analóg SzQ, a szociális kvóciens (Lá
nyiné, 1996).

A WHO nemcsak az értelmi fogyaté
kosság definícióját adja meg, de a diag
nózis felállitására használandó módsze
rekre, tesztelési eljárásokra és a ..kapott
eredmények értékelésére is ad javaslato
kat, ílletve felsorolja az általa elfogadot
takat (WHO, 1989).

A vizsgálatot általában nem a sporttal
kapcsolatban végzik, asportszervezetek
csupán elfogadják a hivatalos vizsgálóbi
zottságok eredményét, ugyanazokat,
amelyek alapján egy értelmi fogyatékos
személy felemelt családi pótlékot kap,
speciális oktatásban részesül, fogyatéko
sok ápoló-gondozó otthonában vagy la
kóotthonban él, védett munkahelyen
dolgozik, rokkantjáradékot, vagy rok
kantnyugdijat kap, gondnokság alatt áll,
stb. A felsorolt specíális juttatásokban és
szolgáltatásokban való részesülés felté
tele Magyarországon és a világ más or
szágaiban is, a bizonyított értelmi fogya
tékosság, melynek diagnózisa az egész
ségügyi, az oktatási vagy a szociális el!lá
tásokkal kapcsolatban születik meg. ÁI-
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lamonként vannak kisebb eltérések, ru
szen a diagnosztizálás nem független az
illető állam egészségügyi, oktatási és
szociális ellátó rendszerétől, de alapvető

en az egész világon a WHO és az IASSID
ajánlásokra alapozva osztályozzák az ér
telmi fogyatékosságot, az lCD, Magyar
országon BNO (International Classificati
on of Diseases = Betegségek Nemzetkö
zi Osztályozása) által meghatározott mó
don (WHO, lCD-10, 1992 és BNO 10,
1996).

Magyarországon a felemelt családi
pótlékra való jogosultságot egy Orvosi
Bizottság állapítja meg és időről időre fe
lülvizsgálja, az értelmi fogyatékosok szá
mára fenntartott iskolákba vagy osztá
lyokba a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői Bizottságok irányítják az isko
láskorú gyermeket, a rokkantjáradék és
a rokkantnyugdíj feltétele a megfelelő

Orvosszakértői Bizottságok vizsgálatain
való "megfelelés". Egy ápoló-gondozó
otthonba történő elhelyezés, lakóotthon
ba költözés vagy munkavállalás egy vé
dett munkahelyen Szakértői Bizottságok
véleménye alapján történik. A törvények
értelmében állami feladatot jelentő fo
gyatékos·-elJátás évente, eJJátottanként
több százezer forintba kerül, melynek
igénybevétele szigorúan a fogyatékosság
tényéhez kötött.

Magyarországon az értelmi fogyatékos
élsportolók legtöbbje iskoláskorban ke
rül a MÉS sportszervezeteihez, így értel
mi fogyatékos sportolóként történő le
igazolásának csaknem egységes bázisa
a Tanulási Képességeket Vizsgáló Sza
kértői Bizottságok vizsgálatának ered
ménye. Ezek a bizottságok, amint azt a
név is mutatja, a Nemzeti Alaptanterv
követeJményeihez viszonyítva adja meg
az iskoláskorú gyermek elmaradását az
értelmi fejlődésben. A személyiség álta
lános képét vizsgálják, életkor szerint
megválasztott, nemzetközileg elismert
teszteket alkalmaznak, magyar viszo
nyokra adaptál,va. A komplex felmérés
során figyelembe veszik a gyermek szo
matikus állapotára, valamint mentális
képességeire vonatkozó korábbi 9yer
mekorvosi, idegorvosi, genetikai, pszi
chológiai vizsgálati eredményeket bemu
tató dokumentumokat. Pszichometriai
módszerekkel vizsgálják az észlelés, a
felismerés, a figyelem, az emlékezés
funkcióját, valamint a gyermek tanítha
tóságát, kommunikációját, rajzait, írását.
Az első felmérést és diagnózist követő

második évben kötelező kontrollvizsgá
latra kerül sor abban a gyógypedagóg,iai
oktatási intézményben, ahova a gyerme
ket irányították. Ekkor ismét felmérik a
gyermek állapotát, annak esetleges vál
tozását és szükség esetén felülbírálják a
korábbi döntést.

Magyarországon a Tanulási f(épessé
geket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal
szemben támasztott minimum-követe:l
mény, hogy abban három minősitett és
szakértői jogosítvánnyal rendelkező

szakember; gyógypedagógus, pszicholó
gus és orvos működjék együtt. A Bizott
ság a felmérés alapján javaslatot tesz a
tanuló gyógypedagógiai oktatási intéz
ménybe való irányítására. Ezt a javasJ'a
tot a helyi jegyző emeli határozat szintre.

Az értelmi fogyatékos
sportoló nemzetközi
leigazolhatóságának

kritériumai

Az INAS-FID közel két évtizeden át
fejlesztette és vizsgáztatta igazo/ási rend
szerét, mely nem közvetlen módon tá
maszkodik a fogyatékosság diagnoszti
zálására használt tesztekre, melyek or
szágonként és a felmérés céljától függő

en eltérhetnek egymástól metodikában
és a relatívnak tekintendő eredményben,
hanem közvetett módon hasznosítja
ezeknek a vizsgálatoknak az eredmé
nyét: a sportoló leígazolásához azt kéri
megadni és bizonyítani, hogy a sportoló
milyen fogyatékosoknak járó szolgálta
tásokat és segélyeket vesz igénybe, tud
va, hogy minden igénybevett szolgálta
tás, anyagi vagy más jellegű speciális tá
mogatás mögött ott áll az értelmi fogya
tékosság diagnózisa. A dokumentumok
meglétének és megfelelő minőségének

bizonyítására és ellenőrzésére9 lépésből

álló rendszert alakított ki.
Az INAS-FID az alábbiak szerint fogal

mazza meg az igazolás kiadásának krité
riumait:

1. Jogosult az a személy, aki értelmi
fogyatékosok számára létrehozott okta
tási és/vagy szociális ellátásban részesül
azért, mert értelmi fogyatékosnak minő

sül a WHO definíciója szerint.
2. Jogosult az a személy, aki értelmi

fogyatékossága miatt értelmi fogyatékos
személyeket foglalkoztató munkahelyen
dolgozik, vag,y más értelmi fogyatékosok
számára létrehozott ellátásban és/vagy
szolgáltatásban részesül az alábbiak sze
rint:

2.1. Speciális otthonban él, így fogya
tékosok ápoló-gondozó-, átmeneti-,
vagy lakóotthonában.

2.2. Speciális ellátásokat vesz igény ..
be, mint gondnokság, diagnózis felállítá
sa, családsegítés, humán szolgáltatások,
közlekedési támogatás, egyéb.

2.3. Anyagi juttatásokban részesül,
ilyenek a feleme~t családi pótlék, a rok
kantnyugdíj, a rokkantjáradék, egyéb tá
m09atások, segélyek.

2.4. Gyógypedagógiai oktatásban ré
szesül kisegitő iskolában, foglalkoztató

iskolában vagy normál iskolában, integ
rálva.

2.5. Speciális foglalkoztatásban része
sül, védett, támogatott, vagy integrált
munkahelyen.

3. A sportolónak életkorát tekintve
eleget kell tennie a sportágak szerinti
nemzetközi sportszövetségi szabályzat
ban előírtaknak, (pl. IAAF, FJNA, FlBA,
IHF vagy FWA).

Fontos alapelv, hogy az oktatás és a
nevelés hiányosságai vagy a szociális el
maradottság nem lehet elégséges indok
az JNAS-FID-ben vagy a M'ÉS-ben való
leigazoláshoz. Csak és kizárólag az értel
mi fogyatékosság diagnózisa, illetve az
értelmi fogyatékosoknak járó szolgálta
tásokra és juttatásokra való igazolt jogo
sultság lehet indok a leigazoláshoz.

A 'Ieigazol.áshoz használt regisztrációs
űrlap három részből áll:

1. Információk a sportolóról: a szemé
lyi adatokon kívül az igénybevett speciá
lis ellátásokról, szolgáltatásokról és jutta
tásokról kér információt, valamint arról,
hogy megmutatkozott-e az értelmi fo
gyatékosság 18 éves kora dőtt?

2. Szakértői vélemény és szakértői el
]'enjegyzés, minimum két, erre jogosult
szakembertől. A szakértők írásban rész
letezik a fogyatékosságot bizonyító té
nyeket és véleményüket, információju
kat a sportolóról, végigkövetve annak
életútját. Felsorolják azon dokumentu
mokat és ismertetik tartalmukat, ame
lyek alapján a fogyatékos személy a fo
gyatékosokat ellátó rendszerbe került.
Az alapul vett dokumentum lehet szakér
tői bizottság vizsgálati jegyzőkönyve,

szakvéleménye, javaslata, vagy erre ala
pozó határozat. Az ellenjegyző szakem
bernek meg kell adnia a személyt vizsgá
ló szakértői bizottságok által alkalmazoit
vizsgálati módszereket, azok nemzetköz,i
elfogadottságát. Az ellenjegyző szakem
berrel szemben támasztott követelmé
nyek 1. a végzettség, mely lehet gyógy
pedagógus, pszichológus, orvos vagy
felsőfokú szociális munkás, 2. a sportoló
ismerete, 3. hogy számára elérhető le
gyen a sportoló értelmi fogyatékosságát
bizonyító dokumentáció.

3. A MÉS vezetőjének ellenjegyzése: a
sportszervezet felelős vezetője (elnök,
vagy titkár) nyilatkozik és aláírásával bi
zonyítja, hogy az űrlapon közölt adatok
helytállóak, a nyilatkozó és ellenjegyző

szakemberek jogosultak.

A nemzetközi igazolás
ellenőrzése

Az INAS-FID Közgyűlése 2001-ben el
fogadta az igazolások többoldalú és
többlépcsős ellenőrzésérekiddgozott ja
vaslatot. Az értelmi, fogyatékosok megfe-
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Jelőségét, a mozgássérültektől és a va
koktól eltérően, nem lehet a versenyeken
ellenőrizni. Az ellenőrzés ezért csak elő

zetes és/vagy utólagos lehet. Előzetes el
lenőrzés: a leigazoló dokumentumok,
rendszeres, mindenkire és minden doku
mentumra kiterjedő, többlépcsős ellen
őrzése al. igazolás kiadása előtt. Utóla
gos el:lenőrzés is lehetséges, például
óvás miatt, vagy a doppingkontrollhoz
hasonló random vagy célzott módon a
versenyek kapcsán.

K l - K 9-ig megadjuk az előzetes el
lenőrzés nemzeti és nemzetközi szintjeit,
kontroll-pontjait. K 10 az utólag;os, ilIet
ve a random ellenőrzés kritériumait tar
talmazza.

Nemzeti szinten
K 1 - A szakértői véleményt adó és el

lenjegyző szakemberek felelősek az ér
telmi fogyatékosság tényét bizonyító do
kumentumok meglétéért és azok tartal
máért.

A nemzeti szervezet vezetője felelős (K
2-K 5).

K 2 - Az űrlap kítÖ'ltéséért, annak kor
rekt angolságáért.

K 3 - Az eHenjegyző szakemberek jo
gosultságáért, megfelelő szakképzettsé
géért.

K 4' - Az ellenjegyző szakemberek re
gisztrálásáért INAS-FID-ben.

K 5 - A megfelelő dokumentumok
meglétéért, archiválásáért.

Nemzetközi szinten
Az INAS.FID iroda az oda küldött do

kumentácíót felülvizsgálja és ellenőrzi (K
6 - K 9).

K 6 - A hiánytalan kitöltést, formai hi
bákat, angolságot.

K 7 - Az ellenjegyző szakember véle
ményének tartalmát, szakszerűségét.

K 8 - Az ell:enjegyző szakember sze
replését a listán és az ellenjegyző admi
nisztratív vezető (elnök, titkár) jogosult
ságát.

K 9" - A Nemzetközi Igazolási Bizott
ság (International Eligibility Committee)
ellenőrző szerepe kiterjed annak eldönté
sére.

- hogy elégséges-e a megadott infor
máció a leigazoláshoz,

- szükségesek-e további információk a
sportolóról,

- szükséges-e további bizonyíték az el
ienjegyző szakember felkészültségéről,

- szükségesek-e további információk a
vizsgálatok eredményeivel kapcsolat
ban: pl. használt tesztekről, részletes
eredményekről, stb.

K 10 - A Nemzetközi Igazolási Bizott
ság feladata a versenyeken végzett utó
iagos, random vagy célzott és az óvások
miatti felülvizsgálat. Különleges esetek
ben, pl. a dokumentumok rossz minősé

ge vagy valódiságának kétségbevonha-

tósága esetén a Nemzetközi Igazolási Bi
zottság elrendelheti a sportoló újravizs
gálatát, melyet a sportoló saját nyelvén
kell elvégezni, kontrollálható módon. Ha
a Nemzetközi Igazolási Bizottság egyszer
már bizonyította egy sportoló leigazolá
sának jogos voltát, annál újabb óvással
nem lehet élni.

Összefog.l'alás

Az Értelmi Fogyatékosok Nemzetközi
Sportszövetségének igazolási rendszere
az értelmi fogyatékosság tényének meg
állapítására vonatkozó WHO-kritériumo
kon alapul.

1. Az igazolólapon szerepelnek az ér
telmi fogyatékosságot alátámasztó infor
mációk;

2. Szakemberek jellemzik a sportoló
állapotát és értelmezik az eredeti doku
mentumokat;

3. Akkreditált szakemberek ellenje
gyezik az űrlapon szereplő, fogyatékos
ságot bizonyító tényeket.

4. Többlépcsős ellenőrző rendszer biz
tosítja a tények valódiságát és a szakem
berek megfelelőségét. Az igazolási rend
szer nemzeti és nemzetközi ellenőrzését

folyamatosan fejlesztik a harmonizáció,
a tévedések kizárása és a minőség bizto
sítása érdekében.

Csalás a sportban létező jelenség,
megelőzése szigorú ellenőrzésse~ és a
csalók szankcionálásával általában meg-

oldható. Az értelmi fogyatékosok fent is
mertetett nemzetközi igazolási és ellen
őrzési rendszere hivatott biztosítani, hogy
a hátrányos helyzetűek között is hátrá
nyos helyzetű csoport, az értelmi fogya
tékos sportolók megtalálják a helyüket
és megérdemelt sikerekhez jussanak a
nemzetközi élsportban.
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'K 4 és K 9 megvalósítása jelenleg fo
lyik
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nyük van, és többször vdltak felnőtt válo
gatott játékosok. Mindezek alapján tehát
az analízisbe 29 játékos (11 olímpiai baj
nok és 18 régebbi válogatott játékos)
összesen 278 úszóteszt eredménye került.

Spiroergometria
A spiroregometriás vizsgálatokban a

terhelést Jaeger 6000 LE futószőnyegen

végeztük "vita maxima" típusú terhelés
segítségével, 12 km/óra sebességgel, a
lejtő meredekségét kétpercenként 2,5 %
kal növeltük. Jaeger-Dataspir segítségé
vel határoztuk meg a kilégzett levegő

mennyiségét, oxigén- és széndioxid kon
centrációját. A vizsgálatok részben a
Testnevelési Egyetem Egészségtudomá
nyi és Sportorvosi Tanszékén, részben az
Országos Sportegészségügyi Intézet Ku
tató Laboratóriumában történtek. Jelen
vizsgálatunkban a spiroergometriás pa
raméterek közül csak a relatív, testsúly
kilogrammra számított maximálís oxi
génfelvételt (reI.V02max, ml/kg) hasz
náltuk fel.

Echokardiográfia
A méréseket Dornier 4800 típusú

echokardiográffal 2,5 MHz-es fejjel vé
geztük reggel, teljes nyugalomban, félig
balra fordított, fekvő testhelyzetben a
korábban leírt elvek alapján, abalkamra
méreteit diasztoléban határoztuk meg. A
számításokat is, a testméretekre való
korrekciót a korábbi elvek alapján vé
geztük, olyan indexeket használtunk,
amelyekben a számláló és a nevező hat
ványkitevője megegyezett (Pav/ik és
mtsai 1995, 1996, 200lb, 200Ic).

Az úszóteszt
A teszt kivitelezésének részletes leírá

sa előző munkáinkban (Pav/ik 1994,
Pavlik és mtsai 1989, 1991, 200la)
megtalálható. A teszt tartalmaz úszik egy
30 méteres gyorsúszást maximális se
bességgel, egy hatszor 30 m gyorsúszást
15 másodperces pihenőkkel, azt ezt kö
vető négy perc összpulzusszámát, vala
mint az első és a második félperc puJ
zusszámának a különbségét.

A különböző nagyságú, különböző di
menziójú, különböző ingadozású értéke
ket egy átalakítás után közös indexbe
foglaljuk össze. Az átalakítás elve, hogy
az abszolút értékeket relatív értékekké
alakítjuk át, azaz az egyes mérési ered-

Módszerek

Ii az erő, gyorsaság, állóképesség sajátos
keverékét, társulva magasfokú techniká
val, taktikai érzékkel, bizonyos ravasz
sággal, és helyt kell állni a test-test elle
ni harcban. Mindezt ugyanakkor egy
más, idegen közegben kell megtenni, ah
hoz tehát, hogy valakiből számottevő ví
zilabdázó legyen, 4-5 éves úszómúltra,
vízbiztonságra van szükség. Ezzel ma
gyarázható, hogy a vízilabda nem volt és
feltehetően nem is lesz tömegsport.

A játék élettani sajátosságairól részle
tes összefoglalást találunk Smith 1998
összefoglalásában.

Éppen összetett jellege miatt a vízilab
da játékosok kondicionális állapotának
ellenőrzése sem könnyű feladat. A fizikai
képességek összetett jellege, az idegen
közeg szinte lehetetlenné teszi egy min
den igényt kielégítő vizsgálat, vizsgálati
protokoll kialakítását.

Jelen munkánkban a magyar vízilab
da válogatott játéko:,ain végzett spíroer
gometriás, echokardiográfiás eredmé
nyeít hasonlítjuk össze más sportágak
élversenyzőinek eredményeivel, a játé
kosok úszóteszt eredményeit régebbi
eredményekkel, illetve az úszóteszt ered·
ményeket a játékosok spiroergometriás
eredményeivel.

A vizsgált személyek
A spiroergometriás és echokardiográ

fiás vizsgálatokban csak a sydney-i olim
piai bajnokcsapat munkájában résztvevő

mezőnyjátékosok adatait vettük figye
lembe, eredményeiket hasonlítottuk a
magyar élvonal sportolóihoz: a labdarú
gó válogatott eredményeihez, állóképes
válogatott versenyzők (hosszútávfutók,
kajak-kenu versenyzők, kerékpárosok,
öttusázók, triatlonisták), erősportágak

képviselői (cselgáncsosok, súlyemelők)

és gyorsasági versenyzők (sprinterek,
ugrók) eredményeihez.

A spiroergometriás és úszóteszt ered
mények összehasonlításában azoknak a
játékosoknak az adatai szerepelnek, akik
részt vettek legalább egy spiroergometri
ás vizsgálatban, több úszóteszt eredmé-
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Az olimpiai bajnok vízilabda csapat já
tékosainak spiroergometriás, echokardi
ográfiás és úszóteszt eredményeit vizs
gáltuk. A spiroergometriával meghatáro
zott relatív aerob kapacitás kisebb volt,
mint a magyar válogatott állóképes ver
senyzőké, de nagyobb, mint az erősport

ágak versenyzőié, megegyezett a labda
rúgók és sprinter-ugrók eredményeiveJ.
Minden echokardiográfiás edzettségi mu
tatóban a vízilabdázók mutatták a leg
jobb értékeket.

Az 1983 óta használt úszóteszt össze
vont indexének eredménye folyamato
san javult, a válogatott 2000-ben érte el
legjobb eredményét. A játékosok vala
mennyi ös~zevont teszteredményét a re
latív aerob kapacitáshoz hasonlitva ala
csony, de szignifikáns korrelációt talál
tunk (r=0,293, p < 0,001, N=278), szig
nifikáns korrelációt találtunk akkor is,
amikor csak azt az összevont úszóteszt
eredményt vettük figyelembe, amit né
hány héttel a laboratóriumi teszt után
nyertünk (r=0,361, p < 0,05, N = 29). A
legnagyobb korrelációs együtthatót
azonban akkor kaptuk, amikor a játéko
sok legjobb úszóteszt eredményét hason
lítottuk a maximális oxigénfelvevő ké
pességhez (r=0,459, p < 0,01, N=29).

Talán meglepő, hogya ma is műsoron

levő labdajátékok közül a vízilabda játék
néz vissza a legrégebbi múltra az Olimpiai
Játékok történetében: már az 1900-as pá
rizsi játékokon szerepelt, a többi labdajá
ték csak több-kevesebb évvel később lé
pett az olimpiai sportágak sorába (Kahlich
és mtsai 1977). A vízilabdában mi magya
rok vezető szerepet játszunk. Sydneyben
szereztük a hetedik magyar olimpiai
aranyérmet, az utánunk következő csapat,
Nagy-Britannia csak 4 aranyéremig jutott.

A vízilabda rendkívül összetett sport
ág. Mint a labdajátékok általában, igény-
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s.d.

Számítások

ményeknek a sokéves átlagtól való elté
rését vizsgáljuk, és hogy a különböző pa
raméterek különböző nagyságú ingado
zásait kiegyenlítsük, a különbséget el
osztjuk a szórással. Tízzel azért szorzunk,
hogy ne kelljen túl kicsi tizedestörtekkel
számolnunk, a kivonás irányát úgy vá
lasztjuk meg, hogy a jól edzett játéko
sokra jellemző értékek a pozitív tarto
mányba kerüljenek. (SzálTÚtásainkat 1.
ábránk tartalmazza)

Megbeszélés

azokat az úszóteszt eredményeket vettük
figyelembe, amelyek a spiroergometriás
mérésekhez a legközelebb történtek,
ezekben az esetekben tehát a kétféle mé
rést csak néhány hét vállasztotta el egy
mástól, az anallízis harmadik lépcsőjében

minden játékos relatív aerob kapacitásá
hoz a Játékosok legjobb úszóteszt ered
ményét hasonJítottuk (2. ábra).

Mindhárom összehasonlításban szigni
fikáns korrelációt láttunk a relatív aerob
kapacitás és az úszóteszt eredmények
között, a legmeredekebb görbét abban
az összehasonlításban láttuk, amelyben
a játékosok legjobb teszteredményeit
vettük figyelembe.

Az úszóteszt eredmény fejlódése
1983-2000 között

Az összevont úszóteszt gyakorlatilag
folyamatos fejlődést mutatott 1983. óta,
legmagasabb értékét 2000-ben érte eli
(3. ábra).

Vizsgálatunkban először olimpiai baj
nok válogatott vízilabda játékosok spiro
ergometriás és echokardiográfiás adatait
hasonlítottuk más élvonalbeli sportolók
hasonló adataihoz.

Olimpiai bajnok játékosaink laboratóri
umban meghatározott rel.VOzmax értéke

Eredmények

Az olimpiai bajnok vízilabdázók relativ
aerob kapacitása szignifikánsan kisebb
volt az áltóképességi versenyzők, na
gyobb volt az erősportágak értékeinél,
gyakorlatilag megegyezett a labdarúgó
válogatott és az élvonalbeli sprinter-ug
rók eredményeivel.

Az echokardiográfiás paraméterekben
a vízilabdázók eredményei mutatták a
legjobb eredményeket: abalkamra rela
tiv falvastagságában, a számított bal
kamra izomtömegben valamint a díasz·
tolés funkciót jellemző E/A hányadosban
messze jobb értékeket találtunk, mint a
többi válogatott sportolónál, a különbség
minden csoporthoz képest szignifikáns
nak bizonyult, nem volt különbség a bal
kamra belső átmérőjében. A nyugalmi
pulzusszám is a legalacsonyabb a vízi
labdázóknál volt, a különbség azonban
nem bizonyult szignifikánsnak.

Az úsz6teszt eredmények összefüggé
se a relatív aerob kapacitással

A vízilabda játékosok összevont úszó
teszt eredményeit háromféle képpen ha
sonlítottuk a játékosok relatív aerob ka
pacitásához. Az első analízisben a játéko
sok egy-egy relatív aerob kapacitás érté
kéhez valamennyi úszóteszt eredményét
hasonlítottuk, a második analízisben csak
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ASZÁMÍTÁS ALAPJA:

KDNKRÍT KÉPLETEK

A relatív aerob kapacitás és az echo
kardiográfiás vizsgálatok értékeinek
vizsgálatában a vizilabda játékosok át
lagértékeit a többi élsportoló csoport át
lagértékeihez kétmintás t-próba segítsé
gével hasonJítottuk.

A relatív aerob kapacitás és az úszó
tesztek eredményei között fennálló
összefüggések tisztázására lineáris reg
ressziós egyeneseket számoltunk, ismer
tetjük akorrelációs koefficienseket, a lé
nyegesebb esetekben magukat a reg
ressziós egyeneseket is feltüntetjük.

1. táblázat. Magyar válogatott versenyzőkspiroergometriás és echokardiográfiás eredményei

Vízilabda labdarúgáS Állóképes Erő Sprinter/ugr
N 13 13 63 33 22
;-;V--;;0-;c2;:;:m~a:o::x~;;;---,m-,-,-"-,l/k:,,,gL..-_-----,:5:-::9:-,,:,2:,---,-+"",=2,,-,,9:-::1:-_---,,6-=0-,-:,4:-+~2-,-,:'7,.-=:0__-,6;-::6"."1ó--'-+-:::1-'-:,0ő-::4:--__--:4'-'-;72...,1:-+~1-,-:'1=-=8_~.-.::5:.;:6:'7--,8 ±_Q,72
LVWT/BSA'12 mm/m 17,0 + 0,42 15,0 + 0,42 14,6 + 0,20 14,1 + 0,20 15,0 + 0,41
LVID/BSA'12 mm/m 37,9 +0,57 37,0 + 0,82 38,5 + 0,29 36,0 + 0,35 36,0 + 0,44
LVMM/BSA312 g/m3 118,1 + 5,82 94,7 + 3,92 98,3 + 2,25 83,4 + 1,52 87,1 + 2,20
EIA 2,30 + 0,16 1,91 + 0,13 1,98 + 0,05 1,89 + 0,06 1,92 + 0,06
,-P=..:ul=-zu::.:s:..::s:.=z=ámc.:..:...J:p:..::u:.:.::lz::...l/p~e::..rc~_----,5:..::5:l::,2=-".:..+.::2"",3:..::8'--_---'='6""°'-',4:...+'----'=03...,,1.:::8__--"5=9,"1 + 1,34 63,1 + 2,00 64,2 + 1,66

Magyar válogatott versenyzők spiroergometriás és echokardiográfiás eredményei. LVWT: balkamra izomfal vastagság,
BSA: testfelület, LVID: balkamra belső átmérő, LVMM: balkamra izomtömeg, E: a balkamrai telődés korai, A: a balkam
rai telődés késői fázisának csúcssebessége.
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Az általában emlegetett megnyugvási
idő rendkívül nehézkes. Kérdéses, hogy
mi ebben az esetben a nyugalmi pul
zusszám, a megnyugvás exponenciális
jellege miatt pontos megnyugvási időt

meghatározni a pulzusszám görbébő\

szinte lehetetlen. Kísérleteztünk azzal,
hogy az exponenciális görbét egy logarit
mus transzformáció segitségével egye
nessé alakítsuk. Az eljárás bíztatá, de ne
hézkessége miatt egyszerűbb megoldás
hoz folyamodtunk.

További hiányossága a megllyugvási
ídő kizárólagos vizsgálatának, hogy nem
tartalmazza a jétékosok nyugalmi pul
zusszámát, ami pedig szintén indikatív az
állóképességre.

Az értékelésben ezért választottuk
egyik paraméternek a négyperces össz
pulzusszámot. Ez az érték voltaképpen
két komponensből áll: a nyugalmi pul
zusszámból, azaz abból az értékbői,

amennyit a szív terhelés nélkül vert vol
na, és a rárakódó többletből. Mind az ala
csony nyugalmi pulzusszám, mind pedig
a teljes megnyugvási idő alatt mutatott
alacsonyabb pulzusszám érték jobb álló
képességre utal.

Általában a hatszor harmíncméteres
gyorsúszás után közvetlenül igen magas
pulzusszámot, 180-200 pulzus/perc éi
téket mértünk. A játékos teljesítménye
szempontjából nem közömbös, hogy ez
a magas érték mikor csökken egy kb.
100-120 körüli szintre, ahonnan általá
ban a további megnyug~vás már I'assúbb
ütemű. Különosen az első félperc-perc
körüH időtartam érdekes, hiszen ennyi
idő alatt állnak fel a csapatok egy-egy
gól után újra középkezdésre. A meg
nyugvás gyors komponensét ezért mér
tük az első és a második félperc alatt
mért pulzusszámok különbségével, és ez
az az érték, amelynek segítségével köz
vetlen tanácsot tudunk adni az edzőnek

arra vonatkozóan, hogy feltétlenül szük
séges-e a játékos cseréje egy olyan ak
ció után, amelyben aktívan részt vett.

Régebbi, hasonló vizsgálatunkban
(Pav/ik és mtsai 1993) olyan jeleket lát
tunk, hogya rel.V02max értékkel a játé
kosok pályafutásuk legjobb úszótesztje
korrelált a legnagyobb mértékben. Jelen
vizsgálataink eredményei - most már na
gyobb anyagon - megerősítik ezt a képet.
A 0,459-es r érték már egy számottevő,

erősen szignifikáns korreJációt takar.
Az a tény, hogy a játékosok pályafub

sainak legjobb úszótesztje mutatja a leg
nagyobb korrelációt a rel.V02max érték
kel, megenged egy következtetést,
amely szerint az oxigénfelvevő képesség,
mint egy viszonylag stabil, rövid ídősza

kon belül nem változó paraméter (Hol
mér and Astrand 1972, Holmér et al.
1974) mutatná a játékosok általános á:!-

11992

• •
3. ábra

szerint is, mások megfigyelései alapján is
(Hohmann and Frase 1992, SardeJJa et al.
1990, Smith 1998, Thoden and Reardon
1985) jól adja vissza a játék lüktetését, és
amint azt korábbi, Sport Testerrel történő

vizsgálataink mutatják, hasonló pul
zusszám emelkedést eredményeznek,
mint maga a játék (PavJik et al. 1988,
1989). A vizsgálati teszt magas intenzitása
megfelel mások adatainak is, akik kimu
tatták, hogya vízilabda játék alatt a játé
kosok végig maximális teljesítményük 80
%-a körül teljesítenek (Geladas and Plata
nou 2000, Pinnington et al. 1988, Rodrigu
ez and Iglesias 2000, Smith 1988).

A teszt egyes komponensei a játéko
sok eg,yes szükséges tulajdonságait tes
tesítik meg.

A harmincméteres maximális intenzitá
sú gyorsúszás a gyorsaság, a hatszor har
mincméteres ismétléses gyorsúszás a
gyorsasági állóképességet mutatja. A hat
szor harmincméteres úszást követő négy
perces összpulzusszám a játékos alapálló
képességét, az első és második félperc
összpulzusszámainak különbsége a meg
nyugvás gyors komponensét mutatja.

Az úszáseredmények értékelése egy
értelműnek látszik: a másodpercben
mért időeredmény, illetve a hatszor is
mételt úszások átlagideje ad felvilágosí
tást a teljesítményre.

A pulzusmegnyugvás vizsgálatára
azért választottuk a négyperces időtmta

mot, mert az ismétléses úszóteszt maga
- az egyes szakaszok között adott 15
másodperces pihenőkkel együtt - kb. 3
3,5 percig tart, tehát a pulzusvizsgálatot
is hasonló ídőtartamra terveztük. Ezalatt
még a kevésbé állóképes játékosok pul
zusszáma is stabilizálódott.

A pulzusmegnyugvás értékelésére
több lehetőség, kínálkozott, mint ahogy
általában a megnyugvási görbék értéke
lése meglehetősen bonyolult, hiszen a
görbék több összetevőt tartalmaznak
(Bunc et al. 1988).

1987
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megegyezett más szerzők laboratórium
ban mért eredményeivel (Avlonitou 1991,
Block et al. 1989, DJin et al. 1984, Good
win and Cuming 1966, Rodriguez and Ig
lesias 2000), vízben végzett vizsgálatok
kai hasonló, vagy valamivel jobb eredmé
nyek születtek (Cazorla and Montpetit
1988, Geladas and Platanou 2000, Rodr;
guez 1994). Játékosaink eredményei te
hát megfelelnek a nemzetközi átlagnak és
megfelelnek más sportágak versenyzőinél

mért adatoknak. Éppen a nemzetközi,
vízben szerzett adatok alapján esetleg fel
tételezhető, hogy adekvát körülmények
között, vízi teszttel talán jobb eredménye
'ket tudtak volna elérni .

A vízilabda játékban különösen szük
séges sajátos tesztet alkalmazni, hiszen a
játék idegen közegben történik, a száraz
földi tesztek csak mérsékelt értékűek, a
különböző spiroergometriás teszte'k a já
tékosok ell.enérzését váltják ki" nem nép
szerűek, a szárazföldi mozgás idegen, és
ennek következtében bizonyos mértékig
veszélyesek is a játékosokra.

A magyar vízilabda válogatott játéko
sainak kondicionáJis áHapotát tehát
1983-tó1 egy egyszerű úszóteszttel, vizs
gáljuk, amit a játékosok szívesen fogad
nak, és amely nem vesz igénybe külön
edzésidőt, tehát az edzők, szövetségi ka
pitányok is elfogadják.

A teszt modeIIáini kívánja a játék, a
mérkőzés egy rövid szeletét.

A mérkőzésen a játékosok nagy inten
zitással úsznak egyik kaputól a másikig,
ott rövid, mozgással, küzdelemmel tarkí
tott akciót hajtanak végre, és amint a
labda az ellenfél birtokába kerül, teljes
intenzitással, a lehető legnagyobb gyor
sasággal' átúsznak a másik kapuhoz. Né
hány ilyen ide-oda mozgás után történik
egy kiállítás, egy gól', ami átmenetileg le
lassítja a játékot, majd kezdődik újra a
nagyintenzitású úszás és küzdelem.

A hatszor harmincméteres, azaz teljes
pályás úszás az ált~nos tapasztalatok
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lóképességet, az úszóteszt pedig mutat
ná azt az aktuális formát, ami ebbőll a já
tékban fizikailag realizálódni tudna.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a
vizilabda játékosoknál hasznosnak látszik
mind a spiroergometriás vizsgálatot, mind
az echokardiográfiát, mind pedig az úszó
tesztet elvégezni. A stabilabb értékeket
mutató spiroergometriás és echokardiog
ráfiás méréseket elegendőnek látszik csak
egyszer-egyszer, mintegy referencia érték
formálására elvégeztetni, az uszodai tesz
tet azonban érdemes gyakran elvégezni,
mindenképpen egyszer az alapozási idő

szakban, és egyszer az év nagy esemé
nye, eseményei előtt. Elvégzését nagyban
könnyíti, hogy rendkívül egyszerű, nem
igényel műszereket, a mérésben bárki se
gítséget adhat.
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Ábramagyarázatok

1. ábra - a számításban használt kép
letek,

Xaz aktuális mérési eredmény, XJU,g az
összes vizsgálat átlaga, s.d. a szórás.

Tmax - a 30 méteres maximális sebes-
ségű gyorsúszás módosított eredménye,

tm" - a 30 méteres maximális sebessé
gű gyorsúszás időeredménye,

nTlAG - a hatszor 30 méteres gyorsú
szás átlagidejének módosított eredménye,

tátl,g - a hatszor 30 méteres gyorsúszás
átlagideje,

p. - a hatszor 30 méteres gyorsúszás
után 4 percig mért összpulzusszám mó
dosított eredménye,

p' - a hatszor 30 méteres gyorsúszás
után 4 percig mért összpulzusszám,

DELTA - az első és második félperc
alatt mért pulzusszámok különbségének
módosított eredménye,

delta - a megnyugvás első és második
félperc alatt mért pulzusszámok különb
sége,

U - az összevont úszóteljesítmény index,
p - az összevont pulzusszám index,
SUM - az összevont index.
2. ábra - Az összevont úszóteszt ered

mények a relatív aerob kapacitás függ
vényében. ÖSSZES: valamennyi úszó
teszt eredmény felhasználásával Y = 
6,932 + 0,156 x, N = 278, r= 0,293, p <

0,001, NAPTÁR: a laboratóriumi vizsgá
lathoz legközelebb végzett úszóteszt
eredmény függvényében Y = - 9,62 +
0,179 x, N = 29, r = 0,361, p < 0,05,
LEGJOBB: az egyes játékosok legjobb
úszóteszt eredményei a relatív aerob ka
pacitás függvényében Y = - 4,14 + 0,21
x, N = 29, r = 0,459, P < 0,01.

3. ábra - Vizilabda válogatott játéko
sok összevont úszóteszt eredményei
1983-tól 2000-ig.
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1. ábra. Az energia felhasználása és a futás sebességének összefüggése
Figura 1. The connection between energy consumption and speed of runningE:J 2.5.
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Summary

This article tries to summarise the ba
sic information concerning the athletes'
metabolism. The readers can get a gene
ral idea of the utilization of energy in dif
ferent branches of sports depending on
the intensity of the activities. We are in
formed about the amount of different
nutritives, energy content, an the pro
cess of dissimilation. The readers can
learn what kind of energy sources are
consumed when the load, duration and
intensity of the activities are different. fi
naly, we can read about the time of rege
neration between exercises.

Key-words: energy, performance, nut
ritive, energy consumption, pathways of
metabolism.

Kulcsszavak: energia, teljesítmény,
tápanyagok, energiafelhasználás, anyag
csere utak.

Az élőlényeknek ahhoz, hogy létezni
tudjanak energiára van szükségük. Ener
gia szükséges a különféle anyagcsere fo
Iyamatokhoz, a testhőmérséklet állandó
ságának biztosításához, a szív és kerin
gési rendszer működtetéséhez, az
emésztéshez és energia szükséges a
mozgáshoz, a sporthoz is.

Régebben az energiát kalóriában (cal)
vagy kilokalóriában (kcal) mérték, ma
napság bár használatos ez a régebbi
mértékegység is, a hivatalos energia
egység a Joule illetve a kJoule (1 kcal =
4.19 kJoule).

Az emberi szervezet által felhasznált
energia mennyiségét számos tényező be
folyásolja így többek között eltérő ne
menként és koronként. Az energiafel
használás testfelület négyzetméterenként
és óránként relative nagyobb a férfiaknál
és a gyermekeknél, mint a nőknél és az
idősebbeknél.

A különböző egyének anyagcseréjét
természetesen ezen kívül még számos
egyéb tényező is befolyásolja, így példá
ul a végzett munka, annak jellege, a hő-

mérsékleti, időjárási viszonyok, a táplál
kozás, a fizikai állapot, örökletes ténye
zők stb. A sporttevékenység természete
sen megnöveli az energiafelhasználást,
egy extra energia igényt jelent. Ennek ab
szolút értéke a terhelés mértékétől függ.
Az energiafelhasználást általában idő

egységre szoktuk vonatkoztatni, de lehet
a teljesitett távolságra és az idő kombi
nációjára vagy például az atlétikai dobó
számoknál dobásonként is számolni. Az
energiafelhasználás döntő faktora a vég
zett munka intenzitása és így ennek ter
mészetesen speciális szerepe is van az
edzésnél. Az edzőnek nagyon fontos az
edzés intenzitásra, mint edzésingerre
odafigyelni, hiszen különböző sportolók
esetén eltérő lehet a hatása az anyagcse
rére. Például az atlétikai futószámok kö
zül egy 70 kg-os férfi esetében a 400 m
lefutása 60 mp alatt kb. 415 kj-t, míg
ugyanezen táv lefutása 47 mp alatt már
450 kJ-t igényel, vagy úszás esetén a
100 m leúszása gyorsúszásban 90 mp
alatt kb. 265 kj-t, míg 57 mp alatt már
közel a duplája 535 kj energiát igényel.
Egy más tipusú sportágat vizsgálva, a
kerékpározó az 1 km-es sprint távot kb.

460 kj energia felhasználásával tudja
teljesíteni, a tízszeres táv megtételéhez
viszont alig több, mint a négyszeres
energia szükséges. De még szembetű

nőbb az aránytalanság, amennyiben az
50 km-es táv megtételéhez szükséges
energia mennyiséget nézzük ez "csak"
kb. 17 OOO kj. Ez a gyakorlatban azt je
lenti, hogy a hosszabb távot jóval kisebb
sebességgel és ezzel összefüggésben jó
val kevesebb energia felhasználással
tudjuk teljesíteni.

Az adatokból két jelentős következte
tést tudunk levonni, egyrészt, amennyi
ben növeljük az intenzitást, ha nem is
egyenes arányban, de növekszik a táv le
futásához szükséges energia mennyisége
is, másrészt egy idő után kénytelenek
vagyunk csökkenteni a sebességet és
így természetesen csökken az energia
igény is.

Az eddigiek bemutatására szolgál az 1.
és a 2. ábra. Az 1. ábrán az 1 méterre
eső energiafelhasználás és a futássebes
ség összefüggése figyelhető meg, míg a
2. ábrán a futás sebessége és a táv lefu
tásához szükséges idő látható.

Az energiafelhasználás még számos
tényező függvénye. így például befolyá
solhatja a végzett munka formája is. Sik
terepen végzett 9 km/h sebességű futás
óránkénti energia igénye kb. 2800 kj,
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A fentieken kívül természetesen még
számos tényező befolyásolja az energia
viszonyokat, ilyenek például a terhelési
paraméterek, a hőmérséklet, az aktuális
kondíció, az edzettségi állapot stb.

A továbbiakban térjünk rá azokra a le
bontó folyamatokra, amelyek lehetővé

teszik, hogya szervezet képes legyen fo
lyamatosan biztosítani a szükségletnek
megfelelő energia mennyiséget.

A szervezetben nincs lehetőség arra,
hogya tápanyagok egy lépcsőben rob
banásszerűen égjenek el és igy szolgál
tassanak energiát, hanem bonyolult
többlépcsős, enzimek (biológiai katali
zátorok) által katalizált folyamatokon
keresztül jutnak el végső soron ugyan
ahhoz a végtermékekhez. Az enzimek
teszik lehetővé, hogy ezek a folyamatok
az emberre jellemző belső viszonyok
között (hőmérséklet, pH stb.) is végbe
tudnak menni. Az igy felszabaduló ener
giamennyiség természetesen kisebb,
mintha ún. "laborkörülmények" között
nyernénk ki.

A tápanyagokat az élő szervezetben
két féle módon tudjuk lebontani. Az
egyik az aerob út, vagyis az oxigén segít
ségével megvalósuló lebontás, melynek
a végterméke C02 és H20. Ez a fajta le
bomlás főleg a szénhidrátokra és a zsi
rokra jellemző. A másik lehetséges le
bomlás az anaerob út, amely csak a
szénhidrátok lebontása esetén lehetsé
ges. Ennél a folyamatnál nem C02 és
H20 a végtermék, hanem egy még ener
giát tartalmazó köztitermék a tejsav.
Ezek a folyamatok enzimek által katali
záltak és igya szervezet normál hőmér
sékletén is végbe tudnak menni.

Mindkét lebontási reakcióban a felsza
baduló energia egy az ún. általános ener
giahordozóhoz az adenozintrifoszfáthoz
(ATP) kapcsolódik. Ez az anyag két ké
miai kötésben nagy mennyiségű energi
át képes tárolni, amely a kötések felsza
kadása után szabaddá válik. A szabaddá
váló energia kötésenként kb. 40-50
kJ/mól és mértéke nagyban függ a reak
ció feltételektől. Az ATP-ből kinyert ener
giát használja a szervezetünk gyakorlati
lag mindenütt: izomműködés, gyomor
savképzés, emésztés, különböző anya
gok szintézise, stb.

27,38 P 2,13 óra

mékekké bomlanak le, így energiaérté
kük a szervezetben hasonló, mint a szén
hidrátoké.

A tápanyagokból kinyerhető nettó
energia természetesen kevesebb, hiszen
a lebontás és az újraszintézis szintén
energiát igényel, amely természetesen
hatásfok csökkenést jelent.

A I. táblázatban az emberi szervezet át
lagos energiakészletét foglaltuk össze 70
kg-os átlagsúlyú egyénre vonatkoztatva.

A fenti adatok természetesen csak tá
jékoztató jellegűek, értékei nagymérték
ben függnek az utolsó táplálkozás idejé
től illetve a meghatározás módszerétől

stb. A májra és az izomra vonatkozó gli
kogén adatok értékei nagymértékben
függnek a végzett munka intenzitásától.
Amennyiben az intenzitás alacsonyabb,
mint a maximális aerob-kapacitás
60-70%-a, akkor az energianyerés elto
lódik a zsírok irányába. Magasabb inten
zitástartományban a glikogén csak a
résztvevő izmokban használódik fel,
ilyenkor mind a szénhidrátok, mind a zsi
rok csak részben égnek el, vagyis csak
olyan köztestermékekig történik a le
bontás, amelyek magukban még sok
sok energiát tárolnak (pl. tejsav, keton
testek).
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2. ábra. A sebesség és a futási idő összefüggése íidől
Figure 2. The connection between the speed and duratíon of running O

ugyanilyen sebességgel végzett sífutás
már 5%-al kisebb energia felhasználással
jár. Viszont ugyanennyi energiával egy
gyorskorcsolyázó már közel 20 km/h se
bességre képes.

A sportszakemberek számára a legfon
tosabb, hogy milyen módon biztosítható
ez az energiamennyiség. Természetesen
a táplálkozással, amelyek lehetnek állati
vagy nővényi eredetűk, de mivel az álla
tok is többnyire növényeket esznek így
direkt vagy indirekt módon a növények
ből származik, mivel csak a növények
képesek a napfény segítségével C02-ből

és H20-ből energiában gazdag anyagokat
a fotoszintézis révén előállítani.

Az emberi szervezetben energianyerés
szempontjából csak háromféle tápanyag
jöhet szóba: a szénhídrátok, a zsírok és a
fehérjék. A három tápanyagféleség ener
giaértéke, melyet laboratóriumi körül
mények között, zárt rendszerben ún. ka
loribombában elégetve kapunk meg a
következő:

- szénhidrátok: 17.16 kj / gr =4.1 kcal
- fehérjék: 23.0 kj / gr =5.5 kcal
- zsírok: 38.9 kj / gr = 9.3 kcal

A fentiek közül az emberi szervezetben
a fehérjék nem szoktak teljesen elégni,
mivel még energiát tartalmazó köztester-

1. táblázat. Az emberi szervezet átlagos energiakészlete.
TOOle 1. The energy pool of the human body.

Anyag Szövet Összes mennyisége gr} Energia egyenérték( kj}
glikogén máj 70-140 840-2350

izom 120-500 1600-8800 l
glukóz vér-testfolyadék 5-20 85-170
triglicerid zsírszövet 9000-15000 420 OOO-3 400 OOO

izom 250 9500
vér 5 190
máj 50 1890-

izom 6000 105 OOOfehérje



Az alábbi séma mutalja az energia-felszabadulás mechanizmusát.

2. táblázat. A különböző anyagcsere utak során felszabaduló energia
mennyisége ATP-ben.
Table 2. The amou nt of energy (ATP) released on the different pathways
of metabolism.

anyagcsere út mól ATP/mól anyag
glukóz -tejsav (anaerob út) 2 ATP
glikogén - tejsav (anaerob út) 3 ATP
glukóz - alanin (anaerob út) 8 ATP
glukóz -C02 + H20 (aerob út) 36 ATP

tejsav C02 + H20 (aerob út)
l

18ATP-palmitinsav -C02 + H20 (zsírsav),(aerob út) 129 ATP

leucin - CÜ2 + H20 (aminosav),(aerob út) 42 ATP

tudunk kinyerni. Megfigyelhető még az
ís, hogy az anaerob úton kinyerhető

energia mennyisége lényegesen kisebb,
mínt az aerob út esetén.

A kinyerhető energia mennyisége mel
lett a másik nagyon fontos tényező az
energia kinyerés ideje, amit a reakció se
bességgel jellemezhetünk. Az anaerob
úton kinyerhető energia mennyisége
sokkal kisebb. Az idő, amíg az anaerob
folyamatok lezajlanak egyrészt a folya
matban résztvevőenzimek nagyobb akti
vitása révén, másrészt a lépések száma
miatt viszont rövidebb. A biokémiai fo
lyamatok mindig enzim katalizáita folya
matok, így a katalizált reakciósor sebes
ségét mindig a leglassúbb reakció fogja
meghatározni és egyben szabályozni is.
Ezeknek az enzimeknek megmérve az
aktivitását következtethetünk az anyag
csereút mennyiségi viszonyaira is.

Az alábbi táblázatban a fő anyagcsere
utak sebességét befolyásoló enzim akti

.vitások nagyságrendjét tüntettük fel az
izomban. (3. táblázat)

Az adatokból egyrészt megfigyelhető,

hogy egyes reakció utak akár 20-25x
gyorsabbak lehetnek a leglassúbb reak
ciókhoz képest, másrészt, hogya gyors
folyamatok főleg a szénhidrát lebontás
anaerob formájára, illetve a citromsav
ciklusra jellemzőek.

A továbbiakban tekintsük át az ener
giafelhasználási lehetőségeket az eltérő

nagyságú és intenzitású terheléseknél.
Egy rövid idejű kb. 12 másodpercig tar

tó, nagy intenzitású fizikai teljesítmény
fenntartásához (súlyemelés, magasugrás,
atlétikai dobószámok, 100 stb.) az izom
sejtekben található energiagazdag foszfát
vegyületek biztositják az energiát. A köz
vetlen energianyerés az ATP, ADP hidrolí
ziséből történik. Az ATP a kreatinfoszfát +

ADP rE ATP + kreatin átalakulásból pót-

Adenozin - foszfát - foszfát - foszfát
- 40-50 kJ' .+ 40-50 kJ

Adenozin - foszfát - foszfát + szervetlen foszfát
- 40-50 kJ' ."* + 40-50 kJ

Adenozin - foszfát + 2 szervetlen foszfát

A különböző szervek csak minimális
ATP-t tudnak raktározni. Az izomban pél
dául csak kb. 4.5-4.711mól / gr ATP talál
ható amihez még hozzászámíthatunk 1.6
I1ml/ gr ADP-t. Ez roppant kevés, hiszen
amennyiben mindkét foszfátcsoport fel
hasadna, ami igen ritkán fordul elő, a fel
szabaduló energia akkor is csak kb. 0.54
kj / kg és mindez 100% -os kihasználtság
mellett, pedig a szervezetben akinyerési
ráta csak 30-40 %. Ez olyan kevés, hogy
a sejtekben már meglévő ATP-ből nyer
hető energia csak pár másodpercig tartó
fizikai munkára elegendő.

Az élő szervezet tehát csak úgy tud fo
lyamatosan ATP-t vagyis energiát biztosí
tani, ha gondoskodik az állandó ATP újra
képződésről. Az ATP visszaalakulásának
több lehetséges útja van. Az egyik lehető

ség, hogy az egyes vegyületekben energia
gazdag (makroerg) kötésekben tárolódó
energiát használja ATP szintézisre. A kötés
felszakadásakor felszabaduló energia biz
tosítja ADP-ből és foszforsavból az ATP
képződését (ezt nevezzük szubsztrát- szin
tű ATP képződésnek). A másik lehetséges
út, hogya különböző lebontó folyamatok
révén a tápanyagokból szabaddá váló
hidrogént a hidrogénszállító koenzimek
(l'iAD és FAD) segítségével, egy többlép
csős igen bonyolult folyamat révén a lég
zési oxigén segítségével vízzé alakítja és
az ekkor felszabaduló energia teszi lehető

vé az ATP képződését.

Az anyagok, amelyek lebomláskor
energiát biztosítanak sokfélék lehetnek.
A 2. táblázatban a kiindulási és a végter
mék feltüntetésével móJnyi anyagra vo
natkoztatva látható, hogy mennyí ener
gia vagyis mennyi ATP keletkezik a fo
lyamatok során.

Megfigyelhetjük, hogya különböző

tápanyagainkból mólonként nagyon el
térő mennyiségű ATP-t, vagyis energiát

(ATP)

(ADP+ foszforsav)

(AMP+2 foszforsav)

lódik és igy kb. 30-35 másodpercig még
biztosított az energia utánpótlás. Ezt a fo
lyamatot a miokináz nevű enzim katalizál
ja, így ennek az enzimnek az aktivitása
döntő tényező az energianyerés szem
pontjából. Ehhez a folyamathoz nincs
szükség oxigénre és tejsav sem keletke
zik, ezért ezt a folyamatot anaerob alakta
cid energianyerési folyamatnak nevezzük.
Ennél a folyamatnál az időegységre eső

energia felszabadulás relatív nagy kb. 380
kj percenként, igaz ez csak nagyon kis
ideig lehetséges.

A kb. 45 másodpercig tartó megterhe
léseknél, mint például a 400 m-es síkfu
tás, (de ide tartozik az aerob folyamatok
esetén a rész ill. véghajrá plusz energia
igénye is) az izom összehúzódáshoz
szükséges energiát a már említett ener
giagazdag foszfát vegyületek (ATP, ADP)
majd a kreatinfoszfát, illetve a vázizom
zatban és a májban jelenlévő glikogén ill.
glukóz oxigén hiányában történő lebon
tása biztosítja. Az oxigén hiányos álla
potban történő szénhidrát lebontást gli
kolízisnek nevezzük, melynek végtermé
ke a tejsav, ezért ezt a folyamatot anae
rob laktacid folyamatnak nevezzük. Eb
ben az esetben a percenkénti energia
nyerés kb. 210 kj. Ezt a fajta energia
nyerést nagyban behatárolja a képződő

tejsav mennyisége (acidózis!), amelyet a
szervezet puffer rendszerei segítségével
próbál meg közömbösíteni. Ilyenkor el
kezd csökkenni a vér pH értéke, ami töb
bek között csökkenti, gátolja a további
izom összehúzódás lehetőségét is. Az
ilyen típusú megterheléseket már csak
80-90 %-os intenzitássai tudjuk végezni.
Az anaerob laktacid energianyerés maxi
mumát kb. a 40-50 másodpercnél éri el.

Az előbbieknél hosszabb ideig tartó fizi
kai megterheléseknél (közép és hosszú tá
vú futások, labdajátékok stb.) a szervezet a
szükséges energia mennyiséget döntő

részben már csak oxigén jelenlétében tud
ja biztositani. Ezek az ún. aerob folyamatok
(aerob szénhidrát lebontás, a zsírsavak
esetében a b-oxidáció, majd a citromsav
ciklus és a terminális oxidáció). Ezekben
az esetekben a percenkénti energia felsza
badulás az előzőekhez képest jóval kisebb
csak 125 kj/perc, de összességében ter
mészetesen az időtartam miatt jóval több.
Ezekben az esetekben is előfordulnak

olyan szituációk, amikor oxígén hiány lép
fel és igénybe kell venni az anaerob energia
nyerésí utakat. Ez a gyakorlatban azt jelen
ti, hogy minél intenzívebb és ennek függvé
nyében rövidebb egy megterhelés annál
kevesebb energia és energiaforrás áll ren
delkezésre és fordítva minél kisebb az in
tenzitás és így hosszabb lehet a megterhe
lés, annál inkább az összes energianyerési
lehetőséget kihasználja a szervezet.

Tekintettel arra, hogy az emberi szer
vezetben az összes, gHkogénből elméleti-
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3. táblázat. A lebontó folyamatokban résztvevő főbb enzimek maximális aktivitása.
TOOle 3. The maximum activity of the enzym taking part in the process of dissimilation. i

I

méréséből következtetni lehet arra, hogy
éppen mit éget a szervezet, vagyis miből

nyeri az energiáját, amíkor viszont 1 fölé
kerül tudjuk, hogy döntően az energianye
rés már anaerob körülmények között zaj
lik. Minél hosszabb ideig tud a szervezet
oxigén hiányos állapotban (RQ >1) dol
gozni, annál edzettebbnek tekinthető.

Végezetül tekintsük át, hogy energeti
kai szempontból mennyi idő szükséges
az energiaraktárak újratöltődéséhez,

vagyis elméletileg mennyi pihenő időre

lenne szükségünk nagyfokú fizikai meg
terhelések között és után.

Aglukóz és a zsír raktárak teljes újratöl
tődésének ideje nagymértékben a táplál
kozás függvénye. Ennek időtartama teljes
kimerülés esetén glikogén esetében 1-4
nap, de zsírok esetében akár egy hétig is
eltarthat. Az energiagazdag foszfát vegyü
letek újratöltődése illetve az anaerob kö
rülmények között termelődött tejsav teljes
eltávolításához már sokkal kevesebb idő

re van szükség. A maximális koncentráció
eléréséhez illetve a tejsav esetén a normál
érték (1,8-2,0 mmol/l) eléréséhez szüksé
ges idő meghatározása nehézségbe ütkö
zik, ezért az ún biológiai Felezési időt hasz
náljuk. Ez azt jelenti, hogy azt az értéket
mérjük, amennyi szükséges a maximális
koncentráció Felének eléréséhez ill. az ei
ért koncentráció Felére csökkenéséhez. A
maximálisan elérhető ATP koncentráció
újraképződéséhez szüksé~es, hogya kre
atinfoszfát koncentráció optimális mérté
kű legyen. Ahhoz, hogy ennek az érték
nek a felét elérjük csupán 15 másodperc
re van szükségünk.

Tejsav esetén az aktuálisan elért maxi
mális tejsav koncentráció felére csökke
néséhez kb. 15 percre van szükség. En
nek mértéke természetesen függ a kiindu
lási tejsav koncentráció értékétől. Minél
magasabb az elért érték annál több időre

van szükség a fele koncentráció elérésé
hez. Ez az érték a 10mmol/l-es értékhez
tartozik. Amennyiben ez az érték csak 5
mmol/I akkor 10 perc is elegendő,

amennyiben viszont a maximálisan elér
hető értékhez közelit (kb. 20-25mmoljl),
akkor a felezési idő a 30 percet is elérhe
ti. Ez az időtartam még nagymértékben
függ a pihenés módjától is. Aktív pihenés
esetén ez az idő rövidebb, mig passzív pi
henés esetén meghosszabbodhat.

Munkámmal remélem sikerült a teljes
ség igénye nélkül összefoglalni azokat az
alapvető ismereteket, amelyek hozzájá
rulhatnak asportszakemberek sportbio
kémiai szemléletének kialakulásához.

Felhasznált irodalom:
1. Georg Haralambie: Einführung in die

Sportbiochemie. Bartels-t, Wernitz 1982
2. Hermann Heck: Energiestoffwech

sel und medízinische Leistungdiagnostik.
Hofmann-Verlag 1990

10-11

2-2.5
32-45
45-50

max. aktivitási egység

génraktárak lényegesen nagyobbak az
izomban és a májban, mint edzetlenek
nél. Ezzel is magyarázható az állóképes
ségi edzettek nagyobb tömegű mája.

A szénhidrátok és a zsirok lebontása
során megfigyelhető, hogy míg a szén
hidrátok esetében több lehetőség van a
lebontásra (aerob, anaerob, direkt oxidá
ció) addig a zsirok csak oxigén jelenlété
ben a b-oxidáción keresztül tudnak részt
venni az energia-felszabadító folyama
tokban. Ennek oka többek között, hogya
zsir molekulában nem egyforma a szén
és az oxigén aránya és ezért van szükség
mindenképpen plusz oxigénre.

A fentiekből következik, hogya külön
böző tápanyagok elégetéséhez különböző

mennyiségű oxigénre van szükség. Ennek
jellemzésére használjuk a légzési hánya
dost vagy idegen szóval a respirációs qu
ocienst (RQJ. Az RQ a tápanyagok elége
tésekor felszabaduló C02 molekulák és az
elégetéshez szükséges 02 molekulák há
nyadosa. Értéke a különböző tápanyagok
esetén változó attól függően, hogya táp
anyag molekulában mennyi az oxigén és
a szén molekula aránya. Így szénhidrátok
esetében, ahol az általános képletnek
megfelelően (CnH2nOo) ugyanannyi 02
molekula kell a teljes oxidációhoz, mint
amennyi a molekulában eleve megvan,
így az RQ= 1. A zsírok és a fehérjék eseté
ben viszont tekintettel arra, hogya mole
kulában jóval magasabb a szénatomok
száma az oxigén atomokhoz viszonyítva
így a teljes oxidációhoz jóval több oxigén
re van szükség és az RQ értéke kisebb
lesz, mint 1. zsírok esetében ez az érték
0,7, mig a fehérjék esetén 0,8. Tekintettel
arra, hogy normál körülmények között
nem egyoldalúan, hanem vegyesen táp
lálkozunk ilyenkor az átlagos RQ értéke
0,85 A légzési hányados értéke azonban
lehet l-nél nagyobb ís, mégpedig akkor
amikor a lebontás oxigén hiányos körül
mények között Folyík (glikolízís) vagy ak
kor, ha oxigénben gazdag vegyületek oxi
génben szegényebb vegyületekké alakul
nak (például hízáskor). A légzési hánya
dosnak a sportban is meg van a jelentősé

ge. A terheléses vizsgálatoknál az RQ-t
R-nek (ráció) nevezzük és folyamatos

hexokináz
enzim neve

piroszőlősav oxidációja

glikogén-->tejsav

anyagcs_ere út
glukóz lebontás

citrát szintetáz 18-25
I

izocitrát dehidrogenáz 26-30 l
szukcinát dehidrogenáz 10 I

zsírsavlánc oxidációja karnitin aciltranszferáz 3.5-5 \
":.te""'r"-'m""'in""'a"""::-':is-"o='-x""'j'"""da7, C"':i"76".":..1:------'-='C-'cit"'o~k'--ro.,..m~c~-"'o~X-O-id~á;--:Z--='----------.-::':::7~--;:;:9'""-------J

foszforiláz
foszfofruktokináz

-g:-lu-c-k-có-z-->-a-cla-n--:i-n--------CC- alanin

aminotranszferáz

leg kinyerhető energia egy átlagos súlyú
felnőtt esetében kb. 1 200 kcal (=5 OOO
kJ), illetve vannak olyan szervek, mint
például az agy, amely csak a glukózt tud
ja energiaforrásként hasznosítani, ezért a
szervezet a hosszantartó kisebb intenzi
tású megterheléseknél kíméli a szénhid
rát raktárakat és előnyben részesíti a
zsirsavakat, mint energia forrást. Ezek
főleg a zsirsejtekben találhatóak és kb.
50 OOO kcal-t (=210 OOO kj) tesznek ki.

Az összes energiában gazdag foszfátve
gyület, amely az izomban található ATP
ben kifejezve 0,6 mól, amely kb. 5 kcal
nak felel meg (=22 kj). Ennyi áll rendel
kezésre a rövid idejű nagy intenzitású fizi
kai munkához. A kinyerhető energia
mennyiség, amely glukózból tejsav kép
ződés mellett kinyerhető (anaerob lakta
cid folyamat), ennél lényegesen több, de
ez is még csak 5-6 %-a annak a mennyi
ségnek, amit akkor kapunk ha a glukóz
teljesen el tud oxidálódni COz-dá és H20
é. Ez az energia is csak 40-50 másodper
cig elegendő és a keletkező tejsav na
gyobb fokú oxigén felvételre és ezáltal na
gyobb fokú teljesítményre ingerli a szer
vezetet. Ebből következik, hogya terhelé
sek kezdetekor az energianyerést az ener
giában gazdag foszfátvegyületek ill. a tej
savképződés melletti szénhidrát lebontás
indítja el. Ez vezet a glikogén, glukóz és a
zsírsavak oxigén jelenlétében történő tel
jes lebontásához.

Érdekes következtetéseket lehet levon
ni, ha megnézzük, hogy 1 liter oxigén fel
használásával mennyi energia nyerhető a
különböző tápanyagok elégetésekor. Ezt
az értéket energia ekvivalensnek vagy
kalória ekvivalensnek nevezzük. Kiszá
mítható, hogy 1 liter oxigén révén szén
hidrátok esetében 21,1 kj, zsírok eseté
ben 19,6 kj, mig fehérjék esetében 18,75
kj energia nyerhető. Zsírok és fehérjék
oxidációja esetén tehát kb. l3%-al keve
sebb energiát tudunk Felszabadítani, mint
a glukóz és 16 %-al kevesebbet, mint a
glikogén teljes elégetésekor. Ebből egy
értelműen következik, hogy energetikai
szempontból hosszantartó terhelés ese
tén előnyösebb a szénhidrátok bontása.
Ennek megfelelően edzetteknél a gliko-
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Testösszetétel
és motorikus teljesítmény

12 és 14 éves fiúknál

1. táblázat.
A vizsgált személyek mintánkénti és korcsoportonkénti megoszlása

Vizsgált személyek
és alkalmazott módszerek

Az adatgyűjtést az 1970-es évek köze
pén (a Központi Sportiskola felvételi vizs
gáin) is és 2001-ben is Budapest különbö
ző kerületeiben tanuló fiúknál végeztük el.
Az iskolák kiválasztásakor nem töreked
hettünk a mintánkénti (1975, 2001) teljes
azonosságra, mivel2001-ben az 1200 m
futás próba végrehajtásához szükséges ki
mért atlétika pálya közelsége volt az egyik
alapvető szelekciós szempont.

Az 1975-ben vizsgált korcsoportjaink a
sportiskolába való jelentkezés ténye el
lenére sem tekinthetők az akkori átlagot
meghaladó fizikai aktivitású mintáknak.

terin szintje (az atherosclerosis ellen "vé
dő" koleszterin frakció) a vérben ala
csony és ezzel egy időben a vércukor
szintjük magas, véletlenszerűensem for
dulnak elő az állóképességi edzéseket
folytató fiatalok között.

A napjainkban átlagos fizikai aktivitá
sú (vagyis lényegében inaktív) és a fizi
kailag aktív, vagy éppen versenyszerűen

sportoló gyermekek testméretei és test
összetétele között gyakran jelentős a kü
lönbség (Malina et al. 1986, Mészáros et
al. 2000), de még csak nem is feltételez
hetjük, hogya bizonyított differenciák
csupán csak az aktivitás különbözősége

miatt alakultak ki.
A vizsgálat célja elemezni a fizikai ak

tivitás mennyisége és minősége alapján
különböző fiúcsoportok testi felépítését,
testösszetételét, valamint gyorsasági és
áll6képességi teljesítményét. Célunk to
vábbá, hogy az azonos módszerrel gyűj

tött adatokból számított mintánkénti le
íróstatisztikai mutatókat összehasonlítjuk
a 25 korábbi állapotot jellemzővel.
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Ezeknél a gyermekeknél és serdülőknél

csupán a sportolás iránti nagyobb moti
váció emlithető a többséghez viszonyítot
tan jellemző különbségnek (Szabó 1978).

A vizsgált személyek korosztályonkén
ti és mintánkénti gyakorisági megoszlá
sát az 1. táblázat tartalmazza. A korosz
tályszélességek kijelölésekor a Nemzet
közi Biológiai Program (Weiner és Lou
rie) javaslatait követtük. Az 1975-ös
adatfelvételkor nem volt csoportosítási
szempont az, hogy a jelentkező normál
vagy szakosított tantervű és emelt óra
számú testnevelési osztályba jár-e vagy
sem. A 70-es évek közepén a testnevelé
si osztályok aránya még elérte a 30%-ot.
A második vizsgálat alkalmával a gyer
mekeket normál (N) és testnevelési osz
tályba járó (T) alcsoportokba rendeztük

A gyógytestnevelésre és az időszako

san vagy véglegesen könnyített testne
velésre utaltak (ezek gyakorisága 2001
ben volt nagyobb!) adatait mindkét fel·
dolgozás során mellőztük.

Lényegében a minta jellemzőihez so
rolható, de eredményként is értelmezhe
tő, hogy 200 l-ben köze] 250 gyermek
nél és serdülőnél kellett elvégezni az
adatfelvételt ahhoz, hogy legalább 50
testnevelési osztályos fiút (vagyis a ma·
tematikai statisztikai értelmezés szerint
közepes elemszámot) rendezhessünk a
testnevelési osztályosok mintájába.

A testi felépítés jellemzésekor a Con
rad (] 963) által bevezetett metrikus és
plasztikus indexpár humánbiológiai tar
talmát használtuk. Mivel az eljárás rész
letei magyar nyelven is hozzáférhetők

(Szmodis et al. 1976, Mészáros 1990), a
módszer lényegéről itt csak rövid (csu
pán a megértéshez szükséges mennyisé
gű) ismertetést adunk.

A metrikus index a mellkas átmérői

nek (szélességének és mélységének) a
testmagassággal korrigált lineáris függ
vénye (kerekdedségi mérőszáma),

amely validálása folyamatában azonban
az egész test piknikus vagy leptoszom
jellegére jellemzőnek bizonyult (Szmodis
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Bevezetés

Mészáros János'·Szabó Tamás'·Lee Chee Pheng'
, ·Tatár András'·Uvacsek Martina'
, (1) Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

(2) Mobilitás Nemzetközi Sportmódszertani és Kutatóintézet, Budapest

Napjainkban már - nemcsak a szak
emberek körében - evidenciának tekint
hető, hogy a harmonikus gyermekfejlő

dés egyik külső környezeti feltétele a fej
lődő gyermek rendszeres fizikai aktivitá
sa. Malina és Bouchard (1990) ez utóbbi
feltételt az egészséges gyermek fejlődését

serkentő egyéb környezeti hatásokkal
(megfelelő táplálkozás, általános inger
gazdagság, az egészségügyi ellátás minő
sége, a klima, a család mérete és ezen
belül a születési sorrend, a pihenés és az
aktiv periódusok rendszeressége és har
móniája stb.) egyenrangúnak minősíti.

A gyermekek spontán fizikai aktivitása
a fejlett társadalmakban - így sajnos Ma
gyarországon is -, éppen a társadalmi ha
tások következtében jelentősen csökken,
és lényegében ez a redukált mennyiségű
aktivitás marad konstans még a fiúk min
táiban is a posztpubertásig vagy éppen fi
atal felnőttkorig. Az elmúlt évtized végén
gyűjtött adatok tanúsága szerint a gyer
mekek és serdülők napjainkban már
rendszeres fizikai aktivitásnak minősítik a
havi gyakoriságú családi kirándulást is,
vagy a teljesen rendszertelen időszakon

ként végzett mozgásos játékokat is (Laki
és Nyerges 2000).

Pedig a rendszeres fizikai aktivitás
kedvező hatásai nemcsak a testi fejlő

dés, a testösszetétel vagy az élettani és
motorikus teljesitőképesség szempontjá
ból értékelendők. Függetlenül az állóké
pességi aktivitás céljától, de nem a rend
szerességétől és alkalmankénti időtarta

mától, a fizikailag aktív életmód kedvező

hatású a leggyakrabban említett rizikóté
nyezők csökkentésében (Canada Fitness
Survey 1983). Egyszerű, de napjainkban
már nyilvánvalónak minősíthető össze
függést írt le Malina és Bouchard (1990).
Azok a fiatalok, akíknél az izomrendszeri
és kardiorespirat6rikus állóképesség
szintje csak alulr61 közelíti az átlagot,
szinte kizárólagosan a jellemzően inaktív
életmódot folytat6k csoportjába tartoz
nak. Azok viszont, akiknél a HDL kolesz-



A rövidítések jelentése: TTM = testmagasság (cm), ns = testtömeg (kg), rTTs
= relatív testtömeg (kg V. cm-1), MIX = metrikus index (cm), PLX = plasztikus
index (cm), rPLX = relatív plasztikus index (cm V. cm-1), F% = testtömeg rela
tív testzsírtartalom, 30 = 30 m futás (s), 1200 = 1200 m futás (s), <5% = az át
lagok különbsége szignifikáns, NS = az átlagok különbsége 5%-os véletlen hi
ba szinten nem szignifikáns.
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2. táblázat. A 12 éves fiúk antropometriai és motorikus jellemző i --_.~

1975 2001 normál 2001 a.ldív
Változó Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás P
TTM - 149,79 7,80 152,99 7,93 153,28 5,99 <5%
TTS 40,77 8,27 44,67 8,21 41,84 6,12 <5%
rTTS 27,22 5,52 29,20 5,37 27,30 3,99 <5%
MIX -1,32 0,34 -1,74 0,33 -1,49 0,28 <5%
PLX 70,80 4,37 72,18 4,51 72,86 3,53 <5%
rPLX 47,26 2,92 47,18 2,95 47,53 2,30 NS
F% 19,36 6,23 20,54 6,16 14,99 3,52 <5%
30 5,50 0,40 5,68 0,75 5,47 0,36 <5%
1200 345,18 44,68 373,44 68,91 342,00 36,84 <5%

2001/3-4

et al. 1976). A mérőszámmal kapcsola
tos tapasztalatok növekvő száma arra
utal, hogya lényegében csontméreteken
alapuló metrikus index azt jelzi, hogy mi,
mikor és hogyan valósult meg a ma·
gunkkal hozott (öröklött) tendenciákból.
A metrikus index tehát a genotípus egyik
becslése. Az indexérték pozitív értéktar
tományába tartoznak a Kretschmer
(1965) szerinti piknikussal rokon pikno
morfok, a negatív értéktartományába a
leptoszom-aszténiás típushoz nagyon
hasonló leptormofok. Az átmeneti, úgy
nevezett metromorf jelleg (az atlétikus tí
pus) az enyhén negativ értéktartomány
ba esik. A morfológiai alkat bizonyitott
korfüggése következtében az egyének
vagy azonos naptári életkorú csoportok
megitélésekor az életkoronként kisebb
nagyobb mértékben eltérő standardokat
célszerű használni.

A plasztikus index csontozatra és az
izomzatra jellemző három mérőszám

(vállszélesség, alkarkerület és kézkerü
let) aritmetikai összege. Mivel az index az
életkor függvényében balról jobbfelé ha
ladva nő, tulajdonképpen abszolút lép
tékben, a gyermekek és a serdülők fej
lettségi helyzetének megitélésekor az ér
vényes életkori indexstandardokat kell
viszonyítási alapként (Szmodis et al.
1976, Mészáros és Mohácsi 1987) tekin
tenünk.

A testmagasság, a testtömeg és a
plasztikus index szignifikáns és pozitív
statisztikai kapcsolata ismeretében a ter
met kü!önbözőségeiből eredő differenci
ákat a testmagasság-relatív mérőszá

mok előállításával elimináltuk. Relatív
mérőszám = az adott méret 'f 0,0 l test·
magasság-l.

A testtömeg százalékában kifejezett
testzsírtaftalrnat (Pio) Parízková 1961
ben közölt javaslatai ala pján számítottuk,
a biceps-, a triceps-, a lapocka-, az elül
ső felső csipőtövis felett, valamint a láb
szár mediális oldalán mért bőrredők fel
használásával.

A gyorsaság jellemzésére a 30 m fu
tás, míg a kardio-respiratórikus állóké
pesség becslésére az 1200 m futás időe

redményeit használtuk.
A három csoport átlaga inak különbsé

geit egyszempontos variancia-analízis
után F-próbával elemeztük a véletlen hi
ba 5%-os szintjén.

Eredmények és megbeszélés
A tanulmányozott antropometriai és

motorikus jellemzők korcsoportonkénti
és mintánkénti átlagait és szórásait, va
lamint a statisztikai analízis kivonatos
eredményeit a 2. és a 3. táblázat tartal
mazza. Szembetűnő eredmény, hogy a
2001-ben vizsgált gyermekek és serdü
lők értékelhetően magasabbak és nehe-

zebbek, mint 1975·ben élt kortársaik, de
sajnos 2001-ben az átlagos fizikai aktivi
tású csoport (N) relatív testtömege
(rTTS) is szignifikánsan nagyobb, mint
az 1975-ben jellemző. Vagyis a testtö
meg mintánkénti különbözősége na
gyobb, mint amennyi a magasabb ter
met alapján becsülhető vagy elvárható
lenne. Figyelemre méltó eredmény vi
szont, hogya fizikailag aktívabb csoport
(T) és a 75-ös minták relatív testtömege
statisztikailag nem különböző.

A termet és a testtömeg generáción
kénti különbözősége összefügg a nemze
déki változás (secular growth trend) né
ven összefoglalt humánbiológiai jelen
séggel (Wieringen 1978, Bodzsár és Su
sanne 1998). A 2001-ben jellemző na
gyobb testmagasság és testtömeg akár
pozitív humánbiológiai tartalommal is
felruházható lenne, hiszen több vizsgáló
véleménye szerint e mérőszámok nem
zedékenkénti progresszív különbsége
többek között a népesség vitális státusát
is jellemzi.

Az átlagos fizikai aktivitású csoportok
nál 2001-ben a metrikus index negatí
vabb, mint 1975-ben, vagyis a vizsgált
gyermekek morfológiai alkata szignifi
kánsan nyúlánkabb (leptomorfabb) az
ezredfordulón, mint 25-26 éwel koráb
ban volt. A morfológiai alkat kisebb-na
gyobb mértékű linearizálódása szintén
lehet a szekuláris trend (a nemzedéki
változás) következménye (Mohácsi et al.
1994). A nyúlánkabb konstitúció és a fi
zikai teljesitőképesség direkt összefüg
géseire vonatkozóan pillanatnyilag saj
nos sem hazai, sem pedig külföldi köz
léssel nem rendelkezünk. A magasabb
termet, a nagyobb testtömeg és a nyú
lánkabb kontsitúció azonban, az ismert
összefüggések ellenére együttesen sem
eredményezett robusztusabb mozgató
rendszert 200 l-ben. Az abszolút (PLX)
és relatív értelemben egyaránt fejlettebb

csont-izomrendszer (rPLX) ugyanis csak
a 14 éves testnevelési osztályos fiúk cso
portjában volt bizonyitható.

A relatív testzsírtartalom (F%) átlagai
az 1975-ös és a 200l-es mintában is na
gyobbak, mint a biológiai megfontolások
alapján kivánatosnak ítélt. Szembetűnő

az is, hogyazsírátlagok a második vizs
gálat időpontjában szignifikánsan na
gyobbak, mint 25 évvel korábban. Eb
ben a mintában a vizsgált fiúk közel fele
minősíthető kisebb-nagyobb mértékben
kövérnek, vagyis már ilyen tekintetben
veszélyeztetettnek. A mintánként tapasz
talt 1,2-1,3% zsírtöbblet lényegében ön
magában kielégitően megmagyarázza a
testmagassággal korrigált tömegátlagok
korábban leírt szignifikáns különbségeit,
vagyis a magasabb termettel együttjáró
robusztusabb mozgatórendszer lehetősé

gét egyértelműen ki kell zárnunk.
A testnevelési osztályosok relatív test

zsirtartalma 4-5%-kal, vagyis humánbio
lógiai megitélés alapján is jelentősen ke
vesebb, mint inaktiv kortársaiké. Érde~
kes, és egyben bizonyító erejű összeha
sonlításra ad alapot Mohácsi és Mészáros
közlése (1978). Az azonos naptári élet
korú testnevelési osztályos fiúk relatív
testzsírtartalma a 70-es évek közepén is
15% volt átlagosan. Amennyiben feltéte
lezzük, hogy a testnevelési osztályosok
rendszeres fizikai aktivitása jelentősen

nem változott (napi egy testnevelés óra
és heti 2, maximum 3 edzés) a megfi
gyelési periódusban, arra következtethe
tünk, hogy ez a nem versenysport célza
tú, de rendszeres fizikai aktivitás mennyi
ség részben vagy egészében képes kom
penzálni a napjainkban jellemző ülőélet

mód nemkívánatos testösszetételbeli kö
vetkezményeit.

A közel 20% relatív testzsírtartalom
ugyanis nemcsak mintáinknál jellemző.

Othman (2001) az átlagos fizikai aktivi
tású (vagyis megítélésünk szerint lénye-



3. táblázat. A 14 éves fiúk antropometriai és motorikus jellemzői

A rövidítések jelentése: TTM = testmagasság (cm), ns = testtömeg (kg), rns
= relatív testtömeg (kg V. cm-1), MIX = metrikus index (cm), PLX = plasztikus
index (cm), rPLX = relatív plasztikus index (cm V. cm-1), F% = testtömeg rela
tív testzsírtartalom, 30 = 30 m futás (s), 1200 = 1200 m futás (s), <5% = az át
lagok különbsége szignifikáns.

1975 2001 normál 2001 aktIv
Változó Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás P
TIM 163,16 9,10 165,92 8,59 163,94 6,17 <5%
TTS 52,26 9,76 56,41 8,66 53,54 6,35 <5%
rTTS 32,03 5,98 34,00 5,22 32,66 3,87 <5%
MIX -1,26 0,30 -1,38 0,29 -1,36 0,25 <5%
PLX 75,83 4,35 78,22 4,33 79,07 3,14 <5% I

rPLX 46,47 2,67 47,14 2,61 48,23 1,92 <5%
F% 18,94 6,66 20,29 5,99 15,52 2,65 <5%
30 5,26 0,30 5,41 _~ 5,24 0,39 <5%
1200 315,81 35,08 347.88 67,56 325,02 52,01 <5%

gében inaktív), prepubertás- és puber
táskorú budapesti fiúknál a bemutatott
hoz nagyon hasonló (statisztikailag ered
ményeinkkel megegyező) depózsír
mennyiséget talált. A biológiailag még
elfogadhatónál nagyobb relatív testzsÍr
tartalom tehát jellemző napjaink gyer
mekeire és fiataljaira.

A testmagasság, a testtömeg kedvező

irányú, valamint a testösszetétel egyér
~elműen kedvezőtlen irányú (de bizonyí
tott) generációnkénti különbsége és az
ezredfordulón jellemző nagyon mérsékelt
mennyiségű habituális fizikai aktivitás lé
nyegében előrevetíti a motorikus teljesít
mény-jellemzők eredményét is.

A 2001-ben vizsgált nem testnevelési
osztályos fiúk gyorsasága (30) és kardio
respiratórikus állóképessége (1200) szig
nifikánsan rosszabb, mínt a 25 éwe! ko
rábban vizsgált kortársaiké. A második
adatfelvétel alkalmával a testnevelési osz
tályosok értékelhetően gyorsabban teljesí
tették mind a két távot, de eredményeik
ef,yüttesen is "csak" az 1975-ös nem test
nevelési osztályosokéval megegyező kö
zépértékeket jelentenek! Feltűnő az is,
hogy az átlagok körüli szórások a 2001
ben vizsgált nem testnevelési osztályosok
.-nintáiban a legnagyobbak, lényegesen
markánsabbak, mint a másik kettőben. A
futóteljesítmények normális eloszlása
alapján is feltételezhető például a 7-8
percnél hosszabb idő alatt teljesített 1200,
amely gyakorlatilag már nem is nagyon
tekinthető futásnak, mert inkább kocogás.

l"iem vitatható, hogy még ezen a mér
séklet teljesítmény szinten is a fizikai tel
jesítőképesség alapvető meghatározója
a gyakorlás mennyisége, minősége és
rendszeressége. A heti 2-3 testnevelés
óra a biológiai alkalmazkodást kiváltó in
ger gyakoriságot és intenzitást még ak
kor sem biztosíthatná, ha a testnevelés
órákon valóban 45 perc lenne az aktív
periódus és minden alkalommal csak a
képességfejlesztés lenne az óra anyaga.

Frenkl és munkatársai (1998) az életta
ni teljesítőképesség (a testtömegre vonat
kO"?:tatott maximális oxigénfelvétel) és a
testösszetétel összefüggésében elemezték
az általános iskolai testnevelés, a testne
velési osztályok terhelése és asportedzés
biológiai hatásait. A korábban közölt és az
itt bemutatott eredmények humánbiológi
a; tartalma sajnos összecseng. A heti 2-3
testnevelés órának nem volt értékelhető

hatása sem az aerob teljesítményre sem
pedig a testösszetételre.

Véleményünk szerint a napi gyakorisá
gú iskolai testnevelés kiegészitve heti 5
6 óra délutáni foglalkozással már az
egészség megőrzése szempontjából is
szükségszerű lenne minden egészséges
gyermek számára.

Átmeneti megoldásként azonban már
az is előrelépést jelentene, ha az oktatási

kormányzat és az iskolák fenntartói elfo
gadnák a Frenkl vezette munkacsoport
(1998) javaslatát, mely szerint a 2 't 90
perc ískolai testnevelés (vagyis egyetlen
többlet óra bevezetése és más órarend
tervezés) sokkal hatékonyabb lenne a
mai gyakorlatnál, a 2-3 't 45 percnél,
mert egyszeri óraszervezéssel jelentősen
több idő jutna a testmozgásra.
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Sportoló leányok testalkati
változásai az érés során

".J$"\
Mobilitas Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézet. Budapest

Közismert, hogya különböző sport
ágakban a morfológiai alkatnak igen
nagy jelentősége van. Tanner {l964) az
olimpiai sportolók alkatát elemző mun
kájában arra a következtetésre jutott,
hogy egy adott sportágra jellemzőnek

tartott testfelépítés hiánya majdnem le
hetetlenné teszi a magas színvonalú tel
jesítményt. Carter {l970) ugyancsak
olimpíkonok vizsgálata alapján megfo
galmazta, hogy minél magasabb a sport
ági teljesítmény szintje, annál kisebbek a
variációk asportágat művelők testalakja
között. Azt is megállapították, hogy bizo
nyos sportágak között jól megfigyelhető

szomatotípusbeli különbségek vannak,
míg más sportágak közel hasonló alkati
jellemzőket követelnek meg.

Ezeknek a tapasztalatoknak az isme
rete az utánpótlásban azért is fontos,
mert a gyermeksportolók testfelépítését
tanulmányozva azt az élvonalbeli sporto
lóéhoz mint kívánatoshoz , mint etalon
hoz tudjuk hasonlitani és ilymódon segít
ségünkre lehet a kiválasztás folyamatá
ban.

A kiválasztás szempontjából az alkati
változások előrejelzésének kutatása je
lentőséggel bír. Ennek egyik megragad
ható szempontja az alak állandóságának
vagy életkori változékonyságának a
problémája. Az erre vonatkozó tanulmá
nyokat Carter és Heath {l990) tekintette
át könyvében. Megállapításaik szerint a
fenotípusos alkat az életkorral változik,
ennek iránya csoportoknáI bejósolható.
A longitudinális adatokból viszont az de
rül ki, hogy jelenleg nem tudjuk becsülni,
hogy egy adott gyermek szomatotípusa
stabil vagy nem és ha változik, akkor mi
lyen irányba és miért. A kutatások sze
rint a leginkább stabil az ektomorf domi
nanciájú szomatotípus.

Ugyancsak érdeklődésre tarthat szá
mot, hogyan módosul az alak az intenzív
testi változások időszakában, a serdülő

korban A testalkat és az érés kapcsolatá
val több tanulmány foglalkozik. Hunt és
munkatársai (1958) azt találták, hogya
fiú knál az ektomorfia mint domináns jel
leg a késői, de gyorsan lezajló érési fo
Iyamatokhoz kapcsolódik. A mezomorf
túlsúlyú gyermekek nemi jellegei korán
indulnak fejlődésnek, érésük tempója át
lagos. Az endomorf dominanciájú gyer
mekek nemi érése korán indul, de érési

folyamataik elhúzódóak, érésük sebes
sége a három csoport közül a legIas
súbb.

Zuk (1958) különböző érési mintáza
tot talált a fiúknál és leányoknál: A korán
érő fiúk kissé mezomorfabbak, a leányok
endomorfabbak voltak későbben érő tár
saiknál. Hazai adatok szerint (Bodzsár
1980, Pápai 1985, Pápai és Szabó 1986)
a korán érő leányok robusztusabb míg a
későn érők lineárisabb testfelépítésűnek

bizonyultak.
Az érés és a testalkati változások vizs

gálata sportoló gyermekeknél is fontos,
mert felvilágosítást nyújt arról - ha nem
is az egyén szintjén - , hogy mikor és mi
lyen változások várhatók a különböző

sportágakhoz tartozó gyermekek alkatá
ban. A dolgozat sportoló leányok szoma
totípusának változását vizsgálja a szexu
ális érés előrehaladásával. A következő

kérdésekre kerestük a választ:
l. A sportoló leányok különböznek-e

az átlagos népességtől másodlagos nemi
jellegeik megjelenési idejében?

2. Az érés előrehaladtával milyen vál
tozások következnek be a testalkatban?

3. A különböző sportágakhoz tartozó
leányok morfológiai alkata eltér-e az
érés idején?

Anyag és módszer

Keresztmetszeti vizsgálatunkat 1998
és 2000 között végeztük néhány magyar
nagyváros és Budapest különböző sport
egyesületeiben. A gyermekeket attól az
életkortól kezdve vontuk be az almintá
ba, amely kortól a nemi érés első jeleit
tapasztaltuk. A vizsgálat által átfogott
életkori intervallum 8 és 18 év közé
esett. A 13 sportágat képviselő minta
összelemszáma 1302 fő volt. A leányok
átlagosan 6,6 éves korban kezdtek spor
tolni. Jelenlegi sportágukat 7,7±2,7 éves
korban kezdték űzni, heti átlagos edzési
dejük 13,3±7,8 óra. A nagyedzésszám
és a jelentős szórás a sportágak külön
bözőségéből adódik.

A nemí jellegek fejlettségi szintjét Tan
ner {l962) módszere szerint vizsgáltul.
Az érési bélyegek közül az emlő és a
szeméremszőrzet kifejlődésére vonatko
zó eredményeínket dolgoztuk fel. A má
sodlagos nemi jellegek időviszonyait a
fokozatok medián értékével becsültük. A

menarche bekövetkezési idejére status
quo módszerrel gyűjtöttünk adatokat. A
menarche mediánt probit analízissel ha
tároztuk meg.

Az antropometriai szomatotípust Car
ter és Heath (1990) módszerével becsül
tük. Ez az eljárás a testalkatot három
komponens relatív egyensúlyaként értel
mezi. Az endomorfia (J. komponens) a
zsigerek arányát, a mezomorfia (lJ. kom
ponens) a csont- izomrendszer relatív
fejlettségét mutatja, míg az ektomorfia
(Ill. komponens) a test Jinearitásáról
vagy relatív nyúlánkságáról nyújt felvilá
gosítást. Ily módon a szomatotípus do
minanciaviszonyait vagy kiegyensúlyo
zottságát egy számhármas segítségével
fejezzük ki.

A szomatotípus komponenseinek ki
számítása Szmodis {l 977 ) regresszióe
gyenIetei segítségével történt, az egyedi
szomatotípusok besorolását az emlő fej
lettségi szintjei szerint végeztük el.

Ott, ahol az elemszám megengedte a
statisztikai analízist, az érési bélyegek és
stádiumaik időzítését sportágakon belül
is megvizsgáltuk. Három sportágat és
egy sportágcsoportot emeltünk ki: az at
létikát, a kajakot, a tornát és a labdajáté
kokat.

Megvizsgáltuk a szomatotípusok kate
góriánkénti megoszlását is. Az eloszlá
sok egybevágóságára vonatkozó hipoté
zist az egyes sportágakon belül az érési
fokozatok szerint, az érettségi szinteken
belül sportáganként a c2-teszt segítségé
vel hasonlítottuk össze. A szignifikancia
szintjét 5%-ban határoztuk meg.

Eredmények

Mintánkban a nemi jellegek közül (1.
táblázat) elsőként a szeméremszőrzet in
dul fejlődésnek, amit az emlő első pube
rális fokozatának megjelenése követ
(82). A szeméremszőrzet mintegy négy,
az emlő három év alatt jut el a felnőttnek

tekintett fokozatig.
A sportolók nemi jellegeinek fejlődési

mintázata eltérést mutat a nem sportoló
magyar serdülőkhöz képest (Pápai 1996,
Bodzsár 2000a). A fizikailag aktív leá
nyok nemi érése nemcsak későbben in
dul, hanem a jellegek időzítési sorrendjé
ben ís különbözik a nem sportoló leányo
kétól.

Jelentős eltérésnek tekinthető, hogy a
sportolók nagy részénél - a magyar ser
dülőknél tapasztaltakkal ellentétben -nem
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1. táblázat:
Sportoló leányok érési bélyegeinek medián értékei [év].(N=1302)

Érési
~rési bélyegek

EmI6(B) Szeméremsz6rzet
fokozat N Medián N Medián
1 119 ó 51 ó
2 217 11,26 269 10,79
3 299 12,28 248 11,84
4 292 13,24 313 12,81
5 355 14,26 381 14,62
Menarche medián: 13,51 tO, 154 év

az emlő, hanem a szeméremszőrzet indul
a legkorábban fejlődésnek. A nem spor
tolóknál viszont a szeméremszőrzet kifej
lődése gyorsultabb, így előbb ér el a fel
nőttnek tekintett stádiumba, mint a ko
rábban fejlődő emlő.

A sportolóknál ilyen gyorsulás nem
látható, sőt kifejezett lassúbbodás figyel
hető meg. Elképzelhető, hogy a jelenség
a mellékvese nagyobb stresszre adott
adaptációjával van kapcsolatban. Itt em
lítjük meg, hogya már érett leányok 7%
ánál a testszőrzet kifejezetten maszkulin
típusú megoszlását tapasztaltuk. Ez a
kérdés további vizsgálatot igényel.

A másodlagos nemi jellegek időzítésé

hez hasonlóan asportolók menarche ko
ra (1. táblázat) szintén késői fiziológiás
érést jelez. Az elmaradás astandardtól
mintegy 0,8 év.

Ugyanakkor megegyezően a nem
sportolókkal, ez a középérték közel van
az emlő és a szeméremszőrzet negyedik
stádiumának életkori mediánjához.
Sportolókra vonatkozó adataink is azt bi
zonyítják, hogya menarche nem követ
kezhet be bárhol a szexuális érés folya
matában, hanem meghatározott pozíció
ja van az érési bélyegek fokozatainak so
rában. Maga a késői serdülés asportra,
ill. a sportágakra történő szelekcióval
van összefüggésben.

A sportoló gyermekekre vonatkozó
kutatások bizonyítják (Pápai 1992,
200Dab), hogya szexuális érés előrehal-

adásával párhuzamosan jelentős válto
zások következnek be a testméretekben,
testarányokban és a testösszetételben.
Ezek maguk után vonják a testalak meg
változását is. Különös érdeklődésre tart
hat számot, hogyatestforma milyen vál
tozásokon megy keresztül a nem jellegek
kifejlődésének ideje alatt.

Az 1. ábra a háromdimenziós szoma
totípus átlagokat a szomatotérképen
pontként megjelenítve mutatja. A spor
tolók átlagos szomatopontja a serdülés
megindulása előtt az alkatháló mezo
morfiás ektomorf mezőjében helyezke
dik el. Az érésben és a testdimenzióbeli
változásokban előrehaladva a leányok a
centrális mezőben vándorolnak és a fel
nőtt fokozat e!érésekor az egyensúlyos
endomorf mezőbe érnek. Az érés folya
mán tehát a nyúlánk és izmos alkatból
először kiegyensúlyozott, majd az első

menstruáció megjelenése után egyre zsi
rosabb, endomorf dominanciával rendel
kező testforma lesz. Az érés folyamán az
endomorfia komponensének növekvő

részaránya egyaránt jellemző a sportoló
és nem sportoló leányokra.

Asportolók testalakjának jelentős

megváltozása a B4 és B5 érési fokozat
között következik be. A serdülőkori in
tenzív magasságbeli növekedés ekkorra
már nagymértékben lelassul, ugyanak
kor még tart a gyors tömeggyarapodás.
A gyarapodás sebességkülönbségeinek
hatására a test méret- és összetételbeli

arányai megváltoznak, ami a forma
megváltozását vonja maga után.

Asportolók szomatotípusa és annak
vándorlási mintázata jelentősen különbö
zik a nem sportoló leányokétól (2. ábra).
A serdülést közvetlenül megelőzően a
sportolók mozgatórendszere erőtelje

sebb, robusztusabb a nem sportolókénál.
Ez utóbbiak testfelépítése nyúlánkabb,
csont- és izomrendszeri fejlettségük ke
vésbé kifejezett (Pápai 1992, Bodzsár
2000b). A szexuális érés előrehaladtával

a fizikailag aktív leányok mezomorfiája
csökken, majd a serdülőkori gyors növe
kedés befejeztével ismét emelkedik. A
nem sportoló serdülők mezomorfia kom
ponense az érés során nem változik.
Mindkét csoport endomorfiája nő, a nem
sportolóké intenzívebben. Az érés során
a B5 stádium kivételével a linearitás
komponense a sportolóknál megtartott,
míg a nem sportolóknál folyamatosan
csökken. Az ábrákról jól látható, hogya
nem sportolók nemcsak az érésben, ha
nem a forma genezisében is előrébb tar
tanak.

A következő ábrákon az egyes sport
ágakhoz tartozó gyermekek szomatotí
pusának változási trendje látható az em
lő érési stádiumai szerint. Minden sport
ágra sajátos, a többitől eltérő érési min
tázat jellemző.

Az atlétika sportágat (3. ábra) képvi
selő leányok másodlagos nemi jellegei
igen későn, 12 éves kor körül indulnak
fejlődésnek. A többi vizsgált csoporthoz
képest viszont gyors érésűnek tekinthe
tők. Ez visszaigazolja azokat az eredmé
nyeket, amelyeket Hunt és munkatársai
(1958) fiúk érési folyamatait vizsgálva
tapasztaltak. Az atléták morfológiai alka
ta a serdülés kezdetén nyúlánk és izmos.
Az érés során egyre inkább linearizálód
nak, majd az érés befejeztekor kiegyenlí
tett alkatúvá válnak. Relatív robuszticitá
suk a serdülés ideje alatt nem változik,
nyúlánkságuk is csak a B4 stádiumot
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1. ábra: Sportoló leányok szomatotípusa az emlő

fejlettségi szintje szerint
2. ábra: Nem sportoló leányok szomatotípusa
az emlő fejlettségi szintje szerint
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3. ábra: Az atléták szomatotípusa az emlő

fejlettségi szintjei szerint
4. ábra: Alabdajátékosok szomatotípusa
az emlő fejlettségi szintjei szerint
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követően csökken. Az endomorfia kom
ponense folyamatosan nő.

A labdajátékosok (4. ábra) kifejezet
ten korán kezdenek serdülni és a többi
sportolóhoz viszonyitva átlagos gyorsa
sággal érnek. Az érésbeli előrehaladással
szomatotípusuk igen érdekesen változik.
Az összes vizsgált sportoló közül ők a
leginkább endomorf alkatúak. A serdülés
kezdetén az alkatháló egyensúlyos endo
morf mezőjéből indulnak. A B4 stádiu
mig jól megfigyelhetően linearizálódnak
és ezzel együttjáróan csökken az endo
és mezomorfia kifejezttsége. A felnőtt

stádium elérésekor ismét visszakerülnek
az egyensúlyos endomorf mezőbe, de a
relatív zsírosságuk a gyermekkori résza
rányhoz képest nagymértékben meg
emelkedik. Adataink megerősítik azt a
mások által is tapasztalt megfigyelést,
hogyalabdajátékosok meglehetősen

sok zsírt halmoznak fel testükön a többi
sportolói csoporthoz képest (Eiben
1984, Farmosi 1986, Pápai 1998).

A kajak sportágat űző leányok (5. áb
1'8) átlagosnak tekinthetők mind az érés
megkezdésének ideje, mind a folyama
tok gyorsasága tekintetében. Alkatuk a
puberális változások idején kiegyenlített,
egyik komponens dominanciája sem fi
gyelhető meg. Csak az érés befejeződé

séveI következik be jelentős eltolódás, az
endomorfia nagymértékű növekedésével
és az ektomorfia csökkenésével egyen
súlyos endomorf alkatúvá válnak. Az itt
vizsgált négy csoport közül ők azok, akik
szomatotipusukat tekintve legtávolabb
állnak az élsportoló kajakos nőkre jel
lemzőnek tartott alkattól.

A tornászok (6. ábra) átlagos időben

kezdenek érni, ám érésük rendkivül el
húzódik. Különösen a felnőtt stádium
megjelenése késik, ami megítélésünk
szerint egyértelműen a kiválogatódást
bizonyítja. Szomatotípusukban jelentős

módosulás nem figyelhető meg egészen
a felnőtt stádiumig, ahol jelentősen meg-

nő az endo- és lecsökken az ektomorfia
értéke. Szomatotípusuk a vizsgált cso
portok közül a legjobban emlékeztet a vi
lágszínvonaion álló felnőtt sportolókéra.

A sportági szelekció érvényre jutását
jól demonstrálja, hogya különböző

sportágakat űzők már gyermekkorban
az alkatháló különböző területein helyez
kednek el. A csoportokat a gyakorisági
megoszlások alapján összehasonlítva
megállapítható, hogy az itt vizsgált
sportágakba tartozó leányok szomatotí
pusának megoszlása minden érettségi
fokozatban jelentősen eltér.

A szomatotípus megoszlásokat nem
csak a sportági csoportok között vizsgál
tuk meg, hanem összehasonlítottuk egy
sportágon belül is az egyes fokozatok
szerint. Azt találtuk, hogy az érés idején
az egymást követő érési fokozatokban
(B2-B4 stádiumiok) a megoszlások nem
különböznek, viszont eltérnek a B5 stádi
umban tapasztalt megoszlásoktól. Az áb
rákról is leolvasható, hogy az érésben lé
vő sportoló leányok alkata nem módosul
lényegesen, míg a szexuálisan érettnek
tekintett sportoló leányok testalakja je
lentősen átrendeződik. Sajnos, legtöbb
ször nem a kívánt irányba, hiszen ez a
nagy léptékű vándorlás minden sportolói
csoportban az endomorfia részarányának
jelentős növekedésével van kapcsolat
ban. Kutatási eredményeink azt mutat
ják, hogyaleányoknál az érés befejezte
kor mindenképpen számolni kelJ egy
gyors ütemű zsírfelhalmozódással, de
nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy
a sportolóknál ez a jelentős zsírfelvétel át
meneti jelenség-e, avagy maradó hatás.

Az utánpótláskorúak adatait a hazai és
a világ élvonalába tartozó felnőtt sporto
lókéval (Farmosi 1986, Carter és Heath
1990) összevetve megállapítható, hogy
a serdülő leányok fejlettségi státuszukból
következően elsősorban a mezomorfia
értékeiben maradnak el az élvonalbeli
versenyzőktől. Ugyancsak jellemzően

nyúlánkabbak náluk, ezen kívül a kaja
kosok és a labdajátékosok jóval zsíro
sabbak a felnőtt sportolóknál. A fiatalok
zsíreloszlása gyermekibb, azaz a törzsü
kön arányaiban kevesebb, a végtagjai
kon több zsírt halmoznak fel, mint a fel
nőttek (Pápai 2000).

Carter és Heath (1990) vizsgálatai
szerint a kifejezettebb mezomorfiával
eredményesebb sporttevékenység jár
együtt. A serdülés szakaszábóJ való kilé
pés után a leányok alkata vagy a kívánt
irány felé módosul, vagy azok szelektá
lódnak, akik alkatilag megfelelnek a
sportág támasztotta követelményeknek.

Összefoglalás:

1. A sportoló leányok szexuális érése
időben később kezdődik és a nem spor
tolókétól eltérően sorrendezett.

2. A vizsgált sportágakhoz tartozó leá
nyok az érési folyamatok időzítését és
sebességét tekintve eltérő típusbeli vari
ációkat képviselnek.

3. A szexuális érés folyamán - bár a
szomatotípus komponensek változnak- a
morfológiai alkatban mint egészben je
lentős változások nem következnek be.
Az intenzív fejlődés szakaszában a szo
matotípus meglehetősen állandó.

4. A legjelentősebb alak- és arányel
tolódások a B4 B5 stádiumba való át
menet idején jelennek meg, a felnőttnek

tekintett testforma nem folyamatosan
manifesztálódik.

5. Az egyes sportágakat képviselő

sportolói csoportok szomatopontjainak
pozíciója és vándorlási iránya jelentősen

különbözik az érés idején.
6. A sportolók késői érése és alkati

különbözősége a sportágra történő sze
lekcióval függ össze.

7. Az itt vizsgált utánpótláskorú spor
toló nők a világszínvonaion teljesítő tár
saiktól elsősorban a mozgatórendszer ro
buszticitásában különböznek.
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Anterior és posterior típusú
iliosacralis dysfunkciok, valamint

izomegyensúlyi hátterük a derékfájós betegek
diagnosztikájában és fizioterápiájában

Mélyderéktáji fájdalom az irodalom
becslése szerint a normál populáció kö
zel 80%-ban, az élet során legalább egy
szer előfordul. Az ORFI módszertani
ajánlása szerint "helyesebbnek tartjuk 
nemzetközi mintára - a derékfájás meg
jelölést, mint a nálunk honos discopat
hia, spondylosis stb. kifejezéseket, mivel
az, hogyaderékfájás pontosan melyik
struktúrából indul ki, sokszor nem álla
pítható meg pontosan, még akkor sem,
ha a képalkotó diagnosztíkus eljárások
discopathiát, spondylosist, vagy akár
díscusherniát mutatnak ki. ... A minden
napos derékfájások 95, vagy még na
gyobb százalékában a gerínc mozgási
szegmentumának kóros elváltozásai ját
szanak szerepet" [211 Számos szerző az
idiopathiás derékfájás fő, és gyakran el
nézett pathogenetikai tényezőjének a
sacroiliacalis ízület dysfunkcioját tartja
[3,7,16,22}. Mivel a magyar nyelvű iro
dalomban a lumbago ezen aspektusának
eddig viszonylag kevés figyelmet szen
teltek, célunk az, hogy az irodalom átte
kintése során nyert információ saját kli
nikai tapasztalatainkkal összevetve a
mindennapi gyógyítás szolgálatába lehe
tőségeket adjon.

1. A sacroiliacalis (SI) ízület
dysfunkciói

A feszes iliosacralis ízület minimális
mozgása a medence dinamikus és stati
kus helyzetének függvénye, tehát helyze
tét és mozgását a medencét mozgató
izomzati egyensúlyok eredője határozza
meg 119).

Az irodalom a kiváltó mechanizmustól
függetlenül a SI ízület dysfunkciojának 2
alaptípusát különbözteti meg: posterior
és anteríor típust. [10 l

Posterior helyzetű SI dysfunkiónál a
sacrum nutált (flektált), míg az egyik,
vagy mindkét oldali ileum a sacrumhoz
képest hátrabillent, posterior helyzetű,

rögzített helyzetben van. Számos cikk
szerzője a klinikumban ezt a típust tartja
gyakoribbnak [171. Leggyakrabban
hosszas, hanyag testtartásban történő

ülést követően alakul ki. Ebben a hely
zetben ui. az ileum hátrarotált helyzetben
van, a súlypont a hanyatt döntött hely
zetben ugyancsak hátra tolódik. Kapand
ji szerint a lumbalis gerinc extensioja a
sacrum nutációt fokozza, amí a kompen
záló izomzat fáradása után. ay ízület
potserior helyzetű fíxalódásanoz vezet.
Szintén posterior dysfunkciót eredmé
nyezhet valamelyik oldali láb lépés, vagy
ugrás során történő "Ieragadása"( pl.
mély, ragadós talajról történő kilépés).
Ebben az esetben az elmaradt végtag az
iJeumot közvetlenül rotálja - a súlypont
miatt fixa It sacrum mellett - posterior
irányba. Diagnozis során hason fekvő

betegnél az érintett oldalon az ileum
(sp.il. post. sup.) másik oldalhoz viszo
nyított posteríor elmozdulását érezzük,
az SI ízület mozgathatósága jelentősen

beszűkül. Lumbalis flexionál fokozódó
fájdalmat, extensiónál éles, akadásszerű

fájdalmat találunk.
Anterior dysfunkcío alatt a sacrum el

lennutalt (az irodalomban gegennutatio
ill. counternutation) és egyik vagy mind
két oldali iJeum anterior helyzetben való
fixáltságát értjük. DonTigny szerint ezen,
gyakoribb típus esetén a fő patomecha
ni kai tényező a test súlypontjának az
acetabuIum elé tolódása 116].

Típushelyzetben előrehajlás során, a
testsúlypont az acetabuIum elé kerül, a
lumbalis flexio miatt a sacrum ellennutá
cio fokozódik. Amennyiben felegyenese-
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dés során a csípőlapát hátrararotációja
nem megfelelő, az ileum "leragad elől",

az extendálódó lumbalis gerinc a súly
pontot hátramozdítja, és a sacrumot ver
tikalísan lefelé nyomja. ll. ábra I A felfe
lé szélesedő sacrum szinte beékelődik az
ileumok közé, mellyel korlátozza az ile
um hátrarotációját. Hasonló mechaniz
mus során záródhat anterior helyzetben a
SI ízület hirtelen lépcsőről lelépés ill. fe
nékre esés során. Diagnózis során itt is
csökkent SI ízületi mozgást és a megfele
lő oldalon az ileum (sp. ll. post. sup) cra
nia l és anterior irányba történő elmozdu
lását tapasztaljuk. Lumbalis flexio során
a beteg mozgása korlátozódik.

2. Az izomzati egyensúly
eltolódás (dysbalance)

Az irodalom áttekintése során meg
oszlik a vélemény, vajon az izületi műkö

dési zavar okozna az azt mozgató izom
zatban egyensúly eltolódást, vagy maga
az izomzati dysbalance következménye
az ízületi funkciózavar. DonTigny és töb
bek véleménye szerint az izületi dysfunk
ció megoldása önmagában megszüntet
heti az őt létrehozó izomzati egyensúly
zavart [8,161. bár Stoddard megjegyzi,

1. táblázat
Anterior SI dysfunctionál az egyes izmok részvétele az izomdysbalance-ban (Össz. 23 eset).

I. Anterior SI ízületi dysfunkció esetén a fájdalom, nyomásérzékenység az iliosacralis ízület felett jelenkezik. Vizsgálat so-
rán az anterior állású SI dysfunkcio mellett az 1. táblázatban összefoglalt izomzati eltéréseket találtuk.

izom kontralat. homolat. homolat. homolat. homolat. egyéb·
tensor quadratus I. i1iopsoas glut. min. glut. max

el6ford. 18 17 6 5 4 1
% 78 74 26 22 17 4
*m. piriformis 1 esetben



2. táblázat
Terápia anterior SI dysfunctionál

th. tipusa intiltratio man. th. Stretch. Et! UH Viotor
el6ford. 20 15 5 9 6
% 87 65 22 39 26

Infiltratio: Seyffart- Traveli szerinti triggerpont infiltratio
Man. th.: Manualis therapia (26%-ban anterior SI mobilisatio, 22%-ban ellenoldali posterior SI mobilisatio,

17%-ban azonos oldali CO/1 nyaki mobilisatio)
Stretch: Érintett izmok postizometriás relaxációval történő nyújtása
Et/UH: Elektroterápia vagy ultrahang
Viofor: Viofor magnetostimulatio lokálisan

--

hogy a terápia során mobilizált izületek a
beteg panaszainak megszűnése után is
métel ten korábbi, korlátozott mozgású
helyzetükbe állnak vissza." {l8} Feltéte
lezhetően tehát létezik olyan tartós
izomzati állapot, mely a korrigált izületi
dysfunkciót ismételten létrehozza. Más
szerzők szerint bizonyos izomzati műkö
dészavarok önfenntartó reflexköröket al
kotnak miközben az általuk működtetett

mozgásszegmentumban ízületi funkció
zavart tartanak fenn. Az így kialakult kö
röket Frisch funkcionális önfenntartó ref
lexkörökként irta le (Funkcionskreis)
141. Ezen körök kialakulására és fennál
lására Lángfy stresshypotézise adhatna
lehetséges magyarázatot {l4, 15}. A
szerző szerint krónikus stressállapotban
a szervrendszerek - beleértve a mozga
tórendszert - akkomodációs képessége
megváltozik, és hyper-, hypo-, vagy pa
radox működéssel reagálnak további in
gerekre. Tartós stresshatásra az izomzati
működészavar több lépcsőn keresztül
progrediálhat, és degeneratív láncreakci
ót alkot: 1. Neuromuscularis hyperteni
so, 2. lzomzati dysbalance, 3. lncoordi
náció, 4. A test súlypontjának hátramoz-

2. ábra

dulása, 5. Statikus tendencia. [12) A kö
vetkezményes testtartászavarok által a
fenti folyamatok a mozgásszegmentum
ban dysfunkcióhoz vezetnek, mely a
propriocepción keresztül a motoros in
nervációra visszahatva a beidegzett ros
tok tónusváltozását (fokozódását) idézik
elő. Az ízületi mozgások beszűkülését a
Cyriax által leírt tokszabály (capsule ru
le) ismerteti, mely szerint a neuromuscu
laris hypertensio az izület mozgásiránya
it az ízületre jellemzően speciális sor
rendben és a sorrendnek megfelelő mér
tékben szűkíti be. 181

A fenti szerzők egyetértenek abban a
tekintetben, hogy az ízületi dysfunkció
megoldása gyakorta lehetetlen a fenn
tartó izomzati feszülés előzetes oldása
nélkül, és a panaszok visszatérésének
esélyét jelentősen csökkenti, ha ezen iz
mok további kezelését végezzük az ízüle
ti működészavar megoldása előtt vagy
után. A komplex fizioterápia szemlélete
szerint az izom- ízületi reflex egyensúly
együttes helyreállitása biztosíthat csak
tartósan jó állapotot.

3. Saját klinikai
tapasztalatunk

Saját gyakorlatunkban a gondos fizi
kális vizsgálat tartalmazza mind az ízület,
mind az izomzat vizsgálatát. Manuális
vizsgálatot különböző manualtherápiás
iskolák [3,4,71 rendszere szerint, a funk
cionális izomteszteket Janda [2} analiti
kus stretching módszere alapján végez
zük. Ezek alapján gyakran megfigyel
tünk bizonyos ízület-izomzati összefüg
géseket. Kisszámú statisztikát készítve
saját, az aSEl fizoterápiás rendelésén
megjelent derékfájós betegek vizsgálata
során talált tapasztalatainkat ismertet
nénk. A fizikális vizsgálati eredmények
alapján feltételezhetők bizonyos izom
egyensúly-változások, melyeket csupán
hipotézis, és nem bizonyított biomecha
nikai tényként vázolnánk.

Gyakran találjuk rövidültnek a homo
lateralisan m. erector spinae és a m. qu
adratus lumborum rostajait. feltűnő a
posterior dysfunkcióval szemben, hogy
míg ott az érintett oldalon a csípőízületi

kirotáció a m. gluteus minimus rövidült
sége miatt jelentősen beszűkült, addig
ennél a dysfunkciónál a csípő kirotatio
kevéssé, gyakran ellenoldali túlsúllyal
kötött. A medence ilyen izomzati statusa
esetén gyakran a fájdalommal és
dysfunkcióval ellentétes oldali m. tensor
fasciae latae rostjainak megrövidülését
találhatjuk. Hasonfekvő helyzetben a ho
molateralis alsó végtagot látszólagosan
rövídültnek észleljük.

Az izomstatus alapján feltételezhető,

hogy az anterior dysfunkció kialakulását
megelőzi egy lat-lat irányú izomdysba
lance tartós fennállása [2. ábral. Az áb
rákon a baloldali m. tensor fasciae latae
rövidülése a test súlypontjának jobbra
tolódását eredményezi. A jobbra tolódott
medence jobb oldalon megemelkedik,
amely a gerincet baloldal felé térítené el.
Az egyensúly megtartásához a lumbalis
gerinc jobb lateralflexioja szükséges,
mely jobb oldali m. quadratus Iumbo
rum tartós kontrakciója által következik
be {5]. A fenti izomzati kényszerhelyzet
mellett elsődlegesen, vagy másodlago
san rövidült m. gluteus minimus, a m.
quadratus lumborummal együtt a jobb
ileum felhúzottságát, anterior rotációját
eredményezi 13. ábra]. Ezzel jobb olda
lon súlypontot az acetabuium elé kerül.
A medence hátrabillentését végző mm.
obliquus és rectus abd, valamint a m.
gluteus maximus, és hamstring izomzat
tartósan nyújtott helyzetbe kerül és
gyengül. (Gyakori hamstring húzódások
hátterében is nemritkán fedezünk fel an
terior S\ dysfunkciót, ebben az esetben a
hamstring izomzat nyúlása is másodIa
gosan következik be.) Előrehajlásból tör
ténő felegyenesedésnél (különösen, ha
az féloldalasan az előrerotalt medencefél
felé is történik) a gyengült izomzat nem
képes az elöl fixált medencefelet kellő

erővel hátrabillenteni, és anterior SJ
dysfunkcióval alakul ki 14. ábral

Terápiában használt eszközeinket a 2.
táblázat foglalja össze.

Célunk elsődlegesen az izomzati
dysbalance megszűnése.

Mivel feltételezhető, hogya laterolate
ralis izomegyensúlyzavar jelentősen hoz
zájárult a panaszok kialakulásához, első-



ként akontralateralis m. tensor fasciae
latae lateralis rostjainak ellazítását vé
gezzük. Ezzel a súlypontot a fájdalmas
oldaltól visszahelyeztük a középpont fe
lé. A Seyffart-Travell-féle triggerpont in
filtráció az izomrövidülést szinte azonnal
oldja 11,5, lll. Alternatívaként fizioterá
piás eszközöket használunk izomlazítás
ra, melyek közülleghatékonyabbnak és
leggyorsabbnak a lokális Viofor kezelést
találtuk (20, 23), UH-ot illetve elektrote
rápiát inkább a későbbiekben, a vissza
rövidülés megakadályozására és rege-

. nerációra használunk 1131. Az említett iz-

mok kezelése és nyújtása az izomzati
egyensúlyzavar normalizálódását ered
ményezi. Általában szükséges az antalgi
ás tartást fenntartó homolateralís m. qu
adratus lumborum elJazítása ill. nyújtása
is. Normalizált izomhosszak esetén a
homolateralis látszólagos alsó végtagi
rövidültség eltűnik, az érintett oldalon a
csökkent csípő kirotáció javul. Amennyi
ben a m. gluteus minimus rövidülése el
sődleges, úgy a probléma megoldását
ezen izom elJazításával kezdjük. Tapasz
talataink szerint a mélyderéktáji pana
szok a fenti dysbalance megszüntetése
után jelentősen csökkennek. Prevenció
ként a laterolateralis izomegyensúlyt
okozó m. tensor fasc. lat / m. quadratus
lumb izmok fizioterápiás kezelését, rend
szeres nyújtását javasoljuk, szükség sze
rint kiegészítve a dysfunctió miatt gyen
gült hasi és glutealis izomzat erősítésé

vel, medencebilJentést segítő gyakorla
tok végzésével.

A m. gluteus minimus jelentősen rö
vidülése mindig megtalálható, amely
mellett a m. tensor fasciae latae elülső

rostjai és nemritkán a m. iliopsoas is rö
vidültek lehetnek. Subakut ill. krónikus
panaszok esetén a m. gluteus maximus
felsőbb rostjai fájdalmasak, a m. erector
spinae rostjai spasztikusak lehetnek.
Sokszor találkozunk feszes hamstring iz
mokkal a homolateralis oldalon.

A posterior SI dysfunkció kialakulását
elsődleges izomeredetet feltételezve ma
gyarázni egyenlőre csak részben tudjuk.
Amennyiben homolateralisan a hamst
ring izomzat feszességét tapasztaljuk, úgy
ezen izmok elsődleges rövidülése valószi
nű, melyet Janda a központi vezérlés za
varaként magyaráz (Fehlstauerung [21).
Ebben az esetben a m. gluteus minimus
rövidültsége másodlagos. Ezzel szemben
tapasztalatunk szerint amíg a hamstring
feszülés ritkábban - addig a homolateralis
m. gluteus minimus és/vagy a szintén ho
molateralis m. tensor fasciae latae rövid
ülése szinte mindig megtalálható az ilio
sacralis dysfunkció mellett, és ezen iz
mok ellazítása a posterior Si dysfunkciót
azonnal megszünteti. Ebben az esetben
nem találtunk elsődlegesen meglévő

izomdysbalance-t. Az álJapotot gyakorta

fixálják a m. gluteus maximus cranialis
rostjai [5. ábra}.

Terápiás megoldásainkat a 4. táblázat
ban foglaltuk össze.

1. A SI ízület manuális mobilizációja
során a posterior típusú dysfunkciót di
rekt módon korrigáljuk [4,18] Friss, ill.
kevéssé súlyos panaszok esetén az ízüle
ti funkció helyreállitása után a csipőfunk

ciók azonnal javulnak, elsősorban a m.
gluteus minimus tónusa áll helyre, a
lumbalis extensio fájdalmatlanná válik.
Néhány napos nyújtó lazító gimnasztika
a maradvány panaszokat rövidesen
megszünteti 16).

2. Fixált izomállapotok esetén az előző

megoldás általában sikertelen. Ebben az
esetben első lépésben a m. gluteus mini
mus illetve a m. psoas major rövidültsé
gét szüntetjük meg. Szükség szerint a te
rápiát kiegészíthetjük a m. gluteus ma
ximus, vagy a paravertebralis izomzatot
kezelésével is.

3. Prevencióként az előidéző testtartá
sok kerülésén kivül a m. ilíposas, a m.
gluteus minimus rendszeres nyújtó-lazító
gyakorlását javasoltjuk.
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Tanító szakos főiskolai hallgatók
testnevelés és sport iránti
attitűdjeinek a vizsgálata

Szent István Egyetem, Jászberényi Főiskolai Kar, Testnevelési Tanszék

Abstract

ln this paper we present the interest of
the students of a Teacher Training Colle
ge in PE and sport. Method: The paper is
based on a survey carried out among the
students of the college in Jászberény in
1993 (N=124) and 1999 years. (N=114)

On the basis of our examinations we
can state, that 47% of the students in first
year do not move and do not do any
kinds of sportactivites their freetime.

There is an improvement during college
years, because in third year there are mo
re hobbysportsmen. We need to improve
this tendency with better educational work.

Key-words: attitude, free time, sport
actvity, interest, education

A téma ismertetése

A testnevelés és sport értékközvetítő,

szocializációs hatása révén képes az
egyének és csoportok magatartásának,
viselkedésének a fejlesztésére. Magában
hordozza a személyiségfejlesztés lehető

ségeit, képes az egészséges életmód
iránti szükségletet alakitani, megerősíte

ni, ha a művelődési anyagát hozzáértő

módon, jól tervezzük és irányítjuk.
"A szükségletek megjelenését feszült

ségérzés kiséri, ami az érdekszinteken,
az érdeklődésben érzelmi karaktert kap.
A sportolás iránti beállítódások attitűdök

kialakitása nem képzelhető el érzelmi
hatások nélkül, mert érzelmi energetikai
bázis nélkül nincs cselekvés, nincs test
nevelés, nincs sport.

A testnevelés és a sport általában vett
tartalmi sajátossága a szükséglet - ér
dek-és értékszintek, érzelmek sajátos
összefonódása, "különös" magatartások
és jeJJemvonások "különös" termelése"
(Kis J. 1989)

Probléma: Az iskolai testnevelés és
sport személyiségfejlesztő hatása nem
működik a kltűzött céloknak megfelelően

A mozgásszegény életmód komoly
egészségügyi és társadalmi problémákat
okoz. (FRENKL, 1997) A kockázati té
nyezőket lehetne csökkenteni az életmód
egészének megváltoztatásával, a testlml-

túra és a sport elemeinek a napi tevé
kenységekbe való beiktatásával, az
egész életen át űzött sportolás iránti
igény kialakításával.

A testkultúra iránti igény kialakítása a
közoktatásban kell hogy megj,elenjék,
annak a felladata, hiszen ott g,yakorlatilag
az egész ifjúság elérflető.

Az általános iskola alsó tagozatában
történt felmérése,k alapján a testnevelés
a legkedveltebb tantárgyak eQlyike a rajz,
a technika és az ének-zene mellett, sőt

az ún. "második iskolában" a gyerekek
délutáni elfoglaltságaiban is az elsők kö
zött van. (BATHORY, 1992.)

Az alsó tagozatos testnevelés tanitási
tanulási folyamata mégis deficittel zárul.
Ezt bizonyitják az általános iskolások kö
rében végzett motorikus képessé,gfelmé
rő vizsgálatok. (ARDAY, OZSVATH F.,
PÁPAI)

A 6-.1 O éves korosztály nevelésének
fontosságát kiemelten kell kezelni, hi
szen ez az éjetszakasz a legérzékenyebb
mind a kognitív, mind a szomatikus ké
pességek és készségek fejlesztésében, a
pozitiv életmódminták kialakításában.
Ez az életkor a mozgástanulás csúcsidő

szaka is. (FRENKL, 1988 FARMO
SI, ]990)

Az iskolákban e korosztály személyi
ségének fejlesztése a tanítók feladata,
mind a hat műveltségterületen. Vizsgála
taink azt bizonyították, hogy az alsó ta
gozatban a tanító oktatja a testnevelést
a vizsgált iskolák 73%-ában, de az l-2.
osztályok vonatkozásában még na
gyobb ez az arány. A testnevelő tanárok
inkább a 3-4. osztályban lépnek be. Az
önkormányzatok szűkös anyagi Iehető

ségei miatt az iskolákban jellemző a ta
nítók "felfelé" tanítása is. (SEBŐKNÉ,
2000.)

A tanitóképző intézmények felelőssé

ge, hogy megfelelően képzett pedagó
gusok kerüljenek a közoktatásba.

Az alsó tagozatos testnevelés feladata
inak a megoldását több probléma aka
dályozza. Az oktatás tárgyi és az oktatás
személyi feltételeinek hiányosságai, va·
lamint az a helytelen, sokszor lekicsinylő

szemléletmód, amely e műveltségi terü
lettel kapcsolatban kialakult.

"Iskolarendszerünk - így az is'kolai
testnevelés is - a 80-as évtizedre olyan
súlyos helyzetbe került, hogy valódi
funkcióját képtellen ellátni ... .Is'kolai test
nevel!ésünk tarta'lmilag Ikorszerűtllen, esz
köz- és létesítményeJlátottságban a fej
letlen országok sz,intjén stagnál. Szubjek
tiv oldala a pedagógus egyre képzetle·
nebb, főleg az alsó tagozatban, ahol pe
di9 a legfontosabb lenne a kvai'ifikált
munka" (TAKÁCS, 1991.). Ez a meg
állapitás napjainkban is igaz.

A tanítóképzés köztes helyet fogjai el a
szakos 'testnevelő tanárok képzését is
végző intézmények és a többi tanári
szakág között. A tanítójelölteknek a kép
zés kimeneténél számot kell adni a test
nevelés oktatásáról, a "tantárgypedagó
giájáróJ" is. Problémát jelent azonban,
hogyabemenetnél nincs különösebb
szűrés és a szaktárgyi óraszámok is na
gyon alacsonyak /150 óra l, ami a kép
zési követelmények megvaJósulását kor
látozza. A képzési feladatok közül kieme
lem az egészséges életmód normáit kö
vető magatartást és annak alakításához
szükséges tevékenységeket. Hiszen:" A
cselekvésben benne rejlik az affektív
(akarati) és a kognitív megvalósulás
színvonala is" (KIS.J. 1989.)

"Az értékek neveltetésünk során ala
kulnak ki bennünk, ily módon visszük to
vább a társadalom értékrendjét, leg
alábbis annak egy részét a cselekvés
mintákat, a kulturális tradíciókat, az élet
módmintákat." (TAKÁCS, 1991.)

A képzettség mérése a testnevelés és
sport területén leginkább a motorikus
próbák alapján ismert. Az affektív szféra
feltárása kevésbé szokásos, de azért az
utóbbi időben erre nézvést is vannak már
vizsgálatok. (BUCSYNÉ, 1999.) Vizsgá
latunkban is ezt a területet próbáljuk fel
tárni.

E tanulmány megírásának a célja:
hogy megtudjuk azt, hogy a tanítójelöl
tek hogyan vélekednek a testkultúráról,
van-e helye a testmozgásnak a szabad
idejükben és a mozgás iránti attiWdjeik
mennyire stabilak, ki biztatta őket a sza
badidőben való mozgásra és hogy lehet
e változtatni a főiskolás évek alatt a test
nevelés és sport iránti beállítódáson.

Feltételeztük, hogy a szabadidőben

végzett sporttevékenység megjelenik, de
nem a legkedveltebb időtöltési forma és
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3. kategória: Nem sportol a szabadide
jében, de nem is tartja ezt helyesnek és
változtatni akar.

4.kategória: Nem sportol és jónak tart
ja ezt az állapotot, mert nem is akar azon
változtatni.

A 2.ábrán a négy választott kategória
eloszlását tüntettük fel.

Lehangoló látvány, hogy 1993-ban az
I. évfolyamon a tanítójelöltek 46,5 %-a a
szabadidejében semmiféle sporttevé
kenységet nem végzett és ezt ráadásul
még így is tartotta helyesnek (4. kategó
ria). Ugyanakkor örvendetesnek tűnik az
arányok átrendeződése az 1999-es vizs
gálat idején. Jelentősen csökkent a telje
sen elutasítók száma és nagymértékben
nőtt azoknak az aránya, akik a sportot
helyesnek tarják és gyakorolják is.(l.
kategória) Az ábráról az is leolvasható,
hogyapasszívabb, de mobilizálható hall
gatók arányszáma növekedett (2. és 3.
kategória). A tanítójelölteknek ez az
utóbbi rétege tisztában van a sporttevé
kenység egészségmegtartó szerepével,
de úgy tűnik, hogy segítséget igényelnek
a mozgás elkezdéséhez és akitartáshoz.
Valószínűleg ők azok, akiket jól lehetne
motívá!ni a rendszeres sporttevékeny
ségre.

Az utolsó kérdéssel arról érdeklőd

tünk, hogy azok, akik sportolnak, hon
nan kaptak ösztönzést, biztatást e tevé
kenység végzésére.

Kitől kapott késztetést a szabadidőben

való mozgásra? (3. ábra)
A válaszok alapján három fő szociali

zációs színtérrő! kaptak inspirációt a
hallgatók:

1. kategória: a család, 2. kategória: az
iskola, 3. kategória: a barátok, 4. kate
gória: önmagam.
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azoknak az aránya, akiknek nem jut
eszébe, hogy szabadidejüknek akár kis
hányadát is mozgásra fordítsák.

A következő kérdés a hallgatók sport
hoz való viszonyulását és az ezzel kap
csolatos állásfoglalásukat volt hivatott
feltárni.

Helyesnek tartja~ a fent felsorolt sor
rendet, vagy változtatni kíván azon? Húz
za alá a megfelelő választ és röviden in
dokolja is meg! A kapott válaszok alap
ján négy kategóriát tudtunk felállítani és
ezek alapján értékeltünk.

1. kategória: Szabadidejében sportol,
azt helyesnek tartja, és a tevékenységek
sorrendjén, nem akar változtatni.

2. kategória: Szabadidejében sportol,
de úgy gondolja, hogy többet kellene
mozognia, és ezért változtatni akar a te
vékenységek sorrendjén.
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1 . ábra: A mozgásos tevékenységek rangsora
a szabadidős elfoglaltságokon belül
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hogya főiskolás évek alatt bizonyos
mértékű pozitív tendenciát el lehet érni a
sport iránti attitűdök tekintetében.

Eredmények

Anyag és módszer

A vizsgálat résztvevői a jászberényi fő

iskola tanító szakos hallgatónői voltak. A
sporttevékenységgel kapcsolatos atti
tűdjeikre vonatkozó kérdőíves vizsgála
tot elsőként 1993-ban N= 124, másodíz
ben 1999-ben l'i= 114 végeztük el. Ebben
a tanulmányban csak az első évesekre
vonatkozó megfigyeléseinket adjuk köz
re. A kérdőívek feldolgozása során gya
korisági eloszlásokat vizsgáltunk.

A kérdőív kérdései közül hármat emel
tünk ki. Az első így hangzott:

Mivel tölti el legszívesebben a szabad
idejét? Állítsa fontossági sorrendbe a tevé
kenységeket és írja oda, milyen rendsze
rességgel és mennyi ideig végzi azokat!·

A kérdőÍv hat tevékenység felsorolá
sát teszi lehetővé. Ezen belül azt vettük
figyelembe, hogy azok a tevékenységek,
amelyek a testmozgással kapcsolatosak,
a rangsorolásban hányadík helyen áll
nak. A O-val jelölt kategória azt mutatja,
hogya hallgató ilyen irányú tevékenysé
get meg sem említett.

Mindkét felmérésben azoknak az aránya
volt a legnagyobb, akik a szabadidős prog
ramjaik között nem tartják számon a moz
gástevékenységet (1. ábra O kategória).

Örvendetes, hogya rendszeresen
mozgók arányszáma nagyobb lett az
1999-ben vizsgált elsőévesek körében.
Az 1993-ban és az 1999-ben végzett fel
mérések adatait összehasonlítva arra is
felhívnánk a figyelmet, hogy emelkedett
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Nagyon lényeges a testneveJés jellegű

foglalkozásokat vezető tanár motiváló
hatása.

A főiskolai évek alatt lehet változtatni
a beállítódáson ami arra utal, hogya fő

iskoláknak mint nevelő-fejlesztő intéz
ményeknek még jelentős, kihasználat
lan tartalékaik vannak a hallgatók
sporttal, egészséggel kapcsolatos néze
teinek, viszonyulásainak a formálásá
ban.

FRENKL RÓBERT (1997): Az urbani
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A hipotézisek helyesnek bizonyultak. A

sport és a mozgásos aktivitás mint a sza·
badidő eltöltésének módja nem tartozik a
hallgatók legkedveltebb tevékenységei
közé. A főiskolás évek alatt azonban lehet
pozitív irányú változásokat elérni.

A tanítójelölteknél fontos feladat, hogy
eíőször ej keH sajátíttatni velük a megfe
lelő mozgásos tevékenységeket. (Sajnos,
sok közülük még az alsó tagozatos tan
anyagban szereplő mozgásformákat sem
ismeri).

Összefoglalás

A családtól kapott ösztönzés (1. kate
gória) az első vizsgálatban nem tűnt túl
jelentősnek, míg az 1999-es felmérés
idején aránya lényegesen megemelke
dett. Ez az arányeltolódás tükrözí, hogya
80-as évektől a társadalmi mozgások
hatására a csaliádok értékítéletében vál
tozások történtek és jobban inspirálják
sportol!ásra gyermekeiket

Az is ~átható, hogy az iskola (2. kate
gória) az el,ső vizsgálat idején gyenge ha
tékonysággal látta el ezt a feladatát. A
második vizsgállat eredményei csak
megerősítették ezt a helyzetet. A vála
szokból az is kiderült, hogy e tekintetben
a középiskolában tanító tanárok hatása a
legnagyobb, lényegesen kevesebb az ál
talános iskolában kapott ösztönzés, az
alsó tagozatos éveket pedig színte meg
sem említik. Ez részben magyarázható
azzal, hogy a speciális sportági képzés
és az első versenysikerek rendszerint
nem az általános, hanem a középiskolá
hoz kötődnek, de az alsó tagozatosok
számára is sok verseny lehetőség van,
amit esetleg nem használnak ki megfele
lően. Másrészt magyarázható a tanárok
képzettségével is. A magasabban kép
zettek hitelesebben, nagyobb motiváló
hatással nevelnek.

A főískolai képzés hatására kialakuló
attitűdváltozást bizonyítja, hogya felsőé

vesek nagyobb számban választották az
iskolát, mint sporttevékenységre ösztön
ző ágenst, sőt a főiskolán oktató testne
velőt is ők nevezték meg többen, mint
sporttevékenységre ösztönző személyt.

Magas aránnyal szerepelt a barátok ösz
tönző hatása (3. kategória). Ez nem meg
lepő, hiszen ez a korosztály az ideálját
többnyire a saját korcsoportjában keresi
és azt próbálja követni. Ezért lényeges,
hogya serdülők és a fiatal felnőttek refe
rencia csoportjai milyen értékek hordozói.

A sportolást, mozgást önmaguktól vá
lasztók aránya (4. kategória) a két fel
mérés során nem változott. Valószínűleg

nekik pontos ismereteik vannak a moz
gásos tevékenységek fontosságáról.
Esetükben a testnevelés és sport attitű

döket alakító hatása érvényesült.
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KÖNYVISMERTETÉS Kertész István:

A görög sport világa
(A jelenbe tekintő múlt)

Ha az ókori görögség kerül említésre,
szinte mindenkiben felötlik, hogy Hellász
fiai testileg szépek és erényesek voltak
vagyis a kalokagathia elveinek megfele
lően éltek. De vajon mit jelent a kaloka
gat:1ia és milyen valójában a görög sport
világa? Ha az előző mondat végéről el
hagyjuk a kérdőjelet, akkor Prof. dr. Ker
tész István, az akadémia doktora, leg
Jjabb művének címét kapjuk: "A görög
sport világa". A Nemzeti Tankönyvki
adó',ál megjelent kötetben a kiváló ókor
történész valóban minden lényeges kér
désre válaszol, ami az antikvitás testkul
túrájával kapcsolatos.

Vegyünk néhány témát szemügyre a
lebilincselő stilusban megírt könyvből. Itt
van rögtön az a probléma, hogy sportol
tak-e az ógörög nők? Azt írtuk fentebb,
hogy "Hellász fiai" kiváló atléták és er
kölcsös ifjak voltak, pedig ez így helyte
len egyoldalúság. A szerző az "Olümpia
leányai" című fejezetben tudományos
adatok elemzésével tisztázza a meglehe
tősen összetett problémát. Az bizonyos,
hogy az akkori férfi dominanciájú (patri
aöátus) társadalomban a nők nem kap
hatbk olyan főszerepet, mint a férfiak,
de azért jelentős statisztaként mindig ott
voltak a küzdőtereken vagy azok közelé
ben. Erről az alábbi sorok olvashatók a
könyvben: "Az amazónok, Artemisz
vagy Atalanté példája eléggé meggyőző

arra nézvést, hogya harcos, a sportoló
nő még a mitológiából sem hiányzott.
Ott voJt, létezett, de a dolgok bevett
rendje szerint általában lemaradt a férfi
vetélytársak mögött. Az antik görög nők

sportjáról tehát a jövőben sokkal árnyal
tabb képet kell festenünk, mint amit ed
dig felületesen gondoltunk". Közismert,
hogy az antik olümpiai versenyeken a
nők nem vehettek részt, de azért a
könyvben található ókori idézet meglepő
tanúbizonysága annak, hogy kivétel még
itt is akadt.

"Spárta királyai nemzettek,
s most győztem a mének
gyorslábú fogatával,
mit bizonyít ez az emlék.
Én Küniszka vagyok,
aki nőként hel/aszi földön
elsőnek koszorút nyerve érte a célt".

Nem kevésbé érdekes és fontos azon
téma tudós körbejárása, hogy voltak-e
amatőrök az ókori sportban és hogyan
válhatott az újkori olimpiák alapelvévé
az amatőrség. A szerző kimutatja, hogya

XIX. századi sportember mítosza a vikto
riánus korban gyökeredzik és nem az an
tikvitásban. Adjuk át a szót, illetve az ér
velés összegzését Kertész Istvánnak: "Ha
az athéni olümpiai bajnok Platón korá
ban Young számitása szerint 338 800
USA-dollárnak megfelelő összeget ka
pott, és eltekintünk attól, hogy ez 1980
as számítás, úgy dollárját 300 forinttal
számolva, ez az összeg 101 millió 640
ezer forintot tenne ki". A közvélekedés
szerint az "amatőrnek" vélt ókori sporto
lók tehát nem csupán vadolajfa ágat
kaptak a győzelemért, hanem vagyo
nokkai felérő jutalmat. Ha például össze
hasonlítanánk mondjuk az 1980-as
moszkvai olimpián aranyérmet szerzett
magyar sportolók pénzjutalmát - ami ak
kor tisztességes summa volt, vag,yis
százezer forint - az ókori bajnokokéval,
akkor kiderülne, hogy megközelítően tí
zezerszer (!) nagyobb összeget kapott az
antikvitás azon versenyzője, aki "koszo
rút nyerve érte a célt". Idézzük megint a
könyvet: "A modern olimpizmus megal
kotói egy álomvilágot képzeltek a múlt
ba, az amatőr sport álomvilágát. Az
olimpiai mozgalom csak hosszú évtize
des vajúdás után mondott le a régmúlt
hamis értékeléséről, és látott hozzá a je
len anakronizmustól mentes átalakításá
hoz az amatőr szabály törléséhez".

Az előző fejezet tanulsága szerint tehát
nem voltak az ókorban "amatőrök" (de az
általunk ismert "profik" sem), a könyv
negyedik fejezete viszont leszámol azzal a
másik illúzióval is, hogy az antik pánhel
lén versenyeken csakis a "tiszta játék"
(fair play) érvényesült. Számtalan példát
hoz fel a szerző annak igazolására, hogy
az ókori világ sportjának erkölcsei sem
voltak jobbak a mainál, és bizony sokszor
megszegték a szabályokat, amiről az Alt
iszban (Szent Uget) egykor álló "büntető

szobrok" (Zanesz) tanúskodtak. De volt
"bunda" is: "A korrupció végig kísérte az
olümpiai, de a többi versenyjáték történe
tét is, valószínűleg a kezdetektől és bizo
nyíthatóan a játékok végső szakaszáig".
Az előírások megsértése feltehetőenörök
emberi szokás, de a görögök példásan
megbüntették a bűnösöket: "Ám éppen
az a jelenség, hogyavétkesek nevét nyil
vánosságra hozták, büntetésüket ország
világ előtt közhírré tették, mutatja, a "tisz
tességes játék. megvalósítása vágyott és
legtöbbször megvalósult célja volt az
ókor emberének".

Durvaság, erőszak, megvesztegetés,
törvényszegés, néha még az istenbéke

megsértése is előfordult tehát az ógörög
sportban, de azért nem veszthetjük el tel
jesen az antik testkultúrába vetett bizal
munkat, pontosabban illúziónkat. Erről

győz meg bennünket a könyv hetedik fe
jezete, amelynek címe: "Egészségvéde
lem, orvoslás és sport az antik világban".
Kétségtelen, hogy a hippokratészi egész
séges életvitel, az orvoslás és a sportte
vékenység összefonódása a régi görö
göknél példás volt. Számos adalékkal
szolgál erről a könyv, de az edzéstudo
mány számára is fontos alapelvekről ol
vashatunk benne. A jelenkor edzőinek is
elgondolkoztató lehet például Philosztra
tosz elmélkedése az "edzés művészeté

ről" és annak az orvostudománnyal való
kapcsolatáról. Még az utánpótlás nevelés
- sokat diszkutált, de máig nem teljesen
megoldott - kérdéseihez is találunk gon
dolatokat. "Ahhoz persze, hogya güm
nasztész megfelelő alanyokat válogasson
ki, olyanokat, akikkel átlagon felüli ered
ményességre számíthat, neki magának
sok tapasztalatra és gyakorlatra van
szüksége. Már ránézéssel meg kell tudnia
ítélni, kinek arányos a teste és kinek
nem, kin hozható helyre a született
aránytalanság és kin nem, a meglevő

testarányok kit milyen sportág űzésére

predesztinálhatnak". Természetesen töiJb
mint két évezred távolából értékelve Phi
lasztratoszt - és a többi forrásmű szerző

it - gyakran találhatunk téves megállapí
tásokat írásaikban, amit Kertész pro
fesszor azonban következetesen helyre
igazít, illetve felhívja rájuk a figyelmet.

A Nagy Sándor által alapított biroda
lom felbomlása után a térség államaiban
(Makedónia, Szíria, Egyiptom stb.) a gö
rög kultúra alapvetően meghatározta a
korabeli világszemléletet és életviteit. Ezt
a Közel-Keleten elterjedt kultúrát Droy
sen német történész nyomán helléniz
musnak nevezzük. A könyv külön fejeze
tet szentel ennek a korszaknak "Sport és
testnevelés a hellénisztikus Keleten"
címmel. A hellenizmus időszakát régeb
ben előszeretettel minősítették hanyat
lásnak - ebben klasszikus olimpiatörté
nészünk dr. Mező Ferenc is "ludas" volt 
ami azonban nem állja ki a tudományos
elemzés próbáját. Kertész István felsora
koztatja azokat a tényeket, amelyek
meggyőzően bizonyítják, hogy a helle
nizmus nemhogy beszűkítette és válság
ba sodorta a görögök testkulturális ha
gyatékát, hanem inkább kiszélesítette.
Elég, ha csak arra utalunk, hogy ebben
az időben vált az oktatás és a harci felké-
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szítés központi intézményévé a görögség
legsajátosabb iskolatípusa, a gümnaszi
on, és ekkor terjed el három kontinensen
a pánheUén sportversenyek kultusza. Az
atléták egyes csoportjai szinte a sport
"utazó nagyköveteiként" járták a világot,
és nem csak a görög testkultúrának, de
politikai üzeneteknek is hírvivői voltak.
Adjuk át az érvelést és a konklúzió meg
fogalmazását a szerzőnek: "A helléniz
mus időszakának sporttörténeti tényei
határozottan azt bizonyítják, hogy dőre

ség a konzervatív sporttörténészek által
feltételezett hanyatló olimpizmusról be
szélni. Mint ahogyan nem igaz a kezdeti
időszakában "amatőr", és később "profi
vá" satnyuló ógörög sport képlete sem,
éppúgy hamis a klasszikus kort Olümpia
csúcsponti korszakának, az azt követő

időszakot a korcsulás periódusának ne
vezni".

A könyv két sportágat konkrétan is
elemzés tárgyává tesz: az atlétikát és a
súlyemelést. Pontosabban az atlétika
egyik versenyszámáról, a maratoni fu
tásról állapít meg a szerző újszerű ténye
ket. Közismert, hogy az atlétika "leg
klasszikusabb" száma, a maratoni futás
újkori "találmány": a francia ókortudós
Michel Breal javasolta Coubertinnek.
Ami viszont az eredeti "marathóni futást"
illeti, Kertész professzor vázolja a legen
da kialakulását, és nem fogadja el annak
történetiségét, amelyet részletes hadtör
téneti vizsgálódásokkal támaszt alá. A
meglehetősen bonyolult érvelés és kon
cepció rövid foqlalatát íqy lehetne össze-

gezni: nem egyetlen katona futott a győ

zelem hirével, hanem az egész görög
hadsereg, mivel a perzsák a vereség
után hajóra szálltak és Athén felé vették
az irányt, hogy partra szállva elfoglalják
a várost. Miltiadész azonban erőltetett

menetben (futva) a polisz alá vezényelte
seregét, akik ismét megfutamították az
ellenséget. "Ez a kollektív hősiesség

azonban, amely abban nyilvánult meg,
hogya csata fáradalmait még ki ser.~ he
verő harcosok egy több mint nyolc órás
gyorsmenetre vállalkoztak, egyáltalán

nem becsülendőkevesebbre, mint a ma
rathóni futó sohasem volt futása".

A "királynő koronája" - a szerző neve
zi így a maratoni futást - utá r. a mű utol
só fejezete az ókori súlyemeléssel foglal
kozik, melyet a könyv írója dr. Aján Ta
másnak, a NOB tagjának és a Nemzet
közi Súlyemelő ~zöve[ség elnökének
ajánlott. A téma boncolgatása során itt is
kiderülnek félreértések és új megvilágí
tásba kerül a "súlyemelés", amely ver
senyszerüen u~yan nem létezett az antik
vitásban, azor ban mégis fontos szerepet
töltött be a testneveJésben és a felkészü
lésben.

Lényegében megállapithatjuk, hogy
Kertész István professzor új könyve több
olyan sporttörténeti témát tárgyal, ame
lyek nagyban segítik az érdeklődők óko
ri ismereteinek átértékelését, a sokszor
helytelen interpretálások helyett egy kor
szerű és tudományos szemlélet kialakítá
sát. így érthető o mű alcíme: "A jelenbe
tekintő múlt", vagyis az ókorról ír ugyan
a szerző, de úgy, hogy valójában egy
modern, tudományos, de mégis szóra
koztató sporttörténeti könyvet nyújt át az
olvasóknak.

A könyv iIlusztrálását művészi fotók
kal oldotta meg a kiadó, melyek Kodrucz
Sándor fotóművész munkái. A lektorá
lást dr. Szikora Katalin egyetemi docens
végezte.

(Kertész István: A görög sport világa.
A jelenbe tekintő múlt. Nemzeti Tan
kÖTiyvkiadó Bp. 2001. 162. old.)

Dr. Takács Ferenc
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Megalak It az Európai
Sportszociológiai Tá saság (EASS)

200 l. november 16.-án Bécsben
megalakult az Európai Sportszocioló
giai Társaság (EASS) azzal a céllal,
hogy szorosabb kooperáció jöjjön létre
a sport és a fizikai aktivitás társadalmi
kérdéseivel foglalkozó szakemberek
között. Az EASS együtt kiván működni

c. Nemzetközi Sportszociológiai Társa
sággal, a Nemzetközi Testnevelési és
Sporttudományos Tanáccsal és más
tudományos nemzetközi szervezetek
kel.

Az alapító tagok a november 16.-i
ülésen elnökké Otmar Weiss-t, a Bécsi
Egyetem Sporttudományi Intézetének
professzorát, főtitkárrá Georg Anders
t, a Bonni Egyetem Sporttudományi
Intézetének professzorát választották.
Az elnökség hattagú Végrehajtó Bi
zottságába beválasztották Földesiné
Szabó Gyöngyit, aki VB tagként az

"Európai integráció és sport" témaku
tatásc: koordinálására kapott me9!Jíza
tást.

Az EASS "Sport és társadalom" CÍm
mel - egyenlőre évente kétszer megje
lenő - folyóirat kiadását tervezi, amely
nek profilja nem szűkülne le a sportszo
ciológiára; rendszeresen helyet kapná
nak benne más társadalomtudományi
(sportközgazdasági, sportjogi, sportpe
dagógiai, sporttörténeti) tanulmányok
is. Az EASS folyóirat főszerkesztői

posztjára a Végrehajtó Bizottság a né
met K.H. Bette-t nevezte ki.

Az EASS első konferenciáját az
utóbbi témával azonos - EURÓPAI IN
TEGRÁCiÓ ÉS SPORT - címmel
Bécsben rendezi 2002. május 30 - jú
nius 2. között. A tervek szerint a kö
vetkező altémákban szerveznek szek
cióüléseket.

l.szekció: Sport és társadalmi integ
ráció.

2.szekció: A sport és az európai in
tegráció jogi és etikai aspektusai.

3.szekció: Sport, kultúra és nemzeti
identitás a változó Európában.

4.szekció: Sportpolitika és szervezeti
kérdések az európai átalakulás folya
matában.

5. szekció: Nyitott szekció.
Tekintettel a helyszín közelségére és a

fő téma kiemeit jelentőségére, kivánatos
lenne, ha nagy létszámú magyar delegá
ció venne részt az I. EASS Konferencián.
A tudományos rendezvény részletes prog
ramjával és a részvétel feltételeivel kap
csolatos információk hamarosan felkerül
nek az EASS honlapjára, illetve a Magyar
Sporttudományi iársaság, valamint a Ma
gyar Szociológiai Társaság honlapjára.

Földesiné dr. Szabó Gyöngyi



A sporttudomány hazai hírei. A sporttudomány hazai hírei

Belbetegek ambuláns,
edzésproglralmlon alapuló

multidiszciplilnáris rehabilitációja
Tudományos munkaülés, Budapest, TF, 2001. október 30.

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, a Ma-
gyar Kardiológiai Társaság Terhelésélettani és Rehabilitációs
Munkacsoportja és a Magyar Sportorvos Társaság közös ren
dezvénye az ország legkitűnőbb szakértői segítségével áttekin
tette a tudományterület hazai helyzetét. 23 éve folyik hazánk
ban - megtorpant lendülettel - a szívbetegek ambuláns rehabi
litációja. Az évi 25 eler új szívbeteg fele kerülhet el fekvőinté

zeti (3 hetes) rehabilitációra, és kb. ezer személynek van lehe
tősége ambuláns módon folytatni egészsége visszaszerzését.
Sok százezer belbeteg számára lenne szükség rehabilitációra,
amely - a feltárt és közzétett adatok szerint - eredményes, az
életvezetés változtatását hatékonyan segítő, a betegellátási
költségeket számottevően csökkentő, az aktív életvitel vissza
állítását jelentősen meggyorsító és meghosszabbító beavatko
zás.

A részt vett szakemberek szerint sok százra tehető hazánk
ban az olyan képzettséggel és ismeretekkel rendelkező szak
ember (gyógytornász, gyógytestnevelő, edző, fitness-edző,

testnevelő, fitness személyi instruktor, wellness-instruktor) a
többi szakmákból a dietetikus, a pszichológus, a szociális mun
kás stb), akik némi ráképzéssel (oxyológia, betegség-ismeret
stb) hatékonyan és biztonságosan vezethetnének 10-15 fős re
habilitációscsoportokat. A ráképzést a TF Továbbképző Inté
zete vállalná. Az egyes betegcsoportok finanszírozhatóság sze
rinti és rizikó szerinti besorolása, az elvégzendő edzésmunka
tesztelése is sok intézményben megoldható. A legfelkészültebb
fitness klubok (az ország minteglY 300 klubjából kb. 100) a dé
li, kora délutáni üres óráikban kedvezményesen tudnának fo
gadni csoportokat.

A finanszírozásra hazai példákat hallottunk: társadalmi (szív)
egyesületek, önkormányzatok (az Önk. Törv. 8. pontja alap
ján), egyes pályázatok, egyes vállalatok wellness-programmja
ad némi anyagi alapot. Ha a beteg felismerné az érdekeltségét,
ha a kormányzat felismerné a gazdaságilag is előnyös lehető

séget, ha érdekeltté tennék azokat, akik képesek közreműköd

ni a belbetegek ambuláns rehabilitáci6jában, lényegesen javuI
na hazánk egészségügye. Minden bizonnyal a lassú építkezés
taktikája lenne a célszerű: előbb egy cél-összeggel megpróbál
ni "toborozni" beteget, edző személyzetet és edzéshelyszínt,
majd a kedvező tapasztalatokat szélesíteni, pl. OEP finanszíro
zássá.

Definiálandó lenne: a betegcsoportok (súlyossági kritériu
mok, terheléses vizsgálattal is történő rizikó- és terhelhetőségi

stratifjkáció), a rehabilitációs programvezetők kíjelölése,
a rehabilitációt végrehajtó személyek kiképzettsége, a rehabili
táció helyszínek minimum feltételei, a biztonságosság eszközös
és ismereti feltételei, az eredményesség mérésének kritériumai.

A rehabilitációs csoportok szervezését megkönnyíti, ha nem
a diagnózis, hanem a terhelhetőség szerint törekszünk homo
gén kategóriákra, mivel az elvégzendő edzésprogramok között
sokkal nagyobb a hasonlóság, mint a különbözőség.. Ez "átjár
hatóságot" feltételez az orvosi szakmák között, amelyet az
mozdíthat elő, ha a finanszírozó ezt megköveteli. A háziorvos e
tekintetben szakma-semleges, kellő meggyőzéssel partner le
het. A legtöbb betegcsoportban a stratifikáció elengedhetetlen

eleme a szakszerű terheléses vizsgálat. Akin a kórházi osztály
ezt nem végezte el, a tesztelés másutt megoldandó (vannak er
re címlistáink).

A képzés, ráképzés, továbbképzés a TF Továbbképző Intéze-
te közreműködésével megoldható. (Dr. Apor Péter)

32. Mozgásbiológiai Konferencia
Budapest, TF, 2001. november 8-9.

A Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológiai
Szakosztálya, a Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus Ne
velési Szakosztálya, a Magyar Sporttudományi Társaság
Edzéstudományi Bizottsága és a Semmelweis Egyetem Testne·
velési és Sporttudományi Kara (TF) dr. Keresztesi Katalin szer
vezői irányításával kétnapos tudományos tanácskozást rende
zett az emberi motorium tanulmányozása, a teljesítményorien
tált mozgások fejlesztése, a szomano-motoros mozgásoktatás
és a mozgás terápia hatásinak kutatása témaköreiben. A ta
nácskozás - a korábbi hagyományoknak megfelelően - a
sporttudomány hazai utánpótlásának e9'yik kiemelkedő ese
ménye volt.

II. Orszálgos
Spo1rtinformafikai Ankét

Pécs, PAB székház, 2001. november 16.

A résztvevők véleménye szerint mérföldkőnek számitó egész
napos, sikeres sportinformatikai tanácskozást rendezett Pé
csett az MSTT Sportinformatikai szakbizottsága és a PAB
Sporttudományi Munkabizottsága, dr. Ozsváth Károlynak, a
szakbizottság vezetőjének és dr. Ángyán Lajosnak, mint ház
igazda rendezőnek a közreműködésével. Az ankét előadói

meglehetősen sokoldalú képet adtak a sportinformatika hazai
helyzetéről, fejlődési tendenciáiról és fejlesztési irányairól. Ezú·
ton is kéIjük az előadókat, hogy - ígéretüknek megfelelően 
mielőbb küldjék el előadásaik irott anyagát szerkesztőségünk
be, melyeket beérkezésük szerint közzéteszünk.

Dopping, vagy ami megengedett?
Korszerű sporttáplálkozás,

táplálék-kiegészítők

Országos Sportszakmai Konferencia
Budapest, TF, 2001. november 28.

Akiállítással, termékbemutatóval és szakkönyvvásárral
összekapcsolt tudományos tanácskozás nem várt nagy érdek
lődést váltott ki, jó néhányan a lépcsőre szorultak. A fő rende
ző MSTT ezúton is kifejezi köszöl1etét egyrészt a házigazda TF
nek, a társszervezőknek (TF Továbbképző Intézet, Magyar
Sportorvos Társaság, MOB, MET, MEFS, NAP és a Fitness
Akadémia) az érdeklődés felkeltéséért, másrészt a kitűnő elő

adóknak és a kiállítóknak, akik színvonalas előadásaikkal, illet
ve hasznos és értékes termékeikkel viszonozták a megtisztelő

érdeklődést. A résztvevők kérésének eleget téve, a sporttápJál
kozással és a táplálék-kiegészitőkkel kapcsolatos előadásokat

a Szemle 2002. évi különszámában jelentetjük meg. (B. N.)

A sporttudomány hazai hírei. A sporttudomány hazai hírei
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